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Formáli 

Þessi ritgerð er lögð fram til fullnaðar meistaraprófs í 

grunnskólakennarafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands með 

áherslu á náttúrufræðikennslu. Vægi ritgerðarinnar er 30 einingar. 

Verkefnið er tvískipt. Annars vegar ítarefni fyrir kennara um breytingar 

sem hafa átt sér stað á hafinu og vistkerfi þess í kringum Íslands í kjölfar 

loftslagsbreytinga og hins vegar kennslufræðilegur hluti þar sem verkefni 

fyrir unglinga tengt efninu er fylgt úr hlaði.   

Loftslagsbreytingar eru vandamál sem heimurinn allur stendur frammi 

fyrir og afleiðingar þeirra hafa alvarleg áhrif á mörg vistkerfi, bæði í hafi og á 

landi. Ástæðan fyrir því að ég vildi skrifa um loftslagsbreytingar og áhrif 

þeirra á vistkerfi hafsins er sú að lítið sem ekkert er til af ítarefni fyrir 

kennara um efnið. Þar sem við stöndum frammi fyrir raunverulegu 

vandamáli tel ég nauðsynlegt að slíkt ítarefni verði gert aðgengilegt fyrir 

kennara og aðra sem koma að menntun barna og unglinga. Ekki er hægt að 

horfa framhjá fræðslu um efnið í grunnskólum þar sem loftslagsbreytingar 

koma okkur öllum við, ungum sem öldnum. 

Aðalleiðbeinandi verkefnisins var Hrefna Sigurjónsdóttir, prófessor í 

líffræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og vil ég færa henni góðar 

þakkir fyrir hjálp við vinnu verkefnisins sem og uppbyggilega hvatningu. 

Meðleiðbeinandi var Erpur Snær Hansen, vistfræðingur, og fær hann einnig 

góðar þakkir fyrir mjög hjálplegar athugasemdir og heimildaleit. Efnið 

reyndist mér stundum erfitt en með hjálp þeirra beggja komst ég í gegnum 

það. 

Sérstakar þakkir fær fjölskyldan mín sem hefur alltaf hvatt mig áfram í 

öllu sem ég tek mér fyrir hendur, þá sérstaklega foreldrar mínir sem hafa 

sýnt mér ótakmarkaðan stuðning síðustu ár sem ég verð ævinlega þakklát 

fyrir.  
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Ágrip 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar fjalla ég um helstu breytingar sem hafa átt 

sér stað í vistkerfi hafsins á landgrunni Íslands og víðar í Norður-Atlantshafi í 

kjölfar loftslagsbreytinga sem hafa átt sér stað frá iðnbyltingu. Þessi hluti er 

hugsaður sem aðgengilegt ítarefni fyrir kennara sem fjalla um lífríki sjávar á 

unglingastigi.  

Loftslagsbreytingar hafa áhrif á vistkerfi sjávar allsstaðar í heiminum en 

ein af alvarlegum afleiðingum þeirra, súrnun sjávar, hefur sérstaklega mikil 

áhrif á pólsvæðunum. Súrnun sjávar getur meðal annars leitt til hruns 

margra mismunandi dýrategunda. Vistkerfin við strendur Íslands standa nú 

frammi fyrir mikilli hættu sem erfitt er að koma í veg fyrir nema með 

stórtækum aðgerðum. Önnur líkleg afleiðing loftslagsbreytinga er breyting á 

dreifingu hafstraumakerfa heimsins. Hafstraumar hafa mikil áhrif á 

lífsskilyrði með áhrifum á hita og seltustig sjávar og eru mikilvægir við 

dreifingu fæðu og ákvörðun vaxtarskilyrða og útbreiðslu lífvera. 

Fiskitegundir sem eru algengastar hér við land eru líklegar til að bregðast 

við hlýnun sjávar með breyttri útbreiðslu, ýmist hörfa undan eða fylgja 

hlýjum sjó norður á bóg en einnig með stofnstærðarbreytingum. Vegna 

aukningar á hlýsjó við landið munu ákveðnar tegundir jafnvel hörfa úr 

lögsögunni, og nýjar tegundir koma inn. Loðna hefur t.d. í miklum mæli fært 

sig úr lögsögunni til norðvesturs, meðan makríll hefur orðið mjög algengur.  

Seinni hluti ritgerðarinnar er kennslufræðilegur. Þar fjalla ég meðal 

annars um náttúrugreinakennslu í grunnskólum sem og mikilvægi þess að 

þekking kennara og annarra sem koma að menntun barna og unglinga á 

efninu sé góð. Þekking er grundvöllur þess að kenna nemendum um efnið á 

árangursríkan hátt. Einnig eru þar að finna kennsluverkefni sem henta fyrir 

nemendur í náttúrugreinum á unglingastigi sem tilvalið er að nota þegar 

umfjöllun um áhrif loftslagsbreytinga hefur farið fram. Gerð er grein fyrir 

kennsluaðferðum sem henta og tengingum við námskrá. Markmið með 

þessum verkefnum er annars vegar að ýta undir skilning nemenda og gera 

þeim grein fyrir alvarleika loftslagsbreytinga og áhrifum þeirra og hins vegar 

að gera nemendur meðvitaða um mikilvægi þess að leggja sitt að mörkum í 

baráttunni að sjálfbærari heimi. 



 

6 

Abstract 

 Changes in the ocean and marine ecosystems around Iceland  

In the first part of the thesis I discuss the major changes that have taken 

place in the marine ecosystems around Iceland and in the North Atlantic as 

a result of climate change that have occurred since the industrial 

revolution. This section is intended as a complimentary text or further 

reading for teachers. 

Marine ecosystems all around the world are affected by climate change. 

One of the serious consequence, ocean acidification, is  particularly intense 

in the polar regions. Ocean acidification can lead to the collapse of many 

diverse animal species. The ecosystems around Iceland are currently facing 

a high risk that is difficult to avoid. Another probable consequence of 

climate change include changes in the circulation of ocean currents around 

the world. Ocean currents have a major impact on the living conditions 

because of the effects they have on the temperature and salinity of the 

ocean. They are also important with respect to food availability and thus 

conditions for growth and as a consequence spatial distribution.   

Fish species around Iceland are likely to respond to ocean warming due 

to climate change with changes in distribution. Due to the increase of ocean 

warming, certain types of fish species will dissapear from the Icelandic 

jurisdiction and head north. This applies, for example for capelin who has 

shifted out of the Icelandic jurisdiction and to the north. 

The second part of the thesis is pedagogical. There I discuss what to 

emphasize and methods in teaching natural science in schools and the 

importance of good content knowledge of teachers and others involved in 

the education of children. Content knowledge is the basis to teach students 

about the subject effectively. In the second part there are also educational 

projects suitable for students of natural sciences, aged 12-16, that are ideal 

to use when discussing the impact of climate change that has taken place. 

The objective of these projects is first to increase students understanding of 

the subject and make them aware of the seriousness of climate change and 

their effects and secondly to make them aware of the importance of 

making a personal contribution to reverse this alarming trend. 
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1 Inngangur 

Lífríki á jörðinni hefur þróast í 3,5-3,8 milljarða ára en aðeins eru um 250 

ár síðan umsvif mannsins leiddu til alvarlegra breytinga á náttúrunni. Frá 

siðmenningu, fyrir um það bil tíu þúsund árum og til tíma iðn- og 

tæknibyltinga sem hafa átt sér stað síðustu áratugi hefur hraði þessara 

breytinga aukist verulega. Í dag er aðeins lítill hluti af yfirborði jarðar 

ósnortinn. Síðustu áratugi hafa margar tegundir horfið og enn fleiri tegundir 

eru í útrýmingarhættu (Reid, Mooney, Cropper, Capistrano, Carpenter, 

Chopra, Dasgupta, Dietz, Duraiappah, Hassan, Kasperson, Leemans, May, 

McMichael, Pingali, Samper, Scholes, Watson, Zakri, Shidong, Ash, Bennett, 

Kumar, Lee, Raudsepp-Hearne, Simons, Thonell og Zurek, 2005). 

Samkvæmt alþjóðlegri skýrslu frá Intergovernmental Panel on Climate 
Change, skammstafað IPCC, eru fimm álagsþættir sem mögulega geta 
ógnað lífbreytileika. Þeir eru næringarefnamengun, ósjálfbær nýting, 
ágengar framandi tegundir, röskun og eyðing búsvæða og að lokum 
loftslagsbreytingar (Reid o.fl., 2005). Hnattræn hlýnun af völdum 
loftslagsbreytinga er þekkt vandamál en neikvæðar afleiðingar hennar eru 
margskonar og hafa áhrif á allt líf á jörðinni sem og þróun samfélags okkar. 
Óstöðugra veðurfar, breytingar á hafstraumum, hækkandi sjávaryfirborð og 
breytt lífsskilyrði í heimshöfunum eru dæmi um afleiðingar 
loftslagsbreytinga sem ógna vistkerfum á jörðinni (IPCC, 2001). Ein mesta 
breytingin sem hefur átt sér stað í kjölfar hlýnunar eru breytingar í vistkerfi 
sjávar, t.d. breytingar í gnægð og á dreifingamynstri tegunda í hafinu í 
kringum Ísland (Drinkwater, 2006; Ólafur S. Ástþórsson, Ástþór Gíslason og 
Steingrímur Jónsson,  2007). 

Hlýnun jarðar veldur ýmsum efna-og eðlisfræðilegum breytingum í 
hafinu og sem dæmi má nefna að sjórinn þenst út, sjávaryfirborð hækkar, 
jöklar bráðna mun hraðar og sama má segja um hafís en þegar það gerist 
blandast meira ferskvatn við yfirborðslög sjávar. Lagskipting styrkist einnig 
og lóðrétt blöndun sjávar truflast sem minnkar framboð næringarefna auk 
þess sem vind- og straumkerfi breytast og lækkun verður á súrefnismettun 
(Polovina, Howell og Abecassis, 2008). Frekar er fjallað um hafstrauma í 4. 
kafla.  

Sjórinn þekur um 360 milljón ferkílómetra eða 71% jarðar sem er mun 
stærra svæði en þurrlendi jarðar auk þess sem hann er elsta búsvæði jarðar 
(Jaume og Duarte, 2006). Þrátt fyrir það er tegundaauðgi í sjónum minni en 
á þurrlendi. Um það bil 250 þúsund sjávarlífverur eru þekktar á móti allt að 
1,8 milljónum tegunda á landi en ástæða þess að sú tala er svo há er vegna 
þess að stærsti dýraflokkurinn, skordýr, er svo til alveg bundinn landi   
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(Briggs, 1994). Þrátt fyrir þetta er fjölbreytni lífsforma og stærri 
skyldleikahópa, t.d. flokka og fylkinga, töluvert meiri í sjó en á landi. Á landi 
eru aðeins 15 fylkingar dýra þekktar en í sjó eru þær 35 (Ausubel, Christ og 
Waggoner, 2010). Einnig hefur verið borið kennsl á um það bil 5000 
tegundir svifþörunga í hafinu (Simon, Cras, Foulon og Lemée, 2009). 

Breytt veðurfar  í kjölfar hlýnunar jarðar hefur áhrif á hita og seltu sjávar 
sem eru þeir þættir sem hafa mest áhrif á eðlisþyngd hans. Þessir þættir 
ráða miklu um vöxt þörunga og vaxtarskilyrði fyrir svifdýr í sjónum sem 
hefur síðan áhrif á nytjastofna (Sigurður Guðmundsson, Árný 
Sveinbjörnsdóttir, Gísli Viggóson, Jóhann Sigurjónsson, Jón Ólafsson, Stefán 
Ólafsson, Tómas Jóhannesson og Trausti Jónsson, 2000). Hiti og selta eru 
breytileg á landgrunninu í kringum Ísland en miðað við hnattstöðu landsins 
er hitastig yfirborðssjávar hér við land frekar hátt (Unnsteinn Stefánsson, 
1999:134). 

Hlýnun er þó langt í frá eina áhyggjuefni vísindamanna og annarra þegar 
kemur að hafinu enda eru áhrif loftslagsbreytinga óumdeild hvað varðar 
súrnun sjávar sem er ein alvarlegasta afleiðingin hnattrænar hlýnunar og 
hefur gífurleg áhrif á vistkerfi sjávar. Áhrif súrnunar sjávar hér við land eru 
meiri en fólk gerir sér almennt grein fyrir. Íslenska samfélagið hefur miklu 
að tapa vegna súrnunar sjávar þar sem það er efnahagslega háð lífríki 
hafsins (Sjávarútvegsráðuneytið, 2004). Þrátt fyrir að þjóðirnar geri sitt 
besta til að takmarka hlýnun jarðar við aðeins 1,5 gráðu, eins og rætt var 
um á loftslagsráðstefnu sem haldin var í París í desember 2015 þar sem 
helstu sérfræðingar og þjóðarleiðtogar heimsins komu saman, þá mun það 
hinsvegar ekki sporna gegn súrnun sjávar. Þessi takmörkun hitahækkunar 
mun ekki skila sér í vernd hafsins.  

Þær lífverur sem verða fyrir mestum áhrifum eru dýr með ytri skel úr 
kalki t.d. kóralar og lindýr. Augljóst er að ef þessar lífverur deyja í stórum stíl 
munu heilu vistkerfin gjörbreytast með ófyrirséðum afleiðingum og tapi á 
fjölda tegunda  (AMAP, 2013).  

Í þessari ritgerð er fjallað um þær afleiðingar sem loftslagsbreytingar 
hafa á hafið og á vistkerfi þess. Sérstök áhersla er lögð á hafið í kringum 
strendur Íslands og gerð grein fyrir hættum sem steðjar að vegna hlýnunar. 
Fjallað er um afleiðingar hlýnunar sjávar fyrir þörunga, uppsjávarfiska og 
sjófugla. Í ritgerðinni mun ég einnig gera grein fyrir mikilvægi þess að 
skilningur og þekking á þessum málaflokki verði almennur vegna þess að 
breytingarnar eru raunverulegar og hafa í för með sér markverðar 
afleiðingar fyrir lífríkið og mannlegt samfélag. Rökstutt er hvers vegna það 
er sérstaklega mikilvægt fyrir kennara að þekkja efnið vel og að lokum eru 
sett fram nokkur kennsluverkefni sem hugsuð eru fyrir nemendur í 
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náttúrufræði á unglingastigi grunnskóla sem eiga að geta  ýtt undir skilning 
þeirra á efninu. 
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2 Rót vandans 

Hlýnun jarðar hefur átt sér stað frá því iðnbyltingin hófst árið 1750 en 
síðan þá hafa athafnir mannfólksins stuðlað að auknum styrk koltvísýrings, 
metans og köfnunarefnisoxíðs í andrúmsloftinu (IPCC, 2007b). Þar má einnig 
finna nituroxíð, óson, vetnisflúorkolefni, flúorkolefni og brennisteinsflúor en 
þessar lofttegundir eru ástæða gróðurhúsaáhrifa. Vegna athafna manna þá 
finnast allar þessar lofttegundir, fyrir utan flúorkolefni í lofthjúpnum sem 
umlykur jörðina (Sjávarútvegsráðuneytið, 2004). Styrkur koltvísýrings í 
andrúmsloftinu er nú allt að þriðjungi meiri en hann var fyrir iðnbyltingingu. 
Þessa aukningu má rekja til bruna mannsins á jarðefnaeldsneyti eða 
breytinga á landnotkun (IPCC, 2007b). Koltvísýringur er mikilvægasta 
gróðurhúsalofttegundin og losun hans, ásamt annarra gastegunda, gerir það 
að verkum að gróðurhúsaáhrif aukast og jörðin hlýnar (Umhverfisstofnun, 
e.d.).   

Áður en iðnvæðingin hófst var hlutþrýstingur koltvísýrings í andrúmslofti 
um 280 hlutar af milljón. Árið 2011, um 250 árum síðar, er þessi tala komin 
yfir 400 hluta af milljón (Feely, Doney og Cooley, 2004). Næsta 
sumarniðursveifla í styrk CO2 mun að öllum líkindum ekki fara niður fyrir 
400 hluta úr milljón og er það í fyrsta sinn í mannkynssögunni sem menn 
munu anda að sér lofti með svo miklum styrk koltvísýrings (Halldór 
Björnsson, 2015).   

Síðastliðna öld hefur hlýnað við yfirborð jarðar um 0,74 gráður að 
meðaltali. Hlýnunin er mest yfir ákveðnum landshlutum Norður-Ameríku og 
Asíu en aftur á móti er hún minni yfir úthöfum heldur en yfir meginlöndum. 
Hafsvæðið suðvestan við Ísland er einn af nokkrum stöðum þar sem ekki 
hefur hlýnað á þessu tímabili (Halldór Björnsson, Árný E. Sveinbjörnsdóttir, 
Anna K. Daníelsdóttir, Árni Snorrason, Bjarni D. Sigurðsson, Einar 
Sveinbjörnsson, Gísli Viggóson, Jóhann Sigurjónsson, Snorri Baldursson, 
Sólveig Þorvaldsdóttir og Trausti Jónsson, 2008:11). Hlýnunin hefur verið 
sérstaklega hröð frá miðjum áttunda áratug síðustu aldar (Hansen, Ruedy, 
Sato og Lo, 2010).  

Línuritið hér fyrir neðan sýnir vöxt í útblæstri koltvísýrings í 
andrúmsloftið undanfarin ár. Glögglega má sjá að þessi útblástur hefur 
aukist jafnt og þétt síðustu áratugi og verður koltvísýringur í andrúmslofti 
sífellt meiri (Rapier, 2012). 
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Mynd 1. Aukning á útblæstri koltvísýrings í andrúmsloftið (Rapier, 2012). 

 

Það skal þó hafa í huga að náttúrulegar sveiflur í loftslagi sem ná yfir 
mislöng tímabil eru eðlilegar og í raun einkennandi fyrir loftslag á jörðinni. 
Þessar sveiflur geta verið breytingar á veðri á einum sólarhring en einnig er 
átt við breytingar sem taka milljónir ára. Langvarandi breytingar sem vara í 
nokkur hundruð ár eða meira ráðast aðallega af efnasamsetningu 
andrúmsloftsins, útgeislun sólar, yfirborðseiginleikum lands, stærð og legu 
meginlanda og hringrás heimshafanna (Halldór Björnsson o.fl., 2008:27). 

Sveiflur í veðurfari eru þekktar hér á landi enda hafa veðurfarsskilyrði 
verið margbreytileg á mismunandi tímabilum Íslandssögunnar. Þessar 
náttúrulegu sveiflur eru meiri hér en á mörgum öðrum stöðum heimsins og 
má ástæðu þess að hluta til rekja til legu landsins en einnig til 
hafstraumakerfa við landið. Vegna þeirra reynist erfiðara að spá fyrir um 
loftslagsbreytingar hér á landi. Hlýnun vegna gróðurhúsalofttegunda getur 
aukið eða minnkað þessar náttúrulegu sveiflur, t.d. geta þær haft kólnunar- 
áhrif við landið vegna mikillar ísbráðnunar í Íshafinu og á Grænlandi. Ef það 
myndi gerast er hugsanlegt að meðalhækkun hita á jörðinni komi ekki til 
með að hafa áhrif á Ísland næstu ár (Sjávarútvegsráðuneytið, 2004). 

Ef hlýnun heimsins fer yfir 1,5-2,5°C er áætlað að um 20-30% af þekktum 
dýra- og plöntutegundum verði í aukinni útrýmingahættu og gera má ráð 
fyrir að miklar neikvæðar breytingar verði á vistkerfum. Afleiðingar þessara 
breytinga eru að mestu neikvæðar vegna breytinga í fæðuframboði sem 
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hefur áhrif á eðli samkeppni og afráns í vistkerfum. Afleiðingar geta orðið   
hrun í stofnum, enn meira tap á líffræðilegum fjölbreytileika og 
margvíslegar ófyrirséðar breytingar á starfsemi vistkerfa, eins og t.d. rýrnun 
vatnsgæða (IPCC, 2007a).   
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3 Áhrif loftslagsbreytinga á hafið sjálft 

Í heimshöfunum fimm skiptast lög sjávar í þrennt. Það efsta, 
yfirborðslagið, er um 100 metrar á þykkt og nær frá yfirborði að hitaskilum 
þar sem hiti er 10°C. Næsta lag er hitaskiptalagið þar sem hiti lækkar frá 
10°C og niður í 4°C. Þetta lag er um 18% af rúmmáli hafsins. Fyrir neðan 
hitaskiptalagið er kalt lag sem kallað er djúpsjór. Lagskiptingin er nokkuð 
stöðug nema á heimsskautasvæðunum þar sem lagskiptingin er töluvert 
óljósari (Ingibjörg Elsa Björnsdóttir, 2002).  

Í kjölfar hlýnunar hefur lagskipting sjávar orðið greinlegri á mörgum 
hafsvæðum. Þess vegna hefur blöndun yfirborðslaga sjávar og styrkur 
næringarefna sem og frumframleiðni á þessum svæðum minnkað töluvert. 
Afleiðingar þess eru meðal annars myndun þess sem kallað hefur verið 
sjávareyðimerkur en það eru úthafssvæði þar sem mjög litla frumframleiðni 
er að finna. Sjávareyðimerkur í Kyrrahafi og Norður-Atlantshafi stækkuðu 
um 6,6 milljónir ferkílómetra á aðeins átta ára tímabili, frá árinu 1998 til 
ársins 2006 (Polovina o.fl., 2008). Nýlegar rannsóknir sýna fram á það að 
frumframleiðni í átta af tíu helstu hafsvæðum heims, þar með talið í 
Norður-Atlantshafi, hafi dregist saman síðustu ár um ca. eitt prósent á  

hverju ári að meðaltali (Boyce, Lewis og Worm, 2010).  

Yfirborðslög sjávar hafa hlýnað um 0,6°C að meðaltali síðastliðna öld. 
Þetta kann e.t.v. að hljóma lítið en þessi breyting er frávik frá aðstæðum 
sem hafa verið eins í hundruð þúsundir ára (Snorri Baldursson, 2014:327). 
Rannsóknir sýna að á tímabilinu 1977-2001 hlýnaði Norðursjór um rúmlega 
1°C að meðaltali en þessar breytingar á hitastigi sjávar hafa bein áhrif á 
útbreiðslu sjávarlífvera (Perry, Low, Ellis og Reynolds, 2005). Norðursjór nær 
frá austurströnd Bretlands og að meginlandi Evrópu norðvestanverðu (Luhr, 
2006:409). Svipað hefur átt sér stað í sjónum við Ísland síðan árið 1996 og 
hafa tegundir eins og skötuselur og makríll sem áður fundust sjaldan við 
landið veiðst í miklu magni. Síðan árið 1996 hafa 26 áður óþekktar og 
suðlægar tegundir veiðst í íslensku lögsögunni. Norrænum tegundum á borð 
við loðnu, rækju og grálúðu hefur hins vegar fækkað (Ólafur S. Ástþórsson 
og Jónbjörn Pálsson, 2006).   

Framandi sjávarlífverur verða algengari við strendur Íslands með hverju 
árinu sem líður. Í heildina er vitað um 15 tegundir og hefur helmingur þeirra 
komið hingað til lands síðustu tvö áratugi, flestar frá Evrópu. Til að mynda 
eru í þessum hóp sex tegundir þörunga, bæði svifþörungar og 
botnþörungar, fjögur krabbadýr, eitt möttuldýr og tvær tegundir af fiskum. 
Líklegast þykir að flestar tegundanna hafi borist til landsins með 
kjölfestuvatni skipa eða jafnvel sem ásætur á skipsskrokkum. Fyrstu 
tegundirnar fundust á suðvesturhorni landsins en þar er skipaumferð einna 
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mest og sjávarhiti sá hæsti. Það er þó aðeins brot af þeim lífverum sem 
hingað berast sem þola þau lífsskilyrði sem til staðar eru. Þó eru einhverjar 
tegundir sem þrífast betur á nýjum stað en möguleg ástæðn fyrir því er að á 
nýja staðnum eru ekki náttúrulegir óvinir sem hafa áhrif á tegundina og 
möguleika hennar til að lifa af. Framandi lífverur sem hingað hafa borist 
virðast þrífast vel og hafa lítil sem engin áhrif á lífverurnar sem fyrir eru til 
staðar (Karl Gunnarsson, Guðrún G. Þórarinsdóttir og Óskar Sindri Gíslason 
2015).  

Sjávaryfirborð heimshafanna fimm hækkar að jafnaði um 3 mm á ári. 
Hækkunin getur verið meiri eða minni eftir staðbundnum skilyrðum svo 
sem  afrennsli af landi, sjávarhita, landslagi og landrisi (Polovina o.fl., 2008). 
Mælingar á sjávarborði í Reykjavík hafa verið framkvæmdar frá árinu 1951  
af Sjómælingum Íslands. Út frá þessum mælingum hefur 
Raunvísindastofnun Háskóla Íslands reiknað sjávarborðshækkun í Reykjavík 
frá árunum 1956-1989. Þegar vinna hófst við skýrslu Umhverfisráðuneytis 
um loftslagsbreytingar árið 2007 var ákveðið að Siglingastofnun myndi ljúka 
við mælingar svo möguleiki væri á að skoða niðurstöður um 
sjávaryfirborðshækkun í Reykjavík til ársins 2007. Niðurstöður þessara 
reikninga sýna að sjávarborð hefur hækkað um 3,6 mm á hverju ári á 
tímabilinu sem um ræðir. Á árunum 1997-2007 hækkaði sjávarborð þó um 
5,5 mm á ári hverju. Gera þarf ráð fyrir landsigi á hverju ári en eftir að 
landsig var sett inn í jöfnuna sýndu niðurstöður að sjávaryfirborð hækkaði 
um 1,5 mm að ári hverju að jafnaði (Halldór Björnsson o.fl., 2008:39-40).  

Myndin hér að neðan sýnir meðalsjávarhæð í Reykjavík á árunum 1956-
2007. Búið er að draga frá áhrif flóðs, fjöru og loftþrýstings en aftur á móti 
ekki áhrif hitabreytinga eða landsigs. Myndin sýnir glögglega að 
sjávarborðshækkun hefur verið töluvert meiri síðastliðin áratug en áður (gul 
lína). Meðalsjávarborð sveiflast á milli ára en hækkunin fylgir þó 
meðaltalshækkun heimshafanna (Halldór Björnsson o.fl., 2008:39). 
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Mynd 2. Meðalsjávarhæð í Reykjavík á árunum 1956 til 2007 (Halldór Björnsson o.fl., 

2008:39) 
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4 Eðliseiginleikar sjávar og breytingar við strendur 
Íslands 

Breytileiki milli ára í hita og seltu á landgrunninu í kringum Ísland má að 
miklu leyti rekja til styrks og samspils hafstrauma (Unnsteinn Stefánsson, 
1999:219).   

Sveiflur norðan við landið eru töluvert meiri vegna nálægðar við 
seltulítinn pólsjó í Austur-Grænlandsstraumi og vegna hafísáhrifa en 
aðallega vegna breytinga á innflæði hlýsjávar norðan lands og kaldra vinda 
sem koma úr norðri. Töluverðar breytingar eru á flæði hlýsjávar inn á 
norðurmið landsins. Þennan breytileika má líka rekja til breytinga í 
straumstyrk úr suðri og til landsins en þær sveiflur eru oft minni og auk þess 
á lengri tímaskala (Unnsteinn Stefánsson, 1999).  

Selta og hitastig hafa mikil áhrif þegar kemur að blöndun næringarsalta 
og endurnýjun þeirra frá neðri lögum í sjónum. Ástand sjávar skiptir þess 
vegna miklu máli fyrir frumframleiðni lífríkisins eins og fjallað er um í 
kaflanum um þörunga hér að neðan (Halldór Björnsson o.fl., 2008:45).   

 

4.1 Sjávarhiti 

Sá þáttur sem er mikilvægastur í líffræðilegu tilliti er sjávarhiti. Þess 
vegna, og einnig vegna þess hve auðmælanlegur hann er, er sjávarhiti sá 
eiginleiki hafsins sem hefur verið kannaður mest (Unnsteinn Stefánsson, 
1999:129). 

Meðalhiti sjávar á heimsvísu er í kringum 3,8 °C  en við yfirborð hans er 
ársmeðalhitinn í kringum 17,5 °C (Sjávarútvegsráðuneytið, 2004).  
Yfirborðshiti heimshafanna er misjafn eftir hnattstöðu, t.d. er yfirborðshiti í 
úthöfunum við miðbaug hæstur en þar kemst hann upp í 28°-29°C. Lægstur 
er hitinn nyrst og syðst á hnettinum en þar fer hann niður í allt að -1,5°C til -
1,9°C sem er rétt við frostmark sjávar. Þessi mikli munur á yfirborðshita í 
heimshöfunum ræður mestu þegar kemur að útbreiðslu lífvera (Unnsteinn 
Stefánsson, 1999:129). Í köldum sjó má finna meira magn af næringarefnum 
heldur en í hlýrri sjó og þess vegna vaxa fleiri sjávarplöntur á þessum köldu 
hafsvæðum (Ingibjörg Elsa Björnsdóttir, 2002). 

Rannsóknir hafa sýnt að hlýnun heimshafana frá árunum 1961-2003 sé 
nokkur og hefur varmainnihald í efstu 700 metrum aukist frá 6. áratug 
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síðustu aldar (IPCC, 2007b). Í hafinu má greina á milli margskonar 
hitabreytinga eins og t.d. árstíðabreytinga, dægursveiflna og breytinga á 
hita eftir mismunandi svæðum og dýpi sjávar (Unnsteinn Stefánsson, 
1999:129). Veðurfar hefur áhrif á hitastig sjávar og þar með líka á vistkerfi 
þess en það er erfitt að setja fram nákvæma spá yfir það hver þessi áhrif 
kunna að vera með breyttu veðurfari vegna hlýnunar. Það sem ræður miklu 
er hvernig og hvort hafstraumar, lóðrétt blöndun og skil á milli kaldara og 
heitra strauma breytast í takt við veðurfarsbreytingar. Mögulega eykst 
frumframleiðni á ákveðnum hafsvæðum en á öðrum mun hún minnka 
(Sjávarútvegsráðuneytið, 2004).  

Sjávarhiti er sá þáttur sem hefur stöðug áhrif á lífverur sjávar og eru 
þessi áhrif mikil. Sem dæmi má nefna að sjávarhiti hefur áhrif á afkomu, 
útbreiðslu, hrygningu og atferli. Einnig hefur hann áhrif á át og vöxt lífvera 
og meltingu fæðu þeirra (Sigurður Guðmundsson o.fl., 2000). Lífríki hafsins 
er verulega háð hita vegna þess að hann stjórnar hraða efnahvarfa en þau 
hafa áhrif á myndun ensíma í frumum lífvera. Þessi myndum hefur síðan 
áhrif á nýliðun tegunda, vaxtarhraða og virkni (Ingibjörg Elsa Björnsdóttir, 
2002). Með hlýnun sjávar verður hættan á að sjúkdómsvaldandi lífverur 
sem vegna betur við hærri hita eins og t.d. frumdýr, vírusar og bakteríur, 
berist til Íslands og leggist á fiska og hryggleysingja (Jörundur Svavarsson og 
Pálmi Dungal, 2008:30). Nú þegar hefur átt sér hrun í hörpudiskastofni 
Breiðafjarðar en í þeim hafa fundist tvær tegundir af sýkingum sem má 
rekja til frumdýra sem annars vegar sýkja blóðfrumur hörpudisksins en hins 
vegar hjartað. Þessi frumdýr eru líklega ástæður þess að stofninn hrundi  
(Árni Kristmundsson, Bambir, S.H., Mattíhas Eydal og Sigurður Helgason, 
2004). Veiðar á hörpudisk í Breiðafirði voru bannaðar árið 2004 og liggur 
það fyrir að nýting íslenska hörpudisksins verður takmörkuð næstu árin 
(Jörundur Svavarsson og Pálmi Dungal, 2008:30). 

Yfirborðshiti sjávar við landið ræðst af dreifingu hafstrauma og er þess 
vegna breytilegur eftir landshlutum. Við Suðurland fer hitinn frá 5-6°C í 
mars en í ágúst er meðalhiti hans 10-11°C. Fyrir norðan land er sjávarhiti 1-
3°C í kaldasta mánuðinum en allt að 7-9°C í þeim heitasta. Á Austurlandi er 
hitastigið um það bil 2°C þegar kaldast er í veðri en þegar heitast er um 
hásumar fer hann upp í 7°C. Fyrir norðan land er breytileiki í sjávarhita 
mestur vegna þess að þar mætast heitir og kaldir hafstraumar. Því nær 
ströndinni sem farið er, því meiri öfgar verða í sjávarhita vegna áhrifa frá 
ferskvatni frá landi og líka vegna þess að lagskipting sjávar er meiri (Karl 
Gunnarsson, Gunnar Jónsson og Ólafur Karvel Pálsson, 1998:15).  

 



 

21 

4.2 Selta sjávar 

Ástæðu þess að sjórinn er saltur má rekja til uppleysts klórs natríumjóna. 
Einnig eru þar aðrar saltjónir eins og súlfat, magnesíum, kalíum og kalsíum 
(Tyrell, 1999). Saltið í sjónum kemur að mestu frá landi þar sem úrkomuvatn 
seytlar um berglög. Þessi efni berast í sjóinn með fallvötnum og grunnvatni 
og með tímanum mynda þau seltu sjávar (Eggert Lárusson, 1996:99).  

Í einu tonni af sjó má gera ráð fyrir um það bil 35 kílóum af uppleystum 
söltum. Það algengasta er natríumklóríð en það er í kringum 77,8% af 
heildarmagni (Eggert Lárusson, 1996:99). Meðalseltustig heimshafanna er 
um 3,5‰ en sjórinn hér við land er vanalega með seltustig á bilinu 33 til 35 
prómill. Seltustigið er minna við mynni stóráa (Karl Gunnarsson o.fl., 
1998:16). 

Það hversu saltur sjórinn er getur verið misjafnt, mest getur seltan orðið 
um 10% en minnst um 0%. Það sem ræður seltumagni eru tveir andstæðir 
ferlar, úrkoma og uppgufun (Eggert Lárusson, 1996:100). Selta sjávar er 
mest þar sem úrkoma er minni en uppgufun sem er í hitabeltinu, nánar 
tiltekið á um 20° norðlægrar breiddar og 20° suðlægrar breiddar í Kyrrahafi 
og Atlantshafi (Ingibjörg Elsa Björnsdóttir, 2002). Við miðbaug er selta sjávar 
minni vegna þess að þar er mikil úrkoma. Seltan eykst þegar fjær dregur 
miðbaug (Eggert Lárusson, 1996:100). Norður-Atlantshaf er saltasta vatn 
heimshafanna en yfirborðsselta í hafinu á heimsskautasvæðunum sveiflast 
töluvert eftir árstíðum vegna þess að þar er að finna hafís sem annað hvort 
bráðnar eða myndast (Ingibjörg Elsa Björnsdóttir, 2002).  

Munur á seltu sjávar við landið er ekkert sérstaklega mikill á milli ólíkra 
landshluta en þessi litli munur getur samt haft mikil áhrif á eðliseiginleika 
sjávarins og blöndun. Sjór sem er seltulítill og verður til við framburð 
árvatns af landi er eðlisléttari en sjór sem er fullsaltur (Karl Gunnarsson o.fl, 
1998). Sama má segja um seltulítinn sjó sem verður til þegar hafís bráðnar. 
Við -1,9°C frýs fullsaltur sjór en þegar þessi sjór frýs aðskiljast söltin úr 
honum sem gerir það að verkum að hafísinn sjálfur er ekki saltur eins og 
sjórinn. Hinsvegar verður sjórinn sem er undir honum saltari og sekkur til 
botns. Þegar hafísinn bráðnar blandast ferksvatnið sem bundið var í 
hafísnum við yfirborðslög sjávar og þau verða eðlisléttari og seltuminni en 
sjórinn fyrir neðan. Við þetta eykst lagskipting. Það er hægt að segja með 
vissu að hafís hafi mikil áhrif á blöndun sjávar og lagskiptingu hans. Þegar 
þetta gerist, að seltulítill sjór flýtur ofan á fullsöltum sjó, myndast 
lagskipting snemma á vorin en þá einangrast efsta lagið frá dýpri lögunum. 
Miklir möguleikar eru á að það muni hafa áhrif á lífsskilyrði dýra- og 
jurtasvifs. Skilyrði á borð við þessi eiga það til að myndast fyrir norðan land 
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ef seltulítill pólsjór sem kemur úr Austur-Grænlandsstraumi verður ríkjandi 
(Karl Gunnarsson o.fl., 1998). 

Á myndinni hér fyrir neðan (mynd 3) má sjá tvær myndir af 
hafstraumum. Fyrri myndin er frá árinu 1993 og sú seinni er frá árinu 1998. 
Myndirnar sýna vel breytingu sem hefur átt sér stað á hitastigi í sjó á 
þessum fimm árum. Blái liturinn táknar köldustu svæðin þar sem hitastig er 
undir 7 gráðum, rauði liturinn táknar sjóinn sem er heitastur eða yfir 9 
gráðum. Græni liturinn táknar millistig. Kuldi hefur minnkað töluvert á 
þessum árum. Vísindamenn hafa notað gömul gögn til að búa til líkön sem 
geta hjálpað þeim við að spá fyrir um breytingar á hafinu í nánustu framtíð. 
Þeir segja að fyrir um það bil 100 árum, í kringum 1920-1930, hafi svipuð 
hlýnun átt sér stað eins og á myndunum og auk þess tvisvar sinnum eftir 
það. Vísindamenn geta, með hjálp gagna sinna frá þeim tímum, spáð fyrir 
um áhrif hlýnunar á fæðukeðju fiska (Hátún, Payne, Beaugrand, Reid,  
Sandø, Drange, Hansen, Jacobsen og Bloch, 2009). 

 

 
Mynd 3: Myndin sýnir hvernig SPG dregst saman í austri og hleypir þannig MNAW hlýsjó 

norður til Íslands sem er aðalástæða þess að hlýnun er mikil við Ísland á hlýskeiðum (Hátún, 
Sando, Drange, Hansen og Héðinn Valdimarsson, 2005). 
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5 Hafstraumar 

Heimshöfin samanstanda af fimm samtengdum höfum. Þessi höf eru 
Atlantshaf, Indlandshaf, Kyrrahaf og heimskautahöfin tvö, Norður-Íshaf og 
Suður-Íshaf. Í heimshöfunum fimm eru allt að 97% alls vatns á jörðu 
(Guðmundur Páll Ólafsson, 2013:32) 

Vatn hefur nokkra mikilvæga eðlisfræðilega eiginleika. Það dregst ekki 
saman þegar það kólnar né þenst út þegar það hitnar eins og flest önnur 
efni, nema að nokkru leyti. Þegar vatn er fljótandi er eðlisþyngd þess mest 
við 4°C en ekki við 0°C eins og mætti halda (Unnsteinn Stefánsson, 
1999:85). Selta hefur meiri áhrif á eðlisþyngd sjávar heldur en hiti og leitar 
hlýr saltur sjór því undir ískaldan seltulítinn pólsjó víða á íshafssvæðum. 
(Unnsteinn Stefánsson, 1999:88-89). 

Í Norður-Atlantshafi má finna flökt í loftþrýstingsfallanda. Flöktið er 
árstíðabundið og kallast það Norður-Atlantshafssveiflan, skammastafað 
NAO á ensku (North Atlantic Oscillation). Þetta loftþrýstingsflökt 
endurspeglar mismun á styrk Íslandslægðarinnar og Azóreyjahæðarinnar. 
Ýmist er sveiflan neikvæð eða jákvæð en neikvætt NAO merkir að lítið 
hæðarsvæði er yfir Azoreyjum og grunnt lægðarsvæði við Ísland. Þá      
flæðir hlýtt og rakt loft til Suður-Evrópu en kaldara loft til norðanverðrar 
Evrópu. Jákvætt  NAO felur í sér að við Azoraeyjar er loftþrýstingur hár og 
djúpt lágþrýstisvæði við Ísland. Þegar þetta gerist eru vetur við Ísland 
stormasamir og  úrkoma mikil í Norður-Atlantshafi (Trausti Jónsson, 2010). 
(Sjá mynd hér að neðan.) 

 
Mynd 4: Myndin sýnir muninn á ástandi þegar NOA-vísir er jákvæður(vinstri) annars 

vegar og neikvæður(hægri) hinsvegar (Wanner, Brönnimann, Casty, Gyalistras, Luterbacher, 
Schmutz, Stephenson og Xoplaki, 2001). 
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Niðurstöður rannsókna benda til þess að NAO hafi áhrif á vistkerfi, bæði í 
sjó og á landi en áhrif sveiflunnar má sjá í breytileika hjá stofnum og 
samfélögum lífvera og kemur meðal annars fram sem breyting í 
staðbundinni dreifingu þeirra, samkeppni, breytingu á tímasetningu 
æxlunar þeirra sem og tegundaauðgi. Áhrif NAO á lofthita hefur verið þekkt 
síðan í kringum 1770 en vísindamenn hafa rannsakað sveiflurnar síðan árið 
1880. Hinsvegar er það aðeins nýlega sem þeir gerðu sér grein fyrir að 
sveiflan hefur áhrif á drifkraft loftslagskerfa á norðurhveli jarðar (Ottesen 
o.fl., 2001). 

Vatnið í sjónum er alltaf á hreyfingu og í heimshöfunum er það í 
endalausri hringrás, bæði um yfirborðið en líka í djúpunum þó að þar gangi 
hringrásin hægar (Luhr, 2006:390). Í raun er hægt að greina á milli fernra 
mismunandi hreyfinga í hafinu (Unnsteinn Stefánsson, 1999:220). Í fyrsta 
lagi eru hafstraumar sem eru í samræmi við eðlisþyngdardreifinguna eða 
salthringrásina sem á við á hverjum stað fyrir sig en öll helstu straumkerfin 
sem finna má í heimshöfunum eru vindknúin, beint og óbeint (Unnsteinn 
Stefánsson, 1994:103). Nokkur tengd ferli eru að verki sem valda og 
viðhalda þessum straumum (Luhr, 2006:390). Í öðru lagi eru hafstraumar 
sem má rekja til togkrafts vindsins. Það sem veldur þessari spennu í sjónum 
og togar hann áfram eru loftstraumar sem eru knúnir áfram af 
hitabreytingum sem eiga sér stað á yfirborði jarðar. Þegar þetta gerist 
streymir yfirborðssjór frá einu loftslagskerfi í annað þar sem möguleiki er á 
að eðlisþyngd hans breytist vegna upphitunar, kælingar eða uppgufunar og 
úrkomu. Yfirborðssjórinn verður eðlisþungur vegna veðurfarsáhrifa og 
sekkur og breiðist út sem leiðir til láréttrar og lóðréttrar hringrásar sem 
stjórnast af eðlisþyngdardreifingunni (Unnsteinn Stefánsson, 1999:220-
221). Í þriðja lagi eru háttbundnar hreyfingar þar sem flæði og stefna 
breytast á reglubundinn hátt. Dæmi um þessar hreyfingar eru 
neðansjávaröldur og sjávarfallastraumar. Fjórða og síðasta hreyfingin sem 
við getum borið kennsl á kallast sveim en það lýsir sér í að samfara 
aðalhreyfingu vökvans á sér einnig stað óregluleg hreyfing smárra og stórra 
vökvaeininga í ýmsar áttir. Sveim getur ýtt undir lóðrétta blöndun svo um 
munar (Unnsteinn Stefánsson, 1999:221).   

Hafstraumar búa yfir þeim eiginleika að geta verið bæði láréttir og 
lóðréttir. Næringarsölt úr djúpum hafsins berast yfirborðslögum en 
djúplögin endurnýjast vegna sjávar sem finna má í efri sjávarlögum og er 
auðugur af súrefni. Þetta gæti ekki gerst ef ekki væri fyrir lóðrétta 
sjávarstrauma sem stuðla að lóðréttri blöndun. Ef lóðrétt blöndun myndi 
ekki eiga sér stað myndi botnsjór heimshafanna vera kyrrstæður og 
súrefnissnauður. Ástæðan fyrir þessum lóðrétta straum er uppstreymi á 
einstökum svæðum sem á sér stað við yfirborð auk kælingar og uppgufunar 
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(Unnsteinn Stefánsson, 1999:219). Lóðrétt blöndun er háð því hvernig 
eðlisþyngd sjávar breytist með dýpi en lítill munur á eðlisþyngd í láréttar 
áttir getur valdið sterkum hafstraumum (Unnsteinn Stefánsson, 1999:85). 

Láréttu hreyfingar sjávar má rekja til vinda, hita- og seltumismunar, 
úrkomu og uppgufun. Að lokum má einnig rekja þær til aðdráttarafls tungls 
og sólar. Í þessum láréttu hreyfingum eru stöðugir hafstraumar 
mikilvægastir en þeir hafa áhrif á loftslag um allan heim (Unnsteinn 
Stefánsson, 1999:219).  

Í efstu lögum hafsins eru stór og mikil hafstraumskerfi sem ná yfir öll 
úthöfin. Kerfin flytja hlýjan sjó á kaldari svæði og færa svalan sjó aftur til 
baka. Hlýr sjór streymir meðfram austurströnd Norður-Ameríku og þaðan á 
norðurslóðir og heitir þessi straumur Golfstraumurinn. Framhald hans 
kallast Norður-Atlantsstraumurinn en hann nær yfir Atlantshafið og alla leið 
að ströndum Evrópu. Hlýi sjórinn sem streymir norður er saltari en sá svali. 
Þegar þessi hlýi sjór kólnar verður hann það þungur að hann getur sokkið og 
myndar þá djúpsjó. Þessi myndun tengist lóðréttri hringrás í hafinu en þá 
flæðir djúpsjórinn djúpt suður yfir Atlantshafið og leitar fyrst upp á yfirborð 
í Suðurhöfum, stundum ekki fyrr en í Kyrrahafi. Djúpsjór sem myndast á 
þennan hátt verður aðeins til á fáum stöðum heimshafanna, í Labradorhafi 
og í Norður-Grænlandshafi (Halldór Björnsson o.fl., 2008:78). 

Intergovernmental Panel on Climate Change hefur gert rannsóknir á 
líkum þess  að lóðrétta hringrás hafsins gæti mögulega stöðvast snögglega 
þar sem sterkar vísbendingar eru til um það að breytingar á 
djúpsjávarmyndun hafi gerst mjög hratt á síðasta jökulskeiði. Rannsóknirnar 
byggðu á líkönum og styrk lóðréttu hringrásarinnar sem mældar voru í 
Atlantshafi. Flest líkönin hermdu ekki nægilega vel eftir lóðréttu 
hringrásinni. Í þeim líkönum sem náðu því á einhvern hátt stöðvaðist 
hringrásin ekki snögglega. Líkönin sýndu þó að styrkur lóðréttu 
hringrásarinnar á 21. öld minnkaði í mesta lagi um 50% fram að 
aldarmótum en að jafnaði um helmingi minna. Ólíklegt þykir að lárétt 
yfirborðshringrás muni raskast mikið á 21. öldinni sem gerir það að verkum 
að Golfstraumurinn og Norður-Atlantshafsstraumurinn verða ennþá til 
staðar þegar öldin rennur undir lok. Lóðrétta hringrásin mun að öllum 
líkindum raskast en það að hún algjörlega stöðvist er eitthvað sem þykir 
mjög ólíklegt (IPCC, 2007b).  

Í heimskautahöfunum er hringstreymi algjörlega háð  breytingum á 
yfirborðshita og seltu sem er í raun og veru afleiðing af bráðnun eða/og 
ísmyndun. Í báðum íshöfunum verða til eðlisþungir kaldir vatnsmassar. 
Þessir vatnsmassar sökkva og streyma síðan í átt til miðbaugs (Luhr, 
2006:395). Í Norður-Íshafinu er stöðugur straumur af hafís og köldu vatni 
sem fer yfir norðurskautið alla leið frá Síberíu og í átt til Grænlands. Þessi 
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straumur nefnist Norðurskautsstraumur. Suðvestan og austan við Grænland 
sekkur þetta kalda vatn undir hlýrri Atlantssjó en norðar sekkur 
Atlantssjórinn aftur á móti undir seltuminna vatn Norður-Íshafsins og 
streymir þaðan um Heimskautadældina. Svipað hringstreymi á sér stað í 
Suður-hafi (Luhr, 2006:395). 

Hafstraumar eru mikilvægir fyrir vistkerfi sjávar þar sem þeir hafa 
úrslitaáhrif á útbreiðslu varma og aðra eðlisfræðilega eiginleika sjávar. Þeir 
flytja uppleyst sölt frá einum stað til annars og eru mikilvægir þegar kemur 
að dreifingu fæðunnar en vöxtur og útbreiðsla lífveranna í sjónum er undir 
þessari dreifingu komin. Sama má segja um útbreiðslu fiskiseiða á meðan 
þau búa ekki yfir þeirri getu að hreyfa sig en ef hafstraumar verða af 
einhverjum ástæðum sterkari eða breyta um stefnu geta þeir mögulega 
flutt þessi fiskiseiði með sér á nýjar slóðir, t.d. geta þorskseiði frá 
Íslandsmiðum flust vestur um norðanvert Grænlandshaf og þaðan til 
Grænlands (Unnsteinn Stefánsson, 1999:219). 

Vísindamenn telja það líklegt að loftslagsbreytingar af völdum 

gróðurhúsaáhrifa muni breyta straumkerfum heimshafanna (Graedel og 

Crutzen, 1993). Til að mynda hefur bráðnun Grænlandsjökuls vegna 

hlýnunar jarðar meðal annars áhrif á hækkun yfirborðs sjávar í heiminum 

sem og áhrif á loftslag heimsins í gegnum hafstrauma. Þegar jökullinn 

bráðnar losnar úr honum ferskvatn í sjóinn og hefur um leið áhrif á jafnvægi 

ferskvatns og saltvatns. Það leiðir til þess að breytingar verða á stefnu 

mikilvægra hafstrauma. Bráðnun Grænlandsjökuls hefur áhrif á hnattrænan 

varmaflutning og svæðisbundnar loftþrýstingshringrásir (Johannessen, 

Khvorostovsky, Miles og Bobylev, 2005). Ef landjöklar Grænlands halda 

áfram að bráðna mun sjávaryfirborð heimsins hækka um allt að sjö metra 

(Driesschaert, Fichefet, Goosse, Huybrechts, Janssens, Mouchet, 

Munhoven, Brovkin og Weber, 2007). Bráðnun jökuls af þessari 

stærðargráðu hefur áhrif á líf sem þrífst á norðurheimskautssvæðinu, þó 

aðallega á fiska. Tegundir þrífast flestar undir ákveðnum hitaskilyrðum og 

breytingar á sjávarhita hafa mikil áhrif þegar kemur að dreifingu lífvera. 

Sjávarhitinn er sérstaklega mikilvægur fyrir far ákveðinna fiskitegunda sem 

eru háðar því að hann fari ekki yfir ákveðin mörk (Huntington, 2001). Sumir 

vísindamenn telja að Golfstraumurinn muni mögulega breyta um stefnu og í 

framhaldi þess myndi hann hætta að flytja varma til Norður-Evrópu (Calvin, 

1998). 
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5.1  Hafstraumar umhverfis Ísland 

Það sem ræður mestu um hitafar á norðlægum slóðum, þar með talið á 
Íslandi, er varmaflutningur frá hitabeltinu. Þessi flutningur á sér stað í að 
langmestu leyti í lofthjúpnum en hafstraumar hafa líka mikið að segja  
(Halldór Björnsson o.fl 2008:78).  

Það loftslag sem finna má á Íslandi kallast temprað úthafsloftslag. Landið 
liggur á mörkum tempraða beltisins og kuldabeltisins (Haraldur Ólafsson, 
Áslaug Helgadóttir, Aðalsteinn Sigurgeirsson, Jónatan Hermannsson og 
Ólafur Rögnvaldsson, 2007). Straumkerfin í hafinu kringum  landið eru vel 
þekkt og hafa verið töluvert mikið rannsökuð. Það sem skiptir mestu máli 
fyrir straumakerfin í kringum landið er lega Íslands en það er staðsett við 
meginskil hlýrra og kaldra hafstrauma (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 
2006). Þessir hlýju hafstraumar eru einmitt ástæðan fyrir því að veðrátta 
hér á landi er mild, þá sérstaklega á veturna, þegar tekið er tillit til 
hnattstöðu landsins sem er í námunda við heimskautabaug (Unnsteinn 
Stefánsson, 1999:382). 

Þar sem Ísland er staðsett við meginskil hlýrra og kaldra hafstrauma eru 
hér miklar sveiflur í ástandi sjávar, það er að segja hita og seltu, og hafa 
þessar sveiflur verið þekktar frá því mælingar á þessum þáttum hófust. 
Vegna þeirra er talið líklegt að aukin gróðurhúsaáhrif geti breytt aðstreymi 
sjávar til hafsvæða sem finna má við Ísland sem getur haft áhrif á hitastig 
svæðanna og afrakstursgetu fiskistofna sem þar lifa 
(Sjávarútvegsráðuneytið, 2004).  

Umhverfis Ísland rennur svokallaður strandstraumur eða strandsjór eins 
og sést á mynd 4 hér fyrir neðan. Hann rennur réttsælis umhverfis landið 
sem nokkurskonar mjótt belti/svæði og í honum má finna sjó sem er 
seltuminni. Ástæðuna fyrir því að í þessu belti er seltuminni sjór má rekja til 
ferskvatnsrennslis af landi. Beltið er töluvert breiðara á sumrin og einnig er 
það hlýrra en sjórinn í kringum það. Það myndar þess vegna oft skil við 
saltari og kaldari sjó sem er utar á landgrunninu. Þessi skil stuðla að því að 
sviflægt líf haldist á landgrunninum (Héðinn Valdimarsson og Svend-Aage 
Malmberg, 1999). Hitastig strandsjávar er breytilegt en seltan er vanalega 
sú sama (Jörundur Svavarsson og Pálmi Dungal, 2008:11). 

Við norðanverða Vestfirði Íslands eru skil þar sem hlýr og saltur 
Atlantssjór mætir köldum Íshafssjó en þangað berst hlýi sjórinn sem grein úr 
Norður-Atlantshafstraumnum sem streymir í miklu magni í átt að 
Noregsströndum (Karl Gunnarsson o.fl., 1998). Þessi straumur, 
Irmingerstraumurinn, streymir vestur með Suðurlandi og þaðan norður með 
vesturströndinni. Hann veldur því að veðrátta hér á landi er mild, 
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sérstaklega á veturna, eins og áður kom fram (Unnsteinn Stefánsson, 
1999:382).   

Það sem hefur mikil áhrif á straumstefnur í kringum og nálægt landið er 
lögun sjávarbotnsins. Það sem einkennir lögun sjávarbotnsins í kringum 
landið er að það er á nokkurskonar krossgötum neðansjávarhryggja en 
þessir hryggir afmarka ýmis hafsvæði við landið. Þessi hafsvæði eru 
Íslandshaf sem er fyrir norðan og austan land, Grænlandssund sem er 
staðsett á milli Vestfjarða og Grænlands, Íslandsdjúp sem er sunnan við 
landið og Grænlandshaf (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2006).  
Grænlandshaf er á milli Grænlands og Íslands, sunnan við Íslands-
Grænlandshrygginn (Jörundur Svavarsson og Pálmi Dungal, 2008:11). 
Íslandshaf er hluti Norðurhafs ásamt Noregshafi og Norður-Grænlandshafi. 
Þessi höf falla öll undir Atlantshaf en skiptast í Norðurhaf sem er fyrir 
norðan og austan land og Norður-Atlantshaf sem er fyrir sunnan og vestan 
landið (Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2006). 

Vegna lögunar sjávarbotnsins greinist Golfstraumurinn í tvær álmur við 
Íslands-Grænlandshrygginn. Önnur er Irmingerstrauminn og hin sem 
venjulega er stærri, beygir til vesturs og suðvesturs og myndar í kjölfarið 
öfuga hringrás í Grænlandshafi (Unnsteinn Stefánsson, 1999:382-383). Auk 
þess að bera með sér hlýjan og selturíkan sjó berast næringarsölt með 
innflæðinu sem eru nauðsynleg fyrir svifþörunga, seiði og lirfur frá Suður- 
og Vesturlandi (Halldór Björnsson o.fl., 2008:38). Þegar straumurinn fer sína 
leið fylgir hann útlínum landsins og blandast við kaldari sjógerðir, í 
mismunandi mæli. Hlutfall Atlantssjávar minnkar eftir því sem austar er 
komið þar til hann endanlega hverfur á Austfjarðarsvæðinu (Unnsteinn 
Stefánsson, 1999:382-383).  

Á svæðinu á milli Eystra- og Vestrahorns verða skörp skil milli kaldra og 
hlýrra sjógerða. Skarpari eru skilin sem eiga sér stað á Norðvesturlandi á 
milli Atlantssjávar og pólsjávar en stundum á blöndun við pólsjó sér stað 
sem getur borist austur á íslenskt landgrunnssvæði frá Austur-
Grænlandsstraumnum. Austur-Grænlandsstraumurinn er öflugur 
íshafsstraumur sem flytur kaldan og seltulítinn sjó yfir Íslands-
Grænlandshrygginn og suður með austurströnd Grænlands (Unnsteinn 
Stefánsson, 1999:382-383).   

Mynd 5 hér fyrir neðan sýnir hafstraumana í kringum Ísland. Rauðu 
örvarnar standa fyrir Golfstrauminn sem kemur að sunnan, bláu örvarnar 
standa fyrir kaldan Austur-Grænlandssjó sem kemur að norðan og grænu 
örvarnar standa fyrir Íslandshaf eða svalsjó sem kemur að norðaustanverðu 
landi. Gulu örvarnar standa fyrir strandstraum sem fer réttsælis umhverfis 
landið en þessi straumur myndast þegar úthafsstraumar mæta fersku vatni 
frá landi og blandast saman (Unnsteinn Stefánsson, 1999:251-252). 
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Mynd 5: Hafstraumar í kringum Ísland. Rauðar örvar standa fyrir hlýjan Golfstraum 

(Atlantsssjó),  grænu örvarnar standa fyrir Austur-Íslandssjó (svalsjór), gulu örvarnar standa 
fyrir strandstraum á landgrunni sem fer réttsælis um landið og myndast þegar ferskt vatn frá 
landi blandast við úthafsstrauma. Bláu örvarnar standa fyrir kaldan Austur-Grænlandsstraum 

(pólsjó) (Unnsteinn Stefánsson, 1999:251-252). 
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6 Súrnun sjávar 

 

Af þeim viðbótarkoltvísýring sem berst í andrúmsloftið af mannavöldum 
má gera ráð fyrir að hafið gleypi allt að helming en það leiðir til súrnunar 
sjávar (Jón Ólafsson, 1990). Súrnun vísar til lækkunar á pH-gildi yfir nokkra 
áratugi eða jafnvel lengur (IPCC, 2011). Sýrustig er mælt á pH-skala sem 
liggur frá 0-14 og byggir á 10-lógarithma, þ.e. hækkar tífalt við hvert stig. 
Þetta þýðir að fyrir hverja heila tölu sem sýrustig (pH) fellur, þá súrnar 
sjórinn tífalt. Við pH gildið  7 er jafn mikið af sýru (H+) og basajónum (OH-). 
pH gildi undir 7 eru súr og því súrari sem sýrustigið er lægra. Sýrustig  
lækkar þegar vetnisjónastyrkur eykst. Frá upphafi iðnbyltingar hefur hafið 
súrnað um 0,1 pH en spár segja að það gæti fallið um 0,3-0,4 pH stig fyrir 
árið 2100 (Hrönn Egilsdóttir, 2011).   

Á opnu hafi má gera ráð fyrir að pH-gildi sé milli 7,5-8,4. Hæsta pH má 
finna í yfirborðslögum sem ná niður í um það bil 100 metra dýpi, þar sem 
ljóstillífun leiðir til lækkunar á styrk koltvísýrings (Unnsteinn Stefánsson, 
1994:347). Neðan yfirborðslagsins fer pH-gildið lækkandi og nær lágmarki á 
sama dýpi og súrefni nær lágmarki, eða á allt að 600-1000 metra dýpi. Fyrir 
neðan, á 3000-4000 metra dýpi, vex sýrustigið á ný (Unnsteinn Stefánsson, 
1994:351). Haffræðingar um allan heim útskýra þessa breytingu með 
aukningu á koltvísýring í lofthjúpi af völdum manna (IPCC, 2011).  

Koltvísýringur leysist upp í meira magni í köldum sjó en í heitum. Það 
súrnar hraðast syðst og nyrst á hnettinum en þó er vandamálið meira á 
norðlægum slóðum. Ástæðan er aðalega sú að Norður-Atlantshaf dregur í 
sig töluvert meira af koltvísýring en önnur hafsvæði vegna þess að 
ferkvatnsrennsli, bráðnun hafíss og afrennsli gera það að verkum að pH-gildi 
lækkar (Feely, Sabine, Hernandez-Ayon, Lanson og Hales, 2008).  

Á tempruðum og köldum hafsvæðum, sérstaklega þar sem finna má 
talsverða frumframleiðni verða árstíðabundnar breytingar á sýrustigi af 
völdum ljóstillífunar. Þá nær pH-gildi hámarki seint á vorin og á sumrin en 
fellur á veturna þegar frumframleiðnin er lítil. Lífrænar leifar oxast og 
koltvísýringur vex. Einnig geta komið fram dægursveiflur í sýrustigi en þær 
eru áberandi á strandsvæðum í heitum og heittempruðum höfum heimsins 
(Unnsteinn Stefánsson, 1994:349-351). 

Ef við höldum áfram að losa koltvísýring út í andrúmsloftið á sama hraða 

og við gerum nú gera vísindamenn ráð fyrir því að súrnun sjávar muni 

aukast um allt að 170% til ársins 2100 (Broadgate, Riebesell, Armstrong, 

Brewer, Denman, Feely, Gao, Gattuso, Isensee, Kleypas, Laffoley, Orr, 

Pörtner, Eduardo de Rezende, Schmidt, Urban, Waite og Valdés, 2013). 
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Mynd 6a og b : Myndirnar  hér að ofan sýnir nýlegar breytingar á sýrustigi, frá árunum 
1980-2010, í yfirborðslagi sjávar, annars vegar í Íslandshafi og hins vegar í Noregshafi (Jón 

Ólafsson, Sólveig Rósa Ólafsdóttir, Benoit-Cattin, Danielsen, Takahashi og Þórarinn S. 
Arnarson 2009). 

  

6.1 Áhrif súrnunar á vistkerfi sjávar 

Súrnun sjávar er ein alvarlegasta afleiðing loftslagsbreytinga og öll 
heimshöfin eru í hættu. Súrnun kemur sér illa fyrir samfélög sem búa við 
sjávarstrendur og Ísland er þar engin undanteking en íslenskt samfélag er 
háð lífríki sjávar og hagkerfi landsins veltur að stórum hluta á auðlindum 
hafsins. Það er auðsýnilegt að tap á þessum auðlindum er efnahagslegt tjón 
fyrir landið, bæði í sjávarútvegi og ferðaþjónustu (Þór Sigfússon og Ragnar 
Arnarson, e.d.).  

Lífverur sjávar eru ótal margar, allt frá örlitlum bakteríum til stórra hvala. 
Marga lífverur eru nú í hættu vegna þess að umhverfi þeirra breytist hratt 
vegna súrnunar. Auk þess eru ýmis lífeðlisfræðileg ferli í lífverum háð 
sýrustigi umhverfisins (NRC, 2010) en súrnun getur t.d. haft neikvæð áhrif á 
lyktarskynfæri laxfiska sem er mikilvægt vegna þess að þeir þefa upp heimár 
þegar tíminn er kominn til þess að hrygna (Munday, Dixson, Donelson, 
Jones, Pratchett, Devitsina og Døving, 2009). 

Lífverur með kalsíumkarbónat skeljar eða beinagrindur munu fyrst finna 

fyrir áhrifum súrnunar (Broadgate o.fl., 2013). Í sjónum eru margar lífverur 

sem framleiða kalk og má þær finna í flestum fæðukeðjum sjávar. Margar 

þeirra, eins og kóralar og rauðþörungar eiga mikilvægan þátt í að byggja 

upp búsvæði fyrir aðrar lífverur, sbr. allur sá aragrúi lífvera sem lifa í 

kóralrifjum (Hrönn Egilsdóttir, 2011). Súrnun sjávar veldur lækkandi 
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kalkmettun og truflar það ferli kalkmyndunar sem margar lífverur þurfa 

nauðsynlega á að halda til að lifa af (AMAP, 2013).     

Lífverur sem mynda kalk mynda oftast aðra af tveimur kristalgerðum 
sem kallast kalsít og aragónít. Þessar kristalgerðir hafa ólíka leysni í sjó en 
aragónít leysist auðveldar upp heldur en kalsít sem gerir það að verkum að 
mettun kalsíts er alltaf hærri í sjónum. Þriðja kalkgerðin sem þessar lífverur 
mynda kallast magnesíum-ríkt kalsít en það merkir að hátt hlutfall af 
magnesíum er á móti kalsíum í kristalgerð kalsíts. Magnesíum-ríkt kalsít er 
uppleysanlegra en kalsít (Hrönn Egilsdóttir, 2011).  

Kalkmettun í sjónum í Íslandshafi er minni en við miðbaug vegna þess að 
hér er sjórinn kaldari sem stuðlar að aukningu í leysni kalks (Hrönn 
Egilsdóttir, 2011). Kalkmettun eykst eftir því sem sjórinn verður dýpri og 
þegar ákveðnu dýpi er náð breytist kalkmettun úr yfirmettun í undirmettun. 
Þegar sjórinn súrnar verða dýptarmörkin  þar sem kalk verður undirmettað 
ofar (IPCC, 2007b). Til að mynda er mettunarlag aragóníts á rúmlega 1700 
metra dýpi en allt að fjögurra metra grynnkun á sér stað á ári hverju. 
Koltvísýringur hefur verið mældur í yfirborðssjó á Íslandi síðan árið 1985. 
Þessar mælingar sýna einna best grynnkun á mettunarlagi kalks (Jón 
Ólafsson o.fl., 2009).  

Súrnun sjávar hefur líka  áhrif á kalklausar lífverur, þar á meðal á hæfni 
þeirra til að greina hættu vegna rándýra en einnig hefur súrnunin áhrif á 
fósturþroska sumra fiska (NOAA, 2013).  

Íslenskir haffræðingar hafa fylgst vel með ástandi sjávar hér við land og 
mælingar þeirra sýna að hafið sé að súrna hratt. Mælingarnar sýna einnig 
að norðan landsins, í Íslandshafi, súrnar sjórinn allt að 50% hraðar en á 
svæðum sunnar í Atlantshafi. Það eru miklar líkur á að lífverur sem halda sig 
í Norður-Íshafi muni finna fyrir áhrifum sýrustigsbreytinga (Halldór 
Björnsson, 2015).   

Laxinn í Norður-Atlantshafi er gott dæmi um tegund sem hefur orðið 
fyrir áhrifum súrnunar. Gert er ráð fyrir að stofn hans muni minnka til muna 
næstu áratugi vegna þess að aðalfæða hans, örlítil skeldýr (pteropods), 
munu að öllum líkindum fara þverrandi vegna áhrifa súrnunar á skeljar 
þeirra (Bednarsek, Tarling, Bakker, Fielding, Jones, Venables, Ward, 
Kuzirian, Leze, Feely, Murphy, 2014). Þau efnahvörf sem eiga sér stað þegar 
hafið súrnar gera það að verkum að skelin þynnist því að hún er gerð úr 
kalki en einnig gera þau lífverum erfitt fyrir að mynda kalkskel vegna 
lækkandi kalkstyrks (Doney, Fabry, Feely og Kleypas, 2009). Aðrir 
fiskistofnar byggja einnig afkomu sína að miklu leyti á kalkháðum lífverum, 
svo sem ígulkeri, slöngustjörnum, krossfiskum, sniglum og samlokum 
(Hrönn Egilsdóttir, 2015). 
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Sjávarlíffræðingar eru sérstaklega áhyggjufullir um framtíð kóralrifja en 
þau eru ein mikilvægustu búsvæði jarðarinnar þegar kemur að verndun 
líffræðilegs fjölbreytileika í hafinu en um það bil einn fjórði af öllum 
lífverum sem þar lifa tengjast á einhvern hátt kóralrifjum eða er þeim háður 
(Doney, Ruckelshaus, Emmett Duffy, Barry, Chan, English, Galindo, 
Grebmeier, Hollowed, Knowlton, Polovina, Rabalais, Sydeman og Talley, 
2012). Dæmi má nefna að hlýsjávarkóralar og aðrir sjávarhryggleysingar 
sem lifa í samlífi við skoruþörunga eru mjög viðkvæmir fyrir hitabreytingum. 
Þegar hiti sjávar hækkar um eina gráðu (C) verða kórallarnir fyrir 
neikvæðum lífeðlisfræðilegum áreitum og bregðast við með því að hafna 
sambýlisþörungum sínum. Það gerir það að verkum að þeir missa 
rauðbrúnan lit sinn og bleikjast. Þetta ferli kallast kóralbleiking. Ef þetta 
gerist oft endar það með dauða kórallsins (Doney o.fl., 2012).  

Kórallar mynda aragónít og við mjög stór kóralrif er kristalgerðin töluvert 
yfirmettuð (Cao og Caldeira, 2008). Kóralrifin miklu við Ástralíu, The Great 
Barrier Reef, hafa minnkað um 14% síðan árið 1990. Ástæðuna má rekja til 
hlýnunar sjávar og súrnunar hans (De’ath, Lough, Fabricius, 2009). 
Fræðimenn hafa bent á að hlýsjávarkóralrif á borð við kóralrifin miklu geti 
alfarið hætt að vaxa eða leysast jafnvel upp þegar hlutþrýstingur 
koltvísýrings í andrúmsloftinu nær 560 hluta úr milljón. Líklegt er að þessi 
hækkun á koltvísýring muni eiga sér stað einhverntíman á þessari öld 
(Silverman, Lazar, Cao, Caldeira, Erez, 2009).  

Kaldsjávarkórallar sem finnast á köldum hafsvæðum lifa ekki í sambýli 
við ljóstillífandi þörunga og geta þess vegna lifað í töluvert dýpri sjó sem er 
kaldari að jafnaði. Kaldsjávarkórallar finnast t.d. á landgrunnsbrúnni fyrir 
sunnan Ísland og við strendur Noregs. Fyrir norðan Ísland finnast engir 
kóralar vegna þess að sjórinn þar er of kaldur. Kaldsjávarkórallar eru 
vistfræðilega mikilvægir vegna þess að þeir eru uppeldissvæði margra 
nytjafiska og þar er að finna fjölbreyttan hóp lífvera. Þegar komið er niður í 
ákveðið dýpi byrjar aragónít að leysast upp. Vísindamenn eru hræddir um 
að sú þróun sem hefur átt sér stað muni að lokum valda algjörum útdauða 
kóralla í þessum djúpu lögum á ákveðnum hafsvæðum. Í gegnum árin hefur 
mikið af kaldsjávarkórölum við landið skemmst vegna togveiða (Hrönn 
Egilsdóttir, 2011). Ef þessi fjölbreyttasti lífheimur sjávar hverfur þá líða í 
kjölfarið margir nytjastofnar í hafinu undir lok (Guðmundur Páll Ólafsson, 
2013:197). 
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Mynd 7: Á myndinni má sjá dreifingu kaldsjávarkóralla á heimsvísu. Þrír algengustu 
kaldsjávarkórallarnir eru Lophelia pertusa(ljófjólublátt), Madrepora oculatda(dökkfjólublátt) 

og Solenosmilia variabilis(blátt) (Freiwald, Fossa, Grehan, Koslow og Roberts, 2004). 
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7 Þörungar og dýrasvif 

 

Aðalástæða þess að líf finnst í sjónum er vegna ljóstillífunar. Lífverur í 
sjónum eins og einfrumu þörungar, stórir botnfastir þörungar og rótfastar 
háplöntur nýta orku sólarinnar og koltvísýring sem uppleystur er í sjónum til 
þess að  framleiða lífræn næringarefni. Sjávarþörungar eru oft flokkaðir eftir 
lifnaðarháttum í tvær megingerðir sem kallast svifþörungar og 
botnþörungar. Svifþörungar lifa í yfirborðslögum sjávar og mynda 
plöntusvifið sem framleiðir allt að 90% af allri frumframleiðslu hafsins 
(Þórunn Þórðardóttir og Kristinn Guðmundsson, 1998). Þeir eru undirstaða 
lífs í sjónum og mynda fyrsta þrep fæðukeðjunnar (Cutts, 2003). 

Í öllum vistkerfum eru lífverur flokkaðar eftir staðsetningu í 
fæðukeðjunni. Eins og áður segir eru meginfrumframleiðendurnir 
ljóstillífandi einfrumu þörungar. Þessar lífverur verða að halda sér í efstu 
lögum hafsins vegna birtunnar. Þörungar eru oft botnfastir á grunnsævi 
(Snorri Baldursson, 2014:87). Ljóstillífun og öndun hafa bein áhrif á styrk 
súrefnis, koltvísýrings og næringarefna i yfirborðslaginu (Jón Ólafsson, 
Sólveig Rósa Ólafsdóttir og Jóhannes Briem 2008). Þegar takmarkað magn 
er af næringarefnum í yfirborðslögum má gera ráð fyrir að frumframleiðni 
þörunga verði minni. Þetta þýðir minna fæðuframboð fyrir dýrasvif sem 
nærist á þörungunum sem leiðir til minni lífmassa átu (Hjálmar 
Vilhjálmsson, 1994, 1997; Unnsteinn Stefánsson og Jakob Jakobsson, 1989).   

Hiti ákvarðar efnaskiptahraða lífvera. Ljóstillífun er ekki jafn háð 
breytingum á hita en öndun er mun næmari fyrir þessum breytingum. Þegar 
hiti hækkar breytist þroskunarhraði lífvera sem eru með misheitt blóð, t.d. 
fiska (Broekhuizen, Gurney, Jones og Bryant, 1994) og sjávarhryggleysinga 
en hlýnunin hefur allt önnur áhrif á frumframleiðendur. Þessi munur getur 
auðveldlega valdið misræmi („match, mismatch hypothesis“) þegar kemur 
að framboði fæðunnar og misræmi í því hvenær ákveðnu þroskastigi dýra 
hefur verið náð auk þess sem hann getur truflað samskipti og hlutföll lífvera 
í fæðukeðjum hafsins (Snorri Baldursson, 2014:327). 

Ólíkt því sem er fyrir austan og norðan land eru áhrif Golfstraumsins fyrir 

sunnan- og vestanvert landið nokkuð stöðug. Þrátt fyrir það eru áraskipti í 

vexti þörunga, átumagni og timasetningu vorkomu. Þennan breytileika má 

líklega rekja til vinda og leysinga að hluta til (Halldór Björnsson o.fl., 

2008:47). Vöxtur þörunga, eins og annarra lífvera, er alltaf háður ákveðnum 

umhverfisþáttum. Þörungar í norðanverðu Norður-Atlantshafi þar sem 

birtan er bundin við árstíðir þurfa á birtunni að halda til að þrífast. Aðeins 

þunnt yfirborðslag sjávar nýtur birtunnar. Lagskipting sjávar er líka mikilvæg 



 

36 

og stuðlar að því að svifþörungar í vexti nái að haldast þar sem birtan er 

sterkust frekar en að sökkva í dýpri og myrkari sjó þegar lóðrétt blöndun á 

sér stað. Uppleyst fosfat og nítrat er nauðsynlegt öllum þörungum í vexti. 

Eftir að þessi næringarefni hverfa í yfirborðslögum sjávar endurnýjast þau 

aftur eftir þörungablómann (á háum breiddargráðum), meðal annars með 

láréttu flæði í straumum og ferskvatnsflæði, í lóðréttu flæði í öldum og 

einnig þegar lífrænar leifar brotna niður (Jón Ólafsson o.fl., 2008). 

Rannsóknir hafa sýnt að vorblómi svifþörunga sunnan Íslands byrjaði 

vanalega á tímabili frá lok apríl og fram í miðjan maí á árunum 1998-2005 

en eftir árið 2006 hefur vorblómanum seinkað og byrjar hann nú um miðjan 

maí og nær fram í byrjun júní (Theresa Silva, Ástþór Gíslason, Priscilla 

Licandro, Guðrún Marteinsdóttir, Ana Sofia Ferreira, Kristinn Guðmundsson 

og Ólafur S. Ástþórsson, 2014). Samkvæmt Henson og félögum (2009) er 

tímasetning vorblóma svifþörunga tengd Norður-Atlantshafssveiflunni 

(NAO) þannig að vorblómi á sér stað snemma þegar Norður-

Atlantshafssveiflan er neikvæð og seint þegar hún er jákvæð. 

Dýrasvif myndar annað þrep fæðukeðjunnar eða „grasbítanna“ Þau eru 

yfireitt stærri í vexti en plöntusvif (Andersen, 2001). Þau éta svifþörunga en 

eru sjálf fæða annarra tegunda í hafinu. Dýrasvif flytur frumframleiðslu 

tegunda ofar í fæðukeðjuna  (Sjávarútvegsráðuneytið, 2004).  

Ljósáta (Euphausiids) er mikilvægur hópur dýrasvifs í vistkerfi sjávar við 

Ísland. Þær mynda næststærsta hóp dýrasvifs á eftir árfætlum (Ólafur S. 

Ástþórsson og Ástþór Gislason, 1995; Ólafur S. Ástþórsson o.fl., 2007). Á 

sumum stöðum eins og t.d. fyrir norðan Ísland eru þær ráðandi yfir 

vetrarmánuðina (Ólafur S. Ástþórsson og Ástþór Gíslason, 1992). Ljósátur 

lifa á plöntusvifi og minna dýrasvifi en sjálfar eru þær mikilvæg fæða fyrir 

rándýr sem eru ofar í fæðukeðjunni eins og ufsa (Anoplopoma fimbria), 

þorska (Gadus morhua), kolmunna (Micromesistius australis), loðnu 

(Mallotus villosus) og síld (Clupea harengus) (Ólafur K. Pálsson, 1983; Ólafur 

S. Ástþórsson og Ólafur K. Pálsson, 1987; Hjálmar Vilhjálmsson, 1994; Ólafur 

S. Ástþórsson og Ástþór Gíslason, 1997b; Jóhann Sigurjónsson og  Gísli A. 

Víkingsson, 1997; Andrzej  Jaworski og Stefán Áki Ragnarsson, 2006; Ólafur 

K. Pálsson og Höskuldur Björnsson, 2011). Rannsóknir benda til þess að 

seinkun á vorblóma vegna hlýnunar sjávar stuðli að hnignun ljósátunnar, 

hugsanlega vegna styttri vaxtartíma (Silva o.fl., 2014). Ljósáta er meðal 

annars mikilvæg fæða fyrir Norður-Atlantshafslaxinn (Salmo Salar) en síðstu 

þrjá áratugi hefur stofn hans minnkað. Vafalaust má rekja ástæðuna til 

minna fæðuframboðs. Breytingar vegna hlýnunar hafa gerst hratt og líklegt 
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er að laxinn nái ekki að aðlaga sig þessum breytingum nógu hratt 

(Beaugrand og Reid, 2012). 

Þegar selturíkur og hlýr Atlantssjór flæðir í auknum mæli inn á Íslandshaf 

eykst frumframleiðni þörunga á svæðinu og getur hún orðið um þrefalt 

meiri en þegar kaldur og ferskari pólsjór er ríkjandi. Aukið innstreymi hans 

eykur meðal annars framboð á ýmsum næringarefnum. Ef lítið magn er af 

næringarefnum, t.d. vegna aukinar útbreiðsla kaldsjávar fyrir norðurlandi, 

leiðir það til minni frumframleiðni þörunganna sem gerir það að verkum að 

fæðuframboð fyrir dýrasvif verður takmarkað og stofnar minnka. Að lokum 

mun innstreymi Atlantssjávar inn á Norðurmið líklega hafa þau áhrif að 

þangað berist jafn mikið af átu frá hafsvæðum sunnan- og vestanlands. Það 

er hægt að segja að ástand sjávar á Norðurmiðum hafi mikið um það að 

segja hversu mikið af dýrasvifi er þar að finna sem hefur áhrif á 

afkomumöguleika seiða og ungfisks á uppeldisslóðum fiskistofna norðan 

fyrir land og á afkomu uppsjávarfiska (Hjálmar Vilhjálmsson, 1994, 1997; 

Unnsteinn Stefánsson og Jakob Jakobsson, 1989). 

Vegna hitabreytingar í yfirborðsjó hefur dreifing dýrasvifs í Norður-
Atlantshafi færst um meira en 10°  norður síðan árið 1960 (Beaugrand, Reid, 
Ibanez, Lindley og Edwards, 2002). Sterkar vísbendingar eru um það að 
breytingar hafi orðið á gnægð og dreifingu svifs síðustu áratugi um allan 
heim. Gnægð pólátu (krill), sem býr í suðuríshafinu og er mikilvæg fæða 
fyrir hvali og önnur sjávarspendýr, hefur minnkað töluvert síðustu 25 ár. 
Ástæðu þess má rekja til sífellt minna fæðuframboðs (Atkinson, Siegel, 
Pakhomov og Rothery, 2004). 

Síðustu áratugi hefur orðið aukning á nokkrum tegundum eitraðra 
svifþörunga á nálægum hafsvæðum eins og við Noregsstrendur og í 
Norðursjó. Ástæðu þess að aukning hefur orðið á þessum tegundum má 
rekja til veðurfarsþátta, t.d. sjávarhita og seltu. Hlýnun sjávar veldur því að 
líkurnar á blóma þessara þörunga aukast verulega. Eiturþörungarnir eru 
miklir skaðvaldar og geta haft áhrif á fiskeldi og skelfiskeldi. Frá árinu 2005 
hefur verið markviss vöktun á nokkrum stöðum hér við land (Bergh, 
Freeman, Bjarni Sigurðsson, Kellomäki, Laitinen, Niinistö, Peltola og Linder, 
2003). 
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8 Uppsjávarfiskar 

Loftslagsbreytingar hafa eins og áður hefur komið fram mikil áhrif á líf 
sem þrífst á norðurheimskautssvæðinu, þar með talið á fiska. Ástæðan er sú 
að þegar hafstraumar breytast er möguleiki á að hitastig sjávar hækki. Stór 
hluti af tegundum fiska þrífast innan kjörhitaskilyrða og breytingar á hita 
sjávar hefur áhrif á dreifingu þeirra. Sjávarhiti er sérstaklega mikilvægur 
fyrir far sumra fiskitegunda sem eru háðar því að hann fari ekki upp yfir eða 
undir ákveðin mörk (Huntington, 2001). Far fiska og miklar 
stofnstærðarbreytingar má rekja beint til breytinga á sjávarhita. Fiskar eru 
með misheitt blóð og stjórnast líkamshiti þeirra af umhverfishita. 
Búsvæðaval fiska tekur meðal annars til hita og geta þeir með 
hegðunarbreytingum, breytt líkamshita sínum. Fiskar geta fært sig frá 
búsvæðum þar sem hiti er of hár eða of lágur yfir í hentugri svæði þar sem 
hitastig er við hæfi (Prowse o.fl., 2005). Sjávarhiti getur haft áhrif á 
líffræðileg einkenni fiska eins og t.d. hryggjaliðafjölda þeirra (Unnsteinn 
Stefánsson, 1999:153).  

Íslenska efnahagslögsagan er um 758 þúsund ferkílómetrar en hafsvæðið 
er um sjöfalt flatarmál landsins (Jörundur Svavarsson og Pálmi Dungal, 
2008:11). Innan íslensku fiskveiðilögsögunnar hafa veiðst eða fundist í 
fjörum landsins um 340 tegundir fiska. Af þessum 340 tegundum eru um 
það bil 280 tegundir sem tala má um sem algengar, hinar eru sjaldséðari 
(Gunnar Jónsson og Jónbjörn Pálsson, 2006).  

Fiskum er oftast skipt í tvo flokka, botnfiska og uppsjávarfiska, og fer 
flokkunin fram eftir því hvar þeir afla sér fæðu sinnar (Gunnar Jónsson og 
Jónbjörn Pálsson, 2006). Það hversu djúpt uppsjávarfiskar lifa er misjafnt 
eftir tegundum. Uppsjávarfiskar sem halda sig nær yfirborðinu kallast 
eiginlegir uppsjávarfiskar og eru oftast feitir, silfraðir, straumlínulaga og 
annað hvort svifætur eða fiskætur. Fáar tegundir teljast til svifæta en 
stofnstærð þeirra er mikil enda eru þeir fyrsta stigs neytendur í 
fæðukeðjunni en lífmassi minnkar töluvert mikið í hverju fæðuþrepi. Þeir 
fiskar sem eru svifætur eru smávaxnir og fara leið sína í stórum torfum. Þeir 
nærast eingöngu á dýrasvifi. Þó að tegundirnar í þessum hópi séu fáar er 
þar að finna mikilvægustu tegundir uppsjávarfiska á íslensku hafsvæði; síld, 
loðnu, kolmunna, makríl og sandsíli. Uppsjávarfiskar sem teljast til fiskæta 
eru stærri og eru yfirleitt einir og ferðast ekki í torfum (Gunnar Jónsson og 
Jónbjörn Pálsson, 2006). 

Lífræn framleiðsla á fiskimiðum hér við land er mikil. Fyrir austan og 
vestan land mætast hlýr og kaldur sjór og blandast sem gerir það að verkum 
að þar er mikið framboð næringarefna (Foreman og Strahler, 2012). 
Suðvestur við Ísland er svæði þar sem finna má mikilvægar 
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hrygningarstöðvar nytjastofna á borð við þorsk, loðnu, ýsu, síld og ufsa (Jón 
Ólafsson o.fl., 2008). Ystu mörk útbreiðslusvæða nokkurra tegunda fiska eru 
við Íslandsmið. Þessir fiskar eru bæði hlý- og kaldsjávartegundir eins og t.d. 
lýsa og skötuselur. Þær fiskitegundir sem eru algengastar hér við land eru 
líklegar til að bregðast við hlýnun sjávar með breyttri útbreiðslu. Þessar 
tegundir geta synt á milli svæða jafnvel þó leiðirnar séu langar. Einnig berast 
þessar tegundir með straumum sem egg og lirfur (Jón Sólmundsson, Einar 
Jónsson og Höskuldur Björnsson, 2006). 

Í kringum árið 1920 varð mikil hlýnun í Norður-Atlantshafi og í kjölfarið 
urðu miklar breytingar á dýraríki sjávar við landið (Bjarni Sæmundsson, 
1934). Árni Friðriksson og Bjarni Sæmundsson náttúrufræðingar lýstu 
þessum breytingum þannig að hrygningar- og fæðuslóð og útbreiðslusvæði 
ýmissa tegunda fiska hefði stækkað og á sama tíma færst norður með 
þessum auknu hlýindum. Síldin og þorskurinn fóru að hrygna meira 
norðanlands en fyrir hlýindin 1920 hryngdu þessar tegundir nánast alltaf við 
suðurströnd landsins. Þorskur sem ólst upp í köldum sjó fyrir norðan og 
austan land óx hægar en fiskur í hlýrri sjó við suðurströndina. Menn fóru 
einnig að sjá hinar ýmsu suðlægu tegundir við landið eins og t.d. sverðfisk, 
túnfisk og makríl (Hjálmar Vilhjálmsson, 1997). 

Á árunum 1960-1970 kólnaði snögglega í norðurhöfum. Þessi kólnum 
hafði alvarlegar afleiðingar í för með sér fyrir lífríki sjávar en þroskastofninn 
við Grænland hrundi á þessum tíma. Síðan þá hefur þorskur ekki hrygnt af 
neinu marki á því svæði, jafnvel þó hlýnað hafi talsvert á ný (Unnsteinn 
Stefánsson, 1999:158). Við Ísland urðu breytingarnar alvarlegar en auðug 
ætissvæði norsku vorgotssíldarinnar breyttust í hálfgerða eyðimörk sem 
gerði það að verkum að ætisgöngur síldarstofnsins breyttust og samhliða 
ofveiði hrundi stofninn (Jakob Jakobsson, 1985). 

  Hlýnun sem varð eftir 1990 (sjá mynd 3) hafði þau áhrif að loðnan hætti 
hrygningargöngum sínum í hlýsjóinn sunnan við landið og hryngdi fyrir 
norðan og austan land en loðnan er kaldsjávarfiskur. Þetta ástand stóð í 4-5 
ár og eins og staðan er í dag þá hrygnir loðnan ennþá aðallega fyrir sunnan 
land og vestan (Hátún o.fl., 2005). 

Ýmislegt bendir til þess að umhverfisbreytingar sem urðu við upphaf og 
lok hlýskeiðs sem byrjaði í kringum 1925 og lauk 1965 með hafísárunum, 
hafi mikil áhrif á útbreiðslu fiskitegunda við Ísland. Hafrannsóknarstofnun 
hefur staðið fyrir mælingum á nokkrum tegundum fiska og benda þær til að 
stofnar hlýsjávartegunda hafi stækkað síðastliðin ár en stofnar 
kaldsjávarfiska hafa hins vegar minnkað. Þessar rannsóknir sýna fram á það 
að margar tegundir fiska sem ekki hefur sést til hér við land áður hafi nú 
fundist við Íslandsmið og komið þaðan frá suðlægari hafsvæðum. Einhverjar 
af þessum tegundum eru möglega að taka sér búsetu hér við land eins og 
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t.d. flundra. Flunda fannst hér í fyrsta sinn árið 1999 en síðan þá hefur hún 
breiðst út um grunnsvæði og árósa við vestur- og suðurland (Jón 
Sólmundsson o.fl., 2006).   

Með áframhaldandi hlýnun munu þær breytingar sem hafa átt sér stað í 
hafinu halda áfram sömu þróun eins og síðustu áratugi. Á meðan útbreiðsla 
einhverra tegunda til norðurs eykst munu aðrar tegundir eins og loðna og 
rækja hörfa. Ástæðuna má rekja til aukningar á hlýsjó við landið. Ekki er 
ólíklegt að göngur úr norsk-íslenska síldarstofninum finnist meira við landið 
sem og meira af makríl og kolmunna (Halldór Björnsson, e.d.). Dregið hefur 
úr nýliðun ýmissa hlýsjávarstofna síðustu ár og má þar helst nefna löngu, 
blálöngu, keilu, humar og skötusel ásamt fleiri tegundum sem lifa í hlýrri sjó 
við vestur- og suðurströnd landsins. Auk þess hafa vísindamenn tekið eftir 
ýmsu sem bendir til þess að nýliðun síldarstofnsins sé ekki nógu góð. Þrátt 
fyrir það á aðstæður þess að nýliðun þessara stofna hefur minnkað er ekki 
þekkt en þó er talið að breytt umhverfisskilyrði í sjónum við strendur Íslands 
síðustu tíu til fimmtán ár sé aðalástæðan (Hafrannsóknarstofnun, 2015). 

 

 

8.1 Loðna 

Loðnustofninn er einn stærsti fiskistofn við Ísland. Á árunum 2006-2011 
var loðnuveiði dræm við Íslandsmið en árið 2012 bættist hún til muna. Árið 
2006 var áætluð stærð hrygningarstofns loðnu ekki nema 400 þúsund tonn. 
Það var ekki met heldur er talið að í byrjun níunda áratugsins hafi stofninn 
verið minni (Hafrannsóknarstofnun, 2012:152-156).  

Loðnustofninn gegnir lykilhlutverki í vistkerfum Íslandshafs. Loðnan er 
ekki aðeins algeng bráð sjávarspendýra og sjófugla heldur er hún ein helsta 
fæða íslenska þorsksins (Hjálmar Vilhjálmsson, 2002). Loðnan veitir í miklu 
magni lífræna orku til efri þrepa vistkerfanna frá þeim neðri með áti á 
dýrasvifi og með því að vera bráð og drifkraftur margra dýra (Ólafur K. 
Pálsson, Ástþór Gíslason, Björn Gunnarsson, Hafsteinn G. Guðfinnsson, 
Héðinn Valdimarsson, Hildur Pétursdóttir, Konráð Þórisson, Sólveig R. 
Ólafsdóttir og Sveinn Sveinbjörnsson, 2014).   
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Mynd 8: Lituðu svæðin a myndinni sýna hrygningarsvæði loðnunnar við Ísland á 

kuldaskeiðum en örvarnar sýna hvaða leið loðnuseiðin reka. Mynstrið er ekki eins þegar um 
hlýskeið er að ræða (Hjálmar Vilhjálmsson, 1998:4). 

 

Breyting á svifi í hafinu vegna hlýnunar sjávar hafa afleiðingar fyrir 
lífverur sem eru hærra í fæðukeðjunni, þar með talið loðnu og kolmunna 
(Hátún o.fl., 2009). Loðnan finnur vel fyrir breytingum sem hafa átt sér stað 
í hafinu, t.d. hafa breytingar á sjávarhita haft áhrif á aðalfæðu þeirra, svifdýr 
(Hjálmar Vilhjálmsson, 2002). 

Síðustu áratugi hefur loðnan færst til í miklu magni út úr lögsögunni, 
dregið hefur úr nýliðun hennar og stofninn farið minnkandi. Ungloðna hefur 
fært sig um set og hefur leitað norðar að austurströnd Grænlands og vestar 
(Rögnvaldur Hannesson, 2007). Við hlýnun sjávar hafa skil milli pólsjávar og 
hlýsjávar færst vestar og norðar. Breytingar á útbreiðslu loðnunnar til 
vesturs og norðurs hjá seiðum og til vesturs hjá loðnu sem er eldri má rekja 
til þessara breytinga. Búsvæði eldri loðnu hefur fylgt þessum skilum (Ólafur 
K. Pálsson, Ástþór Gíslason, Björn Gunnarsson, Hafsteinn G. Guðfinnsson, 
Héðinn Valdimarsson, Hildur Pétursdóttir, Konráð Þórisson, Sólveig R. 
Ólafsdóttir og Sveinn Sveinbjörnsson, 2014).  

Þrátt fyrir það að uppeldisstöðvar loðnunnar séu nálægt landgrunni 
norðan við Ísland sækir hún fæði sitt á sumarin aðallega norður í Íshaf, 
nánar tiltekið á kaldsjávarsvæði á milli Jan Mayen og Grænlands. Á haustin 
þegar ætistímabili loðnunnar lýkur snýr hún til baka og gengur inn í íslenska 
vistkerfið á ný (Hjálmar Vilhjálmsson, 1998:4). Rannsóknir hafa sýnt fram á 
það að í námunda við landgrunnsvæði Jan Meyen sé lífmassi svifþörunga 
einna mestur (Ólafur K. Pálsson, 2014). 

Það er erfitt að segja til um ástæðu þess að dregið hafi úr nýliðun og 
hvort hana megi rekja til veðurfarsbreytinga er ekki vitað. Talið er að 
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breytingar á stærð stofnins tengist að einhverju leyti ofveiðum en líklega 
eiga umhverfis- og átuskilyrði sinn þátt í breytingunni sem átti sér stað í 
nýliðun á milli ára (Halldór Björnsson o.fl., 2008:51).  

 

8.2 Makríll 

Það var árið 1895 sem fyrst var borið kennsl á makríl í íslenskum sjó. Í 
byrjun tuttugustu aldar var af og til greint frá því að makríll hefði veiðst en 
þá var það vanalega aðeins einn og einn fiskur sem flæktist í netin í 
grunnum sjó. Á þessum tíma voru veðurskilyrði í Norður-Atlantshafi og í 
kringum Ísland nokkuð köld. Það kann að virðast sérstakt að makríll skyldi 
finnast í kaldari sjónum hér á landi, nánar tiltekið fyrir norðan og 
norðaustan land (Ólafur S. Ásþórsson og fl., 2012). Makríll hefur ákveðið 
kjörhitastig sem hann fylgir svo lengi sem aðstæður sjávar eru honum til 
góðs og útbreiðsla hans fer eftir kjöraðstæðum umhverfis hvert sinn (Neill, 
1984). 

Síðastliðin ár hefur makríllinn gengið inn í íslensku efnahagslögsöguna, 
líklega vegna hækkandi hita sjávar umhverfis landið. Samkvæmt 
rannsóknum finnst Norður-Atlantshafsmakríllinn nálægt yfirborði þar sem 
hitastig er í kringum 8°C eða aðeins hærra á vormánuðum, sumrin og 
haustin (Ólafur S. Ásþórsson og fl., 2012). Niðurstöður alþjóðlegra 
rannsókna sýna fram á að á árunum 2012-2014 komu um það bil 1,5 milljón 
tonn af makríl inn í íslenska lögsögu á hverju ári (Kvaavik, Marteinsdóttir, 
Helyar og Óskarsson, 2015). Eins og kom fram hér að ofan hafa verið 
nokkrar sveiflur í veðurfari á landinu og þar af leiðandi hafa einnig verið 
sveiflur í hita sjávar. Svo virðist vera sem makríllinn leiti hingað til lands á 
hlýsjávarskeiðum en árið 1996 hófst þess konar skeið á ný og stendur það 
yfir enn (Héðinn Valdimarsson, Ólafur S. Ástþórsson, Jónbjörn Pálsson, 
2012). 

Síðustu átta ár hefur orðið mikil aukning á makrílafla hér við land. Á 
árunum 2008-2013 fór aflinn úr 112 þúsund tonnum í 159 þúsund tonn. 
Árið 2014 varð aflinn orðinn 172 þúsund tonn. Aflinn fæst að stærstum 
hluta úr beinum veiðum (Hafrannsóknarstofnun, 2015). 

Það hversu hratt tegund breiðist út, svipað og er að gerast með 
makrílinn, getur haft áhrif á vistkerfi. Með því að kanna fæðu hans geta 
rannsakendur aflað sér skilnings á samkeppni á takmarkaðri fæðu milli 
tegunda sem koma inn á nýjar slóðir og þeirra sem þar áður lifðu og 
samkeppni innan sömu tegunda (Kvaavik. o.fl., 2015). 
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9 Áhrif loftslagsbreytinga á fugla 

Ýmsir þættir ráða útbreiðslu fugla eins og t.d. afrán, fæðuframboð og 
eðli búsvæða en þessir þættir verða fyrir áhrifum   af loftslagsbreytingum 
(Tómas G. Gunnarsson, 2009).  

Veðurfar hefur áhrif á ýmsa líffræðilega  eiginleika fugla, t.d. eykur kuldi 
efnaskiptahraða þeirra og krefst aukinnar orkunotkunar til að viðhalda 
líkamsstarfshita (Tómas G. Gunnarsson, 2009). Áhrif loftslagsbreytinga á líf 
fugla hefur verið mikið rannsakað síðustu hálfa öld. Dæmi eru um að 
loftslagsbreytingar hafi verulega skaðleg áhrif á sjófugla á stóru svæði sem 
má rekja til hlýja fyrirbærisins El Niño (Humphrey, 2004). El Niño er 
hnattræn sveifla í veðri sem myndast í efri hluta veðurhvolfs vegna 
hitamunar og þrýstimunar á mörkum stórra loftmassa. El Niño getur valdið 
því að lægðir hreyfast hraðar og verða dýpri. Þannig kemur fyrirbærið af 
stað veðurfarssveiflum eða loftslagsbreytingum á jörðu niðri (Luhr, 
2006:446). Þegar veðurfarsbreytingar verða af völdum El Niño koma þær 
fram sem breytingar á þrýstingsmynstri yfir hafi sunnan við miðbaug. Þessar 
breytingar kallast suðursveifla en henni lýkur með La Niña sem er andstæða 
El Niño og gerir það að verkum að loftþrýstingurinn færist í fyrra horf. 
Vanalega er þessi þrýstingur mjög hár yfir austanverðu Kyrrahafi en lægri 
fyrir vestan. Þetta gerir það að verkum að staðvindar sem ýta 
vesturstraumum yfir Kyrrahafið bera hlýjan sjó frá Indónesíu og til Suður-
Ameríku (Luhr, 2006:449). Fyrirbærið getur leitt til þess að hrun verði í 
fiskistofnum sem tegundir fugla reiða sig á í fæðuöflun sinni. Sem dæmi má 
nefna að stofn Galápagos mörgæsanna hefur minnkað um allt að helming 
frá árinu 1970 vegna þess að fuglarnir urðu alvarlega vannærðir þar sem lítil 
fæða var í boði sem hafði síðan áhrif á æxlunargetu þeirra (Boersma, 1998). 

Eins og hefur komið fram fyrr í ritgerðinni eru áhrif loftslagsbreytinga 
mest nyrst og syðst á hnettinum og eru fuglarnir á þessum svæðum í 
ákveðinni hættu ef marka má spár um öfgafullt veðurfar (IPCC, 2001). Á 
háum breiddargráðum er sumarið stutt og lítill tími aflögu fyrir fugla til að 
reyna aðra varptilraun ef varp mistekst í fyrsta sinn. Ef veður- og hitaöfgar 
aukast mun það líklega hafa áhrif á varpárangur fuglanna og lífslíkur 
fullorðinna fugla en einnig mun það hafa áhrif á langdræga farfugla sem 
þurfa að treysta á stöðug vindakerfi til þess að eiga möguleika á að komast 
á milli staða (Stokke, Moller, Sæther, Goetz og Gutscher, 2005).  

Annað vandamál sem fuglategundir sem verpa á norðurslóðum standa 
frammi fyrir er að aðrar tegundir sem venjulega verpa sunnar eru nú að 
flytja sig í stærri mæli norður. Þessar nýju tegundir geta auðveldlega orðið 
keppinautar fuglanna sem fyrir eru þegar kemur að fæðu og varpstöðum 
(WWF, 2008). 
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Sjófuglar eru líklega þeir fuglar sem eru í mestri hættu vegna 
loftslagsbreytinga. Sjófugl er vistfræðileg skilgreining á fugli sem á það 
sameiginlegt með öðrum slíkum fuglum að eyða stórum hluta ævinnar á 
sjó eða í námunda við hann. Fæða þeirra kemur úr sjónum (Ævar Petersen, 
1998). 

Á Íslandi verpa allt að 30 tegundir sjófugla sem tilheyra níu ættum. 
Máfaætt er stærsta ættin en í henni eru sjö hérlendar tegundir. Á Íslandi 
eru fimm tegundir í svartfuglaætt. Fjöldi sjófugla seinnipart sumars er mjög 
hár en áætla má að allt að undir loka 20. aldarinnar hafi 15-18 milljónir 
sjófugla verið hér á landi á þessum tíma (Kristján Lillendahl og Jón 
Sólmundsson, 1998). 

Frá aldamótum hefur fækkað í flestum stofnum sjófugla við landið. 

Fækkunina má líklega rekja til breytinga á fæðuskilyrðum fuglanna í hafinu 

vegna loftslagsbreytingar (Arnþór Garðarsson, 2006). Matarræði sjófugla er 

sérhæft en þeir reiða sig á fáar tegundir til fæðu. Fjöldi þessara tegunda og 

dreifing þeirra breytist auðveldlega ef umhverfisbreytingar eiga sér stað 

(Grémillet, Pichegru, Kuntz, Woakes, Wilkinson, Crawford og Ryan, 2008). 

Breytingar sem hafa orðið á gngæð og dreifingu fæðu fuglanna eru þegar 

byrjuð að hafa skaðleg áhrif á ákveðna stofna þeirra. Á Suðurskautslandinu 

hefur hækkandi hiti í sjávaryfirborði leitt til minnkunar á stofni pólsátu 

(Euphausia superba) sem er lykilfæða margra sjófuglastofna á suðurhveli. 

Einnig hefur verið mikil aukning á fæðu sem er ekki jafn eftirsóknarverð eins 

og t.d. sölpu (Salpida) sem eru möttuldýr, algeng í hafinu á suðurhveli jarðar 

(Moline, Claustre, Frazer, Schofield og Vernet, 2004). Þessi breyting á 

fæðuvefnum hefur verið bendluð við hnignun nokkurra sjófuglastofna 

(Cresswell, Wiedenmann og Mangel, 2008). 

Langtímaafleiðingar loftslagsbreytinga hafa áhrif á fjölgun fuglanna, 

breyting verður á tímasetningu fars þeirra og á dreifingu stofna svo eitthvað 

sé nefnt (Humphrey, 2004). Í norð-austur Atlantshafi hafa 

loftslagsbreytingar og ofveiði haft alvarleg áhrif á stofn sandsíla 

(Ammodytes marinus) sem hefur minnkað mikið síðustu áratugi (Kirby, 

Johns og Lindley, 2006). Sandsíli eru mikilvæg fæða fyrir margar 

sjófuglategundir á svæðinu en hlýrri sjór virðist trufla vöxt sandsílanna 

(Harris, Beare, Toresen, Nøttestad, Kloppmann, Dörner, Peach, Rushton, 

Foster-Smith og Wanless, 2007). Sjófuglar gætu einnig lent í samkeppni við 

mannin um fæðu sína, sandsíli og loðnu en eins og fyrr segir eru geta 

fiskarnir aðeins lifað innan ákveðins hitastigsramma (Ævar Petersen, 2000).  

Ástand sjófuglanna er stórt áhyggjuefni, ekki bara í Norður-Atlantshafi 
heldur á heimsvísu. Þrátt fyrir að loftslagsbreytingar hafi án efa áhrif á líf 
fugla eru enn fáar vísbendingar um að þær séu farnar að hafa stórvægileg 
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áhrif á útbreiðslu þeirra á stórum mælikvarða. Ekki eru til nægilega góð tól 
til að rannsaka hver áhrif loftslagsbreytinga á fugla verði í framtíðinni en 
ástæðan fyrir að erfitt reynist að spá fyrir um áhrif á fuglana er að þeir þola 
miklar sveiflur í veðurlagi svo lengi sem fæðuframboð er nægilegt (Tómas 
G. Gunnarsson, 2009). Fuglar eru hreyfanlegar tegundir og eiga þar af 
leiðandi ekki erfitt með að færa sig á milli búsvæða. Þeir eru því ekki í jafn 
mikilli hættu vegna loftslagsbreytinga og aðrar tegundir sem geta ekki flutt 
sig jafn auðveldlega á milli svæða (WWF, 2008). 
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10 Sjálfbærni og viðfangsefni náttúrugreina sem tengjast 
lífríki sjávar í aðalnámskrá grunnskóla. 

 

Í umfjöllun aðalnámskrár (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 
2013:167) um náttúrugreinar kemur fram að nám í náttúrugreinum stuðli 
að þekkingu, ábyrgð og virðingu nemenda fyrir náttúrunni. Þar kemur einnig 
fram að skólinn hafi mikilvægu hlutverki að gegna í að þroska 
umhverfisvitund nemenda og eru náttúrugreinar tilvalinn vettvangur til að 
vinna að því markmiði.  

Í aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta (Mennta-og 
menningarmálaráðuneyti, 2011:20), eru settir fram sex grunnþættir 
menntunar sem eiga að fléttast inn í allt starf skólanna og er einn þessara 
þátta sjálfbærni eða menntun til sjálfbærni. Mikilvægt er að áhersla sé á 
hugtakið í kennslu náttúrugreina. Nemandinn á að skilja að hann eigi að 
nálgast umhverfið og náttúruna af virðingu og að hann taki ábyrgð á 
aðgerðum sínum sem gætu haft áhrif á umhverfið. Hugtökin sjálfbærni og 
sjálfbær þróun fela í sér að við ættum að gera okkar besta til að skila 
umhverfinu til afkomenda okkar í ekki verra ástandi en þegar við tókum við 
því. Í ritinu „Ritröð um grunnþætti menntunar – sjálfbærni“ eftir Sigrúnu 
Helgadóttur (2013) er sagt að til þess að leysa þann vanda sem steðjar að 
mannkyninu vegna rýrnunar jarðgæða þurfi allir, ungir sem aldnir, að 
hjálpast að.  

Í greininni „Hvað græðum við á því að gera sjálfbæra þróun að sýnilegu 
viðmiði í grunnskólastarfi“  eftir Auði Pálsdóttur, Allyson Macdonald og 
Ingólf Ásgeir Jóhannesson (2009) er skrifað um rannsóknar- og 
þróunarverkefni sem kallast „GETA til sjálfbærni – menntun til aðgerða“ en í 
því eru skilgreindar nokkrar forsendur sem menntun til sjálfbærrar þróunar 
byggist á. Meðal annars er rætt um hversu mikilvægt er að 
skapa virðingu fyrir náttúrunni og mikilvægi þess að efla ábyrgð okkar á 
sameiginlegri framtíð. Þær forsendur sem settar eru fram haldast greinilega 
í hendur við skilgreiningu á sjálfbærni í aðalnámskrá grunnskóla. 

Nám í náttúrugreinum á að stuðla að leikni/hæfni nemenda til að hafa 
jákvæð áhrif á umhverfi sitt (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 
2013:168) og þess vegna er gott að nemendur vinni að verkefnum í 
nýsköpun. Með nýsköpun hagnýta börnin þekkingu sem þau búa að og nota 
sína eigin reynslu til að vinna að verkefnum. Nemendur þurfa tækifæri til að 
afla sér þekkingar og auka leikni sína og það hvílir á kennurum að gefa þeim 
tækifæri til þess. Vel er hægt að koma nýsköpun inn í allar námsgreinar 
vegna þess að hún snýst um að gefa nemendum tækifæri til að finna lausnir 
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á vandamálum eða endurbæta það gamla. Það mikilvægasta í 
nýsköpunarkennslu er að nemendur fáist við raunveruleg vandamál því að 
sköpunargáfa þeirra er styrkt þegar hún er tengd við hversdagslífið 
(Svanborg R. Jónsdóttir, 2004). Nýsköpunarverkefni gefa nemendum 
tækifæri til að móta viðhorf sín, gildi og hæfni og að hagnýta hugmyndir 
sínar. Nýsköpun í skólastarfi tengist menntun til sjálfbærni sem miðar að því 
að nemendur skilji samfélagið eins og það er og hefur þróast (Mennta-og 
menningarmálaráðuneyti, 2013:24). Menntun til  sjálfbærrar þróunar hefur 
meðal annars þann tilgang að auka umhverfismennt og efla getu til aðgerða 
hjá nemendum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, Kristín Norðdahl, Auður 
Pálsdóttir, Björg Pétursdóttir, Eygló Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir 
og Þórunn Reykdal, 2008).  

Árið 2006 gaf menningarstofnun Sameinuðu þjóðanna út lista yfir atriði 
til viðmiðunar fyrir þá sem vinna að eflingu menntunar til sjálfbærar 
þróunar. Nokkur atriði á listanum má tengja við nýsköpun. Hér fyrir neðan 
koma þeir þættir er varða skólastarf: 

 Frekari áhersla á heildstæð og samþætt viðfangsefni í stað náms í 
einstökum námsgreinum. 

 Áhersla lögð á gagnrýna hugsun og þrautalausnir í þeim tilgangi að 
styrkja sjálfstraust til að geta tekist á við áskoranir sem og álitamál í 
tengslum við sjálfbæra þróun. 

 Fjölbreyttar kennsluaðferðir. 
 Nemendur fá að taka þátt í ákvörðunum sem koma að því hvernig 

og um hvað þeir læra. 
 Áhersla lögð á þau málefni sem hafa þýðingu heima fyrir sem og á 

heimsvísu en eru jafnframt tengd nærumhverfi og reynslu 
nemendans. 

 (UNESCO, 2006). 
 

  Hæfniviðmið í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningar-
málaráðuneyti, 2011:53) eru viðmið sem sett eru fram fyrir nemendur og 
foreldra til að sýna hver markmið kennslunnar eru, hvaða þekkingu 
nemandinn á að hafa aflað sér þegar grunnskólagöngu hans lýkur og hvaða 
hæfni og leikni hann á að hafa öðlast. Í greinarsviðshluta aðalnámskránnar 
þar sem fjallað er um náttúrugreinar (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 
2013:169-175) er að finna hæfniviðmið sem miða þarf við í skipulagningu 
kennslu þar sem umfjöllun um loftslagsbreytingar fellur eðlilega undir. 
Helstu hæfniviðmiðin eru eftirfarandi: 

•Við lok 10. bekkjar á nemandi að hafa byggt upp þá færni að geta kynnt 
sér og skilgreint stöðu umhverfismála, ekki aðeins á Íslandi heldur á 
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heimsvísu. Hann á að geta sett fram og rætt hvað hægt sé að gera til 
þess að bæta stöðuna.  

•Við lok 10. bekkjar á nemandi að geta útskýrt hvað loftslagsbreytingar 
fela í sér, hvaða ástæður liggja þar að baki og hverjar helstu afleiðingar 
þeirra eru.  

•Við lok 10. bekkjar á nemandi að geta greint stöðu mála í sínu eigin 
umhverfi og aðdraganda þess og geta tekið þátt í aðgerðum sem fela í 
sér úrbætur. 

•Við lok 10. bekkjar á nemandi að geta tekið rökstudda afstöðu til 
málefna og komið með tillögur um hvernig megi bregðast við 
breytingum en um leið tekið mið af því að í framtíðinni er margt óvisst 
og flókið. 

•Við lok 10. bekkjar á nemandi að geta sýnt fram á getu til að vinna að 
umbótum í eigin sveitarfélagi eða í frjálsum félagasamtökum. 

Ef hæfniviðmið í aðalnámskrá eru skoðuð nánar er auðvelt að sjá að 
erfitt gæti reynst að uppfylla mörg þeirra ef aðeins má notast við hina 
hefðbundnu kennslustund sem fer fram í skólabyggingunni (Auður 
Pálsdóttir og Inga Lovísa Andreassen, 2014). Það er hlutverk kennara að sjá 
til þess að nemendur fái tækifæri til að uppfylla hæfniviðmið einstakra 
námsþátta með mismunandi hætti (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 
2011). Tilvalið er að flétta útikennslu inn í kennslu til að sjá til þess að 
ákveðum hæfniviðmiðum verði gerð skil en nánar er fjallað um 
kennsluaðferðina í kafla 11.3. 

Að mínu mati eru sum af þessum hæfniviðmiðum of óskýr og erfið í mati 
og gera óeðlilega miklar kröfur til nemenda í grunnskóla. Ég tel mikilvægt að 
ný hæfniviðmið sem lúta að þekkingu á breytingum á hafinu og vistkerfum 
þess í kjölfar hlýnunar jarðar séu sett fram í aðanlámskrá grunnskóla í 
náttúrugreinum. Eftirfarandi eru dæmi um slík hæfniviðmið: 

• Í lok 10. bekkjar á nemandi að gera sér grein fyrir helstu hættum sem 
steðja að hafinu af völdum loftslagsbreytinga. Hann á að geta rætt um 
mögulegar lausnir um hvernig hægt sé að koma í veg fyrir áframhaldandi 
þróun og lagt sitt að mörkum í baráttunni. 

• Í lok 10. bekkjar á nemandi að gera sér grein fyrir alvarlegum 
afleiðingum mengunar á landi sem og á hafi. Hann á að geta tekið 
meðvitaðar ákvarðanir sem stuðla að bættri umgengni til að draga úr 
mengun.    

• Í lok 10. bekkjar á nemandi að skilja hvað felst í fyrirbærinu súrnun 
sjávar og átta sig á hvaða afleiðingar hún ber með sér fyrir vistkerfi 
sjávar, bæði við strendur Íslands en einnig á heimsvísu. 
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•Í lok 10. bekkjar á nemandi að gera sér grein fyrir áhrifum 
loftslagsbreytinga á lifnaðarhætti dýra sem lifa í og við sjó. 

•Í lok 10. bekkjar á nemandi að skilja hugtakið líffræðilegur fjölbreytileiki 
og gera sér grein fyrir hversu mikilvægur hann er fyrir vistkerfi heimsins. 
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11 Læsi í náttúrugreinum og forhugmyndir 

 
Annar grunnþáttur í aðalnámskrá grunnskóla er læsi sem snýst aðallega 

um sköpun merkingar. Það skal hafa í huga að merkingarsköpun er ekki 
alltaf eins, tvær  manneskjur geta lesið sama textann en skilið hann á ólíkan 
hátt þó þeir búi yfir svipaðri lestrartækni og orðaforða (Mennta-og 
menningarmálaráðuneyti, 2011:19). Hvernig manneskja skilur texta ræðst 
af persónulegri reynslu auk margra þátta, t.d. menningu sem hefur áhrif á 
túlkun og skilning á efninu. Sá sem les býr til sína eigin merkingu á 
textanum. Hafa skal í huga að nemendur leggja ekki endilega þá merkingu í 
textann sem höfundur gerir ráð fyrir (Stefán Jökulsson, 2012:19). Það er 
mikilvægt að kennarinn hjálpi nemendum að lesa textann svo til verði 
merkingarsköpun, það er að segja að nemendur geti gefið táknum, 
línuritum, myndum og orðum merkingu sem hjálpar til við skilning á 
viðfangsefninu. Það er mikilvægt að kennarinn fái nemendur til að sjá að 
það sé tilgangur með lestrinum, að hann uppfylli einhver kennslufræðileg 
skilyrði (Hafþór Guðjónsson, 2011).  

Í hluta námskrárinnar sem fjallar um náttúrugreinar er áhersla lögð á að 
nemendur séu vísindalæsir en í því felst að þeir geti lesið og skilið texta um 
náttúruvísindi og jafnvel notað hugtök úr þeim í sínu daglegu lífi. Það að 
læra náttúrugreinar merkir m.a. að nemandi verði að öðlast skilning í nýju 
tungumáli, nánar tiltekið tungumáli vísindanna (Mennta-og 
menningarmálaráðuneyti, 2013:168).  

Textar sem finna má í kennslubókum náttúrugreina eru oft strembnir   
og í þeim er sjaldan einhver söguþráður til að halda nemendum við efnið. 
Oft eiga nemendur í nokkrum erfiðleikum þegar kemur að því að læra 
eitthvað af lestri texta sem tilheyra náttúrugreinum. Þeir þarfnast þjálfunar í 
lestri þessara texta eins og ýmsu öðru og þurfa að fá tækifæri til að æfa sig 
(Osborne og Wellington, 2001).  

Árið 2009 var gerð PISA könnun þar sem vísindalæsi 15 ára nemenda um 
allan heim var sérstaklega kannað. Þegar litið er yfir niðurstöður rannsóknar 
PISA frá 2009 má sjá að íslenskir grunnskólanemendur eru fyrir neðan 
meðaltal í vísindalæsi miðað við önnur OECD lönd (Fleischman, Hopstock, 
Pelczar og Shelley, 2010). 

Það er margt sem þarf að hafa í huga við skipulagningu verkefna og 
kennslu í náttúrugreinum ef verkefnið eða kennslan á að gera gagn. Í 
kennsluverkefnunum sem fylgja hér fyrir neðan er miðað við að notast sé 
við kennsluaðferðir sem eru taldar heppilegar til að efla vísindalæsi 
nemenda. 
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Áður en kennsla um loftslagsbreytingar og áhrif þeirra hefst þarf að huga 
að skilningi nemenda á efninu og forhugmyndum þeirra. Það sem einkennir 
forhugmyndir, sem stundum eru nefndar ranghugmyndir (misconceptions),  
er að þær eru oftast byggðar á persónulegri reynslu eða eru hluti af 
persónuleika nemenda og endurspegla takmarkaðan skilning á 
efninu/hugtökum. Tengsl við skilgreiningu á læsi eins og hún er í 
aðalnámskrá og fjallað er um hér að ofan eru augljós.   

  Það er mikilvægt að kynnast forhugmyndum nemenda og taka tillit til 
þeirra í kennslunni. Til að kennari veiti nemendum og þeirra hugmyndum 
athygli þarf að gefa þeim tækifæri til þess að tjá sig með fjölbreyttum hætti. 
Einnig er mikilvægt að nemendur sjái efnið sem tekið er fyrir í fjölbreyttu 
samhengi og að þeir geti tengt ný hugtök við þann skilning sem þeir höfðu 
áður á viðfangsefninu (Squires, Driver og Rushworth, 1994). Ef umræðan 
um forhugmyndir fer ekki fram eru líkur á að þeim verði ekki breytt. Með 
samræðum má hjálpa nemendum að fá nýjan og betri skilning á 
hugtökunum (Driver, Guesne og Tiberghien, 1985). 

  Forhugmyndir eru misjafnar að eðli. Þær geta verið til komnar vegna 
fyrirfram mótaðrar hugsana sem byggðar eru á hversdagslegri reynslu 
nemenda og verða til í gegnum dagleg samskipti eða óvísindalegar 
hugmyndir. Þessar hugmyndir verða t.d. til þegar nemendur læra um 
ákveðin efni í óvísindalegu samhengi eins og í trúarbragðafræðum.  
Forhugmyndir verða einnig til vegna misskilnings í tungumáli sem á sér stað 
þegar nemendur nota orð sem þýðir eitthvað ákveðið í daglegu tali en þýðir 
allt annað í vísindalegu samhengi (Alberts, 1997). 

 Að leiðrétta misskilning nemenda sem birtist í forhugmyndum getur 
reynst kennurum ákveðin áskorun. Þegar nemendur kynnast 
loftslagsbreytingum í skólanum hugsa þeir oft um fyrirbærið á rangan hátt. 
Rannsóknir, á nemendum og á almenningi, hafa leitt í ljós að það er algengt 
að fólk skilji ekki muninn á hugtökunum veður og loftslag. Sá misskilningur 
að hækkandi hitastig á jörðinni megi rekja til eyðingar ósonlagsins en ekki til 
aukins styrks gróðurhúsalofttegunda í andrúmsloftinu sýndi sig að vera 
algengur í  rannsóknum  (sjá Gowda, Fox og Magelky, 1997) en líklega hefur 
dregið mjög úr þeim misskilningi vegna mikillar umræðu um áhrif 
koltvísýrings. 

Rannsókn var gerð í Bandaríkjunum árið 2009 á forhugmyndum 
nemenda um loftslagsbreytingar og áhrifum þeirra á þurru landi og í sjó. Í 
rannsókninni tóku þátt 91 nemandi í 7. bekk og voru þeir beðnir um að 
svara spurningum munnlega með eigin orðum eða með teikningum. 
Niðurstöður sýndu að stór hluti þeirra gerði sér grein fyrir að sjávaryfirborð 
hækki í kjölfar bráðnandi hafíss og jökla og aukinnar úrkomu en aftur á móti 
var enn stærri hluti nemenda sem trúði að hafið gufi upp vegna hækkandi 
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hita. Lítill hluta nemenda trúði að engar breytingar yrðu á hafinu. Það sem 
vekur ef til vill mestan áhuga er sú staðreynd að enginn af þeim nemendum 
sem tóku þátt í rannsókninni töluðu um áhrif sem loftslagsbreytingar hafa á 
lífverur hafsins eða á veðurfar (Shepardson, Niyogi, Choi, Charusombat, 
2009). 
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12 Kennsluaðferðir 

Á árunum 2007-2008 voru kennsluhættir í 10. bekk í 8 grunnskólum í 
Reykjavík rannsakaðir. Rannsóknin var byggð á viðtölum við kennara og 
vettvangsathugunum. Niðurstöður sýndu að stór hluti kennslustundar eða 
allt að 2/3 hennar, fór í það að hlusta á kennarann eða vinna að 
einstaklingsverkefnum undir stjórn hans. Vinna nemenda í hópum var um 
fimmtungur kennslutímans. Kennsluaðferðir sem einkenndu skólana sem 
tóku þátt í rannsókninni voru bein kennsla, einstaklingsverkefni í 
vinnubókum og aðrar kennarastýrðar aðferðir. Það vakti athygli 
rannsakanda hversu litla þjálfun nemendur fengu í hópavinnu og hversu 
mikill skortur var á umræðum í kennslustofunni (Gerður G. Óskarsdóttir, 
2012).   

Niðurstöður annarrar rannsóknar frá árinu 2007 á náttúrufræðikennslu 
íslenskra nemenda á unglingastigi sýndu að nemendur eru ekki sáttir við 
kennsluna sem þeir fá. Ítrekað bentu þeir á hversu erfiðir og illskiljanlegir 
textar í námsbókum þeirra voru sem dró úr áhuga þeirra á námi í 
náttúrugreinum. Nemendur lögðu áherslu á að of lítið væri af verklegri 
kennslu og vettvangsferðum (Allyson Macdonal, 2007).   

Þegar niðurstöður þessara tveggja rannsókna eru skoðaðar má draga þá 
ályktun að of lítil áhersla sé á könnun forhugmynda nemenda og á læsi í 
kennslu náttúrugreina í grunnskólum. 

Það er mikilvægt að kennari gefi nemendum mögluleika á að tjá sig um 
efnið til að öðlast skilning. Skilningur á námsefninu verður dýpri ef þeir fá að 
ræða við kennara sinn um efnið og það sem reynist þeim erfitt (Osborne og 
Wellington, 2001). Notkun umræðna í kennslu er nauðsynleg og að mínu 
mati er hún í raun besta kennsluaðferðin, þess vegna verður fjallað ítarlega 
um hana hér að neðan.  

Hér fyrir neðan er auk þess fjallað um aðrar kennsluaðferðir sem mælt er 
með við vinnu verkefnanna sem lýst er í næsta kafla.  

 

12.1 Umræðu- og spurnaraðferðir 

Í þessari kennsluaðferð beitir kennarinn spurningum í þeim tilgangi að 
skapa umræður sem efla skilning á viðfangsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 
1999b:71-72). Spurnaraðferðir eru hluti af kennsluaðferðinni og byggist á 
lykilspurningum sem kennari varpar fram í ákveðinni röð í þeim tilgangi að 
fá nemendur til að hugsa um fyrirbærið. Þankahríð er ákveðið form af 
spurnaraðferðum og byggist á að kennari laðar fram fjölbreyttar og ólíkar 
lausnir eða hugmyndir frá nemendum. Hann hvetur nemendur til að hugsa 
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um viðfangsefnið með opinn huga og tala um allt sem þeim dettur í hug 
(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:94). 

Góð umræða í kennslustofu einkennist af málefnalegri rökræðu 
nemenda, virkri þátttöku þeirra, góðum anda og markvissri framvindu. 
Umræða í skólastofunni á í raun að líkjast umræðum annarrstaðar, 
munurinn liggur í skipulagi en mikilvægt er að umræða í skólastofu sé vel 
skipulögð. Þátttakendur verða að halda sér við efnið sem umræðan varpar 
ljósi á. Umræður hafa alltaf ákveðinn tilgang og fara fram til að ná 
ákveðnum markmiðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1996:9). 

Ýmislegt bendir til þess að umræðuformið sé lítið stundað í skólum. 
Rannsókn á mikilvægi tungumáls var gerð árið 2009 í Bandaríkjunum en 
með henni vildu rannsakendur skoða áhrif umræðna á þekkingu nemenda. 
350 háskólastúdentar sem sóttu námskeið í líffræði tóku þátt í 
rannsókninni. Niðurstöður sýndu að þekking nemenda á efninu jókst þegar 
veittur var meiri tími til umræðna. Samkvæmt rannsókninni má áætla að ef 
kennarinn tekur sér tíma og breytir út af hinum hefðbundna fyrirlestri og 
lætur nemendur ræða saman í litlum hópum geti það bætt lærdóm sem 
nemendur draga af námsefninu (Smith, Wood, Adams, Wieman, Knight, 
Guild og Su, 2009). Þessi rannsókn á gildi umræðna hjá háskólastúdentum 
er mögulega hægt að yfirfæra á nemendur á unglingastigi. 

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 
2013:116) segir um samræður að stór þáttur í almennri menntun hvers 
nemenda sé að kunna að hlusta á aðra með athygli og á gagnrýninn hátt. 
Þess vegna er mikilvægt að nemendur læri að hlusta á skoðanir 
samnemenda sinna og læri að taka tillit til þeirra í samræðum og 
rökræðum.   

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 
2011:20-21) er tekið fram að einn þáttur í sjálfbærnimenntun felst í að 
nemendur takist á við álitamál og ágreiningsefni í námi sínu. Álitamál eru 
stór þáttur í grunnþættinum lýðræði og mannréttindi þar sem nemendur 
taka afstöðu til siðferðislegra mála og verða þar af leiðandi tilbúnari að taka 
virkan þátt í samfélaginu.  

Álitamál komast með ýmsum hætti á dagskrá í skólastofunni. Stundum 

hafa nemendur heyrt um þau utan skólans og upp vakna ýmsar spurningar 

sem þeir vilja ræða við kennara. Þegar fjallað er um álitamál í skólastofunni 

reynir mikið á fagleg vinnubrögð kennarans (Stefán Bergmann, 1989).  

Umræðan um loftslagsbreytingar er gott dæmi um álitamál því þó 

vísindamenn séu sammála um ástæður þá eru hópar sem trúa þeim ekki og 

umdeilt er hvernig bæta megi ástandið. Álitamál í náttúrugreinum eru mörg 

og m.a. koma þau að siðfræðilegum viðhorfum, ábyrgð, lífstíl, viðhorfum til 
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nýrrar þekkingar og fleiru. Dæmi um álitamál sem eru enn mikið rædd og  

voru mikið í umræðunni fyrir 25 árum eru hvalveiðar, nýting skóga, friðun 

lífvera, gróðureyðing, beiting erfðatækni og þróunarkenning Darwins 

(Stefán Bergmann, 1989).   

Sum álitamál eins og loftslagsbreytingar og áhrif þeirra eru sýnileg í 

fjölmiðlum og geta haft mikil áhrif á börn sem lesa eða heyra um þau. 

Kennarinn þarf að vera tilbúinn til að ræða þessi álitamál ef nemendur 

spyrja og eru forvitnir. Það er mikilvægt að gera nemendum grein fyrir að 

fjölmiðlar fjalla oft um verstu mögulegu afleiðingar og mikil 

æsifréttamennska og hræðsluáróður er áberandi (Oxfam, 2006). 

Umhverfisfræði hefur til að mynda á tíðum verið gagnrýnd fyrir það að 

draga aðeins fram dökkar hliðar umhverfismála. Þannig einhliða umfjöllun 

getur gert það að verkum að áhugi nemenda á efninu hverfur og jafnvel 

getur hún vakið upp ótta og öryggisleysi meðal nemenda. Kennari þarf að 

hafa í huga að nemendur gera ekki ráð fyrir að þeir beri ábyrgð á hvernig 

staða umhverfismála er í dag (Stefán Bergmann, 1989). 

 Kennari getur nálgast umfjöllunarefni  á mismunandi hátt. Ein möguleg 
leið er að honum sjálfum sé frjálst að láta sína skoðun á efninu í ljós en þarf 
þó að gera grein fyrir því með rökstuðningi og gæta þess að gefa 
nemendum færi á að kynnast öðrum hliðum. Önnur leið er að vera hlutlaus 
og fræðilegur í umræðunni og miðlar hann þá áfram skýringum á öllum 
mögulegum sjónarmiðum til nemenda án þess að tilgreina sína eigin stöðu á 
efninu. Einnig getur kennari tekið afstöðu á móti nemendum ef hann sér að 
snemma í umræðum kemur fram samhljóða álit þeirra á efninu. Þetta gerir 
hann til þess að allar hliðar séu ræddar en einnig til að skora á nemendur að 
útskýra og rökstyðja afstöðu sína. Kennarinn getur byrjað á að kynna öll 
möguleg sjónarmið áður en hann tilkynnir nemendum hver skoðun hans á 
efninu er. Kennarinn getur líka tekið að sér hlutverk hlutlauss fundarstjóra 
sem sér til þess að ólík sjónarmið nemenda séu öll útskýrð af nemendum 
sjálfum. Kennarinn stýrir þá umræðum en heldur sig annars til hlés 
(Harwood, 1997).  

 

12.2 Sjálfstæð skapandi vinnubrögð 

Um er að ræða kennsluaðferð sem notuð er þegar nemendur vinna 
sjálfstætt að skapandi verkefnum sem reyna á hugmyndaflug og 
sköpunargáfu þeirra (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:76-77). Nemendur eru að 
fást við raunveruleg og krefjandi viðfangsefni, ekki ólík þeim sem þarf að 
takast á við í lífinu sjálfu. Einnig geta verið viðfangsefni þar sem nemendur 
þurfa að vinna að því að leysa raunveruleg vandamál og þurfa að leggja 
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fram áætlun til að koma í veg fyrir þau eða leysa þau. Sjálfstæð skapandi 
vinnubrögð henta vel þegar nemendur vinna að verkefnum í sjálfbærni 
(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:150). Sviðsetning-eftirlíking er hluti af 
kennsluaðferðinni en þá setja nemendur einhverja starfssemi á svið í þeim 
tilgangi að líkja eftir raunveruleikanum. Stundum stuðst við hermiforrit til 
að líkja eftir raunverulegum aðstæðum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:151). 

 

12.3 Þrautalausnir 

Aðalmarkmið  þessarar  aðferðar   er að þjálfa nemendur í að finna 

lausnir á ýmsum efnum með markvissum hætti og þjálfa rökhugsun þeirra. 

Kennsluaðferðin gerir ráð fyrir að nemendur læri að takast á við 

viðfangsefnin í víðara samhengi og leiti ólíkra leiða til að komast að lausn 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:109). Þegar unnin eru verkefni um álitamál er 

kennsluaðferðin oft notuð. Það er mikilvægt að fjalla um álitamál í skólum 

vegna þess að nemendur þurfa að læra að mynda sér skoðanir á ákveðnum 

málum. Með því að velta fyrir sér álitamálum efla þau gagnrýna hugsun en 

einnig læra nemendur að hlusta á skoðanir annarra, taka þátt í rökræðum 

og komast að niðurstöðu. Þegar fjallað er um álitamál í kennslu þarf að fjalla 

um allar hliðar málsins, til að nemendur geti myndað sér skoðun (Oxfam, 

2006). 

Hlutverkaleikur er flokkaður með þrautalausnum. Markmið með 
hlutverkaleik er m.a. að efla hæfni nemendanna til að hugsa um efnið frá 
ólíkum sjónarhornum og ýta undir ímyndunarafl þeirra þegar finna á ólíkar 
úrlausnir á vandamáli (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:73). 

Önnur aðferð sem telst til þrautalausna er „Ef-aðferðin“ en þá er tekist á 
við viðfangsefni sem krefjast rökhugsunar. Svör nemenda verða að sýna að 
þeir búi yfir þekkingu og skining á efninu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:115).   

 

12.4 Útlistunarkennsla 

Hér er kennarinn í því hlutverki að miðla þekkingu, ræða ólíkar leiðir, 
útskýra og vekja nemendur til umhugsunar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:52). 
Skoðunarferðir eru hluti af aðferðinni en þá fara nemendur út í náttúruna 
eða stofnanir til að kynnast því sem þar á sér stað (Ingvar Sigurgeirsson, 
1999a:69). Skoðunarferðir í náttúruna falla þó ekki aðeins undir þessa einu 
kennsluaðferð. Upplifun af þess konar vettvangsferðum er oft mikilvægasti 
þáttur ferðarinnar og þess vegna er erfitt að einblína á eina kennsluaðferð í 
þessu samhengi. 
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12.5 Leitaraðferð 

Aðferðin byggir á að nemendurnir sjálfir eru í hlutverki vísindamanns. 
Leitaraðferðir eru raunverulegar rannsóknir og byggir aðferðin á skipulegri 
úrvinnslu og upplýsingaöflun. Markmið aðferðarinnar er að virkja nemendur 
og fá þá til að hugsa um efnið á sama tíma og rökhugsun þeirra og fræðileg 
vinnubrögð eru þjálfuð (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:124-125). Þegar 
nemendur gera tilraunir í kennslustofunni er kennsluaðferðin notuð. 
Nemendur setja fram tilgátur um mögulegar niðurstöður áður en hafist er 
handa á tilrauninni sjálfri (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a: 74). Næst huga 
nemendur að upplýsingaöflun sem byggist m.a. á tilraunum, athugunum 
eða könnunum. Nemendur vinna úr þessum gögnum og draga ályktanir út 
frá þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:125). Þegar nemendur gera tilraunir 
eru þeir að taka sín fyrstu skref í að beita hinni vísindalegu aðferð.  

Efnis-og heimildakönnun er aðferð sem fellur undir kennsluaðferðina. 
Hún byggir á að nemendur fá verkefni sem snúast um að þeir þurfa að afla 
sér heimilda og upplýsinga um viðfangsefnið (Ingvar Sigurgeirsson, 
1999b:131). 

 

12.6 Innlifunaraðferð og tjáning 

Þessi  aðferð byggir á að nemendur sjá fyrir sér atburði eða hluti í 
huganum og lifi sig þannig inn í mismunandi aðstæður. Til að mynda setja 
þeir sig í spor lifandi hluta eða dauðra og fá þannig tækifæri til að tjá sig á 
skapandi hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:72). Dæmi um innlifunaraðferð 
er sjónsköpun en tilgangur hennar er að vekja áhuga nemenda á 
viðfangsefninu með því að koma þeim í „snertingu“ við það (Ingvar 
Sigurgeirsson, 1999b:100). Annað dæmi um innlifunaraðferð er myndræn 
sköpun sem byggist á að nemendum er falið að túlka ákveðið viðfangsefni á 
myndrænan hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:106).  

 

12.7 Verklegar æfingar 

Um er að ræða margþætta kennsluaðferð þar sem ýmsar 

kennsluaðferðir eru notaðar en það sem er sameiginlegt er að nemendur 

vinna sjálfir að verklegum viðfangsefnum og öðlast ýmis konar þjálfun 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:71). Vinnan getur átt sér stað hvort sem er inni 

eða úti við. Verkleg kennsla ýtir undir áhuga nemenda á efninu og getur 

verið öflugt kennslutól til að kenna þeim um vísindaleg hugtök. Ef 

nemendur fá að vera í hlutverki vísindamanna með hjálp tækjanna getur 
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það hjálpað þeim að skilja hliðar á efninu sem annars hefðu ekki verið nógu 

skýrar fyrir þá, þeir fá að kynnast inntaki námsefnis af beinni snertingu. 

Verkleg kennsla gerir fyrirbærið sem fjallað er um mun raunverulegra fyrir 

nemendur. Verkleg kennsla þjálfar nemendur í að umgangast og meðhöndla 

mælitæki, bæði flókin og einföld (Bennett, 2003).  

 

12.8 Útikennsla 

Í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 
2011:183) er sett fram sú fullyrðing að útikennsla gefi nemendum gott 
tækifæri til að nýta öll sín skynfæri samhliða því að koma inn hreyfingu hjá 
nemendum en fjölbreytt hreyfinám á sér stað þegar útikennsla fer fram. 
Það er mikilvægt að gefa nemendum tækifæri á að kynnast útikennslu og að 
kennarar tileinki sér kennsluaðferðina og hafi pláss fyrir hana í námskrám 
sínum. Þegar útikennsla fer fram fá nemendur að upplifa beina tengingu í 
stað hinnar fræðilegu við efnið og hugtök sem þeir hafa lært um.  
Útikennsla gefur nemendum tækifæri til að skoða og upplifa náttúruna í 
nýju ljósi auk þess sem þeir njóta samveru hvers annars  

 Hér á landi er kennsluaðferðin orðin nokkuð almennur þáttur í 
skólastarfi og sama má segja um önnur norðurlönd. Þegar nemendur fá 
tækifæri til að læra í náttúrunni vaknar oft með þeim einhver ný tilfinning 
eða vitund um efnið og virðing fyrir lífverum og umhverfinu eykst. Þegar 
útikennsla fer fram fá nemendur tækifæri til að lesa náttúruna og geta tengt 
hluta hennar við námsefnið. Þessar tengingar eru mikilvægar til að skapa 
heildarmynd af efninu. Með útikennslu eykst skilningur á efninu og skynjun 
eflist (Sigrún Helgadóttir og Páll Jakob Líndal, 2010). Útikennsla skapar 
kjörið tækifæri fyrir kennara til að skerpa á skilning og túlkun nemenda um 
ýmis vistfræðileg hugtök eins og t.d. fæðukeðjur, samskipti lífvera, 
líffræðilegan fjölbreytileika, ljóstillífun, mengun og fleira.  
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13 Kennsluverkefni 

Hér að neðan má sjá 8 hugmyndir að verkefnum sem hægt er að nýta 
með nemendum eftir umfjöllun um loftslagsbreytingar. Alls staðar er val á 
umfjöllunarefni rökstutt, kennsluaðferðir nefndar, markmið gefin upp og 
tengsl við námskrá nefnd. Þrjú síðustu verkefnin (13.6-13.8) eru útfærð 
ítarlegar því þar er einnig gerð grein fyrir framkvæmd, nauðsynleg efni gefin 
upp, ítarefni gefið og mælt með ákveðnu námsmati. Miðað er við að 
mismunandi kennsluaðferðum sé beitt.    

Markmiðin eru tengd við hæfniviðmið í náttúrugreinum í aðalnámskrá 
grunnskóla. Markmiðin sem sett eru fram og eru metin eru þrengri markmið 
en hæfniviðmið fyrir 7. bekk og 10. bekk. Ástæðan fyrir að hæfniviðmið fyrir 
7. bekk eru einnig sett inn í verkefnin, jafnvel þó þau séu hugsuð fyrir 
unglingastig, er sú að hæfniviðmiðin í 10. bekk eiga oft ekki við. 
Hæfniviðmið í 7. bekk í aðalnámskrá eru að mínu mati ítarlegri og 
auðveldara að vinna að þeim, hvort sem um ræðir nemendur á miðstigi eða 
á unglingastigi. 

Í fjórum síðustu verkefnunum er fjallað um námsmat. Þar er gert ráð 
fyrir að nota hefðbundið námsmat og óhefðbundið námsmat. Óhefðbundið 
námsmat er ekki hlutlægt námsmat eða próf sem hefur þann tilgang að 
mæla þekkingu nemandans eins og vaninn er í hefðbundnu mati. Dæmi um 
óhefðbundið námsmat er jafningjamat, sjálfsmat, leiðsagnarmat eða 
frammistöðumat. Ýmis matstól hafa verið þróuð til að nota við óhefðbundið 
námsmat og má þar helst nefna skráningar kennara um virkni nemenda, 
gátlistar sem kennarar útbúa og sýna nemendum áður en vinna þeirra hefst, 
ígrundun sem er hluti af sjálfsmati, námsmöppur þar sem nemendur safna 
verkefnum sínum og öðrum gögnum og að lokum nemendaviðtöl (Elísabet 
Valtýsdóttir, 2010). Það sem skiptir mestu máli er að nemendur viti hvaða 
þætti kennarinn kemur til með að meta áður en vinnan hefst og hvernig 
mat fer fram. 

Verkefnin eru hugsuð fyrir nemendur á unglingastigi í grunnskóla. 
Markmið verkefnanna eru :  1) að miðla almennri vitneskju til nemenda    
svo þeir geri sér grein fyrir alvarleika loftslagsbreytinga, 2) gera þá 
meðvitaða um hversu mikilvægt er að þeir leggi sitt af mörkum til að stuðla 
að minnkun gróðurhúsalofttegunda út í andrúmsloftið, 3) þjálfa nemendur  í 
sjálfstæðum vinnubrögðum og 4) auka áhuga nemenda á viðfangsefninu. 

Í öllum verkefnum þar sem heimildarleit nemenda fer fram þarf kennari 
að gera þeim ljóst að það sé ekki viðunandi að sækja sér heimildir hvar sem 
er. Heimildir þurfa alltaf að vera viðurkenndar, hvort sem um ræðir 
heimildir á internetinu eða í bókum og tímaritum.  
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13.1 Hugmynd: Forhugmyndir nemenda um 
loftslagsbreytingar 

Hvað vita nemendur um loftslagsbreytingar? Hvernig er best að komast 
að forhugmyndum nemenda um loftslagsbreytingar? Þetta eru spurningar 
sem mikilvægt er að svara áður en hafist er handa við umfjöllun efnisins eða 
vinnslu verkefna.  

Ein möguleg leið til að komast að hugmyndum nemenda er að kennari 
byrjar á að varpa fram spurningunni „Hvað eru loftslagsbreytingar?“. Hann 
úthlutar næst tiltölulega stórum blöðum til nemenda. Nemendur geta unnið 
í litum hópum eða einir. Þeir fá 2-3 mínútur til að hugsa málið. Þeir fá aðrar 
2-3 mínútur til að skrifa eða teikna allt sem þeir vita eða telja sig vita um 
loftslagsbreytingar á blaðið. Að lokum skila þeir blöðunum til kennara sem 
hengir þau upp á vegg þar sem þau fá að vera meðan fjallað er um efnið. 
Kennari fer í gegnum hvert blað í tímanum og ræðir hugmyndir nemenda. 

Nemendur fá með þessu tækifæri til að koma hugleiðingum sínum niður 
á blað á ólíkan hátt, t.d. með hugarkorti, teikningum eða skriflegum 
vangaveltum. Þeir hafa tækifæri til að breyta upplýsingum á blöðunum 
sínum  þegar þau eru komin upp á vegg eða jafnvel bæta við þegar þeir vilja. 
Aðferðin gerir kennaranum kleift að sjá hvaða ranghugmyndir nemendur 
kunna að búa yfir um efnið og getur unnið út frá þeim. 

 

Kennsluaðferð: 

Þrautalausn (ef-aðferðin), útlistunar- og spurnaraðferð (þankahríð). 

 

Markmið: 

•Að vekja nemendur til umhugsunar um umhverfisvandamál á 

heimsvísu. 

•Að nemendur dýpki skilning sinn á loftslagsvandamálum. 

•Að nemendur læri ný hugtök. 

•Að nemendur læri að koma hugmyndum sínum í orð eða á blað. 

 

Hæfniviðmið í aðalnámskrá:   
•Við lok 7. bekkjar á nemandi að geta hlustað á, metið og rætt hugmyndir 
annarra (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2013:170).  
•Við lok 10. bekkjar á nemandi að geta útskýrt árstíðabundið veðurlag og 
loftslagsbreytingar, ástæður og afleiðingar (Mennta-og 
menningarmálaráðuneyti, 2013:173).  
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13.2 Hugmynd: Sýndartilraunir tengdar loftslagsbreytingum 

Á internetinu er að finna mikinn fjölda af sýndartilraunum til að nýta í 

kennslu náttúrugreina ef aðgangur að tölvum er til staðar. Með 

sýndartilraunum fá nemendur tækifæri til að rannsaka og gera athuganir á 

efninu sem eykur bæði skilning og áhuga. Hafa þarf í huga að nemendur eru 

misjafnir og ráða fram úr verkefnum í tölvum á ólíkan hátt. Þetta kom t.d.  

fram í rannsókn Peter John (2005) sem benti á að kennurum hafi fundist 

sem nemendur líti oft á stafræn hreyfilíkön sem tölvuleiki og kennsla þar 

sem þau eru nýtt missi marks. 

Á vef University of Colorado er sýndartilraun þar sem nemendur geta 

skoðað nánar hvernig gróðurhúsalofttegundir hafa áhrif á loftslag. Í sömu 

tilraun er einnig hægt að skoða og bera saman hvernig lofthjúpurinn leit út 

á ísöld, við iðnbyltingu og í dag. Í tilrauninni geta nemendur séð áhrif skýja 

og þeir geta breytt styrk gróðurhúsategunda og séð hvernig hitastig jarðar 

breytist. Markmið þessarar sýndartilraunar er m.a. að skýra hvers vegna 

gróðurhúsalofttegundir hafa áhrif á hita. Vefslóðina að sýndartilrauninni má 

finna í viðauka 7: ítarefni hér að neðan. 

Í annarri sýndartilraun á sama vef geta nemendur skoðað áhrif 

hitastigs og snjókomu á massa jökla. Í tilrauninni geta nemendur breytt 

hitastigi og ráðið hversu mikill snjór fellur til að sjá jökulinn stækka eða 

hörfa. Þá geta þeir mælt þykkt jökulsins og séð hversu hratt hann stækkar 

eða minnkar. Markmið tilraunarinnar er að sýna nemendum hvernig 

umhverfisþættir eins og hiti og úrkoma hafa áhrif á massa jökla og að sýna 

þeim hvernig jöklar hreyfast. Í bók Helga Björnssonar Jöklar á Íslandi(2009) 

má finna góðar myndir af jöklum á Íslandi. Tilvalið er fyrir kennara að nýta 

myndir bókarinnar þegar kennt er um efnið til að efla skilning nemenda. 

Vefslóðina að sýndartilrauninni má finna í viðauka 7: ítarefni hér að 

neðan. 

 

Kennsluaðferð: 

Leitaraðferð, innlifunaraðferð og tjáning, sjálfstæð skapandi viðfangsefni 

(sviðsetning-eftirlíking). 

 

Markmið:   

•Að nemendur átti sig á að náttúrulegt umhverfi tekur sífellt 
breytingum. 

•Að nemendur læri hvaða áhrif loftslagsbreytingar hafa á umhverfið. 
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•Að nemendur fái tækifæri til að rannsaka og gera athuganir á efninu. 

•Að nemendur læri að vinna með líkönum og átti sig á þau geta gefið 
raunverulega mynd af veruleikanum. 

 

Hæfniviðmið í aðalnámskrá:   
• Við lok 7. bekkjar á nemandi að geta gert sér grein fyrir mikilvægi gagna 
og líkana við að útskýra hluti og fyrirbæri (Mennta-og 
menningarmálaráðuneyti, 2013:173 

•Við lok 10. bekkjar á nemandi að geta beitt vísindalegum vinnubrögðum, 
s.s. tilraunum og athugunum á gagnrýninn hátt, við öflun upplýsinga innan 
náttúruvísinda (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2013:173). 
 

13.3 Hugmynd: Úrklippubók um loftslagsbreytingar 

Nemendur fá fyrirmæli um að fylgjast með fréttum af 
loftslagsbreytingum í dagblöðum eða á internetinu. Ef þeir sjá frétt sem 
tengist á einhvern hátt loftslagsbreytingum skulu þeir klippa hana eða 
prenta hana út og safna saman í úrklippubók.  

Hönnun úrklippubókarinnar er algjörlega í höndum nemandans, þeir 
eru hvattir til að nota ímyndunaraflið og útbúa verkefnið hvernig sem þeir 
vilja á meðan þeir fara eftir settum fyrirmælum. 

Verkefnið getur vel verið í gangi alla önnina, jafnvel lengur. Í lok 
annar eða hvenær sem verkefninu lýkur koma nemendur með 
úrklippubókina í skólann og þær eru settar á samsýningu þar sem nemendur 
geta skoðað afrakstur hvers annars. Mikilvægt að umræður kennara og 
nemenda um efnið fari fram við skil. 

 

Kennsluaðferð: Sjálfstæð skapandi vinnubrögð, innlifunaraðferð og tjáning 
(myndræn sköpun). 

 

Markmið: 

•Að nemendur átti sig á alvarleika loftslagsbreytinga á heimsvísu. 

•Að nemendur læri að halda utan um gögn. 

•Að nemendur taki eftir málum í fjölmiðlum sem koma að 
loftslagsbreytingum. 

•Að nemendur læri að taka eftir málum um loftslagsbreytingar í öðrum 
fjölmiðlum en íslenskum. 
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Hæfniviðmið í aðalnámskrá:   
•Við lok 7. bekkjar á nemandi að geta aflað sér upplýsinga um 
náttúruvísindi úr efni á öðru tungumáli en íslensku (Mennta-og 
menningarmálaráðuneyti, 2013:171).  

•Við lok 10. bekkjar á nemandi að geta tekið þátt í að skoða og skilgreina 
stöðu umhverfismála á heimsvísu og rætt um markmið til umbóta (Mennta-
og menningarmálaráðuneyti, 2013:172).  

 

13.4 Hugmynd: Hvað ef? Pælingar um framtíðina 

Í verkefninu vinna nemendur í litlum hópum, 2-3 saman í hóp. 
Nemendur horfa til framtíðar. Annars vegar ímynda þeir sér hvernig staðan 
verður í heiminum eftir 50 ár ef afleiðingar loftslagsbreytinga fara á versta 
mögulega hátt. Hins vegar eiga þeir að ímynda sér hvernig staðan verður 
eftir 50 ár ef afleiðingar loftslagsbreytinga fara á besta veg sem á verður 
kosið. Nemendur skrifa niður hugmyndir og kynna þær fyrir 
samnemendum. Þeir eru hvattir til að nota sköpunargáfu sína og 
hugmyndaflug þegar þeir útbúa kynningu. Í kjölfar kynninga eru umræður 
um hugmyndir nemenda, þá helst um þær sem þeir setja fram í tengslum 
við verstu mögulegu afleiðingarnar. Kennari leggur fram spuringar í 
umræðum eins og: hvað geta nemendur gert til að koma í veg fyrir 
neikvæða þróun loftslagsbreytinga? Hvað getum við gert svo að jákvæð 
þróun verði sterkari en sú neikvæða? 

 

Kennsluaðferð: 

Þrautarlausnir (ef-aðferðin), innlifun og tjáning, umræðu-og spurnaraðferð 
(þankahríð). 

 

Markmið: 

•Að nemendur þjálfist í að bera saman ólíkar aðstæður. 

•Að nemendur þjálfist í að sjá fyrir sér ákveðnar aðstæður í huganum. 

•Að nemendur læri að horfa til framtíðar. 

 

Hæfniviðmið í aðalnámskrá:  

•Í lok 7. bekkjar á nemandi að geta lýst dæmum af áhrifum af gjörðum 
mannsins á náttúru og manngert umhverfi í heimabyggð og á Íslandi, og 
geta sagt frá hugsanlegri þróun í framtíðinni (Mennta-og 
menningarmálaráðuneyti, 2013:172). 
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•Við lok 10. bekkjar á nemandi að geta tekið rökstudda afstöðu til málefna 
og komið með tillögur um hvernig megi bregðast við breytingum en um leið 
tekið mið af því að í framtíðinni er margt óvisst og flókið (Mennta-og 
menningarmálaráðuneyti, 2013:169).  

 

13.5 Hugmynd: Flokkun sorps 

Nemendur verða að gera sér grein fyrir mikilvægi þess að flokka og 
endurvinna sorp og koma mörg verkefni til greina þegar unnið er að þessu 
viðfangsefni. Kennarinn getur, ásamt nemendum, sett upp sorpstöð í 
kennslustofunni þar sem nemendur flokka eigið sorp. Verkefnið er hægt að 
samþætta við myndmennt með því að láta nemendur búa til 
flokkunarstöðina. Áður er mikilvægt að umræður um flokkun sorps eigi sér 
stað, hvernig ólíkt sorp er flokkað og hvers vegna það sé mikilvægt að flokka 
sorp. 

Kennari fer með nemendum í vettvangsferð um nærumhverfi skólans í 
leit að sorpi. Plastpokar eru hafðir meðferðis svo hægt sé að tína upp 
sorpið. Mikilvægt er að kennarinn geri nemendum grein fyrir að það sé ekki 
í lagi að taka rusl úr ruslatunnum. Einnig að hvetja þá til að nota vettlinga og 
minna þá á að vera varkár þegar ruslið er tínt upp, sérstaklega ef um er að 
ræða glerrusl.  

Þegar komið er í skólastofuna er ruslið flokkað í þar til gerðar 
endurvinnslutunnur. Í leiðinni skoða nemendur ruslið og ræða um hvaða 
rusl sé einna verst fyrir umhverfið. Nemendur meta tegund ruslsins og hvort 
það sé t.d. hættulegt lífverum í náttúrunni. Gott ef nemendur hafa aðgang 
að spjaldtölvum til að geta fundið upplýsingar um ákveðnar tegundir af 
rusli, t.d. plast og fræðst um afleiðingar þess í umhverfinu en þar sem plast 
er búið til úr olíu er koltvísýringsspor þess mikið. Á heimasíðu Sorpu má 
finna ýmislegt ítarefni bæði fyrir kennara og nemendur eins og t.d. bækling 
Úrvinnslusjóðs um endurvinnslu. Sjá slóð í viðauka 7. 

 Áður en verkefnið hefst er gott að senda póst á foreldra þar sem þau 
eru hvött til þess að taka virkan þátt í flokkun á sorpi heima við.    

 

Kennsluaðferð: 

Sjálfstæð skapandi viðfangsefni, þrautalausnir. 

 

Markmið: 

•Að þjálfa nemendur í flokkun sorps. 

• Að nemendur verði meðvitaðir um umgengni manna um sitt umhverfi. 
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•Að vekja nemendur til umhugsunar um endurvinnslu sorps. 

•Að þjálfa nemendir í að vinna saman að sameiginlegu markmiði. 

•Að nemendur geri sér grein fyrir því hvernig rusl getur skaðað 
náttúruna og náttúrudýr. 

 

Hæfniviðmið í aðalnámskrá:  

•Í lok 7. bekkjar á nemandi að geta tekið þátt í að skoða, skilgreina og bæta 
eigið umhverfi og náttúru (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2013:172). 

•Við lok 10. bekkjar á  nemendi að geta sýnt fram á getu til að vinna að 
umbótum í eigin sveitarfélagi eða í frjálsum félagasamtökum. (Mennta-og 
menningarmálaráðuneyti, 2013:172).  

 

13.6 Verkefni: Fjaran og líffræðilegur fjölbreytileiki 

Á Íslandi búum við það vel að flestir eiga auðvelt með að nálgast fjöru. Það 

gerir það að verkum að kennarar geta nýtt sér hafið og fjöruna til verkefna 

en fjaran er vettvangur sem bíður upp á ótal mörg verkefni.  

Hvergi á landinu er möguleiki á að nálgast jafn margar lífverur úr ólíkum 
fylkingum eins og í fjöru. Í einni og sömu fjöruferðinni má gera ráð fyrir að 
finna lífverur úr fylkingum liðdýra, lindýra, skrápdýra, seildýra, svampdýra, 
mosadýra, brún-, rauð-og grænþörunga svo það helsta sé nefnt (Hrefna 
Sigurjónsdóttir, 2014). Fjölbreytileikinn er mikill í fjörunni en líffræðilegur 
fjölbreytileiki er það sem mikil áhersla er á að varðveita á heimsvísu.   
Breyting á honum í kjölfar loftslagsbreytinga gæti leitt til þess að starfssemi 
vistkerfa   jarðar skerðist mikið þegar til lengri tíma er litið. Það er mikilvægt 
að nemendur geri sér grein fyrir því hvað líffræðilegur fjölbreytileiki þýðir og 
átti sig á hversu mikilvægur hann er fyrir vistkerfi heimsins. Eins og kom 
fram í kafla 10 um sjálfbærni þá segir í aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 
menningarmálaráðuneyti, 2013:167) að nám í náttúrugreinum stuðli að 
þekkingu, ábyrgð og virðingu nemenda fyrir náttúrunni og að skólinn hafi 
mikilvægu hlutverki að gegna í að þroska umhverfisvitund nemenda. Fjaran 
er góður vettvangur til að uppfylla þessi skilyrði vegna þess að þar sjá 
nemendur fjölbreytleika og læra að nálgast hann með virðingu. 

Í fjöruferðum er m.a. hægt að taka sýni og greina í skólastofunni með 
aðstoð greiningarlykla og fara í fuglaskoðun. Vettvangsferðir í fjöru til að 
skoða plast og annan úrgang þegar kennt er um mengun í hafi er einnig 
möguleiki. 
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Framkvæmd: 

Kennari fer með nemendur í fjöruferð. Þar eiga nemendur að skoða lífverur 

fjörunnar með líffræðilegan fjölbreytileika í huga. Nemendur eiga að safna 

sýnum í krukkur, bæði af landi og ef hægt er úr sjó, og skoða í víðsjá í 

skólanum. Mælt er með að sleppa lífverunum aftur að lokinni skoðun.  

Áður en farið er í ferðina fá nemendur verkefnablað frá kennara. Hugmyndir 

að spurningum fyrir verkefnablöð má finna í viðauka 1. Ef hægt er vinna 

nemendur verkefnablaðið á meðan á ferðinni stendur. Þó verður að gera 

ráð fyrir að það takist ekki alltaf en það fer t.d. eftir veðri og öðru. Þeir 

mega hjálpast að. Eins og sjá má í viðauka 1 eru þó einhverjar spurningar 

sem gera má ráð fyrir að sé svarað í skólanum að fjöruferðinni lokinni. 

Nemendur nota myndavélina sína til að taka myndir af lífverum og gróðri 

sem þeir sjá en kannast ekki við. Með hjálp greiningarlykla bera nemendur 

kennsl á dýr/þörunga og háplöntur á myndunum þegar aftur er komið í 

skólastofuna. Kennari þarf að ítreka við nemendur að klæða sig eftir veðri. 

 

Kennsluaðferð: 

Sjálfstæð skapandi vinnubrögð, útlistunarkennsla (skoðunarferðir), 

verklegar æfingar. 

 

Markmið: 

•Að nemendur læri gildi líffræðilegs fjölbreytileika. 

• Að nemendur geti lýst hvernig loftslagsbreytingar hafa áhrif á plöntur 
eða dýr sem búa á ákveðnu svæði, t.d. í fjörunni. 

•Að nemendur beri kennsl á ólíkar lífverur í fjörunni. 

•Að þjálfa nemendur í að nota greiningarlykla til að bera kennsl á 
lífverur. 

•Að samþætta útinám við kennslu. 

 

Efni: 

Krukkur, háfur, greiningarlyklar, hitamælar, stílabók/blað, penni, kíkir, 

myndavél (hér fá nemendur tækifæri til að nýta símana sína). 

 

Tillaga að mati: Kennari fylgist með nemendum í fjörunni og hvort þeir séu 

að rannsaka og finna sýni. Nemendur vinna verkefniablað, annað hvort í 

fjörunni, þegar í skólastofuna er komið eða heima. Verkefnablaðið má finna 

í viðauka 1. Kennari metur áhuga, virkni og verkefni nemenda. 
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Í kjölfar fjöruferðar er einnig hægt að leggja stutt verklegt próf fyrir 

nemendur þar sem hæfni þeirra í að nota greiningarlykla til að bera kennsl á 

lífverur er prófuð. 

 

Ítarefni:  

Fjaran og hafið, sjá slóð í viðauka 7. 

Fuglavefurinn, sjá slóð í viðauka 7. 

Fjörulíf – bæklingur sem gefinn er út af Ferðafélagi Íslands. 

Lífríkið í sjó eftir Sólrúnu Harðardóttur. 

Þörungalykill eftir Guðmund P. Ólafsson. 

Maður og náttúra – Námsgagnastofnun (Kaflar 1-3). 

Lífheimurinn – Námsgagnastofnun (Kaflar 1-3-6). 

Einkenni lífvera – Námsgagnastofnun (Kaflar 1 og 5). 

Lifandi veröld – Námsgagnastofnun. 

Algeng fjörudýr eftir Guðmund P. Ólafsson. 

 

Hæfniviðmið í aðalnámskrá:   

•Við lok 7. bekkjar á nemandi að geta lýst reynslu sinni, athugun og upplifun 

af lífverum í náttúrulegu umhverfi (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 

2013:174). 

•Við lok 10. bekkjar á nemandi að geta gert grein fyrir eigin athugunum á 

lífverum, hegðun þeirra og búsvæðum (Mennta-og 

menningarmálaráðuneyti, 2013:174). 

 

13.7 Verkefni: Hlutverkaleikur um loftslagsbreytingar 

     Í verkefninu eiga nemendur að setja sig í spor þeirra sem búa annars 
staðar en á Íslandi þar sem loftslagsbreytingar geta haft ólíkar afleiðingar. 
Þegar hlutverkaleikur er notaður í kennslu fá nemendur tækfæri til að 
greina hlutverk og skilgreina vandamál sem þarf að leysa. Þegar nemendur 
hafa komist að niðurstöðu eru þær ræddar. Þessi aðferð hentar öllum 
aldurshópum og er sérstaklega hentug þegar kennt er um álitamál (Ingvar 
Sigurgeirsson, 1999a:73 
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Framkvæmd:  

Nemendur setja sig í spor annarra og leggja fram úrlausnir til umbóta. 
Verkefnið getur vel gengið fyrir stóran hóp nemenda. Nemendum er skipt í 
litla hópa, 2-3 í hóp, en einnig er hægt að nota leikinn sem 
einstaklingsverkefni. Verkefnið hentar vel þegar nemendur hafa lært um 
áhrif loftslagsbreytinga á vistkerfi jarðar. 

Hverjum hópi eða einstaklingi er úthlutað einni þjóð, t.d. Hollandi, 
Hawaii, Íslandi, Grænlandi og svo framvegis. Hópurinn eða einstaklingurinn 
starfar sem samningamaður fyrir sína þjóð. Hann þarf að kynna sér hvaða 
áhrif loftslagsbreytingar hafa á dýralíf, mannlíf og efnahag og reyna að finna 
leiðir til að koma í veg fyrir frekari breytingar. Nemendur fá 1-2 
kennslustundir til að kynna sér sína þjóð og eru hvattir til að vinna að 
verkefninu heima. Næst er haldinn fundur sem tekur aðrar 1-2 
kennslustundir. Á fundinum koma samningamenn þjóðanna saman og 
kynnir hver og einn helstu afleiðingar loftslagsbreytinga á sína þjóð og 
leggjur fram 1-2 hugmyndir um úrlausn að vandamálinu. Mikilvægt er að 
hvetja nemendur til að nota ímyndunaraflið þegar kemur að því að  stinga 
upp á lausnum á vandamálinu. 

Nemendur geta einnig sett sig í þá stöðu að hlutverk þeirra sé að stofna 
samtök sem hafa það að markmiði að vinna gegn frekari 
loftslagsbreytingum. Nemendur þurfa að huga að mörgu, t.d. hvar samtökin 
eru staðsett, hvernig ætla þau að vinna að því að minnka 
loftslagsbreytingar, hvaða aðgerðir ætla samtökin að nota til að ná 
markmiði sínu og jafnvel hver einkunnarorð samtakanna eru. Í hlutverkaleik 
eins og þessum þurfa nemendur að setja sig í spor vísindamanna og leita 
lausna. Verkefnið er hópverkefni.  

Þegar vinnan hefur farið fram kynna nemendur sín samtök fyrir hinum í 
bekknum, jafnvel fyrir fleirum ef kennari telur það eiga við. Nemendur eru 
hvattir til að reyna á sköpunargáfu sína en þeir fá nokkuð frjálsar hendur 
þegar kemur að verkefninu. Þrátt fyrir það fá nemendur fyrirmæli að 
kynning þeirra eigi að vera 7-10 mínútur. 

 

Kennsluaðferð: 

Þrautalausnir, sjálfstæð skapandi vinnubrögð, leitaraðferð. 

 

Markmið:  

•Að nemendur læri að vinna í hóp. 

•Að nemendur læri að rökstyðja mál sitt. 

•Að vekja nemendur til umhugsunar um stöðu annarra þjóða. 
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•Að þjálfa nemendur í að skilgreina vandamál og vinna að úrlausn. 

•Að nemendur geti lýst hvernig loftslagsbreytingar hafa áhrif á vistkerfi 
ákveðinni svæða. 

•Að nemendur geri sér grein fyrir athöfnum sem annars vegar skaða  
umhverfi þeirra og hins vegar sem gera gagn. 

 

Efni:  

Tölvur, spjaldtölvur.  

 

Tillaga að mati: Mat á verkefninu fer að hluta til fram í formi sjálfsmats en í 
viðauka 3 má finna blað sem hver nemandi fyllir út eftir að vinnu lýkur. 
Kennari metur vinnu nemenda og lokaafurð verkefnsins. Í viðauka 3 má 
einnig finna blað sem kennari fyllir út á eftir að hver hópur flytur sitt 
verkefni og þar má sjá hvaða atriði eru metin. 

 

Ítarefni: 

Leiklist í kennslu – handbók fyrir kennara eftir Ásu Helgu Ragnarsdóttur og 
Önnu Jeppesen.  
Skapandi skólastarf eftir Lilju M. Jónsdóttur. 

 

Hæfniviðmið í aðalnámskrá:  
•Við lok 7. bekkjar á nemandi að geta tekið frumkvæði við öflun upplýsinga 
til að skoða tiltekið málefni frá ýmsum sjónarhornum (Mennta-og 
menningarmálaráðuneyti, 2013:179). 

•Við lok 10. bekkjar á nemandi að geta dregið ályktanir af gögnum og gefið 
ólíkar skýringar með því að nota ólík sjónarhorn (Mennta-og 
menningarmálaráðuneyti, 2013:171). 

•Við lok 10. bekkjar á nemandi að geta gefið skýringar á og rökrætt valið 
efni úr athugunum og heimildum (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 
2013:171). 

 

13.8 Verkefni: Tilraun um áhrif salts á vöxt plantna 

     Í þessu verkefni vinna nemendur að samanburðartilraun sem hentar 

þegar kennari fjallar um ástand sjávar, það er að segja hita og seltustig 

hans. Út frá tilrauninni geta nemendur ályktað hversu mikil áhrif selta sjávar 

hefur á lífríkið í kringum þau. Tilraunin er framkvæmd í kennslustofu í þeim 

tilgangi að kanna hvaða áhrif salt hefur á vöxt plantna. 
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Framkvæmd:  

Nemendur gróðursetja fræjum í bikarglös. Í eitt bikarglas fara fræ sem sótt 

eru í fjöru en í annað bikarglas fara fræ sem sótt eru annað, mikilvægt að sá 

staður sé ekki í nálægð við sjó. Þau fræ eru ætluð til samanburðar við þau úr 

fjörunni. Bæði fræin eru vökvuð með jafnmiklu magni af saltvatni. 

Bikarglösunum er komið fyrir á bökkum þar sem sólarljós er nægt. 

Nemendur sjá um að vökva fræin og fylgjast með. Tilgangur verkefnis er að 

kanna muninn á fræjunum og hvort þau spíri á sama tíma. Með þessari 

tilraun læra nemendur um aðlögun vegna þess að þegar líður á tilraunina 

sjá þau að fræin sem koma úr fjörunni þola seltuna betur en hin fræin.  

 

Kennsluaðferð: Leitaraðferð, verklegar æfingar, sjálfstæð skapandi 

vinnubrögð. 

 

Markmið:  

•Að nemendur átti sig á og geti lýst hvernig ólíkar umhverfisaðstæður 

hafi áhrif á lífverur sem búa á ákveðnu svæði, t.d. í nálægð við sjó. 

• Að nemendur læri hvað felst í vistfræði- og þróunarfræðilegum 

hugtökum eins og aðlögun. 

•Að nemendur skilji hvernig stofnar geta brugðist við breyttum 

umhverfisaðstæðum með aðlögun.  

•Að nemendur geti sett fram tilgátu áður en tilraun er framkvæmd. 

•Að nemendur læri að skrifa skýrslu. 

•Að nemendur geti lýst vinnu sinni skref fyrir skref. 

•Að nemendur læri að skrifa stutta og hnitmiðaða texta. 

•Að nemendur skilji að tengsl eru á milli lífríkis og eðlisþátta 

umhverfisins.  

•Að nemendur öðlist hæfni í rannsóknarvinnu. 

 

Efni:  

Fræ til gróðursetningar, bikarglös, bakkar, saltvatn, vinnublöð, skýrslublöð. 

 

Tillaga að mati:  

Meðfylgjandi í viðauka 4 er verkefnablað sem nemendur fylla út reglulega á 
meðan á tilraun stendur sem þeir skila til kennara í lok tilraunar. Einnig skila 
nemendur hefðbundinni vinnuskýrslu þegar tilraun er lokið en í viðauka 5 
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má finna staðlað form skýrslu sem hægt að nýta. Kennari metur bæði 
verkefnablöðin og skýrsluna. Áhersla er á framsetningu og málfar í báðum 
verkefnum. Í viðauka 6 má einnig finna matsblað kennara fyrir skýrslur 
nemenda. Skalinn sem er gefinn upp þar er frá 1 og upp í 5, ef nemandi fær 
stuðulinn 1 við einhvern þátt merkir það að sá þáttur sé óviðunandi en fái 
hann 5 merkir það að hann er framúrskarandi. 

 

Ítarefni: 

Lífríkið í sjó eftir Sólrúnu Harðardóttur – í bókinni er áhersla lögð á hvernig 
lífríki og ólík umhverfi spila saman. 

Maður og náttúra – Námsgagnastofnun. Í kafla 2 er fjallað um samspil í 

náttúrunni. 

Lífheimurinn – Námsgagnastofnun. Í kafla 1 er fjallað um líffræðilegan 

fjölbreytileika. 

Einkenni lífvera – Námsgagnastofnun. Í kafla 5 er fjallað um samskipti lífvera 

og umhverfi þeirra. 

 

Hæfniviðmið í aðalnámskrá:   
•Við lok 7. bekkjar á nemandi að geta framkvæmt og útskýrt einfaldar 
athuganir úti og inni (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2013:171). 

•Við lok 7. bekkjar á nemandi að geta útskýrt hvernig aðlögun lífvera að 
umhverfinu gerir þær hæfari til að lifa af og fjölga sér (Mennta-og 
menningarmálaráðuneyti, 2013:174).  
•Við lok 10. bekkjar á nemandi að geta beitt vísindalegum vinnubrögðum 
eins og tilraunum og athugunum á gagnrýninn hátt, við öflun upplýsinga 
innan náttúruvísinda (Mennta-og menningarmálaráðuneyti, 2013:171).  
•Í lok 10. bekkjar á nemandi að geta útskýrt hugmyndir um náttúruval, 
hæfni, aðlögun og arfbundinn breytileika (Mennta-og 
menningarmálaráðuneyti, 2013:174).    

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

14 Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég samið ítarefni fyrir kennara um breytingar á 
vistkerfi sjávar við strendur Íslands í kjölfar loftslagsbreytinga þar sem ég  
ræði um fræðilegar hliðar efnisins. Í ritgerðinni er að finna  ýmislegt er lýtur 
að kennslu viðfangsefna sem tengist ítarefninu og verkefni sem henta 
unglingastigi og er það síðarnefnda  ekki síður mikilvægt fyrir kennara.  

Úrval ítarefnis fyrir kennara á borð við það sem sett er fram í þessari 
ritgerð er því miður ekki mikið. Lítið hefur verið skrifað af kennsluefni fyrir 
nemendur um breytingar á hafinu vegna loftslagsbreytinga. Ég tel að 
aðgangur að ítarefni eins og það sem er sett fram hér sé nauðsynlegur. 
Ábyrgð kennarans er mikil og þarf hann að leggja sig fram við að kynna sér 
efnið. Loftslagsbreytingar hafa alvarleg áhrif á vistkerfi heimsins og þar er 
Ísland engin undantekning. Súrnun sjávar, hækkandi sjávaryfirborð, 
breytingar á mikilvægum hafstraumum og breytingar á ástandi sjávar eru 
dæmi um afleiðingar lofstlagsbreytinga sem hafa afdrifaríkar afleiðingar 
fyrir  vistkerfi sjávar, bæði nær og fjær. Allt eru þetta staðreyndir sem 
kennari þarf að þekkja áður en kennslan hefst til að geta frætt nemendur og 
svarað spurningum sem kunna að koma upp. 

Það er mikilvægt  að nemendur fái viðeigandi kennslu um loftslags-
breytingar og afleiðingar þeirra, ekki aðeins á Íslandi heldur á heimsvísu, á 
grunnskólagöngu sinni. Í kennslu um efnið má heldur ekki gleyma mikilvægi 
menntunar til sjálfbærni. Þeir nemendur sem sitja nú á grunnskólabekk eru 
framtíðin. Umgengni þeirra um auðlindir jarðar og skilningur á  
vistfræðilegum ferlum skiptir sköpum fyrir komandi kynslóðir í einu og öllu.  

Það er von mín að kennarar og aðrir sem koma að menntun barna og 
unglinga geti nýtt sér bæði ítarefnið og verkefnin sem fylgja með.     
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Viðauki 1 
Verkefnablöð fyrir fjöruferð 

 

Hér að neðan eru gefnar upp hugmynd af spurningum sem nemendur svara 

á meðan á fjöruferð stendur og/eða að henni lokinni.  

 

1. Hvað heitir fjaran sem þú ert stödd/staddur í og hvar er hún staðsett? 

2. Hvaða fugla sérðu sem þú kannast við? 

3. Lyftu upp steinum sem þú finnur í fjörunni. Sérðu einhverjar lífverur sem 

þú þekkir undir steinunum? Ef já, hvaða lífverur eru það? 

4. Skoðaðu gróðurinn á svæðinu, er eitthvað af gróðri sem þú kannast við 

og getur nafngreint án hjálp greiningarlykla?  

5. Sérðu eitthvað sorp á svæðinu? Ef svarið er já, hvers konar sorp og 

hvaðan gæti það komið? 

6. Er eitthvað annað áhugavert sem þú sérð í fjörunni? Hvað? 

7. Hvað dettur þér í hug að við sem einstaklingar getum gert til að leggja 

okkar að mörkum við að vernda líffræðilegan fjölbreytileika? 

8. Barstu kennsl á einhverjar lífverur/plöntur með hjálp greiningarlykla 

þegar þú komst aftur í skólann? Hvaða lífverur voru það? 

8. Hvernig gekk að vinna með greiningarlykla þegar bera átti kennsl á 

lífverurnar?  

9. Hvað stóð upp úr við vinnslu verkefnisins? 



 

86 

Viðauki 2 
Hlutverkaleikur 

Hér að neðan er hugmynd að sjálfsmati sem hægt er að nota í ýmsum 

verkefnum, meðal annars í hlutverkaleik. Mælt er með því að bæta við 

línum við þær spurningar sem krefjast lengri svara. 

 

Sjálfsmat  

Nafn:          

Nöfn allra í hópnum:       

          

 

1. Hvernig stóð ég mig í verkefninu? Hvert var mitt hlutverk? 

          

 

2. Hvernig gekk hópvinnan? Voru allir í hópnum virkir?  

          

3. Hvað gekk vel? Hvað gekk illa? 

          

4. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri til kennara um vinnu 

verkefnis? 

          

 

Hvaða einkunn (A-B-C-D) telur þú að sé við hæfi fyrir verkefnið ykkar? 

Afhverju? 
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Viðauki 3 
Hlutverkaleikur – Kennaramat 

 

Hópmeðlimir:         

         

         

          

 

         

  Einkunn:____________ 

 

Umsögn:  

         

         

         

         

         

         

          

 1 2 3 4 5 

Virkni og áhugi í tímum      

Kynning       

Framsetning og málfar      

Upplýsingaöflun       

Frumleiki í verkefni      

Lokaniðurstaða       
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Viðauki 4 
Tilraun  

 

Hér að neðan eru hugmyndir að spurningum sem nemendur geta svarað 

þegar tilraun um áhrif salts á vöxt plantna er framkvæmd. Mælt er með því 

að bæta við línum við þær spurningar sem krefjast lengri svara. 

 

Nafn:          

 

1. Hvaðan komu fræin sem gróðursett voru? 

          

 

2. Lýstu aðferðum þegar fræin voru gróðursett?   

          

 

3. Áður en rannsóknin hefst, hverjar telur þú að niðurstöður hennar verði?  

          

Vika 1 

Er einhver munur á plöntunum? Ef já, hver? 

          

Vika 2 

Er einhver munur á plöntunum? Ef já, hver? 

          

 

Vika 3 
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Er einhver munur á plöntunum? Ef já, hver? 

          

 

Vika 4 

Er einhver munur á plöntunum? Ef já, hver? 

          

Vika 5  

Er einhver munur á plöntunum? Ef já, hver? 

          

 

Að rannsókn lokinni 

1. Hverjar voru niðurstöður rannsóknarinnar? 

          

 

2. Segja niðurstöður rannsóknarinnar okkur eitthvað? Hvað? 

          

 

3. Komu niðurstöðurnar þér á óvart? Afhverju/afhverju ekki? 
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Viðauki 5 
Tilraun: Skýrsla nemenda 

 

Í þessum viðauka má finna hugmynd að skýrsluformi. Mælt er með því að 

bæta við línum við þær spurningar sem krefjast lengri svara. 

Nafn/nöfn:         

 

Tilgangur rannsóknar:       

          

 

Efni og áhöld:        

          

 

Framkvæmd:        

          

 

Niðurstöður:        
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Viðauki 6 
Skýrsla – Matsblað kennara 

 

Matsblað 
fyrir skýrslu 

1 2 3 4 5 

Innihald skýrslu       

Framsetning 

skýrslu 

     

Málfar      

Notkun hugtaka     
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Viðauki 7 
Ítarefni fyrir kennara og nemendur 

 

-Á vef Námsgagnastofnunnar, Heimurinn minn, má finna reiknivél til að 
reikna vistspor:  http://vefir.nams.is/heimurinn/heimurinn/index.html 

 

-Kennsluleiðbeiningar fyrir Heiminn minn:  
http://vefir.nams.is/heimurinn/heimurinn/assets/pdf/kennarasidur.pdf 

  

-Slóð á sýndartilraun um gróðurhúsaáhrif á vef University og Colorado:  
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/glaciers 

 

-Slóð á sýndartilraun um hvaða áhrif hitastig og snjókoma hefur á massa 
jökla á vef University of Colorado:  
https://phet.colorado.edu/en/simulation/legacy/greenhouse 

 

-Fræðslumynd um loftslagsbreytingar á jörðinni:  
http://vefir.nams.is/co2/video.htm 

 

-Kennsluleiðbeiningar fyrir bókina „CO2 – Framtíðin í okkar höndum“: 
http://vefir.nams.is/co2/pdf/co2_klb.pdf 

 

-Fjaran og hafið, þar er að finna fróðleik um lífverur sem lifa í hafinu sem og 
í fjörum: http://www1.nams.is/hafid/ 

 

-Fjaran og hafið: Kennsluhugmyndir:  
http://www1.nams.is/hafid/fjaran_hafid_klb.pdf 

 

-Greiningarlykill um smádýr sem lifa í fjörunni: 
http://www1.nams.is/smadyr/fjaran/forsida.php 

 

-Greiningarlykill um smádýr sem lifa í vatni: 
http://www1.nams.is/smadyr/vatnid/forsida.php 

 

-Greiningarlykill um íslenskar plöntutegundir: http://www1.nams.is/flora/ 



 

93 

 

-Fuglavefurinn – fróðleikur um íslenska fugla: http://www1.nams.is/fuglar/ 

 

-Í Þemahefti CO2 – Framtíðin í okkar höndum er fjallað um 
loftslagsbreytingar á jörðu frá ýmsum sjónarhornum. 

 

-Á vef CO2 – Framtíðin í okkar höndum má finna ýmis verkefni og 
áhugaverðar krækjur um loftslagsbreytingar:  
http://vefir.nams.is/co2/itarefni.htm 

 

-Á vef Námsgagnastofnunnar um loftslagsbreytingar má finna ymsan 
fróðleik um efnið:  
http://www.nams.is/dagsins/loftslagsdagurinn/index.html 

 

-Á vef Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) má finna frekari 
fróðleik um loftslagsbreytingar: https://www.ipcc.ch/ 

 

-Sorpa, fróðleikur um endurvinnslu og flokkun:  
http://www.sorpa.is/umhverfismal-og-flokkun/flokkun-
urgangs/flokkunarreglur/ 

 

-Bæklingur Úrvinnslusjóðs um endurvinnslu:  
http://www.urvinnslusjodur.is/media/skyrslur/Baeklingur_2708_B.pdf 

-Glærur Úrvinnslusjóðs um endurvinnslu:  
http://www.urvinnslusjodur.is/media/skyrslur/Glaerur_2708_B.pdf 

 

-Skilaboð til kennara frá Úrvinnslusjóð:  
http://www.urvinnslusjodur.is/media/skyrslur/Kennaraefni_LOKA.pdf 

 

-Verkefni Úrvinnslusjóðs um endurvinnslu:  
http://www.urvinnslusjodur.is/media/skyrslur/Aukaverkefni_2708_B.pdf 

 

-Á þessum vef má finna hugmyndir um hlutverkaleiki fyrir nemendur:  
http://busyteacher.org/classroom_activities-speaking/roleplays/ 


