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Hvernig viltu að heimurinn verði  

árið 2030? 
Kennslustund sem kynnir heimsmarkmiðin 

(Reynsla af kennslu ekki nauðsynleg!) 
 
 
 
 

 

Efni 
Auðir límmiðar/blöð, 2 bunkar af spjöldum í 2 mismunandi litum, límmiðar/steinar/kex/karamellur (margir litlir hlutir 

sem hægt er að gefa nemendum), stórt autt blað (nógu stórt til að nemendur geti unnið við það í litlum hópum), 

tússpennar/trélitir (nógu margir svo allir hópar hafi litaval), miðar fyrir persónuleg heit (einn fyrir hvern nemanda). 

 

Námsmarkmið 

Nemendur munu: 

• Skilja hvernig heimsmarkmiðin tengjast öll innbyrðis 

• Móta tengingar á milli eigin tilveru og heimsmarkmiðanna 

• Hanna sína útgáfu af landi heimsmarkmiðanna 

• Samlaga nýjar upplýsingar (móta þekkingu) og lýsa yfir persónulegu heiti til aðgerða varðandi heimsmarkmiðin 

 
Smellið hérna til að læra meira um heimsmarkmiðin. 

Til frekari undirbúnings má horfa á myndskeið okkar um heimsmarkmiðin. Það gefur einfalt og stutt yfirlit yfir 

markmiðin og fjallar um í hvaða samhengi þau voru mótuð.

 

  8 - 14 ára 

 
Aldursbil: 

    
   60 - 90  
   mínútur 

 
Heildartími: 

https://www.globalgoals.org/faq
https://www.youtube.com/watch?v=5ZdAYti8eLs&feature=youtu.be
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Helstu heilræði fyrir kennsluna 

Undirbúningur fyrir tímann 

Skref 1: Kynnið ykkur 5 
 mín
 
útur 

 

Sérstakar þakkir fá Miroslava Silva Ordaz, Autonomous háskóla í Queretaro, Mexíkó og gestarannsakandi við Delft 

tækniháskóla og bekkur 6B í alþjóðlega skólanum International School í Hague, Hollandi. 
 

 

Takk fyrir að vilja kenna heimsins stærstu kennslustund. Hér fyrir neðan finnið þið okkar helstu heilræði fyrir 
kennsluna. 

 
• Talið hægt og skýrt. 

• Þegar þið talið (við allan bekkinn og nemendur eiga eingöngu að hlusta) er gott að miða við að tala ekki lengur en 

í 10 mínútur í einu, þannig ná nemendur að halda athygli. 

• Hrósið nemendum fyrir viðleitni og vinnu; t.d. ég er mjög ánægð/ur með hversu hart þú leggur að þér við að svara 

þessari spurningu, ég er ánægð/ur að sjá hvað þú lagðir mikla vinnu í þetta verkefni. 

• Okkar reynsla sýnir að nemendur eiga auðveldara með að skilja að heimsmarkmiðin tengjast öll innbyrðis ef þeim 

er líkt við púsluspil. Hver biti í púsli er mikilvægur (rétt eins og hvert einasta markmið) af því að þeir passa allir 

saman og það er ekki hægt að klára púslið nema nota alla bitana. (Sjá viðauka 1). 

• Hugsið um hvers vegna þið eruð að kenna þetta efni í dag, hvers vegna ykkur finnst heimsmarkmiðin vera 

mikilvæg og hvers vegna þarf að kynna þau fyrir unga fólkinu. Persónulegar sögur eru þær sem snerta okkur 

mest. Hafið tilbúna frásögn af persónulegri reynslu ykkar til að deila með nemendum. 

• Brosið og njótið ykkar! 
 

 

• Kynnið ykkur gagnvirka kort heimsins stærstu kennslustundar á vefnum. Eftir tímann bætið þið svo ykkar 
kennslustund á kortið. 

• Spyrjið umsjónarkennarann um reglur og hegðunarviðmið fyrir bekkinn. Dæmi um spurningar: Hvernig gefur 

kennarinn bekknum merki um að hlusta þegar hann/hún er að tala? Er umbunarkerfi í notkun í bekknum? 

• Prentið út myndina af heimsmarkmiðunum (viðauki 4), eitt eintak fyrir hvern hóp. 

• Teiknið stóran hring á mörg blöð, hringurinn stendur fyrir „land“. Látið „landið“ ná yfir nógu mörg blöð svo að hver 

hópur fái eitt blað - einn hluta af landinu. Til að auðvelda nemendum getið þið teiknað veg sem liggur meðfram 

„landamærum“ landsins og/eða merkt svæðið fyrir utan landið sem sjó. 

 
Athugið: Hér að neðan fylgja leiðbeiningar fyrir verkefnin í kennslustundinni. Í viðauka 2 eru aðrar útfærslur 

til að leysa sum verkefnin af hendi. Þið getið líka verið skapandi og búið til ykkar aðferð! 
 

Hafið kynninguna stutta. 

 

Segið nemendum hvað þið heitið, hvaðan þið komið og fyrir hvaða fyrirtæki þið vinnið (ef það skiptir máli). Biðjið 
nemendur að kynna sig. 

 

Útskýrið fyrir þeim að þið séuð hingað mætt til að tala um sjálfbærnimarkmiðin eða heimsmarkmiðin (sami hluturinn). 
Biðjið nemendur um að rétta upp hendi ef þau hafa heyrt þessi hugtök áður. Veljið nokkra nemendur til að segja 
bekknum frá því sem þau vita um markmiðin. Ef enginn hefur heyrt minnst á heimsmarkmiðin fullvissið þá nemendur 
um að í lok tímans muni allir vita um hvað þau snúist.

Þakkir 

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
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Skref 3: Heimsmarkmiðin kynnt 10 
mín 

Skref 3: Heimsmarkmiðin tengd við 
raunveruleikann 
 

10 
mín 

 10 
mín 

Skref 2: Fyrstu kynni af markmiðunum 

Skref 4: Heimsmarkmiðin tengd við raunveruleikann 

Þessi kynning er hugsuð sem ákveðinn inngangur að markmiðunum. Með henni, í stað þess að demba á 

nemendur upplýsingum um öll markmiðin í einu, gefið þið þeim tækifæri á að byrja að tengjast efninu (með 

áherslu á annað hvort eitt markmið eða ákveðið þema tengt þeim). Dæmi um aðra útfærslu er að finna í 

viðauka 2. 

 
Dreifið steinum/blaðasneplum/karamellum/límmiðum um kennslustofuna ójafnt á milli nemenda. Sumir ættu að 

hafa marga/r, aðrir nokkra/r og sumir nemendur enga/r. 

Haldið eftir meirihluta fyrir ykkur sjálf. Spyrjið nemendur: „Er þetta sanngjarnt?“ Hvetjið til umræðna. 

Biðjið nemendur að lýsa því hvernig þeim líður með þann fjölda af hlutum sem þau fengu. Útskýrið fyrir 

nemendum að þið séuð með mest af því að þið eruð elst í kennslustofunni (veljið aðra handahófskennda 

útskýringu ef aldur á ekki við). 

Spyrjið hvort nemendum finnist sanngjarnt að dreifa hlutunum á þessum forsendum. Á hvaða hátt væri 

sanngjarnast að dreifa hlutunum? 

Kynnið hugtakið félagslegur ójöfnuður. Spyrjið hvort einhver hafi hugmynd um hvað það gæti þýtt? 

Segið nemendum að heimsmarkmiðin hafi verið búin til til að draga úr ójöfnuði í heiminum á öllum sviðum 

lífsins og til að búa til betri heim sem er sanngjarnari fyrir alla og þar sem enginn er skilinn útundan. Það 

sama á við um öll markmið sem varða jörðina og loftslagið, þar sem umhverfis- og loftslagsbreytingar bitna 

mest á þeim sem eiga erfiðara með að takast á við þær. Biðjið nemendur að muna hvernig þeim leið við að 

fá minna, færri hluti en hinir, og að hafa þá tilfinningu í huga á meðan á kennslustundinni stendur. 

 
Félagslegur ójöfnuður: „Aðstæður þar sem fólk nýtur ekki jafnréttis af því að sumir hafa meira vald, 

hafa fleiri tækifæri, eiga meiri peninga, o.s.frv. en aðrir.“ (Heimild: Orðabók MacMillan) 

Útskýrið fyrir nemendum að nú muni þau horfa á myndskeið um heimsmarkmiðin. Það fer eftir þekkingu þeirra 

hvort þið sýnið myndskeiðið sem kynnir markmiðin eða myndskeiðið sem fer yfir hvað við getum gert sem 

einstaklingar. 

 
Biðjið nemendur að punkta hjá sér orð sem þau skilja ekki eða spurningar sem vakna varðandi markmiðin á 
meðan horft er. Þið getið svo farið yfir það með þeim eftir að hafa horft á myndskeiðið. 

 
Ef nemendur eru að læra um heimsmarkmiðin í fyrsta skipti er mögulegt að upp komi það margar spurningar að 

þið gætuð átt í vandræðum með að svara þeim öllum. Reynið að svara eins vel og þið getið og ef þið vitið ekki 

svarið er hægt að beina nemendum inn á vefsíðu heimsmarkmiðanna. Einnig getið þið sett þeim það sem verkefni 

að finna svörin sjálf eftir tímann! 

Til að tengja heimsmarkmiðin betur við persónulega reynslu nemenda, spyrjið hversu gömul þau verði árið 2030? 

Hvers vegna er árið 2030 mikilvægt? Þá eru þau mögulega komin á vinnualdur. Biðjið nemendur fyrst að hugsa 

hvert um sig, svo að tala við sessunaut sinn og að lokum deila með bekknum hvað þau gætu verið að gera árið 

2030, í hvaða vinnu þau gætu verið, hvað þau myndu vilja læra eða hvernig þau myndu eyða tíma sínum. 

 

Hvernig geta nemendur tengt framtíðarlíf sitt við heimsmarkmiðin? Ræðið um hvaða hliðar framtíðarstarfa nemenda 

gætu eða myndu tengjast heimsmarkmiðunum. Sem dæmi má nefna að þeir nemendur sem gerast kennarar munu 

hjálpa við að uppfylla markmið 4.

https://www.youtube.com/watch?v=5ZdAYti8eLs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9VMbVXBSxyA&t=68s
https://www.un.is/heimsmarkmidin/


4 Hvernig viltu að heimurinn verði árið 2030? 

20 
mín 

Skref 5: Verkefni - land heimsmarkmiðanna 

 

 

 

Skref 6: Kafað dýpra 10 
mín 

Skref 7: Heimsmarkmiðalandið og 
ðheit 

10 
mín 

mínt 

 

Skref 7: Heimsmarkmiðalandið og persónuleg heit 

Athugið: Sjá dæmi um teikningu af landi heimsmarkmiðanna í viðauka 3. Notið tækifærið á meðan nemendur vinna 

þetta verkefni til að ganga um á meðal þeirra. Nemendur munu vilja vita meira um ykkur og ykkar tengingu við 

markmiðin. Deilið sjónarmiðum ykkar og spyrjið nemendur um þau sjálf og áhuga þeirra á heimsmarkmiðunum. Hér 

gefst gott tækifæri til að spyrja um skoðanir á markmiðunum og hvort nemendum finnist þau tengjast markmiðunum 

í sínu daglega lífi eða ekki. 

 

Segið nemendum að þau eigi nú að vinna í hópum. Setjið nemendur í 3-5 manna hópa (eftir fjölda nemenda) og 

útskýrið að aðal verkefni dagsins sé að búa til land heimsmarkmiðanna. Nemendur eiga að sjá fyrir sér land árið 

2030 í heimi þar sem öll heimsmarkmiðin hafa verið uppfyllt og teikna sína útgáfu af því. Biðjið nemendur að ræða í 

hópum sínum hvaða aðstæður og innviði land gæti þurft til að halda utan um og gæta íbúa, umhverfis og 

náttúruauðlinda sinna? T.d. skóla, sjúkrahús, vatnsból, sorphirðukerfi, örugga vegi. Látið hvern hóp koma með 

einhverjar uppástungur. 

 

Sýnið nemendum blöðin sem þið eruð búin að teikna á. Útskýrið að hver hópur fái eitt blað, einn hluta af landinu, 

sem þeir eigi að teikna sína útgáfu af landinu á og að blöðunum verði svo púslað saman í eitt land í lokin. Sjá dæmi 

um samsett land í viðauka 3. 

 

Látið hvern hóp hafa mynd af heimsmarkmiðunum (viðauki 4) ásamt eintaki af blaðinu þar sem hverju markmiði er 

lýst með einni setningu (viðauki 5). Einnig er hægt að sýna það á töflunni. Þannig hafa nemendur gátlista til 

aðstoðar við að móta land með innviðum og aðstöðu sem uppfylla öll markmiðin. 

 
Ef nemendur þurfa frekari aðstoð við að vinna þetta má nýta spurningarnar í viðauka 6. 

 

Þegar hóparnir hafa unnið í einhvern tíma í teikningum sínum, spyrjið allan bekkinn spurninga um þau markmið 

sem þið hafið ekki heyrt þau tala um eða séð teikna. Nemendur eiga það til að hugsa fyrst um hagkvæm atriði 

eins og t.d. vatnsból og skóla. Notið þetta tækifæri til að spyrja spurninga sem ýta undir frekari pælingar hjá 

nemendum um málefni sem tengjast aðgengi og samfélagi; t.d. hvað á landakortunum þeirra stuðlar að heilsu og 

velferð? Á hvaða hátt ætla þau að ganga úr skugga um að þau móti land sem hefur aðgengi fyrir alla? Hvernig 

ætla þau að tryggja að náttúran sé vernduð? 

 

Segið nemendum inn á milli hversu mikinn tíma þau eigi eftir og minnið á að í lok tímans ætlist þið til að allir hafi 

skrifað persónuleg heit sín. Hrósið fyrir góða samvinnu, viðleitni, samskipti á milli hópa og umræður um 

markmiðin. 

 

Aukaverkefni: Setjið þeim hópum sem klára á undan hinum það verkefni að tengja teikningarnar 

markmiðunum. Til dæmis, ef nemendur hafa teiknað sólarsellur á kortið sitt þá skrifa þau við hliðina á 

þeirri teikningu: „Markmið 7: sjálfbær orka“. 

Setjið landshlutana saman í eina heild með hjálp nemenda. Gefið nemendum smá tíma til að skoða kortið af 

heimsmarkmiðalandinu sem þau hafa nú mótað. 

 

Fáið einn hópinn til að kynna sinn hluta fyrir öllum bekknum. Biðjið svo hina hópana að finna tengingar á milli 

þess hluta og þeirra eigin. Hver hópur er með sína túlkun og útgáfu af heimsmarkmiðalandi, hvað er líkt og 

hvað er ólíkt? 
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Skref 8: Frá lærdómi yfir í aðgerðir 

 

 

Skref 9: Deilið kennslustundinni! 

Nú þegar búið er að setja saman alla hlutana og heimsmarkmiðalandið hefur verið mótað biðjið nemendur að hugsa 

um hvernig Ísland gæti orðið eins og heimsmarkmiðalandið. Hvernig getum við gert þetta hér? Hvað þyrftum við 

sem einstaklingar að gera? Hverju þyrftum við að breyta til að móta þennan veruleika hér? 

 
Tengið þessar spurningar við persónuleg heit nemenda varðandi heimsmarkmiðin (sjá viðauka 7), sem og við þá 

hugmynd að allir geti gert eitthvað til að vinna að markmiðunum og að það sé hægt að gera á ýmsa vegu. 

 
Gefið nemendum tíma til að hugsa um heitin sín - hvað geta þau gert til að gera þessar breytingar að veruleika? 

 
Útskýrið fyrir nemendum hvað þið viljið að þau geri sem fyrsta skref í að uppfylla sitt heit og við hvern þau geti rætt 
þetta (t.d. við fjölskyldu, vini, skóla, samfélagsleiðtoga). 

 
Dæmi um persónulegt heit fyrir markmið 14: 

Ég ætla ekki að nota plastglös og plastdiska. Fyrsta skrefið mitt er að tala við skólann minn um hvað ég geti gert í 

staðinn.  

Persónulegt heit fyrir markmið 12: 

Ég ætla að reyna að draga úr matarsóun minni. Fyrsta skrefið mitt er að tala við fjölskylduna mína um mataráætlun. 

 
Þegar nemendur eru búnir með þennan hluta bjóðið þeim að skoða gagnvirka kort heimsins stærstu kennslustundar 
og sjá hversu margar kennslustundir eru kenndar úti um allan heim! (Einnig geta þeir skráð þessa á kortið.) 

 
Þakkið nemendum fyrir tímann og segið þeim frá einhverju sem þið lærðuð í dag. Hvetjið nemendur til að tala um 

heimsmarkmiðin við alla; fjölskylduna, vini, skólafélaga. Ef þau hafa aðgang að samfélagsmiðlum geta þau tengt 

við: @TheWorldsLesson á Twitter; @TheWorldsLargestLesson á fésbókinni; @TheWorldsLesson á Instagram. 

 

 

 

ATHUGIÐ: Mikilvægt er að athuga hvaða reglur eru í gildi í skólanum varðandi myndatökur af nemendum 

og í kennslustofunni. 

 

Biðjið um leyfi til að taka myndir af heitum nemenda, af nemendum og af heimsmarkmiðalandinu þeirra.  

 

Við viljum vita hver ykkar upplifun af því að kenna heimsins stærstu kennslustund var. Endilega sendið okkur 
myndir í tölvupósti á lesson@project-everyone.org, setjið inn á fésbókina @TheWorldsLargestLesson, inn á 
Instagram @TheWorldsLesson eða tístið á @TheWorldsLesson! Og ekki gleyma að bæta ykkur á gagnvirka 
heimskortið! 

https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
mailto:lesson@project-everyone.org
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/map/index.html
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Viðauki 1   Heimsmarkmiðin - púsl 
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Viðauki 2   Önnur útfærsla af skrefi 2 

 

 

 

 
Tenging heimsmarkmiðanna við raunveruleikann 

 
Önnur leið til að byrja kennslustundina og tengja nemendur við markmiðin er að beina athyglinni að kynjajafnrétti. 

Segið öllum strákunum í bekknum að þeir þurfi að sitja á gólfinu en stelpurnar megi sitja á stólum. Eða setjið þá 

reglu að ef strákarnir fá hugmynd sem þeir vilja deila með öllum hinum, þá þurfi þeir að segja einni af stelpunum 

það og hún muni svo tala fyrir þeirra hönd. Önnur leið er að svara eingöngu spurningum frá strákunum og sjá hvort 

að bekkurinn taki eftir því. 

 

Hvernig líður nemendum með þetta? Er þetta sanngjarnt? Gefið nemendum tækifæri á að útskýra hvernig þeim 
finnst þið hefðuð átt að haga ykkur öðruvísi hér. 

 
Þetta gæti leitt til umræðna um markmið 5 og hvernig það miðar að jafnrétti kynjanna sem og að efla völd allra 

stúlkna og kvenna.
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Viðauki 3   Dæmi um teikningu af heimsmarkmiðalandi 

 

 

 

 
Hér er mynd af teikningu frá kennslustund sem þessari. Nemendur unnu í hópum sem hver hannaði sinn hluta af 

heimsmarkmiðalandinu. Í lokin var landið sett saman og nemendur töluðu um heildarmyndina. 



Viðauki 2 Önnur útfærsla af skrefi 2 

 

 

Viðauki 4   Heimsmarkmiðin - tafla 

 
 
 
 

 



Viðauki 5   Heimsmarkmiðin í einni setningu 

10 Hvernig viltu að heimurinn verði árið 2030? 

 

 

Eftirfarandi setningar má nota til að ýta undir skilning nemenda á að hverju hvert markmið miðar. 

 
 

 Markmið 1: Útrýma fátækt í allri sinni mynd alls staðar 

 
 Markmið 2: Útrýma hungri, tryggja fæðuöryggi og bætta næringu 

 
 Markmið 3: Stuðla að heilbrigðu líferni og vellíðan fyrir alla frá vöggu til grafar 

 
 Markmið 4: Tryggja öllum jafnan aðgang að góðri menntun og tækifæri til náms 

 
 Markmið 5: Jafnrétti kynjanna verði tryggt og staða allra kvenna og stúlkna styrkt 

 
 Markmið 6: Tryggja aðgengi allra að hreinu og öruggu vatni 

 
 Markmið 7: Tryggja öllum aðgang að hreinni og öruggri orku 

 
 Markmið 8: Stuðla að viðvarandi sjálfbærum hagvexti og arðbærum og mannsæmandi atvinnutækifærum fyrir alla 

 
 Markmið 9: Byggja upp viðnámsþolna innviði og tryggja að þeir skaði hvorki fólk né umhverfi, 

 hjálpa fyrirtækjum að hanna og móta nýja tækni og hlúa að nýsköpun 

 
 Markmið 10: Draga úr ójöfnuði í heiminum 

 
 Markmið 11: Gera borgir og íbúðarsvæði örugg, sjálfbær og öllum aðgengileg 

 
 Markmið 12: Tryggja sjálfbær neyslu- og framleiðslumynstur og stöðva matarsóun 

 
 Markmið 13: Bráðaaðgerðir gegn loftslagsbreytingum og áhrifum þeirra 

 
 Markmið 14: Vernda og nýta hafið og auðlindir þess 

 
 Markmið 15: Vernda, endurheimta og efla náttúruna og dýrin sem þar búa 

 

 

 Markmið 17: Blása lífi í alþjóðlegt samstarf um sjálfbæra þróun og grípa til aðgerða 

Markmið 16: Stuðla að friðsælum og sjálfbærum samfélögum fyrir alla jarðarbúa, tryggja öllum 

jafnan aðgang að réttarkerfi og byggja upp skilvirkar og ábyrgar stofnanir á öllum sviðum 
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Viðauki 6   Leiðandi spurningar 

 

 

Notið þessar spurningar til að ýta undir pælingar hjá nemendum og umræður um heimsmarkmiðin. 

 
1. Eru einhver markmiðanna sérstaklega mikilvæg í ykkar augum? 

2. Það má skipta heimsmarkmiðunum gróflega í flokka, hvaða flokkar gætu þetta verið? T.d. 

umhverfið/mannfólkið/líf í borgum. Út frá þessari spurningu gætu nemendur áttað sig á hvaða markmið og 

hvaða málefni skipta þau mestu máli. 

3. Eru einhver markmiðanna sérstaklega mikilvæg fyrir ungt fólk? Vantar einhver markmið? 

4. Hugsið um hvar þið búið. Kannski er eitthvað einstakt í ykkar samfélagi, svo er mögulega annað sem ykkar 

samfélag gæti gert betur (t.d. á sviði endurvinnslu). Hvað sjáum við í okkar samfélagi sem við getum tengt við 

heimsmarkmiðin? 

5. Haldið þið að það gæti verið auðveldara að ná sumum markmiðum en öðrum? 

6. Er eitthvert markmiðanna sem ykkur finnst Ísland eða ykkar nærsamfélag standa sig sérstaklega vel í að 
uppfylla? Eða gæti staðið sig betur?  

7. Er eitthvert markmiðanna sem ykkur finnst ekki eiga við ykkur eða Ísland? Öll markmiðin skipta máli fyrir öll 

lönd og þessi spurning gæti leitt til umræðna um hvernig heimsmarkmiðin eru fyrir alla, alls staðar í heiminum. 

8. Er skólinn ykkar að vinna að einhverju markmiðanna, kannski án þess að átta sig á því? Til dæmis með því að 

hafa endurvinnslutunnur inni í kennslustofum er skólinn að vinna að markmiði 12. 

9. Eruð þið ómeðvitað að vinna að einhverju markmiðanna heima? Þessi spurning fær nemendur til að átta sig á 

að mögulega eru þau nú þegar að leggja eitthvað af mörkum til markmiðanna, eins og með því að borða hollan 

og næringarríkan mat heima fyrir - markmið 3. 

10. Ef við uppfylltum markmið 1, hvaða áhrif myndi það hafa á hin markmiðin? Umræða ætluð til að auðvelda 

nemendum að skilja að öll markmiðin tengjast innbyrðis eins og púsluspil. 

11. Getið þið fundið tengingar á milli markmiðanna og þess sem þið lærið í skólanum? 
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Viðauki 7   Mitt heit til aðgerða 

 

 

Nemendur skrifa persónuleg heit sín til aðgerða varðandi markmiðin á þessa miða. 
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