
 

1 
 

 

 

60 
 

 

 

14-18 
ára 

 
 
 

Verður heimurinn betri?  
Kennsluefni í þróunarfræðum 

 

 
Námsgreinar: Samfélagsfræði og lífsleikni 
 
Undirbúningur 
•Hafið tilbúin 7 stór pappírsspjöld fyrir nemendur til að skrifa á.  
•Prentið út blöðin í viðauka 1 á A4 pappír.   
•Hafið tilbúna 7 penna í mismunandi litum.  
 
Markmið 
•Að rannsaka og bera kennsl á vandamál sem leysa þarf til  
þess að þróun geti átt sér stað. 
•Að ákvarða leiðir til þess að stuðla að þróun bæði heima fyrir 
og á heimsvísu.  
•Að kynna fyrir nemendum hin nýju Heimsmarkmið um  
sjálfbæra þróun. 
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1. Markmiðið með æfingunni er að fá nemendur til þess að velta fyrir sér vandamálum sem 

alþjóðasamfélagið tekst nú á við.  Öll vandamálin eiga sér hliðstæðu í hinum nýju 

Heimsmarkmiðum um sjálfbæra þróun.  Byrjið á því að leyfa nemendum að velta fyrir 

sér lausnum á vandamálunum og kynnið svo Heimsmarkmiðin í umræðum eftir á.  

Verkefnið er ætlað sem hliðarefni við bókina Verður heimurinn betri? sem Félag 

Sameinuðu þjóðanna gaf út 2016 og sendi í alla grunn- og framhaldsskóla landsins.   

2. Leggið spjöldin á borð víðsvegar um kennslustofuna.  Límið eitt af blöðunum í viðauka 1 

á hvert spjald.  Geymið síðasta blaðið með svörum við spurningunum á stöð 7 hjá ykkur. 

3. Skiptið hópnum niður í sjö hópa. Passið upp á að hver hópur hafi mismunandi penna til 

að skrifa með svo auðvelt sé að sjá hvað hver hópur skrifar.  

4. Skiptið hópunum á startstöðvar og ákveðið í hvaða röð þeir skulu ferðast um herbergið.   

5. Segið hópunum að þau muni hafa 2 mínútur við hverja stöð til þess að finna eins margar 

lausnir á vandamálinu sem þar er að finna.  Biðjið hópana um að skrifa lausnirnar á stóru 

spjöldin.  Látið nemendur vita að ekki megi skrifa lausnir sem þegar er búið að finna upp 

á.  

6. Á einu spjaldanna er ekki að finna vandamál heldur spurningar um stöðu heimsins. 

Biðjið hópana um að svara spurningunum á þeirri stöð eftir bestu getu.   

7. Fylgist með tímanum og látið hópana vita þegar kominn er tími til að skipta um stöð. 

Leyfið hópunum að fara á allar stöðvarnar og stöðvið svo hringinn. 

8. Skoðið hvert vandamál fyrir sig og lausnirnar sem nemendur skrifuðu niður uppi við 

töflu. Leyfið nemendum að velta fyrir sér hverjar bestu lausnirnar eru að þeirra mati. 

Veltið fyrir ykkur hvort einhver ein lausn dugar eða hvort nauðsynlegt er að framkvæma 

margar þeirra til þess að vinna sigur á vandamálinu. Einnig er hægt að láta sér detta í 

hug enn fleiri lausnir í þessu samtali.   

9. Spyrjið bekkinn hvaða vandamál var erfiðast að finna lausnir á? Af hverju?  

10. Ræðið hvort bekkurinn gæti framkvæmt einhverjar lausnanna sjálfur (eða stuðlað að 

framkvæmd þeirra)? Ef góðar hugmyndir koma upp er um að gera að framkvæma þær. 

Hvað geta nemendur gert til þess að stuðla að jákvæðri þróun bæði heima á Íslandi og á 

heimsvísu?  

11. Farið yfir svörin við spurningunum á stöð 7. Svöruðu hóparnar spurningunum rétt? Ef 

ekki, hvort héldu þau að heimurinn væri verr eða betur staddur en hann er? Veltið þessu 

fyrir ykkur og nýtið upplýsingar hér að neðan til þess að útskýra af hverju við höfum 

tilhneigingu til þess að telja heiminn verri en hann er. 

12. Spyrjið bekkinn hvaða aðilar bera ábyrgð á að leysa þessi vandamál. Er eitthvað gert til 

þess að leysa þau? Möguleg svör geta verið: við öll, stjórnvöld, alþjóðasamfélagið, 

hjálparsamtök, o.s.frv. Ef enginn bendir á Sameinuðu þjóðirnar og Heimsmarkmið um 
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sjálfbæra þróun skulið þið minnast á þau sjálf og kynna Heimsmarkmiðin fyrir 

nemendunum sem loforð alþjóðasamfélagsins um að vinna að lausnum á vandamálunum 

sem bekkurinn reyndi að leysa (ásamt fjöldamörgum öðrum).  Útskýrið fyrir nemendum 

að öll vandamálin sem þau tókust á við eru raunveruleg áhyggjuefni stjórnvalda 

víðsvegar um heim og alþjóðasamfélagsins.   

 

 

Hér að neðan má finna svör við algengum spurningum sem koma upp í umræðum eftir æfinguna. 

 

1. Hvernig er hægt að mæla þróun? Hvernig vitum við hverjir búa við batnandi kjör og 

hvort kjör einhverra versna?  

Vandinn er sá að það er ekki til nein hlutlæg skilgreining á þróun sem á við um allt fólk og öll 

lönd. Hagvöxtur er oft notaður sem mælikvarði á þróun en hann nær ekki utan um allt.  Algildar 

grunnþarfir sem hægt er að mæla eru aðgangur að matvælum og vatni, húsnæði, læknishjálp, 

lyfjum, menntun, vinnu og launum.   

 

Peningar segja hins vegar ekki alla söguna, heldur hvernig þeim er varið. Ef fáir einstaklingar 

innan þjóðar njóta góðs af auknu ríkidæmi hefur staða meirihlutans ekki þróast til hins betra.  

Það er til dæmis ekki óalgengt að meðalævi sé styttri og barnadauði tíðari í ríkum löndum (það 

er löndum þar sem verg landsframleiðsla er há á hvern íbúa) en í fátækari löndum.  

 

Það á að mæla marga þætti, því fleiri því betra.  Til að geta borið saman þróunarstig ólíkra landa 

verður fyrst að ákveða hvað talið er skipta mestu í lífinu, hverju við sækjumst eftir.  Mest notaði 

mælikvarðinn á þróun er vísitala lífskjaraþróunar (e. Human Development Index, HDI) sem 

UNDP hefur þróað.  Þar er löndum raðað eftir þremur þáttum: efnahag, heilbrigðismálum og 

menntun.  Þótt HDI sé víðtækara viðmið en VLF er margt sem ekki er tekið til skoðunar.  Við 

verðum að vera meðvituð um þessar takmarkanir þegar við notumst við slíkar vísitölur.   

 

2. Hvað þarf að vera til staðar fyrir jákvæða þróun?  

Stofnanir og ríkisstjórnir þurfa að vera sterkar og stöðugar og lýðræðishefðir þurfa að dafna.  Þar 

sem borgarstyrjaldir geisa  og einræðisherrar ráða ríkjum hefur þróun stöðvast.  

Alþjóðastjórnmál skipta einnig máli. Á tímum kalda stríðsins urðu mörg lítil lönd að peðum í 

valdatafli stórveldanna og það var sjaldnast til hagsbóta fyrir íbúa í þeim löndum.   

 

Einnig þarf að líta til fátæktar, sjúkdóma, skorts á menntun, reynslu íbúa á ýmsum sviðum, tengsl 

við heimsmarkaði og auðlindir. Þróun lands ræðst af mörgum þáttum og ólíkir þættir hafa gegnt 

misstórum hlutverkum í löndum heims.   

 

Frá árinu 2000 hefur þróunin verið hröð í mörgum löndum Afríku og margt bendir til að nú sé 

einnig hafinn sá uppgangur sem hófst í öðrum heimshlutum áratugum fyrr. 

Umræður, spurningar og svör  
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4. Náðum við Þúsaldarmarkmiðunum?  

Í upphafi 21. aldarinnar komust leiðtogar heims að samkomulagi um átta mikilvæg markmið um 

þróun heimsins sem átti að uppfylla árið 2015.  Sum markmiðanna gekk betur að uppfylla en 

búist var við.  Mestur árangur náðist í baráttunni gegn örbirgð. Okkur tókst að fækka um helming 

þeim sem búa við örbirgð árið 2010, fimm árum fyrr en stóð til.  Eina markmiðið þar sem þróunin 

hefur ekki verið í rétta átt er markmiðið um sjálfbæra þróun.  Nánari upplýsingar um stöðu 

markmiðanna átta má finna á bls. 29 og 30 í bókinni.   

 

5. Hvað eru Heimsmarkmið um sjálfbæra þróun?  

Hin átta Þúsaldarmarkmið urðu að sautján Heimsmarkmiðum um sjálfbæra þróun. Löngu fyrir 

lokadagsetningu Þúsaldarmarkmiðanna var hafist handa við að þróa frekari markmið sem taka 

skildu gildi eftir 2015.  Í nýju markmiðunum, sem eiga að nást fyrir 2030, er lögð mun meiri 

áhersla á sjálfbæra þróun og hlýnun jarðar.  Nánari upplýsingar um Heimsmarkmiðin má finna 

á bls. 90 í bókinni.   

 

3. Hvað er sjálfbær þróun?  

Verum viðbúin áframhaldandi þróun – framtíðin verður gerólík því sem við eigum að venjast.  Á 

síðustu öld fórum við úr einum milljarði manna sem lifa í 35 ár í heim með sjö milljörðum  sem 

lifa í 70 ár.  Hærri tekjur og breyttur lífsstíll, meiri neysla og framleiðsla auka á umskiptin.  Aldrei 

áður hafa orðið jafn miklar og róttækar breytingar á sama tíma, þær hafa nú þegar og munu halda 

áfram að umbylta samspili okkar og plánetunnar sem við byggjum. Betri lífsskilyrði eru að 

sjálfsögðu góðar fréttir, en þeim fylgir einnig krafa um að mæta þeim áskorunum sem þessi 

bylting felur í sér.  Að við ráðum við aukinn hraða án þess að eyðileggja umhverfið sem við lifum 

í, að við getum tryggt að framfarirnar komi öllum til góða. Þetta er kjarninn í hugtakinu sjálfbær 

þróun og Heimsmarkmiðunum, sameiginlegri áætlun um þróun heimsins, sem leiðtogar 

heimsins urðu sammála um árið 2015.   

 

6. Af hverju höldum við að heimurinn sé verr staddur en hann er?  

Heimurinn er betri en við höldum. Undanfarin 15 ár hafa fjöldamargar rannsóknir verið gerðar 

á hugmyndum okkar um ástandið í heiminum. Sænska stofnunin Gapminder hefur til að mynda 

gert rannsóknir í mörgum nágrannalöndum okkar, Svíþjóð, Noregi, Bretlandi og Bandaríkjunum 

sem allar komast að sömu niðurstöðu. Við höldum að ástandið sé verra en það er í raun og veru. 

70-90% svara á þá leið að ástandið í heiminum sé verra en töluleg gögn sýna.   

 

Ástæðan fyrir þessari þversögn er að almennt hefur dregið úr umburðarlyndi gagnvart ofbeldi.   

Um leið og æ færri búa við örbirgð eða láta lífið vegna stríða og náttúruhamfara fjölgar fréttum 

af einmitt þessu. Því óvanalegri sem atburðurinn er, því meira aukast líkurnar á að hann verði 

fréttaefni og öfugt.  Því fleiri lýðræðislegar kosningar sem fara fram án átaka og svika, því minni 

athygli vekja þær.   Þróunin bætir heiminn en beinir um leið aukinni athygli að vandamálunum.   

 

Skiptir þetta einhverju máli? Já, mestu skiptir að lýsingar á raunveruleikanum séu sannar þegar 

teknar eru ákvarðanir um framtíðina.  Stöðugt andstreymi er niðurdrepandi.  Ef við vitum ekki 
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af umbótum sem eiga sér stað er auðvelt að taka þá afstöðu að ekkert sé hægt að gera til að breyta 

heiminum til hins betra.   

 

7. Getum við spáð fyrir um þróun á ákveðnum sviðum? Getum við undirbúið okkur fyrir 

breyttar aðstæður? 

Já. Það getum við með nokkurri vissu.  Umræðan um sjálfbæra þróun er ef til vill skýrasta 

dæmið um að vísindi og pólitísk umræða eru ekki eins samstíga og æskilegt væri.  Það er löngu 

vitað að styrkur koltvísýrings í andrúmsloftinu hefur aukist.  Við höfum einnig vitað lengi að 

tengsl eru á milli styrks CO2 í andrúmsloftinu og hitastigs á jörðinni.  Sífellt hækkandi hitastig 

mun hafa gríðarlega slæm áhrif á jörðina og þar með líf komandi kynslóða.  Þrátt fyrir þessa 

vitneskju var það ekki fyrr en í lok árs 2015 sem samkomulag náðist á heimsvísu um að sporna 

gegn hlýnuninni.  Það er nauðsynlegt að draga úr losun koltvísýrings í heiminum um 5% á ári 

ef við ætlum að vera hætt að nota jarðefnaeldsneyti árið 2050, þetta eru gríðarlegar breytingar.  

Þetta er hægt og lausnir eru fyrir hendi.  Nýju Heimsmarkmiðin um sjálfbæra þróun eru 

áhugaverð og við getum litið á þau sem kort og áttavita í vinnu næstu ára.   

 

Þróun á öðrum félags- og efnahagslegum sviðum munu óhjákvæmilega fylgja nýjar áskoranir.  

Góðu fréttirnar eru að við getum séð þær fyrir og undirbúið okkur fyrir þær með réttri 

forgangsröðun.    

Hér eru nokkur atriði sem við vitum með nokkurri vissu að munu eiga sér stað: Jarðarbúum mun 

fjölga, margir munu búa í Afriku, Afríka verður ekki jafn fátæk og hún er í dag, flestir munu búa 

í borgum, við munum lifa lengur, færri verða fátækir og fleiri ríkir, fleiri lönd munu ganga í 

gegnum efnahagslega þróun og hafa þörf fyrir rafmagn/eldsneyti – því hærri tekjur sem lönd 

hafa, því meiri mengun skapa þau.   

 

Heimsmarkmið um sjálfbæra þróun eru loforð alþjóðasamfélagsins um að leggja krafta 

sína í að leysa vandamál á við þau sem þið reynduð að leysa í upphafi kennslustundarinnar.  

Engar einfaldar lausnir eru fyrir hendi og þær krefjast samvinnu allra þjóða heims og á 

tíðum kostnaðarsamra skuldbindinga sem erfitt getur reynst að finna pólitískan stuðning 

við.  En mikið hefur áunnist frá árinu 2000 þegar Þúsaldarmarkmiðin tóku gildi og því 

höfum við ástæðu til þess að vera bjartsýn varðandi  þróun næstu 15 árin.  

 

Gagnrýnar spurningar til að velta fyrir sér: 

1. Af hverju er þróun okkur mikilvæg? 

2. Hvernig væri umhorfs í heiminum án Þúsaldarmarkmiðanna? Væri hann eins eða öðruvísi? 

3. Haldið þið að við munum ná Heimsmarkmiðunum? 

4. Af hverju hefur reynst erfiðast að finna lausnir á loftlagsmálum?  
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Á síðunni www.un.is/heimsmarkmidin eru nánari upplýsingar um hvernig 
Heimsmarkmiðunum miðar. Þar er líka að finna krækjur á alþjóðlegar vefsíður þar sem frekari 
upplýsingar er að finna.   
 
UNESCO-skólar á Íslandi er verkefni sem Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi hóf árið 2015.  
Markmið verkefnisins er að efla þekkingu nemenda á grunn- og framhaldsskólastigi á gildum 
Sameinuðu þjóðanna og starfsemi.  Félagið leitast við að styðja skólana til að þjálfa ungt fólk til 
að taka ábyrgð á þróun bæði heima fyrir og á heimsvísu.  Á slóðinni www.un.is/skolavefur er 
að finna fleiri kennslustundir, námsefni, fyrirlestra um Sameinuðu þjóðirnar og hugmyndir 
fyrir kennara til að efla kennslu um alþjóðamál, mannréttindi, frið og sjálfbærni.   

 
 
  
 

 
 
 

Prentið út blaðsíðurnar átta sem eru hér á eftir.  Dreifið verkefnunum á stöðvarnar sjö og 
geymið svörin hjá ykkur.

Góðar síður með frekari upplýsingar um Heimsmarkmiðin og Sameinuðu þjóðirnar  
 

Viðauki 1  
 

http://www.un.is/heimsmarkmidin
http://www.un.is/skolavefur
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Stöð 1 

Þið komist að því að kynbundinn launamunur 

á Íslandi er enn vandamál, þrátt fyrir að 

ríkisstjórnir hafi í mörg ár lofað að útrýma 

honum. 
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Stöð 2 

Þið komist að því að sumir nemendanna í 

skólanum ykkar eru svangir síðustu viku 

hvers mánaðar vegna þess að ekki eru til 

nægir peningar til þess að kaupa matvæli fyrir 

fjölskylduna. 
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Stöð 3 

Aðgangur að menntun er grundvöllur þróunar 

og bættra lífsskilyrða. Þið komist að því að um 

helmingur barna í Nígeríu gengur ekki í skóla. 

Það kostar 5000 krónur að styrkja barn til 

skólagöngu í heilt ár.   
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Stöð 4 

Þrátt fyrir að vísindalegar sannanir liggi fyrir 

um skaðsemi losunar gróðurhúsalofttegunda 

neita ríki heims að samþykkja 

loftlagssáttmála sem setur áframhaldandi 

mengun strangar skorður. 
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Stöð 5 

Þið komist að því að þóunaraðstoð sem Ísland 

veitir rennur beint í vasa spilltra stjórnvalda 

þróunarríkisins og nýtist því ekki borgurum 

landsins.  
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Stöð 6 

Þið komist að því að sjúkdómar sem nú þegar 

eru til lyf við, svo sem alnæmi og malaría, 

draga fólk enn til dauða í fátækari löndum 

heims. 
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Stöð 7 – Hvað veist þú um heiminn? 
 
1. Næstum því fjórir af hverjum tíu (38%) bjuggu við 
örbirgð árið 1990, hvert er hlutfallið í dag? 
a) 10 prósent 
b) 30 prósent 
c) 50 prósent 

 
5. Hvað er búist við að íbúar jarðarinnar verði margir 
árið 2100? 
a) 11 milljarðar 
b) 15 milljarðar 
c) 18 milljarðar 

 
2. Hver er meðalævilengd í heiminum? 
a) 50 ár 
b) 60 ár 
c) 70 ár 

 
6. Í hvaða landi er hlutdeild kvenna á þjóðþinginu hæst? 
a) Svíþjóð 
b) Japan 
c) Rúanda 

 
3. Í hvoru landinu er dánartíðni barna lægri? 
a) Víetnam eða Egyptalandi 
c) Svíþjóð eða Singapúr 
d) Hvíta Rússlandi eða Bandaríkjunum 

 
7. Þróunaraðstoð á heimsvísu nemur 135 milljörðum 
dala (2014). Hversu miklu fé er veitt til hernaðarmála? 
a) 80 milljörðum dala 
b) 800 milljörðum dala 
c) 1.800 milljörðum dala 

  
4. Íbúar jarðarinnar eru 7,3 milljarðar (2015). Hvað er 
gert ráð fyrir að við verðum orðin mörg árið 2050? 
a) 8 milljarðar 
b) 10 milljarðar 
c) 12 milljarðar 

 
8. Hversu stór hluti allra barna sem ganga í skóla eru 
stúlkur? 
a) 10 prósent 
b) 25 prósent 
c) 50 prósent 
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Svör við spurningunum á stöð 7 
1. 10 prósent. Undanfarin 25 ár hefur dregið gífurlega úr örbirgð. 

2. 70 ár. Meðalævilengd hefur lengst um 20 ár frá því á sjöunda áratugnum.  Það er þó mikill munur milli heimshluta. Á 

Norðurlöndum lifir fólk að meðaltali í 80 ár en í Afríku sunnan Sahara er meðalævilengd 57 ár. 

3. Í Víetnam (2,2%) er dánartíðni barna lægri en í Egyptalandi (2,4%), þrátt fyrir að Egyptaland sé næstum tvisvar sinnum 

ríkara.  Í Singapúr (0,27%) er dánartíðni barna lægri en í Svíþjóð (0,3%). Í Hvíta-Rússlandi (0,4%) er dánartíðni barna lægri en í 

Bandaríkjunum (0,7%). 

4. Búist er við að íbúar jarðarinnar verði u.þ.b. 10 milljarðar árið 2050, sem er aukning um 2,7 milljarða á 35 árum. 

5. Á tímabilinu 2050 til 2100 er þó gert ráð fyrir að dragi úr aukningunni og árið 2100 er búist við að við verðum u.þ.b. 11 

milljarðar og íbúafjöldi muni svo standa í stað. 

6. Hlutdeild kvenna á þjóðþingum er hæst í Rúanda, eða 46 prósent.  Svíþjóð er í fjórða sæti með 44 prósent og Japan er í 116. 

sæti með aðeins 9,5%. 

7. Útgjöld til hernaðar á heimsvísu nema allt að því 1.800 milljörðum dala (2014), 13 sinnum meira en varið er til 

þróunaraðstoðar. 

8. 50 prósent. Í dag er helmingur allra skólabarna stúlkur. 


