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Nafn verkefnasafnsins kemur úr ljóðinu Ó, þú jörð eftir Jónas Hallgrímsson. 
 
Ó, þú jörð, sem er 
yndir þúsunda, 
blessuð jörð sem ber  
blómstafi grunda, 
sárt er að þú sekkur undir mér. 
 
Hef eg mig frá þér hér 
og hníg til þín aftur, 
mold sem mannsins er 
magngjafi skaptur; 
sárt er að þú sekkur undir mér. 
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Verkefni 1 – Stjórnkerfi Goggle Earth 
 
Nemendi getur: 

• beitt helstu stjórnaðgerðum Google Earth, svo sem að hreyfa kortið til og 
þysjað inn og út 

• notað leitarglugga Google Earth til að finna staði á kortinu og greint það 
sem gervihnattamyndin sýnir 

 
Verkefnið gengur út á að finna staðsetningu fréttaatburðar 
 
Vinnuskref: 

• Ganga þarf úr skugga um að tölvan hafi forritið Google Earth. Ef ekki má 
hala því niður af: www.earth.google.com  

• Helstu stjórnaðgerðir forritsins eru framkvæmdar með tövumús.  
o Efst hægra megin á skjánum er stjórnkerfi forritsins einnig staðsett. 
o Stjórnaðgerðirnar hjálpa þér að kanna heiminn, færa sjónarhornið 

milli heimshluta, þysja inn á smáatriði eða þysja út til að sjá 
heildarmyndina. 

o Þegar þú þysjar inn á kortið getur þú séð í hvaða hæð yfir jörðinni 
þú er hverju sinni neðst vistramegin á 
skjánum (sjá mynd): 

• Leitargluggi forritsins er staðsettur efst vinstra megin á skjánum. Þar er hægt 
að slá inn staðsetningu og smella á vendihnapp til að sjá hvaða staðsetningar 
forritið finnur. Nákvæmari leitarorð gefa betri niðurstöðu. 

• Niðurstöður leitarinnar birtast fyrir neðan leitargluggann og þar er hægt að 
smella á þá niðurstöðu sem þú vilt skoða betur. 

Hérna ætti að horfa á myndband 1 
Verkefni: 

• Opnaðu dagblað eða fréttamiðil af netinu (t.d. www.visir.is, www. mbl.is eða 
www.dv.is). 

• Finndu eitthvað staðarheiti sem fram kemur í erlendri frétt; helst einhvern stað 
sem þú þekkir ekki. 

• Sláðu staðarheitið inn í leitargluggann.  
o Forritið er á ensku og því væri kostur að stafsetning væri ensk, sumar 

staðsetningar er þó hægt að finna þó að hún sé skrifuð á íslensku. 
o Fyrst skal skrifa heiti staðar, síðan landið/fylki á eftir kommu, t.d.  
o Dæmi: Reykjavík, Ísland 

•  Þegar þú hefur fundið staðinn skrifaðu þá niður eftirfarandi upplýsingar: 
1) Í hvaða landi er staðurinn?  
2) Hvort er um að ræða þéttbýli (þorp eða stórborg) eða dreifbýli? 
3) Lýstu í stuttu máli því sem gervihnattarmyndin sýnir (landslag, 

gróðurfar, árfarvegir, fjöll, dalir, o.s.frv.). 
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Verkefni 2 – Bauganet jarðar 
 
Nemandi getur: 

• útskýrt hvernig bauganet jarðar hjálpar til við að ákvarða staðsetningu. 
• fundið út nákvæma landfræðilega staðsetningu í bauganeti jarðar með hjálp 

Google Earth. 
• bætt við staðsetningu (e. add placemark) og vistað inni í forritinu. 

 
Verkefnið gengur út á að finna nákvæma staðsetningu í bauganeti jarðar 
  
Vinnuskref: 

• Kveiktu fyrst á bauganeti jarðarinnar: View -> Grid 
• Nú ætti bauganetið að sjást og því nær sem þú þysjar inn í kortið því 

nákvæmara verður netið. 
• Neðst á skjánum má sjá nákvæma staðsetningu þar sem músarbendill vísar 

hverju sinni (sjá mynd:) 
 

• Á valstikunni sem er efst á skjánum er hnappur sem bætir við staðsetningu á 
kortið (merkt með hring á myndinni hér að neðan) 

 
 
 

• Þegar þú smellir á hnappinn birtist teiknibóla sem merkir 
nýja staðinn þinn á kortið 

o Staðsetningin birtist einnig í þínum stöðum (e. my places) vistramegin 
á skjánum 

o Þú getur nefnt staðinn og séð 
nákvæmlega landfræðilega staðsetningu 
hans í bauganeti jarðar. 

o Ef þú breytir lengdar- og 
breiddargráðum í glugganum sem opnast 
þá færist teiknibólan, sem merkir 
staðinn, þangað. 

 
Hérna ætti að horfa á myndband 2 

 
Verkefni: 

• Bættu við staðsetningu í Google Earth 
• Breyttu eftirfarandi upplýsingum: 

o Lengdargráður: 63°59'47''N  
o Breiddargráður: 22°37'28''W 

§ Við hvaða byggingu ertu þá 
staðsett/ur á Íslandi? 

• Hver er nákvæm staðsetning heimilis þíns? 
• Hver er nákvæm staðsetning skólans þíns? 
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Verkefni 3 – Heimskort í þrívídd 
 
Nemandi getur: 

• notað áttavita Google Earth   
• breytt sjónarhorni sínu á í Google Earth til að kanna kortið betur 
• notað forritið til að kanna landslag á jörðinni 

 
Verkefnið gengur út á að finna staðsetningu og skoða með tilliti til áttavita og 
landslags   
 
Vinnuskref: 

• Efst á stjórnstikunni hægramegin á skjánum er þetta stjórntæki 
(sjá mynd): 

o Ef smellt er á augað og músin hreyfð breytist 
sjónarhorn okkar á kortið sem samsvarar hreyfingunni.  

o Bókstafurinn -N- táknar norður og sýnir í hvaða átt við snúum kortinu 
þegar við breytum sjónarhorninu. 

•  Ef þú ert með tölvumús sem hefur þrjá takka (með hjól í miðjunni) getur þú 
smellt á hjólið, haldið því inni og breytt sjónarhorninu. 

• Neðst á skjánum (hliðin á landfræðilegri staðsetningu í bauganeti jarðar) getur 
þú séð hæð staðsetningar yfir sjávarmáli þar sem músarbendillinn er á kortinu. 
Ef þú hreyfir bendilinn getur þú fundið út hæðarmismuninn milli tveggja 
punkta. Á myndinni hér að neðan sérðu staðsetningu Hvannadalshnjúks og 
hæð hans er undirstrikuð. 

o Hvannadalshnjúkur er samkvæmt mælingum 2.109,6 m á hæð sem er 
ekki það sama og myndin sýnir. Hæðarmæling í Google Earth er mjög 
ónákvæm vegna þess hversu viðkvæm mælingin ef fyrir því hvar 
bendillinn vísar. 

 
 
 

Hérna ætti að horfa á myndband 3 
 
Verkefni: 

• Finndu sundlaug Akureyrar í Google Earth (t.d. með hjálp leitargluggans) 
• Ef þú værir að synda fram og til baka í skólasundi; í hvaða tvær áttir myndi 

sundstefna þín vera? 
• Þar sem þú ert staðsett/ur yfir sundlaug Akureyrar snúðu sjónarhorninu út eftir 

Eyjafirði. 
o Í hvaða átt snýr þá áttavitinn? 
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Verkefni 4 – Byggingar í þrívídd 
 
Nemandi getur: 

• kveikt og slökkt á upplýsingaþekjum (e. layers) 
• fundið upplýsingar af netinu og nýtt í Google Earth 

 
Verkefnið gengur út á að finna hæstu byggingar í heim og skoða þær í þrívídd í 
Google Earth 
 
Vinnuskref: 

• Neðst vinstramegin á skjánum eru grunn-
upplýsingaþekjur Google Earth staðsettar. 

• Þar getur þú hakað við ákveðnar þekjur til að kveikja 
á þeim. 

• Ein slík þekja er merkt  3D byggingar (e. 3D 
buildings)  

o Hakaðu við kassann fyrir framan þekjuna (sjá 
mynd til hliðar) 

• Núna munu margir þéttbýlisstaðir sýna þrívíddar 
módel af þeim húsum sem þar standa. 

o Módelin eru ekki komin fyrir allar byggingar í 
heiminum.  

o Módelin eru ekki öll jafn nákvæm. 
 

Hérna ætti að horfa á myndband 4 
 
Verkefni:  

• Finndu út hver hæsta byggin í heiminum er á google.com 
• Finndu bygginguna í Google Earth 
• Skoðaðu þrívíddarmódelið 

 
Hvar er hæsta bygging í heiminum og hversu há er hún? 
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Verkefni 5 – Ferðalangurinn 
 
Nemandi getur: 

• nýtt sér möguleika ferðalangsins og skoðað götumyndir (e. streetview) í 
Google Earth. 

• útskýrt hvernig götumyndirnar raðast saman líkt og bútasaumsteppi. 
 
Verkefnið gengur út á að skoða götumyndir og finna upplýsingar á þeim  
 
Vinnuskref: 

• Ferðalangurinn er staðsettur í stjórnkerfisstikunni hægramegin á 
skjánum (sjá mynd). 

• Götumyndir eru samansafn ljósmynda sem teknar eru af ökutæki á 
vegum Google og því eru þær að mestu leyti bundnar við götur. 

• Til þess að virkja ferðalangann ýtir þú á hann, heldur músinni niðri og dregur 
yfir kortið. 

o Ef götumyndir eru til staðar verða þær götur merktar bláum línum. 
o Þegar þetta er skrifað (febrúar 2012) eru engar götumyndir til á Íslandi. 
o Stöðugt eykst fjöldi götumynda og upplýsinga í Google Earth. 
o Götumyndir eru komnar mjög langt í heimalandi Google, 

Bandaríkjunum. Þar er hægt að skoða jafnt miðborgir sem afskekkta 
sveitavegi með ferðalanginum. 

• Þegar ferðalangurinn er kominn inn í götumynd með þér getur þú virt fyrir þér 
umhverfið með því að draga myndina til með músinni. 

• Þú getur ferðast inn í næstu götumynd með því að smella á gular línur (eða 
ljósgráar) línur sem hlykkjast áfram.  

o Þannig getur þú ímyndað þér að þú sért að ganga eftir Strikinu í 
Kaupmannahöfn eða eftir bökkum Signu í París. 

o Prófaðu þig áfram! 
 

Hérna ætti að horfa á myndband 5 
 
Verkefni: 
1) Hver stórborg hefur að minnstakosti eitt kennileiti sem ferðamenn flykkjast að til 

að skoða. Hvað getur þú nefnt mörg kennileiti? 
2) Litla hafmeyjan er eitt slíkt kennileiti sem flestir kannast við. Hún situr á steini í 

Kaupmannahöfn. Getur þú fundið hana í Google Earth? Getur þú skoðað hana 
með ferðalangnum? 

3) Eitt af kennileitum Lundúna er rúmlega 150 ára gamall klukkutrun. 
• Hvað heitir hann? 
• Finndu hann og skoðaðu götumynd af honum í Google Earth. 

o Hvað er klukkan á myndinni? 
• Af hverju sýnir klukkan ólíka tíma frá mismunandi sjónarhornum? 
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Verkefni 6 – Fjarlægðir 
 
Nemandi getur: 

• mælt vegalengdir í Google Earth 
 
Verkefnið gengur út á að kanna fjarlægðir í Google Earth og mæla fjarlægð Íslands 
frá öðrm löndum 
 
Vinnuskref: 

• Í verkfærastikunni efst á skjánum er mælistikan (e. ruler)  
(sjá mynd).  

• Eftir að smellt er á hana opnast 
upplýsingagluggi sem sýnir vegalengdina 
sem mæld er ásamt þeirri mælieiningu sem 
valin er hverju sinni. 

o Notað kílómetra (km) sem 
mælieiningu í verkefninu. 

• Efst í upplýsingaglugga mælistikunar er 
hægt að velja: línu (e. line) og slóð (e. 
path). 

o Línuna notarðu þú þegar ætlunin er að finna hver vegalengdin milli 
tveggja staða er í beinni loftlínu. 

§ Til dæmis þegar þú ætlar að finna út hvað flugvél þarf að fara 
langa vegalengd frá Reykjavík til Akureyrar. 

o Slóðina notar þú þegar ætlunin er mæla krókaleiðir frá einum stað til 
annars. 

§ Til dæmis þegar þú vilt komast að því hversu langa vegalengd 
þú þarft að fara þegar þú ferð í skólann á morgnana. Þú getur 
varla gengið í gegnum hús, svo þú fylgir vegum og stígum.  

 
Hérna ætti að horfa á myndband 6 

 
Verkefni: 

a) Hversu langa vegalend þarftu að fara í skólann á morgnana? 
b) Hve löng er fjarlægðin milli Reykjavíkur og Ísafjarðar? 

a. Farðu á vef Vegagerðarinnar og finndu út vegalengdina á milli 
Reykjavíkur og Ísafjarðar ef ekið er með einkabíl 
(http://www.vegagerdin.is/vegakerfid/vegalengdir/) 

c) Hvort er lengra frá Reykjavík til London eða frá Reykjavík til 
Kaupmannahafnar? 

a. Hver er munurinn í kílómetrum talið? 
 
 



	   9	  

Verkefni 7 – Upplýsingaþekjur (e. leyers) 
 
Nemandi getur: 

• nýtt sér mismunandi eiginleika þeirra þekja sem fylgja forritinu 
• kveikt og slökkt á upplýsingaþekjum 
• notað yfir- og undirþekjur og valið þá þekju sem hentar hverju sinni. 
• nýtt sér Google Earth til að finna lestarstöð nálægt áfangastað. 

 
Verkefnið gengur út á að nota upplýsingaþekjur til að skoða neðanjarðarkerfi London 
og finna hvaða lestarstöð er næst áfangastað 
 
Vinnuskref: 

• Vinstra megin á skjánum eru upplýsingarþekjurnar (e. layers) sem fylgja 
forritnu. 

• Hægt er að kveikja og slökkva á þekjum með því að smella á kassann sem er 
fyrir framan hverja þekju og haka við flokkinn (sjá verkefni 4). 

• Þekjurnar eru sjálfkrafa flokkaðar niður. 
o Þegar þríhyrningur er staðsettur fyrir framan þekju samanstendur 

þekjan af nokkrum undirþekjum. Hægt er að kveikja á öllum þekjum 
hvers flokks með því það haka við efstu þekjuna; einnig er hægt að 
kveikja á stökum þekjum sem tilheyra hverjum flokki. 

• Íbúar stórborga ferðast með ýmsum öðrum hætti en einkabíl.  Flestar borgir 
hafa strætisvagnakerfi og sumar stórborgir heimsins hafa 
neðanjarðarlestakerfi. Í mörgum borgum er hægt að sjá hvar biðstöðvar eru. 

o Almenningssamgöngur má finna í upplýsingaþekjunum undir: 
§ Primary database -> More -> Transportation 
§ Þegar þú ert kominn þangað má kveikja á þekjum sem sýna allt 

frá flugvöllum til strætisvagna. 
§ Með því að smella á stöðvarnar má fá upplýsingar um nafn 

þeirra og jafnvel hvaða leiðir/vagnar fara þar hjá. 
 

Hérna ætti að horfa á myndband 7 
 
Verkefni: 
Nú ert þú stödd/staddur í London og ætlar að fylgjast með knattspyrnuleik á Stanford 
Bridge, heimavelli Chelsea.  

a) Hvaða neðanjarðarlestarstöð (e. subway) er næst knattspyrnuvellinum? 
b) Hvaða lestarleið (e. line) stoppar á lestarstöðinni? 
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Verkefni 8 – Tímabelti jarðar 
 
Nemandi getur: 

• hlaðið niður upplýsingaþekju af netinu og nýtt í Google Earth. 
• útskýrt hver tengslin eru á milli lengdarbauga jarðar og tímabelta. 
• nefnt dæmi um hvernig tímabeltin eru ekki bundin náttúrulögmálum heldur 

gerð til að þjóna mönnum. 
 
Verkefnið gengur út að að skoða tímabelti jarðar, kanna tímamismun og skoða 
tímabelti sem fylgja ekki lengdarbaugum jarðar heldur landamærum ríkja 

 
Vinnuskref: 

Þú skalt hlaða niður þekju tímabelta héðan: http://tinyurl.com/timabelti  
• Þegar búið er að opna þekjuna í Google Earth skaltu hægrismella á hana í 

glugganum staðir (e. places) vinstramegin á skjánum.   
• Þá smellirðu á vista inn í mína staði (e. save to my places). Síðan getur þú 

nýtt þér þekjuna aftur eftir að forritinu er lokað.   
• Með því að smella á hvert tímabelti má sjá hver staða þess er gagnvart 

miðlínu Greenwich (e. GMT = Greenwich mean time) og hvað klukkan er. 
• Ef tímabeltið sýnir til dæmi -2 GMT þá þýðir það að klukkan í þessu 

tímabelti er tveimur klukkustundum á eftir tímanum í Bretlandi. 
 

Hérna ætti að horfa á myndband 8 
Verkefni: 

1) Í hvaða borg og landi er Greenwich sem miðlínan er 
kennd við? 

2) Hversu margar lengdargráður er hvert tímabelti?  
3) Hvað er klukkan í New York þegar klukkan slær 

12:00 að hádegi á Íslandi? 
4) Hvað tilheyrir Rússland mörgum tímabeltum? 
5) Tímabelti Íslands: 

a. Í hvaða tímabelti er Ísland? 
b. Ætti Ísland að tilheyra öðru tímabelti? 
c. Hvaða áhrif  myndi það hafa ef Ísland færi í 

annað tímabelti? 
d. Hvaða ástæður ætli séu fyrir því að Ísland sé í því tímabelti sem það 

tilheyrir núna? 
6) Kína er þriðja víðfemasta land heimsins. Hvernig fellur Kína inn í skipulag 

tímabeltanna? Hversu mörgum tímabeltum tilheyrir Kína? 
7) Chile er lengsta land í heimi (frá norðri til suðurs). Hversu mörgum 

tímabeltum tilheyrir það? 
8) Nefndu þrjár mismunandi ástæður þess að tímabeltin skiptast ekki 

nákvæmlega eftir lengdarbaugum. 
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Verkefni 9 – Möndulhalli jarðar og áhrif hans 
 

Nemandi getur: 
• útskýrt ástæður þess að dagsbirta er breytileg á Íslandi eftir árstíðum. 
• skýrt með dæmum hvernig möndulhallinn orsakar árstíðir á jörðinni. 

 
Verkefnið gengur út á að skoða áhrif möndulhalla jarðar með því að sjá hvernig 
sólargeislarnir falla á jörðina 
 
Vinnuskref: 

• Í verkfærastikunni sem staðsett er efst á skjánum (sjá mynd) er hægt að 
kveikja á sólinni og sjá þannig hvernig geislar hennar falla á jörðina hverju 
sinni. 

 
 

• Þegar þú ert búin/n að kveikja á sólinni sýnir Google Earth hvernig 
helmingur jarðarinnar er í skugga frá sólinni en hinn helmingurinn nýtur 
geisla hennar; með öðrum orðum þá sýnir Google Earth hvar sé dagur og 
hvar sé nótt. Gott er að þysja vel út úr kortinu til að fá góða yfirsýn á það. 

• Á Íslandi verða dagarnir styttri á veturna 
og á sumrin virðist sem sólin setjist 
aldrei. Til að skoða ástæður þessa getur 
þú breytt tímanum í Google Earth og séð 
hver staða sólar er um hásumar og 
miðjan vetur.  Þú stillir tímann með því 
að smella á skiptilykilinn (sjá mynd hér 
til hliðar), þá opnast gluggi sem gerir þér 
kleift að sjá sólstöðu að sumri eða vetri. 
(athugaðu að á myndinni er 
tímasetningin bandarísk, það er 
mánuður/dagur/ár - tími) 

Hérna ætti að horfa á myndband 9 
 
Verkefni: 

a) Stilltu tímasetninguna á miðnætti á sumarsólstöðum norðurhvels jarðar, þann 
21. júní. Útskýrðu í nokkrum setningum hvernig möndulhalli jarðar útskýrir 
bjartar sumarnætur á Íslandi. 

b) Ef við breytum tímasetningunni þannig að sólstaðan sýni hvernig umhorfs er á 
Íslandi að hádegi þann 21. Desember, hvernig er umhorfs á Íslandi? Útskýrðu 
ástæður þess að dagsbirtu nýtur um skamma stund um hávetur. 

c) Nú hefur þú skoðað hver möndulhallinn er að vetri og á sumrin út frá 
norðurhveli jarðar. Skoðaðu sömu dagsetningar aftur en skoðaðu hvernig 
umhorfs er á Nýja Sjálandi. Er vetur á sama tíma þar og á Íslandi? 
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Verkefni 10 – Höfuðborgir í Evrópu 
 
Nemandi getur: 

• unnið sjálfsætt að upplýsingaleit um höfuðborg í Evrópu 
• gefið dæmi um þekkt kennileiti í höfuðborg í Evrópu 
• tekið skjáskot af tölvuskjánum 
• nýtt sér upplýsingar af netinu til að leita að þeim í Google Earth 

 
Verkefnið gengur út á að finna kennileiti í einhverri höfuðborg í Evrópu, taka skjáskot 
af þeim og kynna fyrir öðrum  
 
Vinnuskref: 

• Til að finna hverjar eru höfuðborgir ríkja í Evrópu getur þú leitað upplýsinga á 
netinu eða í kortabókum. 

• Skjáskot af tölvuskjánum er í raun eins og að taka mynd af því sem þú ert að 
gera hverju sinni á tölvunni. Myndina getur þú síðan sett inn í verkefni eða 
ritgerðir þínar til að skýra mál þitt frekar. Það er ekki gert á sama hátt á PC-
tölvum og á Mac-tölvum. 

o Mac: Þú heldur niðri shift og slaufu hnöppunum(⌘) og ýtir á 4. Þá 
breytist músin þín og núna getur þú dregið myndramma utan um það 
sem þú vilt sýna. 

§ Myndin sem þú tekur er sjálfkrafa vistuð á skjáborði tölvunnar 
(e. desktop). Til þess að fá myndina inn í verkefni dregur þú 
hana af skjáborðinu og inn í skjalið þitt (t.d. Word-skjal) 

o PC: Ofarlega hægramegin á lyklaborðinu er hnappur þar sem á stendur 
Prnt Sc (sem stendur fyrir print screen). Þegar smellt er á hann tekur 
tölvan mynd af öllu því sem sést á skjánum.  

§ Til þess að fá myndina þína inn í verkefnið þitt þarftu að líma 
hana inn í það (e. paste) strax eftir að þú tekur myndina.  

§ Þú límir hluti inn í forrit (t.d. Word) með því að fara inn í Edit -
> Paste (eða ctrl+v). 

 
Hérna ætti að horfa á myndband 10 

Verkefni: 
1. Veldu einhverja höfuðborg í Evrópu, mögulega í samráði við kennarann þinn. 

Veldu endilega einhverja borg sem þú þekkir ekki vel til, það er skemmtilegra 
að kanna ókunnar slóðir! 

2. Finndu borgina í Google Earth. 
3. Flestar borgir hafa kennileiti (e. landmarks). Kennileiti eru þeir staðir sem oft 

hafa merkilega sögu, eru fallegir, skemmtilegir eða áhugaverðir. Kennileitin 
vekja því oft áhuga ferðamanna sem flykkjast að til að sjá þau.  Notaðu netið 
til að kanna hvaða kennileiti eru í borginni sem þú kannar, t.d. á Wikipediu, 
síðan skaltu finna staðsetninguna með hjálp Google Earth. 

4. Farðu núna inn í götumyndir og taktu skjámyndir af kennileitum borgarinnar. 
a. Ekki eru allar höfuðborgir Evrópu með slóðir fyrir ferðalanginn að fara 

eftir. Ef engar götumyndir eru í boði prófaðu þá að kveikja á 
þrívíddarbyggingum í borginni (sjá verkefni 4) og sjáðu hvort þú finnir 
ekki kennileitið þitt. 
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5. Þegar þú ert komin/n með mynd af kennileiti skaltu setja hana inn í 
ritvinnsluforrit og skrifa u.þ.b. 300 orð um það og láttu eftirfarandi koma 
fram: 

a. Hvert er kennileitið? 
b. Hvar er það? 
c. Af hverju er það frægt? 
d. Ef það er listaverk (t.d. stytta), eftir hvern er það? 
e. Annað sem þér finnst merkilegt. 
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Verkefni 11 – Höfuðborgir um víða veröld 
 
Nemandi getur: 

• sagt frá höfuðborg í framandi landi 
• útskýrt orðið borgarbragur 
• borið kennsl á höfuðborgir landa í Google Earth 

 
Verkefnið gengur út á að gera úttekt á fjarlægri höfuðborg og bera upplýsingar um 
hana saman við gervihnattamyndir  í Google Earth. 
Vinnuskref: 

• Leitaðu upplýsinga um borgirnar sem þú ákveður að kanna inn í Google 
leitarvélina. Reyndu að finna upplýsingar um kennileiti í borgunum, svo sem 
þinghús, styttur, söfn, íþróttamannvirki eða annað sem kann að vekja áhuga 
þinn og/eða samnemenda. 

• Borgarbragur er sú lýsing sem nota má til að skýra frá helstu einkennum 
borga. Hvernig búsetuskilyrði býr fólk við? Er byggðin þétt eða gisin? Er 
borgin með útivistarsvæði eða öll malbikuð? Eru göturnar skipulagðar og 
beinar eða taka þær á sig náttúrulegri form? Getur þú skoðað götumyndir í 
borginni, ef svo er hvað virðist fólkið á myndunum vera 
að gera? Borgarbragur er í raun lýsing á því hvernig 
andrúmsloft virðist ríkja í borginni.  

• Höfuðborgir eru merktar með stjörnu í Google Earth (sjá 
mynd) 

• Veldu tvö lönd af listanum: 
o Indland 
o Japan 
o Ástralía 
o Brasilía 
o Argentína 
o Nígería 
o Tæland 
o Kína 

o Egyptaland 
o Alsír 
o Kúba 
o Mexíkó 
o Sádí Arabía 
o Suður-Afríka 
o Argentína 
o Paragvæ

 
Verkefni: 
Finndu höfuðborgir þeirra landa sem þú valdir af listanum hér að ofan. Útbúðu 
veggspjald eða kynningu (t.d. í PowerPoint-forritinu) þar sem þú lýsir vandlega helstu 
einkennum höfuðborganna. Taktu skjáskot úr Google Earth til að skýra mál þitt (sjá 
leiðbeiningar í verkefni 10). 
Eftirfarandi upplýsingar er æskilegt að komi fram en þú mátt endilega bæta einhverju 
fleiru við! 

• Hver er höfuðborg landanna og í hvaða heimsálfu eru þær? 
• Hver er staðsetning borgarinnar í landinu? Er hún við sjó, árfarveg eða inn í 

landi? Hver er hæð hennar yfir sjávarmáli? 
• Hvernig er loftslagið? Má sjá hvernig gróðurfarið er í og við borgirnar? 
• Hvernig er byggðin í borginni? Er hún þétt eða gisin? 
• Hver eru helstu kennileiti? 
• Hver er íbúafjöldi borgarinnar? 
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Verkefni 12 – Söguslóðir síðari heimsstyrjaldar 
 
Nemandi getur: 

• tilgreint hvar söguslóðir síðari heimstyrjaldarinnar eru staðsettar og hvernig er 
þar umhorfs í dag. 

• tekið upp myndskeið í Google Earth til að nota til sýninga 
Verkefnið gengur út á að finna söguslóðir seinni heimsstyrjaldarinnar, búa til 
myndskeið í Google Earth og útbúa stutta kynningu um myndskeiðið. 
Vinnuskref: 

• Hægt er að taka upp myndbönd í Google Earth af því sem þú ert að skoða 
hverju sinni. Í raun er þetta eins og upptökuvél sé beint að tölvuskjánum 
þínum og taki upp það sem sést á honum. 

• Efst á skjánum er verkfærastikan staðsett. Smelltu á taka upp leiðangur (e. 
record a tour) sem er innan rauða hringsins á myndinni hér að neðan. 
 
 

• Þegar þú hefur smellt á hnappinn opnast þessi gluggi neðst á skjánum: 
o Þegar þú smellir á rauða hringinn þá hefst upptakan. 
o Hljóðneminn við hlið upptökutakkans kveikir á hljóðupptöku. 

• Þegar upptaka er hafin er gott að byrja leiðangurinn þinn einhverstaðar þar 
sem yfirsýn fæst á jörðina. Skynsamlegt er að byrja á því víðasta og enda hjá 
því smæsta. Þegar þú beitir stjórnaðgerðum í upptöku; svo sem að þysja inn, 
hreyfa kortið og breyta sjónarhorninu; verður þú að vanda þig. Best er að að 
hreyfingarnar í forritinu verði mjúkar og ekki of hraðar því annars verður 
óþægilegt að horfa á myndbandið. 

• Þegar upptöku er lokið getur þú vistað leiðangurinn með því að smella á 
hnappinn sem örin bendir 
á.Myndskeiðið vistast þá líkt og 
persónulegar þekjur þínar undir staðina þína (e. my places) 

• Leiðangurinn er hægt að vista og flytja síðan á milli tölva til að sýna hann. 
Hérna ætti að horfa á myndband 12 

Verkefni: 
Búðu til myndskeið sem þú sýnir fyrir bekkinn þinn um eitt af eftirfarandi efnum: 
a) Anna Frank 

 
Kynntu þér sögu Önnu 
Frank. Hvar bjó hún og 
hvar endaði hún ævi 
sína?  
 
Búðu til myndskeið sem 
fylgir sögu hennar. 
Kynntu útrýmingar-búðir 
Nasista og hvaða fólk 
endaði ævi sína þar. 

b) Árásin á Pearl Harbor 
 
Kynntu þér árásina á Pearl 
Harbor. Hverjir réðust á 
hvern? Hvaðan kom árásin 
og hvar er Pearl Harbor 
höfnin? 
 
Búðu til myndskeið sem 
sýnir leið árásarhersins til 
Pearl Harbor og hvaða 
afleiðingar árásin hafði á 
gang seinni 
heimsstyrjaldarinnar? 

c) Innrásin í Normandy 
 
Kynntu þér innrásina í 
Normandy. Hverjir réðust á 
hvern? Hvar er Normandy-
ströndin? Má sjá ummerki 
um atburðinn enn í dag?  
 
Búðu til myndskeið sem 
sínir staðsetningu og ferli 
innrásarinnar. Segðu frá því 
hvaða áhrif innrásin hafði á 
gang stríðsins. 
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Verkefni 13 – Frá uppsprettu til ósa 
 
Nemandi getur: 

• útskýrt hvaða áhrif landslag hefur á farveg fljóta sem og hvernig vatnsföll hafa 
áhrif á landslag. 

• útskýrt  hugtakið vatnasvið. 
• fylgt árfarvegi frá uppsprettum til ósa. 

 
Verkefnið gengur út á að fylgja vatnsfalli frá uppsprettum til ósa og lýsa því hvernig 
landslagið gerir það að verkum að vatnið rennur í ákveðna átt til sjávar. 
 
Vinnuskref: 

• Vatnsföll eru mjög mismunandi. Þau geta verið allt frá litlum lækjum til 
beljandi stórfljóta; dragár, lindár eða jökulár; en öll vatnsföll eiga það 
sameiginlegt að hafa ákveðið vatnasvið. Vatnasvið ár er það svæði sem allt 
það vatn sem lendir innan svæðisins lendir í ánni. Þessi svæði eru afmörkuð 
vatnaskilum, sem eru yfirleitt hæðir, á borð við fjöll og fjallgarð.  

o Ef regndropi lendir öðru megin við fjallið rennur hann á endanum í 
fljótið-A en ef hann lendir hinumegin við fjallið þá rennur hann í 
fljótið-B. 

• Þú getur fylgt árfarvegi eftir í Google Earth. Byrjaðu á því að finna árósar 
vatnsfallsins, sem eru þar sem vantsfallið rennur út í sjó. Fylgdu því næst 
farveginum eins langt og þú kemst.  

• Ef áin skiptist skaltu velja einn farveg. 
 

Hérna ætti að horfa á myndband 13 
 
Verkefni: 
1) Veldu vatnsfall til að fylgja eftir og finndu ósa þess. Hvaða vatnsfall valdir þú? 
2) Taktu sérstaklega eftir því hvað verður á vegi þínum upp eftir ánni. 

a) Borgir, brýr, skipaskurðir, fossar? 
b) Skrifaðu hjá þér það markverðasta. 

3) Skoðaðu reglulega hvernig landslagið liggur í umhverfinu (sjá leiðbeiningar í 3. 
verkefni).  

a) Lýstu landslaginu í grófum dráttum. 
b) Athugaðu að landslagið getur verið mjög mismunandi frá uppsprettu 

fljótsins og nær ósunum.  
4) Þegar þú hefur fylgt vatnsfallinu eins langt og þú getur skaltu mæla fjarlægðina 

frá þeim stað að ósunum þar sem þú byrjaðir að fylgja farveginum eftir. 
c) Hver er fjarlægðin? 
d) Hver er raunveruleg lengd vatnsfallsins? (notaðu netið) 
e) Hvað útskýrir muninn á mælingunni þinni og lengdinni sem þú fannst 

á netinu (ef einhver munur var á því).  
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Verkefni 14 – Samgöngur 
 
Nemandi getur: 

• greint hvernig mismunandi vörur eru fluttar á milli landa. 
 
Verkefnið gengur út á að skoða hvernig vörur eru fluttar til Íslands á mismunandi 
hátt. 
 
Vinnuskref: 

• Ísland er háð innflutningi á margskonar vörum. Við getum t.d. ekki ræktað allt 
korn sem við notumá Íslandi. 

• Þú getur dregið upp leið (e. path) í Google Earth og séð hversu löng hún er 
(sjá leiðbeiningar með verkefni 6). 

 
Verkefni (veldu eitt verkefni): 

1. Suez-skipaskurðurinn í Egyptalandi tengir saman tvö höf, hver eru þau? 
2. Dragðu eins stutta siglingaleið milli Abu Dhabi og Rómar. 

a. Hversu löng er leiðin ef siglt er í gegnum Suez-skipaskurðinn? 
b. Hversu löng er leiðin ef þú siglir suður fyrir Afríku í staðinn? 

3. Veldu eitt af eftirfarandi verkefnum til að leysa: 
a. Hafðu samband við heildsala sem flytur inn ávexti og finndu út úr því 

hvernig varan er flutt til Íslands. 
b. Hafðu samband við íslenskan kaffiframleiðanda fáðu upplýsingar 

hvaðan fyrirtækin fær kaffibaunirnar sínar. 
c. Hafðu samband við eldsneytisinnflytjenda  og fáðu upplýsingar um 

hvaðan eldsneytið kemur. 
d. Veldu einhverja flík úr fataskápnum þínum sem keypt var á Íslandi. 

Reyndu að finna út hvar hún var saumuð, oft stendur það á miða innan 
í henni. Reyndu að afla upplýsinga um ferðalag hennar frá þeim stað 
sem hún var saumuð og hvernig hún komst á endanum til Íslands. 

• Þegar þú hefur fengið þessar upplýsingar skaltu fylgja vörunni eftir á 
leið sinni til Íslands. Lýstu því hvar varan er upprunin og hvernig hún 
er flutt til landsins. Hversu langa vegalengd hefur varan ferðast til að 
berast til Íslands? 
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Verkefni 15 – Vatnsaflsvirkjanir  
 
Nemandi getur: 

• tekið dæmi um umhverfisáhrif vatnsaflsvirkjana 
• er fær um að nefna dæmi um kosti og galla virkjana 
• geti vegið og metið heimildir og uppruna þeirra 

 
Verkefnið gengur út á að finna nokkrar vatnsaflsvirkjanir í heiminum, kanna umhverfi 
þeirra og meta áhrif á umhverfið út frá upplýsingum á gervihnattamyndum. 
 
Vinnuskref: 

• Vatnsaflsvikjun framleiðir rafmagn með því að nota skriðþunga eða fallþunga 
vatns í fljóti, á eða læk. Því meira vatnsmagn og fallhæð því meiri verður 
orkan. Því eru árfarvegir oft stíflaðir þannig að uppistöðulón myndist.  Vatnið 
úr lóninu er leitt í gegnum göng og lagnir að vélarhúsi þar sem vatnið snýr 
hverfli (sem líkist einna helst skrúfu á skipi eða hreyfli á flugvél) sem 
framleiðir rafmagn. Eftir því sem meiri munur er á hæð vélarhússins miðað 
við yfirborð uppistöðulónsins því  meira rafmagn getur virkjunin framleitt.  

 
Verkefni: 
Eftirfarandi virkjanir eru ennþá veigamikill hluti af raforkuframleiðslu hvers lands 
fyrir sig (á ensku er virkjun=dam): 
Kannaðu virkjanirnar sem eru á listanum og svaraðu spurningunum sem eru fyrir 
neðan: 

a) Aswan stíflan  
b) Þriggja gljúfra stíflan (Three gorges dam) 
c) Hoover stíflan 
d) Kárahnjúkavirkjun 

 
Finndu upplýsingar um þær á netinu. 

• Hvar eru þær? Finndu staðsetningu þeirra.  
• Hvenær voru þær byggðar? 
• Hversu stórar eru þær, lengd stíflunar og/eða umfang uppistöðulóns (þú getur 

notað mælistikuna í Google Earth)? 
• Hversu mikið rafmagn framleiða virkjanirnar?  
• Skoðaðu umhverfi stíflunnar. Hvernig er umhorfs fyrir neðan hana og ofan? 
• Hvaða kosti og galla hafa vatnsaflsvirkjanir á umhverfið og samfélagið? 
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Verkefni 16-  Vesturferðir Íslendinga 
 
Nemandi getur: 

• sagt frá vesturferðum Íslendinga og þekkir til helstu staða þar sem þeir námu 
land 

• fjallað um fararmáta sem ferðalangarnir notuðu til að komast á leiðarenda 
• tekið saman heimildir úr fjölbreyttu safni gagna 
• greint áhrif landnámsins í nútímanum 

 
Verkefnið gengur út á að kynna sér vesturferðir Íslandinga í kringum aldmótin 1900 
og landnám þeirra í Ameríku. 
 
Vinnuskref: 

• Þegar Íslendingar fluttu búferlum til Norður-Ameríku voru það kallaðar 
vesturferðir. 

• Eftirfarandi vefsíður gætu nýst sem heimildir: 
o Vísindavefur Háskóla Íslands: 

§ Hverjar voru meginástæður vesturferðanna? 
§ Hvar settust íslenskir vesturfarar aðallega að og af hverju? 

o Vesturfarasetrið á Hofsósi 
o Vesturfaramiðstöð Austurlands 
o Vesturfararnir, sérvefur Ríkisútvarpsins 

• Námsbókin Vesturfarar eftir Helga Skúla Kjartansson gæti nýst vel til 
heimildaöflunar. 

Verkefni: 
Skrifaðu ritgerð (1200 orð +/-  20%) um vesturferðir Íslendinga. Notaðu skjáskot úr 
Google Earth (sjá leiðbeiningar við verkefni 10) til þess að skýra frásögn þína. 

Notaðu heimildirnar sem nefndar eru hér að ofan og mögulega aðrar sem þú 
finnur sjálf/ur til að afla þér upplýsinga um vesturferðir Íslendinga í kringum 
aldamótin 1900.  

Skoðaðu sérstaklega örnefni í Google Earth á svæðinu sem kallað var Nýja 
Ísland; sérðu einhver áhrif Íslendinga á örnefnum? 

Mikilvægt er að vísa í heimildir þegar skrifuð er ritgerð og hafa heimildaskrá 
aftast. Ritstuldur er alvarlegt brot. 
 
Kannaðu líka þessa staði og taktu skjáskot af þeim: 
Leitaðu að eftirfarandi heimisfangi í Google Earth:  

o Suite A-70 1st av, Gimli, MB R0C 1B0 
o Farðu inn í götumynd með ferðalanginum þínum (sjá leiðbeiningar við 

verkefni  5) 
o Horfðu í kringum þig; hvað heitir pizza staðurinn? 

o Getur þú fundið slökkvuliðsstöðina í Gimli? Hvað er á þakinu? 
o Sérðu eitthvað fleira áhugavert? Hvað? 
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Verkefni 17 – Ferðalag um Evrópu  
 
Nemandi getur:  

• skipulagt ferðalag um Evrópu upp á eigin spítur 
• nýtt sér vefsíður flugfélaga, farfuglaheimila, hótela og ferðaskrifstofa til að 

panta flug og gistingu. 
• nýtt verkfæri Google Earth, svo sem þekjur og götumyndir,  til eigin nota á 

sjálfstæðan og skapandi hátt. 
 
Verkefnið gengur út á að ferðast til Evrópu á netinu og skipuleggja þriggja vikna 
ferðalag að eigin vali.  
 
Vinnuskerf: 

• Þú skalt ákveða brottfaradag og finna hvernig þú kemst frá Íslandi til einhvers 
lands í Evrópu. Þú hefur þrjár vikur til að ferðast vítt og breytt um Evrópu. 

• Finndu upplýsingar um faraskjóta og dvalarstaði á netinu.  
• Þú skalt reyna að hafa ferðina eins ódýra og hægt er, ferðast með faratækjum 

sem eru í boði fyrir almenning svo sem flugvélum, lestum og ferjum. 
 
 
Hópverkefni, 2-3 nemendur saman: 

1. Merktu ferðalagið inn með slóð (e. path) í Google Earth 
2. Skráðu niður hjá þér hvernig þú ætlar að ferðast á milli staða og hvað 

ferðalagið kostar. 
3. Skrifaðu niður hjá þér og bættu staðsetningunni við inn í Google Earth (e. add 

placemark, sjá verkefni 2) hvar þú gistir og hvað gistirýmið kostar, haltu 
útgjöldum í lágmarki. Farfuglaheimili (e. hostel) er t.d. oft ódýr kostur. 

4. Taktu skjáskot af gististöðum þínum og því sem þú ætlar að skoða í Evrópu, til 
dæmis skemmtigörðum, söfnum og kennileitum. 

5. Á endanum verður þú að komast aftur heim til Íslands. 
 
Kynntu verkefnið fyrir bekknum og segðu frá ferðalaginu þínu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


