
Sjáðu inn í jörðina.
Yfir 80 flipar til að skoða.
Silfurverðlaun landfræðisamtakanna. 
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Efnisyfirlit.
Jörðin í geimnum.

Teppi af lofttegundum.

Hlýnun.

Votur heimur.

Heitar og kaldar eyðimerkur.

Fjöll, ár og skógar.

Breyting á loftslagi.

Björgum plánetunni okkar.

1 Fjarlægðir í geimnum eru svo gríðarlegar að þær eru mældar í ljósárum. 
Ljósár er sú fjarlægði sem ljós ferðast á einu ári – 9.5 milljón milljónir milljóna 
(billjón?) km eða 6 milljón milljónir milljóna mílur.

2 Fundist hafa sannanir fyrir því að það sé vatn á Mars sem gæti þýtt að það sé 
líf þar.

3 Neptúnus

4 Úranus

5 Satúrnus er umkringd hringjum af ryki og steinum

6 Júpíter er stærsta plánetan í sólkerfinu
 
7 Smástirni eru stórir klumpar af steinum eða málmi sem þeytast í kring um 
sólina
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Jörðin í geimnum.
1. Jörðin okkar er ein af átta plánetum sem umkringja sólina. Til samans eru 
þær kallaðar sólkerfið. Ef ekki væri fyrir hita og birtu frá sólinni myndi líf ekki 
þrífast á jörðinni.

2. Margar stjörnur eru milljónir ljósára í burtu. 
UF: stjörnurnar eru ekki til endalaust, sumar brenna upp áður en birtan frá þeim 
nær til jarðarinnar. 

3. Sólin er gríðarstór bolti af springandi lofttegundum. Hún er heitari en þú 
getur ímyndað þér. 
UF: sprengingarnar eru kjarnahvörf sem eiga sér stað í miðju sólarinnar og skapa 
gríðarmikinn hita og ljósorku.

4. Sólin er í raun stjarna í meðalstærð.

5. Merkúr og Venus eru pláneturnar sem eru næst sólinni og eru þær mjög 
heitar.

6. Sólkerfið er aðeins örlítill hluti af hinum risastóra alheimi. 
UF: sólkerfið er pínulítill depill í Vetrarbrautinni og er Vetrarbrautin aðeins ein af 
(billjón) stjörnuþokum sem tilheyra alheiminum. Sólkerfið okkar.

7. Það tekur jörðina 365 daga að ferðast í kring um sólina.

8. Jörðin. 
UF: jörðin er þakin þunnu lagi af gegnheilu grjóti sem er kallað jarðskorpa. Undir 
skorpunni er möttullinn. Hann er mestmegnis gegnheilt grjót með hólfum af 
fljótandi grjóti sem kallast bergkvika. Enn dýpra í jörðinni er ytri kjarni af fljótandi 
málmum. Innri kjarninn er heitastur. Þó svo að hann sé mjög heitur er hann samt 
gegnheill málmur þar sem hann er svo samanþjappaður. Jarðskorpan skiptist í stór 
svæði sem kallast flekar. Þeir passa saman eins og púsl í púsluspili. Flekarnir eru 
á stöðugri hreyfingu. Sumir færast allt að 3 cm á ári. Þessi hreyfing getur valdið 
jarðskjálftum og eldgosum.

9. Tungl jarðarinnar. 
UF: það tekur tunglið 28 daga að ferðast í kring um jörðina.

10. Margar plánetur hafa tungl sem ferðast í kring um þær.

11. Heitustu pláneturnar eru bláar, þær köldustu eru rauðar en þær eru allar 
ótrúlega heitar. 
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Teppi af lofttegundum.
1. Við getum lifað á jörðinni vegna þess að hún er umkringd teppi af 
lofttegundum sem er kallað andrúmsloft.

2. Sólin gefur frá sér gríðarlegt magn af orku, þar á meðal hita og ljósi. 
UF: sjáanlegt ljós – orka sólarinnar ferðast í bylgjum. Sjáanlegt ljós er eina orkan 
sem við sjáum.

3. Stjörnuhrap. Orka frá sólinni. Meiri orka frá sólinni. Andrúmsloftið þynnist 
því lengra sem farið er frá jörðinni. Andrúmsloftið gefur okkur loft til þess að 
anda að okkur og vatn til þess að drekka.

4. Stjörnuhrap er í raun grjót sem fellur niður úr geimnum. Áhyggjufullur fugl. 
UF: sem betur fer brenna það upp áður en það nær til jarðarinnar. Feginn fugl.

5. Útfjólublár geisli.

6. Lag af lofttegundum sem kallast ósónlag, drekkur í sig hættulega útfjólubláa 
geisla frá sólinni. Ósónlagið. UF: sumir útfjólubláir geislar ná til jarðarinnar en 
við getum varið okkur fyrir þeim með höttum, sólgleraugum og sólarvörn. 

7. Hitinn frá sólinni framkallar vinda, strauma í hafinu og allar veðráttur okkar.

8. Undir heitri sólinni gufar vatnið upp. Það rís upp til skýjanna og breytist í 
ský sem er samsett úr agnarsmáum dropum. 
UF: droparnir verða stærri og þyngri þar til þeir falla úr skýjunum til jarðarinnar og 
mynda rigningu. 
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1. Aðrar plánetur hafa einnig andrúmsloft en það væri næstum því ómögulegt 
fyrir okkur að lifa á þeim. 
UF: Mars er sú pláneta sem er einna líkust jörðinni. Til að við gætum lifað þar 
þyrftum við að taka með okkur drykkjarvatn, súrefni til að anda að okkur og hlý föt 
til að halda á okkur hita. 

2. Alþjóðlega geimstöðin er svífandi heimili fyrir geimfara. 
UF: geimfarar borða, sofa og vinna í geimstöðinni. 

3. Þetta gervitungl hringsólar um jörðina og safnar upplýsingum um veðrið.

4. Geimflaug ferjar geimfarana að geimstöðinni. 
UF: frábært útsýni!

5. Andrúmsloftið inniheldur lofttegundir sem kallast gróðurhúsaloft og heldur 
það jörðinni hlýrri. 
UF: gróðurhúsaloftið stöðvar hitann sem leggur frá jörðinni svo að hann fari 
ekki út í geim. Hluti af hitanum sleppur í gegn. Hiti frá sólinni. Gróðurhúsaloft. 
Innilokaður hiti.

6. Án gróðurhúsalofts. UF: myndi jörðin frjósa og við gætum ekki verið hér.
Koltvísýringur (CO2), metan og uppgufað vatn eru aðal lofttegundirnar í 
gróðurhúsalofti. 
UF: ef andrúmsloftið væri þykkara eins og hjá Venus, myndi lítill hiti sleppa í gegn 
um það og hér yrði þá of heitt fyrir lifandi verur. 

7. Andrúmsloft jarðar er í nákvæmu jafnvægi. Ef eitthvað breytir þessu 
jafnvægi verður erfiðara að lifa á jörðinni. 
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Hlýnun. 
1. Jörðin hlýnar stöðugt þar sem við erum sífellt að bæta við meiri 
gróðurhúsalofttegundum í andrúmsloft okkar, aðallega með því að brenna 
jarðeldsneyti. Við brennum jarðeldsneyti til að búa til meiri orku sem við notum 
til að framleiða rafmagn. 

2. Að brenna jarðeldsneyti (kol, olía og náttúrulegt gas) gefur frá sér 
gróðurhúsalofttegund, CO2. 
UF: fyrir 200 árum, fyrir tíma verksmiðja og orkuvera, var miklu minna um CO2 í 
andrúmslofti okkar. Kolaknúin orkustöð býr til rafmagn. 

3. Við notum einnig orku til að hita heimili okkar og knýja áfram farartæki 
okkar.

4. Flest ökutæki eru knúin áfram af brennandi eldsneyti sem er búið til úr olíu. 
Þau gefa frá sér CO2 í útblæstri sínum. 
UF: í dag reyna vísindamenn að finna betri orkugjafa sem gefur ekki frá sér CO2. 
Kolanáma.

5. Jarðeldsneyti er unnið úr jörðinni. 
UF: Jarðeldsneyti er samsett úr dauðum dýrum og plöntum sem hafa þjappast 
saman í jörðinni í þúsundir ára. 

6. UF: sumar vörur ferðast langa leið áður en við kaupum þær, og þar af leiðandi 
myndast mikið CO2 í flutningum þeirra á áfangastað. 

7. UF: ef nokkrir ferðast saman í bíl frekar en að hver keyri einn, minnkar 
útblásturinn.
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1. Of mikið af gróðurhúsalofttegundum í andrúmsloftinu kemur í veg 
fyrir að hitinn frá sólinni sleppi í gegn og gerir jörðina heitari. Þetta kallast 
gróðurhúsaáhrif. 
UF: eftir því sem við framleiðum meiri gróðurhúsalofttegundir, því ófyrirsjáanlegra 
verður veðrið á jörðinni okkar. (sjá bls 12-13).

2. Flugvélar framleiða mikið CO2 á hvern farþega. 
UF: framandi vörur ferðast oft með flugi og skapa þar af leiðandi meira CO2.

3. Metan. Urðun til að grafa rusl. UF: þegar matarleifar og garðúrgangur eru 
grafin niður gefa þau frá sér metan, en það gerist ekki ef það er sett í safnhaug. 

4. UF: verksmiðjur nota orku til að fjöldaframleiða milljónir nýrra vara á hverjum 
degi. Oft er gömlum vörum einfaldlega hent. 

5. Urðanir framleiða gróðurhúsalofttegundina metan. Kýr ropa metani. 

6. Hægt er að nota orku frá sólinni, vind eða öldur án þess að framleiða 
gróðurhúsaloft. 
UF: sólarsellur nota sólina til að hita vatn. 

7. Ef ferðast er með lest eða rútu myndast minna CO2 heldur en ef ferðast er 
með flugvél.

8. UF: rafall. Vindur þeytir áfram blöðunum á vindmyllu sem á móti knýr rafallinn 
til að búa til rafmagn. 

9. Vindmyllur nota orku frá vindinum til að búa til rafmagn.

10. UF: mikið af gömlum hlutum er hægt að nota aftur eða endurvinna.
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Votur heimur. 

1. Jörðin virðist vera blá á lit séð frá geimnum. Það er vegna þess að 70% af 
yfirborði hennar er þakið vatni. 

2. Norður-Ameríka. 
UF: ef efni eru látin síast út í sjóinn, eitra þau fyrir plöntum og dýrum. 

3. Vatnsíþróttir. Kyrrahaf. 

4. Fleiri gróðurhúsalofttegundir þýða að vatnið hlýnar líka. 
UF: gjósandi eldfjöll geta búið til nýjar eyjar.

5. Skemmtiferðaskip. Olíuskip. Gámaskip. Þungar vörur eru fluttar hægt og 
örugglega á sjó. 

6. Fiskibátar: 
UF: það er hollt fyrir fólk að borða fisk. En of miklar veiðar geta þýtt að sumar 
fisktegundir séu í útrýmingarhættu. 

7. Í þúsundir ára hafa höfin útvegað mat fyrir fólk. 
Atlantshaf. Sumsstaðar er sjórinn mjög djúpur. 
UF: því dýpra sem þú ferð, því skrýtnari hluti sérðu. 

8. Suður-Ameríka. Eftir því sem að jörðin hlýnar meira, brotna stórir ísjakar og 
bráðna. 
UF: stórir hlutar af ísbreiðum frá Suðurskautinu hafa nú þegar horfið.

9. Evrópa. Afríka. Umhverfis jörðina á 70 dögum. 
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1. Til þess að sýna öll höfin á einu korti, tókum við jörðina í sundur og gerðum 
hana flata.

2. Norðuríshafið er mjög kalt. Yfirborð þess er frosið mest allt árið. 
Norðuríshafið. 
UF: ef ísinn bráðnar geta ísbirnirnir dáið úr hungri.

3. Olíufyrirtæki setja upp borpalla til að safna saman olíu úr sjávarbotninum. 

4. Asía. 
UF: ef olíuskip stranda getur olía þeirra lekið út í sjóinn og skaðað dýralífið.

5. Túnfiskveiðar. 
UF: fiskinet geta fangað og drepið höfrunga. 

6. UF: sumar eyjar hafa þegar horfið undir vatn. (sokkið í sjó). 

7. Í kóralrifunum er eitt fjölbreyttasta sjávarlíf í heiminum. Kóralrif. 
UF: en eftir því sem sjórinn hlýnar þá deyja sumir kóralarnir. 

8. Indlandshaf.
Vatn frá bráðnuðum ís veldur því að yfirborð sjávar hækkar. 

9. Ástralía. 
Stærsta dýr heimsins býr í sjónum. 
UF: steypireyður. 

10. Suðurhaf. 

11. Suðurskautið. 
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Heitar og kaldar 
eyðimerkur.
1. Eyðimerkur þekja einn fimmta hluta lands á jörðinni. Þær eru þurr, hrjóstrug 
svæði þar sem einungis fáar lifandi verur þrífast. 

2. Eyðimerkur eru ekki bara byggðar á sandi. 
UF: sumar hafa fjöll, eldfjöll og grýttar sléttur líka. 

3. Sahara eyðimörkin í Afríku er heitasti staður jarðar. 
UF: Hægt væri að nota um 2% sólarljóss Sahara til að búa til nógu mikið rafmagn 
til að duga öllum heiminum!

4. Eyðimerkurdýr og plöntur hafa sínar leiðir til að meðhöndla brennandi 
hitann og vatnsskortinn. 
UF: flest dýr eru neðanjarðar yfir heitustu dagana. Plöntur dreifa úr löngum rótum 
sínum í leit að dýrmætu vatninu. 

5. Suðurskautslandið er líka eyðimörk. Þar rignir ekki og snjóar sjaldan. 
Klakayfirborðið er úr mörgum lögum af snjó sem hefur þjappast niður í 
þúsundir ára. 

6. Vísindamenn koma til Suðurskautslandsins til að rannsaka breytingar á 
plánetunni okkar. 
UF: “hlýjaðu þér á höndunum með þessu.”

7. Keisaramörgæsir eru einu dýrin sem eignast unga á meðan vetur geisar á 
Suðurskautslandinu. 
UF: pabba mörgæsirnar halda eggjunum heitum í 66 daga, þar til unginn klekst úr 
egginu og mamman kemur til þeirra með mat.
 
8. Þessir vísindamenn eru að bora djúpt í ísinn eftir sýnishornum. 
UF: þeir rannsaka ísinn til að reyna að komast að því hvernig hiti jarðarinnar hefur 
breyst í gegnum tímann. 
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1. Dagarnir eru mjög heitir því það eru engin ský til að hindra geisla sólarinnar. 
UF: á næturnar eru heldur engin ský til að fanga hita dagsins svo að það kólnar 
mjög hratt.

2. Dýr og menn ganga langar leiðir til að komast í vatn. 

3. Vin er smá blettur í eyðimörkinni þar sem plöntur vaxa því þar er vatn. 
UF: sumar plöntur geyma vatn í safaríku kjötinu. Broddar koma í veg fyrir að dýr 
éti þær.
Vindurinn þeytir upp sandinum og býr til stórkostlegar sandöldur.

4. Ef tré eru felld og of mörg dýr fá að nærast af landinu… 
UF: getur frjósöm jörð breyst í eyðimörk. 

5. Jöklar eru ísár sem ferðast mjög hægt niður á við. Á leiðinni skera þeir út 
steinana.

6. Ís sem bráðnar getur valdið alvarlegum vandamálum annars staðar í 
heiminum. 
UF: ef allir jöklar heimsins myndu bráðna, myndi yfirborð sjávar hækka um 60 
metra (200 fet).

7. Eftir því sem heimurinn hlýnar bráðnar ísinn sem hylur Suðurskautslandið. 
UF: á sumum svæðum rýrnar ísinn um allt að 100 metra (328 fet) á ári. 

8. Þar sem ísinn og sjórinn mætast, brotna risastórir partar af ísnum og fljóta í 
burt sem ísjakar. 
UF: aðeins einn tíundi ísjaka sést ofansjávar.
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Fjöll og ár. 
1. Fjórðungur lands jarðarinnar er þakinn fjöllum. Vatn vætlar af þeim í lækjum 
sem sameinast og mynda beljandi ár. 

2. Því hærra sem þú ferð upp í fjallið, því kaldara verður þér. Þetta er vegna 
þess að andrúmsloftið er þynnra og heldur því ekki hitanum eins vel niðri.

3. Fjallahof. 
UF: sumir trúa því að guðir búi í fjöllunum. Þess vegna byggja þeir hof handa þeim. 

4. Fjöllin myndast þegar plöturnar sem eru í skorpu jarðarinnar ýtast saman og 
krumpast upp á við. 
UF: skorpa fer til hægri, skorpa fer til vinstri. Brak. Gustur. 

Skógar. 
5. Meira en helmingur dýra okkar og plöntutegunda búa í skóginum. Um allan 
heim er fólk að saga niður skógana. 

6. Tré drekka í sig koltvísýring þegar þau vaxa. 
UF: vatn, ljós, súrefni. Tré fá næringu sína frá ljósi, vatni og koltvísýring. Um leið 
gefa þau frá sér súrefni.

7. Þegar tré eru höggin niður eða brennd, losnar allur koltvísýringur þeirra út í 
andrúmsloftið. 
UF: einn fimmti hluti koltvísýrings sem kemur af mannavöldum, kemur frá því að 
höggva niður og brenna tré. 
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1. Mount Everest er næstum því 9 km hátt (5 1/2 míla).

2. Eftir því sem heimurinn hlýnar bráðna jöklarnir hraðar. 

3. Þegar smáir vatnsdropar í loftinu rísa upp yfir fjöllin, kólna þeir og mynda 
ský. 
UF: sumir dropar falla til jarðar sem rigning eða snjór. 

4. Jökull. 
UF: jöklar mynda U laga dali. 

5. Fljótlega getur þetta vatn flætt yfir bakka sína

6. Eftir því sem tíminn líður getur á eytt niður heilu fjalli og borið það út í sjó.
UF: ár mynda V laga dali.

7. Fólk þarf ferskt vatn til að lifa af, því myndast bæir oft hjá ám. 

8. Bændur ryðja gríðarstór svæði af skógum til að rækta uppskeru sína og hafa 
dýr á beit. 

9. Sumt er hægt að rækta án þess að fella niður trén. UF: kaffi og kakó tré er 
hægt að rækta í skugga annarra trjáa. Það gefur mörgum dýrum næringu og 
skjól. Jafnvel getur það gert það að verkum að kaffið og kakóið bragðist betur. 

10. Mikið af mat okkar og lyfjum uppgötvaðist í skógunum. 

11. Trjábolir frá skógunum eru fluttir um allan heim til að búa til trévörur. 



1 2

3

4 5

6
7

8 9

Breyting á loftslagi.
1. Hvernig við lifum lífinu hefur áhrif á loftslag okkar. Sem betur fer er viðmót 
fólks að breytast.

2. Veðrið í dag. Loftslag svæðis er það sem einkennir veðrið þar. UF: 
undanfarin 50 ár hefur loftslag um allan heim verið að hlýna. Veðrið er einnig orðið 
meira öfgakennt með fleiri flóðum, þurrkum og fellibylum. 

3. Dýr og plöntur þurfa sérstakt loftslag til að lifa. Ef loftslag þeirra breytist 
geta heilu tegundirnar dáið út. 

4. Þessir fiskar eru að synda í norður til að finna kaldari vötn.

5. Á hverju ári fljúga fuglar langar leiðir til að finna nýjar uppsprettur af mat. 
UF: ef loftslagið breytist getur maturinn þeirra verið horfinn þegar þeir koma á 
staðinn. 

6. Grábirnir leggjast venjulega í hýði yfir vetrartímann. UF: þessa dagana er ekki 
alltaf nógu kalt í veðri og það ruglar birnina. 

7. Loftslag jarðarinnar hefur alltaf verið breytilegt. Í dag eru breytingarnar 
hraðari en nokkru sinni fyrr. UF: jörðin hefur þegar gengið í gegnum fjögur köld 
tímabil sem kallast Ísaldirnar.

8. Vísindamenn og uppfinningamenn eru að rannsaka leiðir til að minnka 
gróðurhúsalofttegundir. UF: vindur, vatn, bio dísel. Þeir leita að nýjum, hreinum 
og hagkvæmum orkuleiðum. 

9. UF: ekki eru allir sammála um það hvernig eigi að meðhöndla breytingar á 
loftslaginu. 
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1. Aukin hitaorka í andrúmsloftinu gerir það að verkum að veðrið verður 
öfgakenndara og óútreiknanlegra.

2. Í sumum heimshlutum veldur mikið regn flóðum.

3. Fellibylir eru gríðarlegar kraftmiklir stormar. Loftslagsbreytingar geta valdið 
því að þeir gerist oftar. 
UF: ef fellibylur nær landi getur hann valdið miklum skemmdum. 

4. Eftir því sem loftið hlýnar mun sjúkdómum fjölga. Sjúkdómurinn malaría 
smitast með moskító flugum. Þær þrífast í heitu loftslagi. 

5. Annars staðar eru lönd að þjást vegna of lítillar rigningar. 

6. Uppskerur þurfa réttu veðurskilyrðin til að vaxa. 
UF: uppskeran vex ekki ef að það rignir ekki nóg. Þetta kallast þurrkar. Þegar 
þurrkar eiga sér stað svelta menn og dýr. 

7. Um allan heim er fólk að leggja sitt af mörkunum til að stöðva 
loftslagsbreytingarnar. 
UF: stjórnmálamenn funda til að ræða það hvernig lönd þeirra geta minnkað 
gróðurhúsalofttegundirnar sem þau framleiða. 

8. Herferðir hvetja stjórnmálamenn til að meðhöndla loftslagsbreytingar með 
því að búa til ný lög. 
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Björgum plánetunni okkar.
1. Ef allir í heiminum breyta lífstíl sínum á smávægilegan hátt, mun það skipta 
sköpum fyrir plánetuna okkar. Hér eru nokkrar tillögur:

2. Hjóla eða ganga frekar en að aka bíl 

3. Minnka samgöngu eiturgufur. 
UF: uppfinningamenn eru að hanna nýjar samgönguleiðir. Í framtíðinni gæti 
útblástur og mengun verið úr sögunni!

4. Verslið beint af bónda. (buy local products)
Ferðist um nágrennið. 
UF: sólarsellur. Engar eiturgufur. Þar til við finnum hreinni leið til að fljúga er 
betra að fljúga ekki of oft. 

5. Lagfærið og endurnotið gamla hluti. 
UF: þetta er eins og nýtt!

6. Framleiðið minna rusl.

7. Endurvinnið gler, pappír, plast og málm. 
UF: að búa til dós úr endurunnu áli sparar nógu mikla orku til að knýja sjónvarp í 
þrjár klukkustundir.

8. Sparið vatn. Skrúfið fyrir kranana. Ekki sturta of mikið niður. 
UF: það þarf ekki að sturta niður í hvert sinn sem maður pissar.

9. Farið í sturtu frekar en bað. 
UF: notið minni hita og sparið orku með því að draga gardínur fyrir gluggana, hafa 
lok á pottunum, lækka hitann og fara í peysu.

10. Sparið orku. Notið sparperur. Slökkvið á því sem er ekki í notkun. 
UF: orkan sem fer í að lýsa upp herbergi yfir nótt gæti hitað nógu mikið vatn til að 
fylla 100 tebolla.

11. Notið eldhúsúrgang og garðúrgang til að búa til moltu.

12. Gefið heila hluti sem ekki eru notaðir lengur til góðgerðamála. 
UF: það er líka hægt að versla þar. Þú minnkar rusl, styrkir góðgerðarsamtök og 
sparar pening.

13. Veljið vörur sem eru minna innpakkaðar. 
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1. TJÁÐU ÞIG. Því meira sem fólk talar um gróðurhúsaáhrifin, 
loftslagsbreytingar og hvað hægt er að gera í því, því fyrr getum við haft áhrif á 
það hvernig hlutirnir eru. 

2. Við erum ekki með endurvinnslu í götunni okkar. 
Þú ættir að kvarta við bæjarstjórnina. 

3. Vissir þú að sparperur endast allt að tólf sinnum lengur en venjulegar perur?

4. Ég þarf nýjan jakka. 
Af hverju gerir þú ekki við þennan?

5. Flott peysa! 
Takk, ég keypti hana í góðgerðarbúð (Rauði Krossinn, Góði Hirðirinn).

6. Á netinu. Þú getur fræðst meira um loftslagsbreytingar og hvernig bjarga á 
plánetunni okkar með því að skoða www.usborne-quicklinks.com og slá þar inn 
leitarorðin see inside planet earth. 



Sjáðu inn í jörðina.
Frá frosnum eyðimörkum til rjúkandi frumskóga. Jörðin 
okkar er dásamlega dýrmæt og fjölbreytt. En jörðin okkar 
er einnig í hættu. Skoðaðu betur þær hættur sem stafa að 

jörðinni í dag og uppgötvaðu hvað við getum öll gert til að 
hafa áhrif. 


