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Ágrip 
Ritgerð þessi er annar af tveimur hlutum lokaverkefnis í hagnýtri menningarmiðlun. Hinn 

hlutinn er vefþáttaserían Global Warning! sem birt er á vefsíðu Youtube. 

 Viðfangsefni vefþáttaseríunnar er breytingar heimsins út frá loftslagsbreytingum en hér 

er skoðað af hverju enn heyrast háværar efasemdaraddir gagnvart niðurstöðum vísinda- og 

fræðimanna. Fjallað er um hlýnun jarðar og orðræðuna í kringum fræðaheiminn. Litið er til 

vefsins og þeirra möguleika sem þáttagerð fyrir vefinn býður upp á. Skoðað er hvernig þekking 

á listrænu notagildi kvikmyndagerðar getur nýst til að auka fjölbreytni í framsetningu. 

 Farið verður í gegnum þróun vefþáttaseríunnar frá hugmynd til níu þátta fyrstu seríu. 

Unnið er með hugmyndir um breytta aðferðafræði í kringum verkferla í framleiðslu og útgáfu 

vefþátta. Reynt er að varpa ljósi á þá möguleika sem miðlunarleiðin gefur vísinda- og 

fræðimönnum. 
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Abstract 
This thesis is one of two parts of a final project for a masters degree in applied studies in culture 

and communication at the University of Iceland. The second part is the webseries Global 

Warning! which is published on Youtube. 

The main theme of the webseries is how climate change is changing the world, but the 

thesis will look at why there is still a very vocal part of the general public doubting the scientific 

consensus. Global warming is discussed and looked in depth at the conversation between 

academics and the general public. The web is a big part of the project, especially opportunities 

for publishing educational, scientific and academical information as short documentary 

edisodes. Artistic expression of filmmaking is discussed in regards to diversity in presentation 

of academical knowledge. 

The final chapter takes a thorough look at the creation of the webseries, from an idea to 

final test stage of the nine episodes of the first series. A new methodology for producing and 

creating a webseries is tested. Finally, it tries to highlight the opportunities of visual 

communication for academics. 
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Upphafsorð 
Það var í lok marsmánaðar árið 2017 sem ég gekk inn á kaffistofu í Háskóla Íslands. Meðan ég 

hellti mér kaffi í bolla og beið eftir afgreiðslu heyrði ég afgreiðslukonuna ræða við einn nema 

um hlýnun jarðar. Hún talaði um að hlýnun jarðar væri stórlega ýkt og væri hreinlega 

peningaplokk umhverfisverndarsinna og rafmagnsbílaframleiðenda. Ég varð mjög hissa á 

þessum orðum og fór að velta fyrir mér hvað veldur svona skilningsleysi á loftslagsbreytingum. 

Á sama tíma og efasemdaraddir hækka reynir vísindasamfélagið að hamra á almenningi og 

stjórnmálamönnum um hættur núverandi loftslagsbreytinga. Þessir ólíku pólar hafa ýtt fólki í 

sitt hvora áttina og fjölmiðlar forðast að taka skýra afstöðu með eða á móti loftslagsvánni. En er 

þessi vá raunveruleg? Og ef svo er, hvernig get ég miðlað vánni til fólksins? Get ég nýtt 

nýjungar í aðferðum og tækni í miðlun til að ná betur til almennings? Er einhver ein aðferð 

réttari en önnur? 

Ef hlýnun jarðar og viðvaranir vísindasamfélagsins eiga við rök að styðjast þurfum við 

að átta okkur á hvar vandamál umræðunnar liggur, af hverju sannfæring almennings er ekki 

meiri og hvert þarf þá að varpa umræðunni. Það er ekki öruggt að vandamálið liggi í 

skilningsleysi annarra á orðræðu vísinda- og fræðamanna. Hefur orðræða sem á litla samleið 

með almenningi, lokað vísinda- og fræðimenn innan akademíunnar? Er kominn tími á að 

vísinda- og fræðimenn æfi sig við að koma skilaboðum sínum sjálfir til almennings? Eru 

fræðimenn hræddir við að tengjast almenningi? Er hægt að yfirstíga vandamál orðræðunnar? 

Mikill uppgangur hefur verið í allri veftengdri miðlun og því er vefurinn tilvalinn 

vettvangur fyrir tilraunir og rannsóknir í miðlunarleiðum. Samfélagsmiðlar eru gífurlega 

vinsælir í hinum vestræna heimi og ótrúlegur fjöldi sem nýtir þá til að deila fréttum, 

myndböndum og greinum. Ýmsir fréttamiðlar hafa einnig farið að nýta sér myndbandstæknina í 

sífellt meira mæli til að miðla upplýsingum betur í gegnum vefinn. Við þurfum að skoða 

hvernig fræðilegu og fréttatengdu efni er miðlað á vefnum. Þar geta leynst margir þröskuldar en 

einnig mikill ávinningur.  
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1 – Hugmyndin 
Hugmyndin kemur upphaflega frá Trausta Valssyni, prófessor emeritus í skipulagsfræðum, en 

allt árið 2015 vann ég við gerð mynddisks sem fylgdi bók hans Mótun framtíðar (2015). Í 

grunninn byggist hugmynd Trausta á öðru  verki hans, How the World will Change with Global 

Warming (2006), þar sem hann leitast við að gera grein fyrir framtíðarhorfum jarðarinnar með 

tilliti til samfélaga mannsins. Þungamiðja hugmyndarinnar er hvaða áhrif hlýnunin hefur og 

mun hafa á lífsskilyrði og lífsvenjur mannkyns. Skipulagsfræðingurinn var fyrst og fremst að 

hugsa um viðbragðsáætlanir og undirbúning fyrir væntanlegar breytingar. 

Trausti hafði áhuga á að sýna líklegustu framtíðarhorfur heimsins á stuttan og 

hnitmiðaðan hátt. Hann talaði um að útbúa seríu af 30 sekúndna myndskeiðum sem yrðu svo 

sett á vefinn, sérstaklega á Youtube og Facebook. Það sem hann var í raun með í huga var 

vefþáttasería (e. web series) af einföldum og skýrum fræðslumyndböndum. Næstu vikur fóru í 

hugmyndavinnu og almennar vangaveltur um uppbyggingu seríunnar. 

Við þurftum í byrjun að átta okkur á núverandi stöðu varðandi hlýnun jarðar og hvernig 

almennt væri reynt að færa rök á móti viðvörunum vísindamanna. Þannig fengum við ákveðna 

upphafspunkta sem hægt var að byggja verkefnið út frá og þar af leiðandi skýran grunn fyrir 

framhaldið. Umræðurnar snerust mikið um hvernig væri best að koma þessum upplýsingum 

almennilega til skila. Það var mikilvægt að halda myndböndunum stuttum en skýrum. Hálf 

mínúta er afar stuttur tími og gerir það erfitt að koma fræðilegu sjónarmiði almennilega á 

framfæri. Jafnvel reyndir kvikmyndagerðarmenn eiga í erfiðleikum með að koma skilaboðum á 

framfæri á einni mínútu.1 

Ákveðið var að hafa myndböndin undir þremur mínútum að lengd, sérstaklega ef þulur 

myndi hjálpa til við að útskýra bæði myndefnið og skilaboðin til áhorfendans. En hver eru 

skilaboðin? Að opna betur augu fólks fyrir alvarleika hlýnun jarðar. Þess vegna þurfum við að 

skoða hver þau áhrif eru, bæði á Íslandi og á heimsvísu. 

                                                
1 Fyrsta verkefni allra nemenda í Kvikmyndaskóla Íslands haustið 2008 var að útbúa mínútumynd sem 
hafði skilaboð eða sögu að segja. Þar var því haldið fram að mínútumynd sé eitt erfiðasta frásagnarformið 
í kvikmyndagerðinni og þess vegna hefur verið haldið í það fyrirkomulag í mörg ár að allir nemendur 
spreyti sig á að gera eina slíka, meðal annars til að ná grunntökum á kvikmyndagerðinni. Á síðu 
kvikmyndaskólans á Vimeo eru nokkur albúm merkt mínútumyndir og myndirnar eru jafn mismunandi 
og þær eru margar. < https://vimeo.com/kvikmyndaskoli/albums/page:1/sort:date -> stækkunargler ofan 
við niðurstöður -> leitarstrengur: „mínútumyndir“ -> ýta á „Search“ >. 
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1.1 – Hlýnun jarðar 

Það var árið 2005 sem 11 alþjóðlegar vísindastofnanir gáfu út þá tilkynningu að 

loftslagsbreytingar væru raunverulegar og hvöttu til viðbragða stjórnvalda um allan heim. Þessi 

tilkynning var að miklu leyti byggð á niðurstöðum milliríkjanefndarinnar um loftslagsbreytingar 

(e. Intergovernmental Panel on Climate Change [IPCC]).2 Síðan eru liðin 13 ár og út hefur 

komið fjöldinn allur af rannsóknum og skýrslum sem sýna enn fremur fram á að hlýnun jarðar 

sé í raun til staðar og sé af mannavöldum.3 Það hefur því myndast nær einróma sátt innan 

vísindasamfélagsins um að hlýnun loftslags sé raunveruleg og afleiðingarnar geti orðið 

alvarlegar: 

Warming of the climate system is unequivocal, and since the 1950s, 
many of the observed changes are unprecedented over decades to 
millennia. The atmosphere and ocean have warmed, the amounts of snow 
and ice have diminished, sea level has risen, and the concentrations of 
greenhouse gases have increased …4 

Loftslagsbreytingar eru staðreynd og öll reiknilíkön sýna að það er aukning 

gróðurhúsalofttegunda sem er meginorsök þeirra (sjá mynd 1a). Þegar niðurstöðurnar eru 

skoðaðar vandlega sést að síðastliðin 30-40 ár hefur hlýnunin verið mjög afdrifarík og benda 

rannsóknir bandarískra alríkisstofnana til að þar hafi síðustu áratugir verið þeir hlýjustu í 1500 

ár. Uppskerubrestir og þurrkar eru orðnir tíðari og verða enn fleiri með aukinni hlýnun. Ríki 

sem eru pólitískt viðkvæm eiga þá á hættu að út brjótist borgarstyrjöld, eins og gerðist í 

Sýrlandi. Auk þess er útlit fyrir að Suður-Asía verði með öllu óbyggileg í lok 21. aldarinnar.5 

Með áframhaldandi mengun mannkyns verður alls ekki aftur snúið, í það minnsta ekki fyrir 

samfélög mannkyns eins og þau eru í dag. Mannkynið stendur frammi fyrir gífurlegum 

breytingum og mögulega miklu manntjóni. Á fáeinum áratugum hafa orðið breytingar sem 

mögulega hefðu áður átt sér stað á löngum tíma. 

                                                
2 Joint science academies’ statement, < http://nationalacademies.org/onpi/06072005.pdf >. 
3 Cook, „Consensus on consensus“, < http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/11/4/048002 >.  
4 Climate Change 2013, IPCC, bls. 4. 
5 Guðmundur Magnússon, „Hitabylgjur munu taka sinn toll“, < 
http://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/08/09/hitabylgjur_munu_taka_sinn_toll/ >. 
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Milliríkjanefndin IPCC spilar stórt hlutverk í stjórnmálalegri þróun málefnisins. Ef ekki 

væri fyrir greiningar og skýrslur nefndarinnar væri ólíklegt að næstum öll ríki heims hefðu tekið 

höndum saman til að vinna gegn losun gróðurhúsalofttegunda - en það er einmitt það sem hefur 

gerst. Kýóto-bókunin er samkomulag ríkja um að vinna gegn aukinni losun 

gróðurhúsalofttegunda, en gildir aðeins til 2020. Við tekur Parísarsamkomulagið, sem 195 ríki 

skrifuðu undir árið 2016, og verður í gildi til 2030.6 Augu ríkisstjórna heimsins hafa opnast 

betur fyrir þeim vandamálum sem hljótast af hlýnandi loftslagi. 

                                                
6 „Background on the UNFCCC“, United Nations Framework Convention on Climate Change 
[UNFCCC], < http://unfccc.int/essential_background/items/6031.php >. 
Fjöldi ríkja: „Multilateral Treaties“, < http://treaties.un.org/Pages/ParticipationStatus.aspx -> Velja 
„Chapter XXVII: Environment“ -> Velja „7.d.: Paris Agreement. Paris, 12 December 2015“ >.  

Mynd	1:	Myndræn	framsetning	á	hlýnun	loftslags	út	frá	mælingum	og	reiknilíkönum.	
(a) Uppi	til	vinstri:	Svört	lína	sýnir	niðurstöður	mælinga,	rauða	og	bláa	línan	sýna	meðaltal	

niðurstaða	reiknilíkana	án	losunar	gróðurhúsalofttegunda	af	mannavöldum,	gulu	og	
bláleitu	svæðin	sýna	skekkjumörk	upp	að	95%	vissu.	

(b) Niðri	til	vinstri:	Svört	lína	sýnir	niðurstöður	mælinga,	rauða	og	bláa	línan	sýna	meðaltal	
niðurstaða	reiknilíkana	með	losun	gróðurhúsalofttegunda	af	mannavöldum,	gulu	og	
bláleitu	svæðin	sýna	skekkjumörk	upp	að	95%	vissu.	

(c) Uppi	til	hægri:	Hnattræn	hlýnun	samkvæmt	reiknilíkönum	án	losunar	
gróðurhúsalofttegunda	af	mannavöldum.	

(d) Í	miðju	til	hægri:	Hnattræn	hlýnun	samkvæmt	mælingum.	
(e) Niðri	til	hægri:	Hnattræn	hlýnun	samkvæmt	reiknilíkönum	með	losun	

gróðurhúsalofttegunda	af	mannavöldum.	
Heimild:	IPCC,	WG1-AR5,	2014,	FigFAQ	10.1-1. 
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1.2 – Hlýnun Íslands 

We went to Iceland to find snow, because winter is here. We got there 
and we were lucky to get the snow we did, because in our world, winter 
is definitely not here. It’s this weird parallel the opposite parallel. We go 
out there this year, and the glacier that me and Rose filmed on four years 
ago, I saw it and it has shrunk. I saw climate change and global warming 
with my own eyes, and it is terrifying. 

– Kit Harington í viðtali hjá TIME, júní 2017.7 

Árið 2007 var stofnuð vísindanefnd um loftslagsbreytingar og skilaði hún af sér skýrslu ári síðar 

um þær breytingar sem hafa og munu að eiga sér stað á Íslandi af völdum hlýnandi loftslags 

jarðar. Niðurstaða nefndarinnar var að mörgu leyti sú sama og niðurstaða Haringtons, að 

loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar sjáist skýrt á Íslandi. Jöklar hafa hopað mjög hratt, snjór er 

minni á veturna og vorleysingar eiga sér stað fyrr. Lífríki á og við Ísland hefur tekið hröðum 

breytingum. Kaldsjávarfiskar hafa fært sig norðar, stofnar norðlægra botnfiska stækkað mikið 

og árin fyrir 2008 höfðu veiðst 26 nýjar fisktegundir innan lögsögu Íslands, tegundir sem héldu 

sig fram að þessu sunnar í Atlantshafi. Skógar hafa færst ofar og stækkað ört, kornrækt hefur 

aukist, suðlægari fuglategundir hafa byrjað að verpa á landinu og bæði bleikju- og laxastofnar 

hafa tekið breytingum vegna hækkandi vatnshita.8 Breytingar eiga sér greinilega stað á Íslandi 

út frá hlýnun loftslags, og þær eru bæði mælanlegar og sjáanlegar. Allar athuganir vísindamanna 

benda til þess að stærsti valdur hlýnunarinnar sé losun gróðurhúsalofttegunda. 

Í febrúar 2017 kom út skýrsla Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands um stöðu Íslands 

varðandi losun gróðurhúsalofttegunda. Stærstu mengunarvaldarnir síðan 1990 eru iðnaður, 

efnanotkun, orkuframleiðsla og úrgangur – og allir hafa þeir aukið losun sína um yfir 50%. 

Samkvæmt skýrslunni er stærsta vandamálið stóriðja og stórar framkvæmdir sem eiga 

möguleika á að gera mótvægisaðgerðir samkvæmt aðgerðaáætlun frá 2010 nær að engu. Benda 

skýrsluhöfundar á að til að ná tilætluðum árangri miðað við skuldbindingar vegna 

Parísarsamningsins þurfi nánast að fjórfalda hraða mótvægisaðgerða, sérstaklega ef umsvif 

stóriðju standa í stað eða aukast.9 

Miðað við skýrslur hefur Íslandi gengið erfiðlega að sporna við hlýnuninni og spilar þar 

stærsta hlutverkið stóriðjan og stórframkvæmdir, eins og álverin og Kárahnjúkavirkjun. Ef 

Ísland vill vera framarlega í náttúruvernd, skipa stórt hlutverk í vistvænum lifnaðarháttum og 

                                                
7 D’Addario, „Kit Harington“ < http://time.com/4773752/game-of-thrones-kit-harington-jon-snow/ >. 
8 Halldór Björnsson og fleiri, Hnattrænar loftslagsbreytingar, bls. 112-113. 
9 Skýrsla nr. C17:01, bls. 4-5, 183-185. 
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stuðla að aðgerðum gegn hlýnun loftslags, þá þarf virkilega að fara að taka til hendinni. Stærsta 

skrefið væri að draga úr stóriðju og jafnvel stýra styrkjum og fjármunum í auknum mæli til 

smærri aðila og jafnvel staðbundnari starfsemi. Íslensk stjórnvöld virðast vera á réttri leið en 

þurfa augljóslega að fara gefa í hvað varðar mótvægisaðgerðir. 

Ekki virðast allir vera eins sannfærðir um að hlýnun jarðar sé á rökum reist. Reglulega 

hafa heyrst efasemdaraddir um niðurstöðu vísindasamfélagsins og um hvort að 

Parísarsamningurinn eigi eftir að reynast nógu áhrifaríkur.10 Í ágúst 2017 gáfu bandarísk 

stjórnvöld út formlega tilkynningu um að þau ætluðu að draga sig út úr samningnum. Þar sem 

Bandaríkin losa næstmest af gróðurhúsalofttegundum í heiminum, á eftir Kína, gæti sú 

ákvörðun gert það að verkum að hlýnun jarðar yrði einni gráðu hærri í lok 21. aldar.11 

  

                                                
10 Dwortzan, „How much of a difference“, < http://news.mit.edu/2016/how-much-difference-will-paris-
agreement-make-0422 >.; Victor, „Prove Paris was more“, < http://www.nature.com/news/prove-paris-
was-more-than-paper-promises-1.22378 >. 
11 Hulda Hólmkelsdóttir, „Bandaríkin draga sig út“, < http://www.visir.is/g/2017170809449/bandarikin-
draga-sig-ut-ur-parisarsamkomulaginu >.; „US notifies UN“, < http://www.bbc.com/news/world-us-
canada-40829987 >. 
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1.3 – Ekki staðreyndir 

Það virðist enn vandkvæðum bundið að sannfæra hluta almennings um að loftslagsbreytingar í 

átt að hlýnun jarðar séu staðreynd. Samkvæmt Gallup er aðeins helmingur Bandaríkjamanna 

sannfærður um loftslagsbreytingar, um 31% eru á báðum áttum og 19% efins.12 Staðan í Evrópu 

er betri hvað þetta varðar en um 91% Evrópubúa eru sannfærð um að núverandi 

loftslagsbreytingar séu alvarlegt vandamál. Rétt tæpur helmingur Evrópubúa telur að 

vandamálið sé mjög alvarlegt.13 Könnun frá 2013 sýndi enn fremur fram á að mestu 

efasemdirnar um hlýnun loftslags og ástæður þess væru í enskumælandi löndum eins og 

Bandaríkjunum, Bretlandi og Ástralíu.14 En hvað er það sem veldur þessum efasemdum? 

Alveg síðan fyrir Kýóto-bókunina hafa hljómað efasemdaraddir varðandi 

loftslagsbreytingar. Vísindasamfélagið hefur verið gagnrýnt fyrir að breiða út hræðsluáróður í 

þeim tilgangi að fá aukna styrki og fjárveitingar. Sömuleiðis hafa vísindamenn verið ásakaðir 

um að vera á mála hjá umhverfisverndarsamtökum og –fyrirtækjum ef þeir tjá sig opinberlega 

um hvernig samfélagið þurfi að bregðast við hlýnun loftslags.15 

Þessi gagnrýni og ásakanir hafa verið illa rökstuddar og engar heimildir eða gögn hafa 

sýnt fram á réttmæti slíkra staðhæfinga. Þar að auki hafa ýmsir stjórnmálamenn talað um að 

umhverfisvernd sé sprottin út frá sósíalisma og að endanlegt markmið talsmanna hennar sé að 

skerða einstaklingsfrelsið. Til þessa hefur því öll umræða um hlýnun jarðar og 

loftslagsbreytingar fengið pólitískt vægi en út frá röngum forsendum. Ráðamenn sem eru að 

skipuleggja fyrir komandi breytingar hafa ekki magnað upp almenna umræðu um 

loftslagsbreytingar, heldur hafa það verið stjórnmálaöfl sem vilja halda í óbreytt ástand. 

Efasemdaraddirnar virðast nær eingöngu koma frá hörðum talsmönnum frjálshyggjunnar, 

flokkum sem hafa ávallt tengt sig frjálshyggjunni en eru flokkaðir sem íhaldsflokkar í dag eins 

og Sjálfstæðisflokkurinn á Íslandi, Repúblikanar í Bandaríkjunum, Íhaldsflokkurinn í Bretlandi 

og Bandalagið í Ástralíu.16 Þessir flokkar líta á niðurstöður vísindanna um hlýnandi loftslag sem 

ógn við hugmyndafræði frjálshyggjunnar því vandamálið kallar á aukin afskipti ríkisins.17 

                                                
12 „Half in US Are Now Concerned“, < http://www.gallup.com/poll/207119/half-concerned-global-
warming-believers.aspx?g_source=global+warming&g_medium=search&g_campaign=tiles >. 
13 Special Eurobarometer 435, bls. 5. 
14 „Environment“, Global Trends 2014, Ipsos MORI, 2014, < 
http://www.ipsosglobaltrends.com/environment.html >, skoðað 04.04.17. 
15 Guðni Elísson, „Efahyggja“, bls. 81-83. 
16 Sama, bls. 83-86. 
17 Guðni Elísson, „Efahyggja“, bls. 90-91. 
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Fréttaflutningur hefur heldur ekki dregið upp skýra mynd af niðurstöðum 

vísindasamfélagsins og jafnvel unnið gegn varnarorðum vísindamanna. Ofuráhersla fréttamanna 

á jafnvægi í fréttaflutningi hefur gefið efasemdamönnum jafnmikið vægi og alþjóðlega 

samþykktum niðurstöðum vísindasamfélagsins. Samkvæmt einum blaðamanni og rithöfund sem 

hefur fjallað mikið um loftslagsbreytingarnar, Ross Gelbspan, hafa jafnvægi í umfjöllun 

fréttamanna mótast af leti. Fréttamennirnir leggjast ekki ofan í málefnið og kynna sér það, 

heldur birta allt loftslagstengt sem kemur inná borðið hjá þeim alveg án gagnrýninnar 

skoðunar.18 

Jafnvægi í fréttaflutningi er mikilvægt, en því má aldrei halda á loft á 
kostnað staðreynda. Varla ætlast menn til þess að í hvert sinn sem rætt er 
um árásirnar á tvíburaturnana 11. september 2001 séu dregin fram 
sjónarmið þeirra sem segja að bandarísk yfirvöld hafi skipulagt árásirnar, 
eða að hringt sé í David Irving í hvert sinn sem helförina ber á góma?19 

Fréttaflutningurinn hefur ekki endurspeglað þær upplýsingar, heimildir og gögn sem 

hafa komið fram og benda öll í átt að hlýnandi loftslagi. Í rauninni ætti jafnvægi í fréttaflutningi 

að endurspegla gögnin á raunsæjan hátt. Hins vegar hafa þáttastjórnendur einnig haft áhrif á 

jafnvægi í umfjöllun. Egill Helgason, þáttastjórnandi og fjölmiðlamaður, hefur lýst vandamálinu 

sem svo að varkárni í orðalagi og yfirveguð framsetning vísindamanna henti illa fyrir sjónvarp. 

Fjölmiðlarnir vilji hrakspárorðræðuna sem kemur blóðinu á hreyfingu.20 

Að vissu leyti er vísindamönnum sjálfum um að kenna. Orðalag vísindamanna er 

gjarnan fyllt varnöglum, prósentutölum líkinda, efri og neðri skekkjumörkum og 

varfærnislegum orðum. Pólitískur þrýstingur hefur gert það að verkum að vísindasamfélagið 

reynir að fara varlega í sakirnar. Loftslag jarðar er flókið fyrirbæri og það eru mörg atriði sem 

vinna saman og móta þær breytingar sem eiga sér stað. Að reyna að staðhæfa með 100% vissu 

um nákvæmar breytingar er þess vegna ógjörningur. Það er því ógjörningur fyrir vísindamenn 

að taka 100% afstöðu varðandi einstök atriði í flóknu ferli. En þessi  skorturá skýrri afstöðu 

gagnvart ákveðnum atriðum gildir ekki um ferlið í heild.21 

Ein rökin gegn hlýnun jarðar eru að þetta sé allt eðlilegt miðað við jarð- og 

veðurfræðilega sögu jarðar. Helsta dæmið sem tekið er meðal íslenskra efasemdarmanna er að 

um það leyti sem land byggðist hafi Vatnajökull verið tvískiptur og alfaraleið legið milli tveggja 

                                                
18 Guðni Elísson, „Efahyggja“, bls. 108; Gelbspan, „U.S. Press Coverage“ < 
http://www.heatisonline.org/contentserver/objecthandlers/index.cfm?id=7743&method=full >. 
19 Guðni Elísson, „Efahyggja“, bls. 108. 
20 Sama, bls. 96-97. 
21 Guðni Elísson, „Efahyggja“, bls. 93, 96-101, 112. 
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tinda hans. Jafnframt benda þeir á að það séu stöðugar sveiflur í loftslagi jarðar og til að mynda 

hafi síðasta ísöld tekið enda fyrir um tíu þúsund árum.22 Rannsóknir benda til að eftir síðustu 

ísöld hafi hiti hækkað um 4°C á þrjú þúsund árum. Hápunktur þeirra hlýinda hafi verið allt að 2-

4°C hærri en á síðari hluta 20. aldar. Eftir það kólnaði aftur, á þúsund árum. Það var 

hlýindatímabil þegar Ísland byggðist en svo byrjaði lítil ísöld sem stóð frá 1300 til 1900 þar sem 

á kaldasta tímabilinu varð sumarhiti um 1-2°C lægri en gerist í dag.23 Við erum þess vegna að 

tala um sveiflur í loftslagi en þær taka vanalega langan tíma. Þessi hlýnun um fjórar gráður 

gerðist á um þúsund árum, en ekki hundrað. Allar spár vísindamanna benda hins vegar til að 

hlýnun til ársins 2100 eigi eftir að nema 2-6°C.24 Það er ekki að ástæðulausu sem talað er um 

hlýnun jarðar. 

Viðvörunarbjöllur klingja allt í kring og hingað til virðumst við lítið hafa hlustað. Er 

ekki kominn tími fyrir fræðimenn að ná til almennings? Hvernig geta þeir náð til sem flestra? 

  

                                                
22 Hannes Hólmsteinn Gissurarson, „Er heimurinn enn að farast?“ < 
http://www.mbl.is/greinasafn/grein/1168527/ >. 
23 Halldór Björnsson, Hnattrænar loftslagsbreytingar, bls. 31-33. 
24 Earth Observatory, „How much more will Earth warm?“, < 
https://earthobservatory.nasa.gov/Features/GlobalWarming/page5.php >. 
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Samantekt 

Hlýnun loftslags jarðar er alvarlegt vandamál sem mun hafa áhrif á öll samfélög á jörðinni. 

Áhrifanna gætir nú þegar og útlit er fyrir að þau eigi aðeins eftir að aukast. Að lesa texta fólks 

sem afneitar þessari  hlýnun vekur upp bæði vonbrigði og reiði í hjarta. Við getum ekki lengur 

lokað augunum fyrir þeim breytingum sem eiga sér stað, sérstaklega ekki á Íslandi. Við á Íslandi 

þurfum ekki nema að hugsa til þess hvernig veðurfar árstíðanna var fyrir 10-15 árum til að átta 

okkur á hversu mikið það hefur breyst. En stundum er auga gestsins gleggra en okkar eigið, eins 

og orð Haringtons benda okkur á. 

 Vandamálin eru víða í málefnum loftslagsbreytinga, bæði eru ákveðnir hópar haldnir 

vissu skilningsleysi og vísinda- og fræðimenn eiga erfitt með að gera sig skiljanlega gagnvart 

almenningi. Þetta eru vandamál í samskiptum milli samfélagshópa og stigmagnast oft vegna 

trega innan hópanna til þess að auka skilning. Á meðan horfir restin á og velur svo eftir eigin 

sannfæringu. 

Þegar kemur að loftslagsbreytingum er ekki tekist á um hvort breytingar eigi sér stað, 

heldur hversu hratt það sé. Þess vegna er mikilvægt að farið sé að huga að þessum breytingum 

og því hvernig við, sem samfélag og sem dýrategund, getum aðlagast þeim. 
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2 - Fræðin fyrir alla 
Það kemur fram í fyrsta kafla að munurinn á orðræðu vísinda og fræða geti mögulega verið 

vandamálið við upplýsingu almennings og fjölmiðla um málefni byggð á flóknum rannsóknum. 

Það hefur gengið illa fyrir vísinda- og fræðimenn að reiða sig á milligöngu fjölmiðla og 

fréttamanna til að koma upplýsingum skýrt til skila, því sjaldan tekst nógu vel til vegna lítils 

skilnings fjölmiðla á orðræðu vísinda og fræða (sjá kafla 1.3). En með auknum tækninýjungum 

og fjölbreytni í upplýsingamiðlun hafa opnast leiðir fyrir vísinda- og fræðimenn til að miðla 

beint til almennings.  

Ég kynntist þessari umræðu í fyrsta sinn innan sagnfræðinnar vorið 2005 eftir að ég hóf 

nám þar. Þess vegna tek ég þá fræðigrein sem dæmi um akademíska umræðu um miðlun vísinda 

og fræða til almennings. Þar virðist umræðan hafa varað lengi og miðað við greinar eftir Guðna 

Th. Jóhannesson, Viðar Snæ Garðarsson og Markús Þ. Þórhallsson í tímaritinu Sagnir árið 2016 

er hún enn í gangi.25 

Það má samt alveg spyrja af hverju, því eitt fyrsta ritið sem kennt var í sagnfræðináminu 

2005 var Orðalag og efnistök eftir Helga Þorláksson. Þar fer Helgi yfir hvernig sagnfræðingar 

geti skrifað texta sem grípur fólk utan fræðanna. Helgi segir að almennt skrifi sagnfræðingar í 

þunglamalegum fræðimannsstíl og að það sé undir ákveðnum hópi manna komið að matreiða 

skrif þeirra til almennings.26 Með þessu riti biðlar Helgi til sagnfræðinga og hvetur þá til að 

skrifa læsilegan texta. Hann telur þá festast um of í vísindalega hlutlægum fræðimannsstíl þar 

sem hver staðreyndin og heimildin leiðir aðra með mjög fræðilegu varnaglaáliti. Enginn tekur 

afgerandi afstöðu.27 

  

                                                
25 Sjá Sagnir (31:1): Guðni Th. Jóhannesson, „Við og þeir‟, bls. 245-252; Markús Þ. Þórhallsson, „Hvers 
kyns er þessi Klíó?“, bls. 2713-282; Viðar Snær Garðarsson, „Að selja söguna‟, bls. 259-266. 
26 Helgi Þorláksson, Orðalag og efnistök, bls. 8. 
27 Sama, bls. 9. 
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2.1 – Deilur um orð 

Deilurnar innan sagnfræðinnar snúast að miklu leyti um hvernig eigi að miðla fræðunum. 

Hefðbundna aðferðin er að skrifa bækur og greinar og reyna þannig að ná til sem flestra lesenda. 

Gallinn við það er að mörg fræðirit rata ekki almennilega til almennings heldur húka innan 

veggja fræðanna. Þangað leita síðan einungis fræðimenn, námsmenn og áhugafólk um fræðin, 

sem er engan veginn nógu góð dreifing. Viðar Snær Garðarsson bendir á að eitt helsta 

vandamálið er miðlun út fyrir akademíska múra. 

Ráðamenn á Íslandi halda t.d. enn á lofti sömu gömlu söguskoðuninni 
um dugmikla víkinga, erlent yfirvald sem dró kraft úr þjóðinni um 
aldaraðir o.s.frv, þrátt fyrir að þessi söguskoðun hafi verið harðlega 
gagnrýnd, endurskoðuð og afbyggð af íslenskum sagnfræðingum síðan á 
sjöunda áratug síðustu aldar. Miðlun akademískrar sagnfræði virðist því 
hafa verið ábótavant síðustu árin og áratugina.28 

Guðni Th. Jóhannesson tekur í nákvæmlega sama streng þegar hann talar um að sagan 

hafi orðið fyrir mikilli misnotkun í bæði pólitískum og viðskiptalegum tilgangi. Hann gagnrýnir 

sagnfræðinga fyrir að festast í akademískum helgisiðum þar sem allar tilraunir til að lífga upp á 

textann eru dregnar á höggstokkinn. Svo talar fólk í pólitíkinni og viðskiptalífinu um gagnrýni 

sagnfræðinga sem nöldur og neikvæðni.29 Það er eins og megi aldrei taka afstöðu eða varpa 

fram sinni skoðun um söguna. Gallinn er að söguskoðun margra sem standa reglulega fyrir 

framan augu almennings, stangast á við rannsóknir og niðurstöður sagnfræðinga. Úr þessu þarf 

að bæta. 

 Misnotkun sögunnar er úti um allt. Sagnfræðingar hafa þeim skyldum að 
gegna að berjast gegn henni því en þeir verða líka að muna að þeim 
dugar ekki að gagnrýna og rannsaka meira og minna hver fyrir annan, 
horfnir inn í heim eigin helgisiða. Þeir verða að vinna fyrir fólkið í 
landinu, almenning, atvinnulífið, stjórnmálamenn, taka þátt í leiknum 
frekar en að freistast til akademísks hreinlífis. Þeir ættu líka að átta sig á 
mikilvægi sögunnar fyrir þjóðir, hópa og einstaklinga.30 

Margoft hefur því verið haldið fram að rannsóknir, sérstaklega innan sagnfræði, séu 

vísindi og þess vegna beri fræðingum að vinna með vísindalegum aðferðum líkt og í 

náttúruvísindum. Þannig skuli halda allri huglægni í skefjum í skrifum, fyrir utan litlar 

málsgreinar í lok hvers kafla eða í niðurlagi. Og jafnvel þá er dreginn upp gífurlegur stafli 

varnagla. Ef efnið býður rannsakanda upp á að taka afstöðu þá er samt mælt með að taka fram 

                                                
28 Viðar Snær Garðarsson, „Að selja söguna‟, bls. 260. 
29 Guðni Th. Jóhannesson, „Við og þeir‟, bls. 246-252. 
30 Sama, bls. 252. 
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að frekari rannsókna sé þörf svo hægt sé að taka fyllilega upplýsta afstöðu. Með þessari nálgun 

ganga stúdentar í gegnum háskólanám sitt með það eitt í farteskinu að nóg sé að þylja upp 

hverja heimildina á fætur annarri líkt og um væri að ræða samansafn mælinga. Svo skuli þeir 

gjöra svo vel að draga engar harðar ályktanir út frá þessum mælingum, sama hvað þær segja.31 

Í Orðalag og efnistök eftir Helga Þorláksson er farið vandlega yfir þau atriði sem 

einkenna góðan og slæman stíl og bent á að hægt sé að taka skýra afstöðu án þess að fórna 

fræðilegum grundvelli.32 Með það í huga að þetta rit er eitt fyrstu skrefanna í sagnfræðinámi þá 

ættu fleiri sagnfræðingar að vera duglegri við að skrifa til almennings, temja sér góðan ritstíl og 

rífa burt akademísku varnarmúrana. En það gengur hægt og mætti halda að þeir séu alltaf að 

bíða eftir að aðrir taki að sér verkið.33  

Þegar það hins vegar gerist þá er sú miðlun gagnrýnd fyrir að vera ófræðileg og illa 

gerð, full af ýkjum og ósannindum og með þann tilgang einan að selja verkið. Misnotkunin er 

úti um allt. Stjórnmálamenn misnota fræðin til að styrkja stöðu sína út frá ákveðinni 

hugmyndafræði. Alþýðlegir fræðingar misnota fræðin með því að taka sterkt til orða og draga 

þannig úr vísindalegri hlutlægni. Akademískir fræðingar eru á hinn bóginn stöðugt að gæta 

fræðanna, oft svo harðlega að þau festast innan múra akademíunnar.34 Erum við ekki komin í 

hringavitleysu? Er ekki kominn tími á að stimpla það inn að öruggara sé að fræðimenn æfi sig 

við að koma skilaboðum sínum sjálfir til almennings? 

2.2 – Orð fyrir vefinn 

Það er mikill munur á að skrifa fyrir fræðilegt tímarit, fræðilega grein fyrir almenna útgáfu og 

svo sérstaklega fyrir vefinn. Eins og fram hefur komið rita margir sagnfræðingar enn mjög 

fræðilega miðaðar greinar, vanalega ætlaðar fyrir aðra á sama fræðasviði. Við getum vel 

ímyndað okkur að það séu svipuð vandamál í öðrum fræðigreinum. En eru sömu vandamál við 

lýði þegar skrifa á fyrir vefinn? 

Vefurinn er allt öðruvísi miðill en prentaður sem þýðir að hugsa þarf uppsetningu og 

texta á allt annan hátt. Nauðsynlegt er að átta sig á hvernig notendur lesa vefsíður, hvers eðlis 

vefurinn er og  mismunandi skjástærðir til aflestrar, vegna uppgangs spjaldtölva og snjallsíma. 

Þar af leiðandi skiptir textinn gífurlegu máli fyrir vefi, og það má líkja þeim sem eru klárir í 

                                                
31 Helgi Þorláksson, Orðalag og efnistök, bls. ix, 5-6; Markús Þ. Þórhallsson, „Hvers kyns er þessi Klíó?‟, 
bls. 280. 
32 Helgi Þorláksson, Orðalag og efnistök, bls. 9-10.  
33 Markús Þ. Þórhallsson, „Hvers kyns er þessi Klíó?‟, bls. 274. 
34 Guðni Th. Jóhannesson, „Við og þeir‟, bls. 249-250. 
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þeim skrifum við skáld sem liggja yfir ritverkum sínum til að gera þau skýrari og auðlæsilegri 

fyrir almenna lesendur.35 Erum við þá komin inn á sömu braut og hefur verið deilt um innan 

sagnfræðinnar? Er verið að fórna hinu fræðilega með því að hreinsa textann á þennan hátt? 

Þetta er spurning um hvernig textinn er hreinsaður. Áherslan ætti að vera á einfaldleika, 

nákvæmni og skýrleika, allt í senn. Einfaldleiki er ekki að minnka umfang upplýsinga eða skera 

burt efnisatriði sem geta reynst mikilvæg síðar í textanum. Að einfalda texta, gera nákvæmnari 

og skýrari gæti verið fólgið í að nefna hluti réttum nöfnum. Hamar er hamar en ekki bara 

verkfæri. Tímabil er vítt hugtak og gæti staðið fyrir daga, vikur, mánuði, ár, áratugi eða aldir. 

Vont veður er ekki nægileg lýsing á veðri.36 

En það má ekki gleyma því að allar villur í texta geta ýtt fólki frá. Þess vegna er 

mikilvægt að vanda einfaldaða textann jafn vel og ítarlega og fræðilega textann. Fyrsta síðan 

þarf þá að vera mjög einföld, skýr og hnitmiðuð, gerð til að vekja áhuga en ekki til að útskýra. 

Eftir það geta lesendur fært sig dýpra í undirsíður og þannig í fræðilegri smáatriði.37  

Ef við líkjum þessu við prentað rit þá væri þetta eins og að opna bók og lesa 

greinargóðan og stuttan inngang með skýrum, einföldum myndum sem styðja við efni textans. 

Næst kemur efnisyfirlitið þar sem finna má kafla sem vekur áhuga. Í upphafi hvers kafla er svo 

annar inngangur sérstaklega fyrir umfjöllunarefni kaflans, stuttur, skýr og aðeins fræðilegri en 

aðalinngangur. Í undirköflunum er hin dýpri og fræðilegri umfjöllun. Inngangarnir væru þá 

bæði kynning og niðurlag efnisins, því þó fræðimenn vilji ekkert frekar en að allur textinn sé 

lesinn þá virðist fólk alla jafna vilja fá svör strax. Ef ekki fullnaðarsvar þá allavega hugmynd 

um hvert svarið er svo það geti leitað í frekara ítarefni. 

2.3 – Orð fyrir vefþætti 

Fræðilegir vefþættir eru í grunninn myndrænn miðill. Sem slíkir lúta þeir sömu lögmálum, ef 

svo má að orði komast, og kvikmyndir almennt. Aðalfrásögnin er sjónræn en einnig er ákveðinn 

hljóðheimur í bakgrunni sem vinnur með hinu myndræna. Slík frásögn byggir í grunninn á 

togstreitu sem birtist í því hvað er myndað (hlutföll, stærðir, massi, dýpt, stefna grunnlína), 

hvernig er myndað (nærmyndir, víðmyndir, lengd tökunnar, grafískar stefnur, birtustig) og 

meðhöndlun myndefnis (afmyndandi linsur, hraðabreyting atburðar).38 Värgtimmen (1968) eftir 

Ingmar Bergman býr yfir mögnuðum togstreitum þegar aðalpersónurnar, Johan og Alma, vaka 

                                                
35 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 58. 
36 Helgi Þorláksson, Orðalag og efnistök, bls. 15-16. 
37 Sigurjón Ólafsson, Bókin um vefinn, bls. 63. 
38 Eisenstein, „Lögmál kvikmyndalistarinnar“, bls. 8.; Eisenstein, „Að nálgast myndformið“, bls. 22. 
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heilu næturnar. Þegar Johan er að fikta með eldspýtur virka þær eins og sprengingar í nær 

almyrkvuðu umhverfinu en stuttu síðar hættir hann og fer að rifja upp minningu úr æsku. Á 

meðan hann segir frá erfiðum minningum er ramminn kyrr og persónurnar tvær nær 

hreyfingarlausar í daufu ljósinu. 

Það eru misræmi og samspil, bæði milli tveggja ramma og innan sama ramma, sem 

skapa togstreitu og magna upp tilfinningar hjá áhorfandanum. Því meira misræmi, því sterkari 

áhrif. Rammarnir fléttast svo saman í eina frásögn, tilfinningalega frásögn 

kvikmyndagerðarmannsins fyrir áhorfandann. Ef leitast er eftir að ná hughrifum í gegnum 

myndræna tjáningu kvikmyndagerðarinnar þarf þess vegna að nýta þessa togstreitu. Annars 

lendir myndin í vélrænu formi þar sem myndefnið sýnir allt í réttum hlutföllum, dýpt, birtu, 

hreyfingu og hraða.39  

Gamlar fræðslumyndir Encyclopædia Britannica eru skýrt dæmi um vélrænt form 

kvikmynda, sérstaklega þau myndbönd sem ætlað er að útskýra flóð og fjöru eða fellibylji. 

Myndefnið er einfalt og gjarnan blanda af lifandi myndum og einföldum teiknimyndum til 

skýringar. Talsetningin segir frá og lýsir stundum því sem myndefninu er ætlað að sýna.40 Bill 

Nichols taldi að heimildarmyndir væru stöðugt að færast í átt að vélrænna formi, í tilraun 

kvikmyndagerðarmanna til að ná fram raunverulegum raunveruleika: 

Slíkar heimildarmyndir nota töframátt eftirlíkingarinnar án þess að 
sögumaður beiti sýnilega brögðum. Fæstir virðast tilbúnir til þess að 
viðurkenna að verk þeirra, allt niður í vef og áferð, geri kvikmyndagerð 
að formi orðræðu sem skapar áhrif, hughrif og sjónarhorn.41 

Heimildarmyndir væru þess vegna hreint frásagnarform umfjöllunarefnisins, en ekki 

túlkun kvikmyndagerðarmannsins. Raunverulegur raunveruleiki heimildarmyndanna væri þá á 

sama stalli og fræðibækur og skýrslur vísinda- og fræðimanna innan veggja akademíunnar. 

Hlutlæg sjónarhorn á raunveruleikann þar sem hvert atriði fær jafnt vægi og höfundurinn 

einungis að setja fram staðreyndir um rannsóknarefnið. En heimildarmynd er ekki fræðibók.  

Fræðibækur eru rit. Skáldsögur eru rit. Heimildarmynd er ekki síður kvikmynd en leikin 

mynd. Munurinn á frásagnarformunum er höfundurinn og hvernig hann leitast við að miðla 

frásögninni. Þess vegna eru heimildarmyndir skapandi meðhöndlun á raunveruleikanum og 

talað er um að þegar fólk viti að verið er að taka það upp virðist það skipta um ham. Út frá 

                                                
39 Eisenstein, „Að nálgast myndformið“, bls. 15-16. 
40 Encyclopædia Britannica „Britannica Classic“, < 
https://www.youtube.com/user/BritannicaOnline/videos >. 
41 Nichols, „Rödd heimildarmynda“, bls. 193. 
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þessu hafa spunnist ýmsar umræður um hversu raunverulegur raunveruleikinn sé í 

heimildarmyndum.42 En það er sama hver höfundurinn er og hvert frásagnarformið er, frásögnin 

mun alltaf litast af höfundinum eða leikstjóranum. 

Þó að myndir og rit séu ekki sama miðlunarformið þá falla bæði undir hugmyndir um 

áhrifamikið upphaf. Í fræðaskrifum, ræðum, skáldsögum, teiknimyndum, heimildamyndum og 

leiknum myndum virðist mikið hvíla á upphafinu.43 Megináherslan á að vekja hughrif er í 

byrjun frásagnar og þar af leiðandi er mikið lagt upp úr því að gera upphafið eins áhrifamikið og 

hægt er. En er munur á þáttagerð og vefþáttagerð? 

Skilgreiningin á vefþáttum er einfaldlega þættir og myndbönd sem hægt er að horfa á á 

vefnum.44 Munurinn er þannig í raun enginn. Youtube er eitt skýrasta dæmið um veitu fyrir 

vefþætti og vefþáttaseríur, en síðan er opin öllum og býður þar af leiðandi upp á mjög 

fjölbreytta þætti og seríur. Tæknilegar kröfur um gæði og útlit, líkt og hjá mörgum 

sjónvarpsstöðum og framleiðslufyrirtækjum, falla í skuggann af því sem fólki finnst áhugavert. 

Svo hafa komið á sjónarsviðið vefþáttaveitur sem þarf að borga fyrir, eins og Netflix, Hulu og 

Amazon Prime, en efnið þar fellur undir svipaða staðla og kröfur og hjá sjónvarpsstöðum á borð 

við HBO og BBC. Lágmarkslengd þátta er um 30 mínútur og hár staðall á framleiðslu og 

gæðum. Stærsti munurinn er að heilu seríurnar verða aðgengilegar á einum degi í stað þess að 

áhorfandinn bíði heila viku eftir næsta þætti. Þar sem þessar veitur setja kröfur og staðla á efnið 

sem þær birta hafa komið fram efasemdir um hvort að þættir þeirra og seríur eigi yfir höfuð að 

kallast vefþáttaseríur.45 En samkvæmt núverandi skilgreiningu eru þetta vefþáttaveitur og allir 

þættir sem birtast þar skilgreindir sem vefþættir. 

  

                                                
42 Nichols, Introduction to Documentary, bls. 6. 
43 Helgi Þorláksson, Orðalag og efnistök, bls. 11; Howard, The Tools of Screenwriting, bls. 49-51. 
44 „Webisode“, Merriam-Webster, < https://www.merriam-webster.com/dictionary/webisode >.; 
„Webisode“, English Oxford, < https://en.oxforddictionaries.com/definition/webisode >.; „Webisode“, 
Dictionary.com, < http://www.dictionary.com/browse/webisode >.; „Webisode“, Collins English, < 
https://www.collinsdictionary.com/us/dictionary/english/webisode >. 
45 Schwartz, „What the F&$k“, < http://www.huffingtonpost.com/david-h-schwartz/what-the-fk-is-a-web-
seri_b_7252398.html >. 
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Samantekt 

Hvað umræðu um loftslagsbreytingar varðar eru ýmis vandamál til staðar. Vissir 

samfélagshópar eiga erfitt með að skilja málefnið og margir vísinda- og fræðimenn verða undir í 

glímunni við að gera sig skiljanlega. Þarna er um að ræða samskiptavandamál sem stigmagnast 

oftar en ekki þar sem báðir aðilar vilja halda sínu striki en leitast ekki við að auka skilning. 

Almenningur fylgist með og veit ekki hvoru hann á að trúa, en velur málstað eftir eigin 

sannfæringu. 

Einfaldasta lausnin væri að efla kennslu fyrir vísinda- og fræðimenn til að tjá sig á 

opinberum vettvangi. Hvetja þá til að venja sig á að skrifa ávallt útdrátt úr rannsóknum sínum 

sem væri sérstaklega ætlaður almenningi. Ýta undir að þeir sendi einfaldaðar útgáfur af 

rannsóknum og niðurstöðum í algeng tímarit og dagblöð. Slíkt gæti þjálfað þá í að draga úr 

stífum fræðimannastíl og hjálpað þeim að ná betri samræðum utan við akademíska varnarmúra. 

Þar sem hver vefþáttur er ívið styttri en heil heimildarmynd er hægt að brjóta 

umfjöllunarefnið niður í smærri búta, líkt og þegar efni er útbúið fyrir vefsíður. Þá getur hver 

þáttur fjallað um tiltekna hluta efnisins og gert það jafnvel ítarlegar en í heimildarmynd. 

Sömuleiðis er hægt að færa áherslur í auknum mæli yfir á að vekja hughrif fyrir hvern þátt, ekki 

bara upphafið. Það að skrifa fyrir vefþætti snýst einmitt um að einfalda textann og gera hann 

skýrari og hnitmiðaðari.  

En það er ekki nóg að gera bara myndbönd þar sem blandað er saman mynd, hljóði og 

texta sem lýsir myndmáli hvers þáttar, heldur skiptir máli hvernig þættirnir eru settir fram á 

vefnum. Það væri hægt að útbúa fræðilega vefþætti sem væru birtir á síðum eins og Youtube og 

Facebook þar sem öllu ítarefni væri troðið inn í sjálfa þættina. Það sem vefþáttagerð býður upp 

á er að minnka ítarefnið og fræðilega efnið í sjálfum þáttunum. Þá myndu tenglar og ábendingar 

um frekari upplýsingar um efnið fylgja í lýsingu við hvern þátt. Allra hentugast væri að vera 

með sérstaka vefsíðu fyrir vefþáttaseríuna þar sem hver þáttur fengi sína undirsíðu til að gera 

umfjölluninni betri skil. Þá yrði hver þáttur eins og inngangur að kafla í bók sem hefði svo 

ítarlegri undirkafla (sjá ítarlegri samlíkingu í kafla 2.2).  



 18 

3 – Vefurinn 
Almennt er fólk farið að nýta sér vefinn sífellt meira í öllum daglegum verkefnum, störfum og 

athöfnum. Það eru ekki nema 50 ár síðan það þótti sjálfgefið að skrifa bréf sem yrði svo sent á 

áfangastað með póstþjónustu. Fyrir 20 árum var hugmyndin um að allir væru með farsíma enn 

mjög fjarlæg í hugum almennings. Í dag þykir mörgum stórfurðulegt að hugsa til þess að geta 

ekki gripið til farsímans til að hringja, senda skilaboð eða tengjast internetinu. Þessi þróun hefur 

leitt af sér aukinn vöxt stafrænnar miðlunar. 

Upplýsingatækni og stafrænar miðlunarleiðir hafa mikil áhrif á 
menningu sam- tímans, hvort sem horft er til afþreyingar, sköpunar, 
samskipta, rannsókna, varðveislu eða miðlunar á hvers kyns 
menningarefni. Sífellt fleiri nota netið til að leita sér upplýsinga um 
íslenska menningu sem verður sífellt aðgengilegri með stafrænum 
miðlunarleiðum. Ísland er netvætt land og netnotkun almennings er ein 
sú mesta í heimi miðað við mannfjölda. Forsendur eru því góðar til að ná 
frekari árangri á þessu sviði.46 

Það eru svo sannarlega 

forsendur til árangurs á sviði 

stafrænnar miðlunar á Íslandi, en árið 

2014 töldust um 97% landsmanna á 

aldrinum 16-74 ára til reglulegra 

netnotenda (þeir sem fara á netið að 

minnsta kosti einu sinni í viku). Það 

verður að teljast hátt miðað við að 

almennt hlutfall í Evrópu er 75%.47 

Ísland situr reyndar í toppsæti heimsins 

alls yfir hlutfall netnotenda af 

höfðatölu.48 Það er töluvert afrek fyrir 

ríflega 300 þúsund manna þjóð. 

                                                
46 Ásta Magnúsdóttir, Menningarstefna, bls. 24. 
47 Árni Fannar Sigurðsson, „Tölvu- og netnotkun“, bls. 1-2. 
48 „IDI 2017 Rank“,International Telecummunication Union [ITU], < http://www.itu.int/net4/ITU-
D/idi/2017/index.html#idi2017rank-tab >. 

Mynd	2:	Internetnotkun	heimsins.	
Hlutfall	netnotenda	af	heildarmannfjölda	í	

heiminum,	1990-2015.		
Heimild:	Skjáskot	af	vefsíðu	The	World	Bank	Group. 
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Þegar litið er á heiminn í heild þá voru um 44% mannfólks á jörðinni nettengd árið 

2015.49 Fyrir sjö árum voru tæplega 30% jarðarbúa nettengd, sem sýnir hversu hratt netið 

breiðist út. Til að átta sig betur á dreifingunni og útbreiðslunni þá er gífurlegur munur á 

dreifingu netvæðingar um heiminn árið 2007 og 2015. Möguleg skýring á aukningunni á 

þessum átta árum eru stöðugt vaxandi vinsældir snjallsíma og spjaldtölva, en 2016 voru fleiri í 

heiminum tengdir netinu með þeim tækjum en í gegnum heimilistölvur.50 Þessi fjöldi 

netnotenda gerir vefmiðlun sífellt fýsilegri kost sem aðalvettvanginn fyrir fræðimenn til að ná til 

almennra notenda.  

  

                                                
49 „Internet users (per 100 people)‟, < 
http://data.worldbank.org/indicator/IT.NET.USER.P2?end=2015&start=1990&view=chart&year=2015&
year_high_desc=true >. 
50 „Mobile and tablet internet usage‟, StatCounter, < http://gs.statcounter.com/press/mobile-and-
tablet-internet-usage-exceeds-desktop-for-first-time-worldwide >. 

Mynd	3:	Netnotendur	2007.	
Hlutfall	netnotenda	í	hverju	

landi	árið	2007.		
Heimild:	Skjáskot	af	vefsíðu	
The	World	Bank	Group. 

Mynd	4:	Netnotendur	2015.	
Hlutfall	netnotenda	í	hverju	

landi	árið	2015.		
Heimild:	Skjáskot	af	vefsíðu	
The	World	Bank	Group.	
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3.1 – Vefþættir 

Vefþáttagerð hefur færst í aukana síðastliðin ár og er nú orðin eitt helsta sviðið fyrir merkta 

afþreyingu (e. branded entertainment). Merkt afþreying er þegar fyrirtæki með ákveðið 

vörumerki framleiðir afþreyingarefni sem er á einhvern hátt tengt vörumerkinu.51 Vörumerkið er 

þá mikilvægur hluti af afþreyingarefninu, líkt og fótboltinn Wilson í bíómyndinni Cast Away 

(2000) sem varð mikilvægur partur af söguþræðinum og þróun aðalkaraktersins.52 Þar sem 

neytendur hafa mikið til fært athygli sína frá hefðbundnum miðlum yfir á samfélagsmiðla, hafa 

fyrirtækin farið að sækja í auknum mæli í vefþáttagerð.53 Önnur dæmi um merkta afþreyingu 

má nefna The LEGO Movie (2014) sem er heil bíómynd sem byggir á vörumerkinu LEGO. Hið 

sama má segja um allar kvikmyndirnar frá teiknimyndablaðarisanum Marvel, eins og The 

Avengers (2012), Iron Man (2008), Captain America: The First Avenger (2011) og Guardians 

of the Galaxy (2014).  

Nokkrar fréttastofur víðs vegar um heiminn hafa tekið upp á því útbúa fréttaefni 

sérstaklega fyrir vefinn, í þeim tilgangi að stækka markhópinn. Vefstöðin AJ+ er afsprengi 

fréttastöðvarinnar Al Jazeera og sérhæfir sig í að gefa út fréttatengt efni fyrir miðla á borð við 

Facebook, Youtube, Twitter og Instagram, í von um að ná betur til yngra fólks.54 Efnið hjá þeim 

er í stöðugri þróun og er nokkuð um mismunandi frásagnarform; viðtöl, fréttaskýringar, 

heimildaþætti og seríur um ákveðin málefni. Misjafnt er eftir þáttum hversu mikið er lagt upp úr 

grafík, krúsidúllum55 og sjónrænum texta. Vaninn er að texti á skjánum sé stór og skýr og helst 

stuttur, svo auðvelt sé að lesa hann af smærri tækjum eins og farsímum. Textinn er einnig 

notaður til að setja fram spurningar og leggja áherslu á einstaka hluta setninga frá 

viðmælendum.56 Þegar þáttur er valinn til að horfa á er möguleiki á að fá upp texta undir 

þættinum sem segir í stuttu máli frá meginatriðum þáttarins og tengir hann við ítarlegri 

umfjöllun annars staðar. 

 

 

                                                
51 Ryan, „What is Branded Entertainment“, < https://tarproductions.com/what-is-branded-entertainment-
and-why-should-you-care/ >.; „Branded Entertainment Definition“, < http://www.branded-entertainment-
examples.novelinfluence.com/branded-entertainment-definition/ >. 
52 Pahwa, „Brand Integration“, < https://www.feedough.com/brand-integration-branded-entertainment/ >. 
53 Elliott, „Shows Online“, < http://www.nytimes.com/2009/11/24/business/media/24adcol.html?_r=0 >. 
54 Edge, „How Al Jazeera’s AJ+ aims to engage millennials.‟, < https://www.journalism.co.uk/news/how-
al-jazeera-s-aj-aims-to-engage-millennials-/s2/a562464/ >. 
55 Hér er átt við grafíska framsetningu gagna, texta, stöpla- og línurita, gjarnan með hreyfingum í þrívíðu 
rúmi og margir mismunandi litir notaðir.  
56 „AJ+“, Al Jazeera Media Network < http://www.ajplus.net/english/ >. 
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Heimi vefþáttagerðarinnar má skipta upp í þrjá flokka: 

a) Myndbandsblogg (e. video blog/vlog) þar sem raunverulegar persónur útbúa þætti 

með sjálfar sig í sviðsljósinu. 

b) Skýringa- og kennslumyndbönd, eins og myndböndin hjá Lynda.com. 

c) Frásagnarvefþáttasería (e. narrative web series) sem nýtir vefþáttaformið til að 

segja sögu. 

Það er síðasti flokkurinn, frásagnarformið, sem virðist bjóða upp á fjölbreyttustu 

tækifærin.57 Þættir í slíkum seríum geta verið allt frá undir mínútu á lengd, eins og sumir þættir 

af Teachers,58 upp í meira en hálftími, líkt og Chronicles of Syntax.59 En þetta eru leiknir þættir. 

Þegar litið er betur yfir síðu AJ+ sést að það er enginn ákveðinn tímarammi utan um þætti 

þeirra. Ef Youtube-rásin þeirra er skoðuð sést að nýjustu myndböndin eru vanalega lengri en 

þau eldri.60 Munurinn á til dæmis AJ+ og fræðslumyndböndum Encyclopædia Britannica felst 

að miklu leyti í mismunandi áhersluatriðum kvikmyndagerðarinnar. Meðan Britannica reynir að 

setja fram hrein fræðslumyndbönd, vélræn og laus við mest alla togstreitu, leitast AJ+ við að 

fjalla um togstreitu samfélaga. Báðir eru vefþættirnir með fjölbreytt myndefni og 

umfjöllunarefni og reyna að vera fræðandi, en efnið frá Britannica er gjarnan litbrigðalítið í 

framsetningu meðan AJ+ leitast við að skreyta myndbönd sín með textum, grafík og römmum á 

hreyfingu. 

Þegar umfjöllun um hlýnun jarðar og loftslagsbreytingar er skoðuð má finna nokkurn 

fjölda myndbanda um efnið á Youtube. Meðal annars er AJ+ með stutt myndband sem er einnig 

skýrt dæmi um hvernig sú rás hefur notað litríkan texta og grafík ásamt krúsidúllu-

hreyfimyndum í vefþáttagerð.61 Flest öll myndbönd sem fjalla um loftslagsbreytingar útskýra 

hlýnunina og nýta gjarnan aðeins eina afleiðingu hennar til útskýringar. Auk þess er mikið lagt 

upp úr því að myndböndin innihaldi líflega hreyfimyndagerð og glaðlega tónlist, en helstu 

vísanir í niðurstöður vísindamanna eru sýndar með línuritum og gröfum.62 It’s Okay To Be 

Smart er ein af þeim rásum sem fjalla reglulega um loftslagsvísindin og nýtir mikið 

                                                
57 Schwartz, „What the F&$k“, < http://www.huffingtonpost.com/david-h-schwartz/what-the-fk-is-a-web-
seri_b_7252398.html >. 
58 Miller, „Teachers“, < http://www.teacherswebseries.com >. 
59 The Multiverse, „Chronicles of Syntax“, < https://youtu.be/P2KQjNaY8qE >. 
60 AJ+, „AJ+“, < https://www.youtube.com/channel/UCV3Nm3T-XAgVhKH9jT0ViRg >. 
61 AJ+, „Climate Change Animation“, < https://www.youtube.com/watch?v=S7jpMG5DS4Q >. 
62 Dæmi: AsapSCIENCE, „What if all the ice melted“, < 
https://www.youtube.com/watch?v=b6CPsGanO_U >.; Climate Commission, „The Impacts of Climate 
Change“, < https://www.youtube.com/watch?v=lhkgmKXOM1A >.; The Royal Society, „An 
introduction to climate change“, < https://www.youtube.com/watch?v=n4e5UPu1co0 >. 
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hreyfimyndir og tónlist. Þar er þó þulurinn sýnilegur, talar beint við áhorfendur og kemur í 

staðinn fyrir grafískan texta.63 

Nokkuð má finna af myndböndum sem gagnrýna niðurstöður vísindanna um 

loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar. Almennt eru það langar heimildarmyndir, 30 mínútur eða 

lengri, og lítið um lita- og textagleði, krúsidúlluhreyfingar eða líflega tónlist. Sömuleiðis leita 

gagnrýnendurnir í að sýna gröf og línurit vísindamanna, en hér er ekki skoðuð nákvæm 

framsetning efasemdarfólks á gröfunum.64 PragerU sker sig að miklu leyti úr með sín 

myndbönd sem gagnrýna loftslagsbreytingar. Þar er um að ræða myndbönd undir sex mínútum 

á lengd og í þeim er manneskja sem sést tala beint við áhorfendur og nokkuð mikið um lita- og 

textagleði og hreyfimyndir.65 Myndböndunum svipar þar af leiðandi mikið til þeirra myndbanda 

sem vilja útskýra loftslagsbreytingarnar og hlýnun jarðar, fyrir utan að setja fram allt annað 

sjónarmið. 

3.2 – Markhópurinn - að ná til allra? 

Það er aldrei hægt að ná til allra. Svo einfalt er það.En það er hægt að reyna að ná til sem flestra. 

Hér hef ég talið upp ófá dæmi um þær leiðir sem hægt er að fara til að stækka markhópinn fyrir 

það efni sem maður ætlar að miðla. Í stuttu máli sagt þá skiptir öllu að vekja hughrif og áhuga. 

Við viljum ná til sem flestra og þar sem stöðug aukning er í netnotkun um heim allan er 

vefmiðlun ein besta leiðin til þess, sérstaklega ef miðlunin þarf að gerast tiltölulega hratt og ná 

sem mestri dreifingu.  

Umfjöllunarefnið má ekki gleymast og hvort það snertir bara íbúa Íslands, sem enn eiga 

langt í land með að verða hálf milljón talsins, eða alls heimsins. Ef á að stækka markhópinn út 

fyrir strendur Íslands liggur beint við að útfæra efnið yfir á ensku. Það er um einn milljarður 

manna um allan heim sem kann eitthvað fyrir sér í ensku66, sem er útbreiddasta tungumál á 

                                                
63 It’s Okay To Be Smart, „Climate Science Videos“, < 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLsmqeqKj7M-p_cC_I81favAvBu4U8-5-2 >. 
64 Dæmi: Watson, „’Global Warming’ is a Crock of Sh*t“, < 
https://www.youtube.com/watch?v=silfiTY32xo >.; Proper Gander, „Climate Change & Agenda 2030“, < 
https://www.youtube.com/watch?v=d8H2Q_fijCk >.; KUSI News, „How the Global Warming Scam 
Began“, < https://www.youtube.com/watch?v=SyUDGfCNC >. 
65 PragerU, „Environmental Science“, < 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLIBtb_NuIJ1zpyK6kNR-xPfszMD_uDsEU >. 
66 „World language‟, Wikipedia, < https://en.wikipedia.org/wiki/World_language >.; „English“, 
Ethnologue, < https://www.ethnologue.com/language/eng >. 
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jörðinni.67 Til að ná eyrum sem flestra þá fellur þessi rammi þannig utan um alla sem nota 

vefinn reglulega og tala eða skilja ensku. 

Þótt umfjöllunarefnið sé fært yfir á ensku þarf samt að reyna að hafa allan texta og 

útskýringar sem einfaldastar og skýrastar. Það skiptir ekki máli á hvaða tungumáli maður 

miðlar; ef markhópurinn er Jón eða Jóna sem vinnur verkamannastarf og er með einungis 

grunnmenntun að baki, þá þurfa upplýsingarnar að innihalda orð sem eru almennt auðskilin. 

Lýsingar og útskýringar verða að vera nokkuð einfaldar og tengja atriði úr hversdagslífinu við 

stærra samhengi. Þar reynist AJ+ mögulega fyrirmynd til að byggja á, enda með skýra ensku og 

almenna orðanotkun frekar en orðræðu fræðimanna. 

Aðalmarkhópurinn er þar af leiðandi enskumælandi fólk sem notast mikið við vefinn og 

hefur ekki enn sannfærst um alvarleika hlýnunar jarðar, hvort svo sem það stafar af pólitískri 

afneitun eða vanþekkingu. Markmiðið er að fræða þennan hóp um hvað á sér stað í umhverfi 

okkar og hverju við megum búast við á komandi áratugum. 

  

                                                
67 „English-speaking world‟, Wikipedia, < https://en.wikipedia.org/wiki/English-speaking_world >.; 
„Summary by language size“, Ethnologue, < https://www.ethnologue.com/statistics/size >. 
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Samantekt 

Tilkoma snjalltækja hefur stóraukið vefnotkun samfélaga heimsins og kallar á stöðuga nýbreytni 

í miðlun. Á sama tíma eykst þörfin fyrir fjölbreyttari umfjöllun um málefni sem snerta öll 

samfélög mannkyns. Umfjöllunin hefur hingað til verið mest í höndum fjölmiðla, almennings, 

fyrirtækja með sérhæfingu í vefmiðlun og fyrirtækja sem hafa ákveðinna hagsmuna að gæta. 

Vísinda- og fræðimenn hafa fengið í hendurnar miðlunarleið sem gefur mikið frelsi til 

nýbreytni og möguleika á að sjá hvað nær helst vinsældum meðal almennings. Þar sem 

myndmiðlar og fréttaveitur hafa löngum verið mikilvægur þáttur í miðlun til almennings má líta 

svo á að vefþáttagerð geti verið hentug aðferð til að miðla niðurstöðum vísinda og fræða. 

Blöndun þessara miðla vekur vonir um að geta fjallað um fræðilegt málefni á fræðilegum 

forsendum. Það að hafa efnið opið fyrir almenning gefur betur færi á að hafa áhrif á almenna 

umræðu. 

Að vissu leyti má lýsa hugmyndinni um miðlun með vefþáttum sem tilraun til að gera 

fræðilega orðræðu skýrari með listinni. Listin í kvikmyndagerðinni, þar á meðal 

heimildarmynda-, þátta- og vefþáttagerð, er að finna togstreituna í umfjöllunarefninu. Það þýðir 

að leitast er eftir að finna hvar togstreitan liggur í gögnum og heimildum, og yfirfæra hana í 

myndrænt form. 

Þó ekki skorti umfjöllun um loftslagsbreytingar og hlýnun jarðar, hefur framsetningin 

verið ansi einsleit. Bjartir tónar í takt við litríkan texta, grafík og hreyfimyndir geta náð athygli 

og myndað andstæðu við mikilvægi umfjöllunarinnar. Hins vegar er spurning hvort þess lags 

framsetning hafi tilætluð áhrif. Lífsgleðin og glaðværðin í framsetningunni getur dregið úr 

mikilvæginu fyrir áhorfendur. 

Margir eru að þreifa fyrir sér með þessa miðlunarleið og reyna að finna hvað virkar 

best. Ekkert eitt skýrt svar hefur fengist og því halda tilraunir áfram.  
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4 – Verkefnið 
Það var 20. janúar 2017 sem ég fékk tölvupóst frá Trausta Valssyni með tillögum að 

vefþáttaseríu um hvaða áhrif hlýnun jarðar mun hafa á heiminn. Hann var búinn að skipta 

seríunni upp í þrjá kafla með fjögur til sex myndbönd í hverjum fyrir sig, alls 14 myndbönd. 

Auk þess hafði hann sett inn stutta lýsingu fyrir hvert og eitt þeirra. Hugmyndin var öll skrifuð á 

ensku með það að markmiði að ná til sem flestra í heiminum (sjá viðauka A).  

Við lögðum því strax af stað með það í huga og eru nær allar hugmyndir okkar skrifaðar 

á ensku. Handritin að þáttunum eru á ensku og jafnframt allt sem birtist á vefnum. Eftir að fyrsta 

sería kemur út verður kannski farið í að íslenska verkið, sérstaklega ef fjallað verður sérstaklega 

um Ísland. Þá yrði þulartexti þýddur yfir á íslensku.  

Verkefnið felst í að framleiða vefþáttaseríu þar sem hver þáttur er ein til þrjár mínútur 

að lengd og aðeins tekið fyrireitt atriði til umfjöllunar í einu. Þættirnir verða gefnir út í 

samhengi þannig að myndist rauður þráður í gegnum þá. Mikilvægt er að þættirnir styðjist við 

vel rökstuddar heimildir og gögn svo að þeir standist fræðilegar kröfur, en nýti sér myndmálið 

til að vekja hughrif. Útgáfa þáttanna verður eingöngu á vefnum með Youtube sem 

aðalútgáfusíðu, en einnig verður stofnaður aðgangur á Facebook og Twitter undir nafni þáttanna 

til að byggja upp ákveðinn samræðuvettvang við áhorfendur. 

Upphaflegar hugmyndir Trausta að útliti þáttanna voru að þeir myndu líkjast gömlum 

fræðslu- og kennslumyndböndum, svipað og gömlu myndböndin frá Encyclopædia Britannica 

(sjá kafla 2.3 og 3.1). Þar eru fræðin höfð að leiðarljósi og rödd kvikmyndagerðarmannsins vart 

greinanleg. Eins fræðandi og þau myndbönd eru þá er togstreitan svo lítil að varla er hægt að 

segja að hún hafi þau tilfinningalegu áhrif sem ég vil skapa með vefþáttaseríunni um hlýnun 

jarðar. Grunnurinn að uppsetningunni er samt hinn fræðilegi stíll Britannica myndbandanna. 

Ofan á það fræðilega form leita ég í grunnatriði kvikmyndagerðarinnar, að finna og sýna 

togstreitu umfjöllunarefnisins. Út frá þeim vefþáttum sem hafa verið nefndir væri möguleg 

lýsing á verkefninu „Encyclopædia Britannica með AJ+ ívafi“. 
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4.1 – Þróun, undirbúningur og verkskipting 

Við Trausti héldum tvo fundi þar sem við ræddum hugmyndina og útfærslu hennar. Við 

vorum sammála um að það þyrfti að fara að velta alvarlega fyrir sér framtíð landaí norðri út frá 

líklegustu breytingum af völdum hlýnandi loftslags. Ég útskýrði einnig fyrir Trausta að 30 

sekúndur væru of knappur tími til að koma bæði upplýsingum til skila og vekja almennilega 

hughrif hjá áhorfendum. Ein mínúta væri það stysta sem hægt væri að komast af með miðað við 

umfang verksins, en endanleg lengd hvers þáttar þyrfti algjörlega að ráðast af stærðargráðu 

umfjöllunarinnar. Trausta leist einnig þokkalega á hugmynd mína um að gera seríuna þannig að 

tenging væri á milli þátta og hún gæti því haldið sér sem ein heild.  

Í framhaldinu fórum við að reyna að brjóta efnið betur niður til að koma því fyrir í 

einstökum þáttum. Sú vinnsla þróaðist út í nýja uppsetningu á kaflaskiptum og umfjöllunarefni 

þáttanna (sjá viðauka B). Þessi nýja grind braut viðfangsefnið meira niður og setti fram 

spurningu fyrir hvern þátt, ásamt aukatitli sem tengdi efnið við þekkta frasa, dægurmenningu 

eða hversdagsleikann. 

Vinnslan við verkefnið fór því vel af stað. Ég vann að handritum þáttanna, uppbyggingu 

umfjöllunarinnar og útliti þáttanna. Trausti var aðaluppspretta fræðanna og helsti gagnrýnandi 

varðandi fræðilegt sjónarhorn umfjallarinnar. Meðal annars nýtti hann ítarefni úr bók sinni, How 

the World will change with Global Warming (2005), til að tengja við uppsetninguna mína. Á 

fyrstu vikum vinnunnar datt ég niður á titilinn Global Warning!, og hefur sá titill haldist. Ég 

setti upp Youtube-rás undir heitinu Global Warning Series,68 Twitter-síðu með nafnið 

GlobalWarningTV69 og Facebook-síðuna Global Warning Series70. Einnig hefur verið útbúinn 

aðgangur að vefsíðunni Patreon.71 Þar er hægt að styrkja hönnuði, ljósmyndara, höfunda, 

listafólk, kvikmyndagerðarfólk og alla þá sem eru að reyna að búa eitthvað til en vantar 

fjármagnið til að halda verkefninu gangandi. 

Upphaflega voru vefþættirnir hugsaðir sem ein sería sem væri skipt upp í nokkra kafla. 

Eftir því sem verkefnið þróaðist var hver kafli orðinn sería út af fyrir sig. Þannig varð kafli eitt 

að fyrstu seríu vefþáttanna, kafli tvö að annarri seríu og kafli þrjú að þriðju seríu. Eftir því sem 

leið á verkið tók ég einnig yfir alla rannsóknarvinnu og Trausti varð hluti af prufuáhorfendahóp. 

                                                
68 < https://www.youtube.com/channel/UCzSesZ6Nih2mS9SiF2Uw1-Q > 
69 < https://twitter.com/GlobalWarningTV > 
70 < https://www.facebook.com/GlobalWarningSeries/ > 
71 < www.patreon.com/GlobalWarningSeries > 
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4.2 – Verkferli vefþáttagerðarinnar 

Verkferlið var upprunalega með hefðbundnu sniði þar sem heildarhugmynd og grind eru fyrst 

unnin til fullnustu og svo handrit að öllu saman eða stórum hluta. Næst er farið í upptökur og 

gerð sjálfs efnisins, þá klippingu, grafík- og hljóðvinnslu, loks er hver þátturinn á fætur öðrum 

kláraður og settur á vefinn um leið. Þetta hefðbundna verkferli kallast foss- eða vatnsfallsaðferð 

(e. waterfall method). Eftir að hafa aflað upplýsinga um aðferð sem hefur aflað sér mikilla 

vinsælda í hugbúnaðargeiranum, og kallast einfaldleg lipur aðferð (e. agile method), var tekin 

ákvörðun um að aðlaga þáttagerðina að henni. 

 

Helsti munurinn á þessum aðferðum er að hefðbundna vatnsfallsaðferðin er stíft ferli 

með ansi fastan tímaramma og mjög takmarkaðan sveigjanleika í fjármagni. Einn verkhluti er 

unninn í einu þar til síðasta verkhluta er lokið. Oft er samt prufukeyrsla á verkinu áður en 

endanleg skil á verkhluta eiga sér stað. Ef upp koma vankantar og annmarkar í prufukeyrslunni 

þarf að glíma við þá á mjög stuttum tíma. Það getur sett strik í reikninginn þegar tímaramminn 

er óliðlegur, sérstaklega ef gallinn er það stór að nauðsyn sé að fara nokkra verkhluta til baka 

með hluta af verkinu. Slíkt verkferli myndi þar af leiðandi henta ágætlega fyrir stærri verk 

og/eða ef gerður hefur verið fastur samningur um verkið. 

Lipra aðferðin skiptir verkum niður í smærri einingar. Tímanum er skipt niður í stutta 

spretti (e. sprint), sem geta verið vika, tvær vikur, jafnvel mánuður. Þá er unnið í öllum 

verkhlutum á sama tíma, en ekki endilega allir að vinna í sama atriðinu. Hugmyndin er að það 

sé einn einstaklingur eða eitt lítið teymi á bak við hvern verkhluta og á hverjum degi verksins 

hittast síðan fulltrúar úr hverjum verkhluta. Þessir fundir kallast hnoðhittingur (e. scrum 

Mynd	5:	Vatnsfallsaðferðin.	
Hver	verkhluti	tekur	við	af	öðrum.	

Heimild:	Jakob	T.	Arnars 

Mynd	6:	Lipur	aðferð.	
Unnið	í	öllum	verkhlutum	í	einu	

í	svokölluðum	sprettum.		
Heimild:	Jakob	T.	Arnars 
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meeting) og þar er farið yfir það í fljótu bragði hvernig verkið gengur. Hver dagur er þá eitt 

hnoð (e. scrum) og ef einhver lendir í erfiðleikum í sínum verkhluta þá getur hann tilkynnt það 

strax á næsta hnoðhittingi. Kannski finnst þá lausnin á vandamálinu hjá öðru verkhlutateymi.72  

Það sem er mest einkennandi við lipru aðferðina er mikilvægi þess að vera í tengslum 

við notendurna í gegnum allt ferlið. Annað er það að unnið er í litlum teymum sem eiga í 

samskiptum sín á milli á hnoðhittingum, sem ætti að styrkja samstarfið og hjálpa verkinu áfram. 

Auk þess er ferlið til þess gert að geta tekið á vandamálum og/eða breyttum forsendum á mun 

styttri tíma en hefðbundna vatnsfallið. Mörgum teymum hefur tekist að stytta tímann við gerð 

minni hugbúnaðar úr mánuðum í vikur. Það þýðir örari þróun í takt við öra aukningu í fjölda 

neytenda. 

En hvernig er hægt að yfirfæra þessa aðferð á gerð vefþátta? Þar sem teymið 

samanstendur aðeins af einum einstakling, þá þarfnast ferlið aðlögunar. Einnig eru verkhlutar 

ansi margir og fjölbreyttir og nær ómögulegt fyrir mig einan að vinna í nákvæmri eftirmynd af 

hnoðhugmyndinni. Því var hverjum verkhluta skipt á milli daga og jafnvel tekinn fyrir einn hluti 

fyrri part dags og annar hluti seinni part. Fyrstu sprettirnir voru langir þar sem enn var verið að 

kynnast aðferðinni og ýmsar hugmyndir um grunnforsendur á flugi. Eftir því sem meiri vani 

kemst á ferlið og forsendur skýrast er búist við að tíminn sem fer í hvern sprett styttist.  

Tafla	1:	Verkáætlun	miðað	við	lipru	aðferðina.	

Verkáætlun 

Sprettur 0 Sprettur 1 Sprettur 2 Sprettur 3 

Þáttur 0 

Hugmynd 

Handrit 

Framleiðsla 

Þáttur 1 

Hugmynd 

Handrit 

Framleiðsla 

Þáttur 2 

Hugmynd 

Handrit 

Framleiðsla 

Þáttur 3 

Hugmynd 

Handrit 

Framleiðsla 

  Þáttur 0 

Tökur 

Eftirvinnsla 

Prufuútgáfa 

Þáttur 1 

Tökur 

Eftirvinnsla 

Prufuútgáfa 

Þáttur 2 

Tökur 

Eftirvinnsla 

Prufuútgáfa 

    Þáttur 0 Lokaútgáfa Þáttur 1 Lokaútgáfa 

Við getum ímyndað okkur að fyrsti spretturinn sé hugmyndaþróunin og upphaf handrits 

og framleiðslu (sprettur 0 í töflu 1). Næsti sprettur væri þá þróun, handrit og framleiðsla næsta 

þáttar, á meðan unnið væri í tökum, eftirvinnslu og prufuútgáfum þáttarins á undan. Hver 

                                                
72 „The Agile Movement‟, < http://agilemethodology.org >.; Ambler, „Examining the Agile Manifesto“, 
< http://www.ambysoft.com/essays/agileManifesto.html >. 
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sprettur gæti tekið allt frá örfáum dögum upp í tvær vikur. Lengd hvers spretts ræðst þar af 

leiðandi af umfangi hvers þáttar eða hverrar seríu. Sömuleiðis gefur þessi aðferð færi á 

tilfærslum verkefna á milli spretta, til dæmis ef niðurstöður prufuútgáfu gefa tilefni til 

endurskoðunar, breytinga eða uppfærslna á einstaka atriðum.  

4.3 – Inngangssería vefþáttanna 

Fyrstu þrír þættirnir voru svolítinn tíma að fæðast, en þeir eru hugsaðir sem inngangur fyrir 

vefþættina, svokölluð sería núll. Þættirnir þrír skiptast í kitlu, kynningu og grunnútskýringu 

hugtaka. Hér verður farið yfir handrit seríu núll, hvaða forrit voru notuð við gerð þáttanna, 

hvernig myndefnið var sett saman, hugmyndafræðina á bak við myndmálið og þróun þáttanna 

frá handriti til útgáfu. Einnig eru teknar saman athugasemdir prufuhóps og sýnd tengsl þeirra 

við þróun myndbandanna. 

Handrit 
Tafla 2: Handrit að kitlu 

Screen / Image Voice over / Sound 

Black. 

Pilot: 

This is your captain speaking. We have arrived at 
our destination well ahead of schedule. The 
weather is hot, and getting hotter. But I hope your 
stay will be bearable and with proper planning you 
will be able to survive. 

Inside of a door on a plane, 
handle turning and door 
slowly starting to open. 

Stewardess: 

Please leave in an orderly fashion. Don’t forget your 
gas masks and extra oxygen. 

Inside of a door on a plane 
continued, outside light 
flooding in, too bright - fades 
to white. 

Narrator: 

Is this … is this our future? And only a lifetime 
away? Is this what I want for my children? 

Series title.  
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Tafla 3: Handrit að kynningu 

Screen / Image Voice over / Sound 

Earth is spinning in space. 

Narrator: 

Some are still asking: “Is global warming real?” 
The short answer? Yes. 
How do I know? I’m from Iceland, where everything is 
changing. 

Pictures; old vs. new.? 

Narrator: 

Glaciers are melting away. 
Sea ice is disappearing. 
Permafrost is dissipating. 
Every winter has less snowfall, 
Every summer lasts longer, 
And every heatwave gets more intense. 

Earth is spinning in space 
slowly turning more 
yellowish (signifying 
increased heat.) 

Narrator: 

Why is this happening? Greenhouse gases. 
Carbon dioxide and methane are the main issue. 
We need them in certain amounts. 
Too much and we are affecting every ecosystem on 
the globe. 
Even our own. 
This is no longer a question of only saving 
endangered species. 
This is about saving our own. 
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Tafla 4: Handrit að útskýringu 

Screen / Image Voice over / Sound 

Hot coffee in a mug fades in. 
Multiple pictures of various 
breakfasts added around 
mug. 

Narrator: 

Today I just had a cup of coffee for breakfast. But is 
that my only breakfast every morning? This time 
might have been an exception. 

Breakfast images fade out. 
Earth fades in. Zoom in on a 
small portion of Earth. Image 
of a weather forecast fades 
in. 

Narrator: 

In the same way, saying it’s cold outside today says 
nothing about the general climate, only what the 
weather is today. 

Earth zooms slowly out. 
More weather forecasts 
appear and then multiply for 
each area. 

Narrator: 

Climate is the big picture. You can’t look at a tiny 
portion of it and claim it proof of how the big picture 
is. You have to find all the tiny pictures and connect 
them. 
Only then can you see the big picture. 

Weather forecasts fade out. 
Narrator: 

But the climate has been ever changing. 

Northern hemisphere of 
globe becomes white and 
zooms in to Iceland. 

Narrator: 

Ten thousand years ago an ice age was coming to 
an end. 
Iceland and the northern hemisphere was more or 
less covered in ice and snow. 
In three thousand years the ice and snow melted 
and the climate around Iceland heated up by four 
degrees celsius. 
That happened in three thousand years by natural 
forces. 

Iceland goes from white to 
green with a few glaciers. 

Narrator: 

Over the last hundred years our home has heated 
up by one degree celsius. 
Over the next hundred years it is predicted to have 
heated up by a further two to four degrees. 
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Earth zooms out and spins 
in space. 

Narrator: 

We have then managed to make something happen 
in two hundred years which would otherwise have 
taken thousands of years. 
Our home, our future, is in terrible danger … 

Disruption in image 
transmission like a bad 
television connection. Image 
goes suddenly out. 

Narrator: 

… if we do not change. 

 

 Þróun handrita 
Fyrsta uppkast að handriti fyrsta þáttar er í raun handrit að kitlu fyrir vefþáttaseríuna. Kitlur (e. 

teaser) eru gerðar til að vekja hughrif og áhuga, lokka áhorfendur inn svo að þeir biðji um 

meira. Vel heppnuð kitla getur þess vegna skipt miklu máli hvað varðar vinsældir og dreifingu. 

Í upphaflegu handriti að kitlu er áherslan lögð á að við séum í ferðalagi til framtíðar (sjá 

töflu 2). Upphafsorðin eru sögð eins og flugstjóri sé að flytja tilkynningu fyrir farþega. Augljóst 

ferðalag. En eitthvað er ekki rétt, hurðin á vélinni opnast og frekar eyðilegt og framandi 

landslag birtist. Og við spyrjum okkur hvort þetta sé framtíðin sem við viljum. Með þessu er 

reynt strax í upphafi að vekja upp spurningar hjá áhorfandanum varðandi framtíðarhorfur 

heimsins. 

Hugmyndin um hvernig þáttur tvö ætti að líta út vaknaði út frá athugasemdum við 

prufuútgáfur af kitlunni. Þar var talað um að sjá jörðina snúast í himingeimnum og handritið var 

sérstaklega skrifað með það í huga. Þátturinn var hugsaður sem endurnýtanlegur þannig að hluti 

af honum yrði grunnur að inngangsgrafík hvers þáttar í næstu seríum. 

Áherslan er á að tengja áhorfandann við jörðina í heild og undirbúa hann fyrir seríu eitt, 

þar sem aðaláherslan verður lögð á stöðuna í dag og sönnunargögn fyrir hlýnun jarðar. Hins 

vegar er dramatíkin fyrst og fremst sett í talsetninguna og myndefnið hugsað til að styðja við og 

magna upp orð sögumanns. Það er eiginlega öfugt við þátt eitt hér á undan þar sem myndefnið 

og hljóðheimurinn stjórna upplifuninni frekar en talsetningin. 

Upphaflega var útskýringaþátturinn hugsaður sem áframhald af kynningarþættinum en 

handritið reyndist vera að mestu endursögn á sömu atriðum. Nýtt handrit var skrifað í þeim 

tilgangi að reyna að útskýra algengan misskilning meðal gagnrýnisradda loftslagsbreytinganna. 

Reynt er að útskýra muninn á veðri og loftslagi með því að tengja það við hversdagslega athöfn, 
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eins og að fá sér morgunmat. Þannig eru flóknar mælingar vísindanna tengdar við daglega 

athöfn hjá milljörðum manna. 

Í þessu tilviki er morgunmatur einn kaffibolli og til að tengja áhorfanda og frásögn betur 

er notast við lifandi myndefni úr nútíma. Þar sem síðari hluti þáttarins snýr að 

loftslagsbreytingum fyrir þúsundum ára er myndefnið sett í stíl við gömul fræðslu- og 

fréttaskýringarmyndbönd. Þannig er reynt að tengja áhorfandann við þann tíma sem sögumaður 

ræðir í hvert sinn. 

Vinnsla þáttanna 

Við gerð kitlunnar voru notuð þrjú forrit: 

myndvinnsluforritið Adobe Photoshop, 

grafíkvinnsluforritið Adobe After Effects og 

klippiforritið Final Cut Pro X. Photoshop notaði ég til 

að útbúa myndir fyrir sviðsetningu í After Effects. Ég 

fann fyrst myndir sem ég hafði sjálfur tekið á ferðum 

mínum um Ísland og svo leitaði ég með Google að 

myndum fyrir forgrunn landslagsins og fyrir hurðina á 

farartækin. Gætt var sérstaklega að höfundarétti við 

leitina og vísað í heimildir í lýsingu hvers myndbands 

á Youtube.73 Ég opnaði myndirnar í Photoshop og 

klippti út hluta landslagsins með flýtivalstólinu (e. 

quick selection tool). Næst tók ég myndirnar inn í 

After Effects og stillti þeim upp í þrívíðu rými og 

hreyfði þær um það til að mynda hreyfingu eins og 

áhorfandinn væri að ganga út úr farartæki. 

Eftir að hafa útfært atriðið í After Effects var 

það flutt út úr forritinu sem myndbandsskrá og sú 

myndbandsskrá tekin inn í Final Cut Pro X. Þar hlóð 

ég einnig inn hljóðum og talsetningu, útbjó skjátexta 

og raðaði því saman til að skapa mjög dramatískt 

andrúmsloft. 

                                                
73 Í lýsingu er getið hvaðan myndefnið er fengið. Farið er eftir leiðbeiningum af vefsíðum sem myndefnið 
er fengið frá. Sjá lýsingu við kitlu: https://youtu.be/hUNyW4zPWG4 

Mynd	8:	Yfirborð	Mars.	
Yfirborð	Mars	passar	vel	við	
hugmyndir	um	auðnir	jarðar	í	

framtíðinni.	
Heimild: NASA 

Mynd	7:	Hæð	úr	íslensku	landslagi.	
Það	er	mikið	af	litlum	fellum		
og	hólum	á	Íslandi.	Nýtist	vel	í	

dómsdagspælingar.	
Heimild:	Jakob	T.	Arnars.	
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 Þegar handritið að kynningarþættinum var tilbúið hófst mikil leit á vefnum að 

almennilegri jörð að hringsnúast í himingeimnum. Fljótt kom í ljós að það þyrfti að útbúa 

hnöttinn frá grunni, því myndefni þáttarins kallar á fljótandi jörð með engum bakgrunni.  Til 

þess er notað þrívíddarforritið Blender sem er frítt forrit. Jafnframt bættist þar við meiri 

möguleiki á að breyta lit lofthjúpsins úr bláum í gulleitan til að tákna aukinn hita. 

Þótt kennslumyndbandið væri undir klukkutíma að lengd þá tók það um heilan 

vinnudag að útbúa sérútgáfu af jörðinni í Blender og setja út myndrænt fyrir Final Cut Pro X. 

Það fór mikill tími í að litastilla og blanda saman fleiri en einni 

útgáfu til að ná fram almennilegri togstreitu á milli upphafs og 

endis þáttarins. 

Í útskýringaþætti er notast við sama hnött og í 

kynningarþætti. Hluti af grafíkinni er unninn í Blender, sem er 

tímafrekt, og að keyra myndefnið úr forritinu til að nýta í önnur 

forrit getur tekið allt að heilan vinnudag. Það þýðir að verk geta 

tafist um nokkra daga ef reglulega þarf að gera breytingar á 

myndefninu úr forritinu.  

Áframhaldandi vinnsla á grafík er gerð í forritinu 

Motion í stað After Effects. Motion er fylgiforrit Final Cut Pro X og ætti að henta betur fyrir 

samþættingu milli forrita. Adobe After Effects er til að mynda mun hentugra fyrir klippivinnu í 

forritinu Adobe Premiere Pro og sérstakur valmöguleiki innan þeirra forrita til að hoppa á milli 

hljóðblöndunar og textagerðar. 

 Prufuútgáfur og athugasemdir 
Prufuáhorfendur voru ekki valdir af handahófi, en úrtak í prufuhóp réðst af tengslum og 

bakgrunni áhorfenda. Áhorfandi A er Trausti Valsson, nátengdur verkefninu og fræðilegur 

ráðgjafi. Áhorfandi B er nemandi í 

hagnýtri menningarmiðlun, ekki með 

neina sérþekkingu um loftslagsbreytingar 

en vinnur að eigin vefþáttaseríu. 

Áhorfandi C er par, annar aðilinn er 

kvikmyndagerðarmaður í Svíþjóð og 

hinn er áhugamanneskja um vefþáttagerð 

og náttúruvernd. Áhorfandi D er Mynd	10:	Framtíðarútlit	jarðar.	
Útlit	jarðar	í	framtíðinni	samkvæmt	kitlunni.	

Heimild:	NASA/Jakob	T.	Arnars. 

Mynd	9:	Líkan	af	jörðinni	
úr	forritinu	Blender.	

Heimild:	NASA/Jakob	T.	
Arnars. 
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menntaður í heimspeki, vinnur á skrifstofu og hefur litla þekkingu á kvikmyndagerð. 

Fyrsta prufuútgáfa af kitlunni var tilbúin 19. mars 2017 og hafði ekkert landslag utan 

við hurðina á farartækinu. Það var meðvituð ákvörðun og búist við að hún myndi lita viðbrögð 

prufuhóps. Prufuhópurinn var frekar lítill fyrir kitluna og þess vegna bárust fáar athugasemdir. 

Ein ítarleg athugasemd barst frá áhorfanda A. Þar voru bornar upp persónulegar hugmyndir um 

hvernig kitlan ætti að líta út, meðal annars útlit landslags, og möguleikinn á að skipta algjörlega 

um gír og sýna jörðina fljótandi í geimnum. Áhorfandi B lofaði kitluna í hástert fyrir utan hluta 

af rödd sögumanns sem honum þótti of „geimuð“ (sjá viðauka D), það er að hún bergmálaði of 

mikið. 

Landslagið kom inn í prufuútgáfu tvö og lét áhorfandi A athugasemdir sínar fylgja með 

í almennum athugasemdum við handritin að fyrstu þremur þáttunum. Hann taldi að það vantaði 

draugalegra hljóð undir lokin, eins og ónotalegt gnauð í vindi, og fannst sandstormsgrafíkin 

virka meira eins og „snjóhröngl‟ heldur en sandstormur (sjá viðauka C). Áhorfandi B var yfir 

sig hrifinn af nýju útgáfunni af kitlunni og ánægður með að hlustað hefði verið á athugasemdir 

hans við fyrstu prufuútgáfuna (sjá viðauka D). 

Kynningarþátturinn varð  ómeðfærilegur og urðu til alls átta prufuútgáfur. Áhorfandi A 

var farinn í þá átt að reyna að stjórna útliti þáttarins og kallaði stöðugt á ýktari útfærslu á 

hvernig jörðin breytti lit. Hann vildi ýkja upp sitt fræðilega sjónarmið á myndrænan hátt og 

óskaði meðal annars eftir að geta séð ljósgeislapílur stefna á jörðina og steikingarhljóð undir. 

Áhorfanda B fannst tilraunin við að útbúa hitabylgjur utan um jörðina misheppnast og vera 

hreinlega óþarfi. Áhorfandi C fékk þrjár prufuútgáfur í einu til að skoða og taldi meðal annars 

að það ætti að minnka texta vegna þess að rödd sögumanns væri nóg. Áhorfanda D fannst 

myndræni þátturinn þurfa að vera meira skapandi frekar en bókstafleg endurgerð fræðanna (sjá 

viðauka E). 

Útskýringaþátturinn var fljótunninn og aðeins gerðar tvær prufuútgáfur. Tilraun var 

gerð með breytta myndræna frásögn en reynt að útbúa myndefnið í tengslum við orð 

sögumanns. Þar sem tengt var við morgunmat var gerð tilraun til að taka myndefnið upp 

fríhendis á síma. Áhorfandi A tók ekki þátt í prufuáhorfi vegna persónulegra aðstæðna. 

Áhorfendur B, C og D settu allir út á upphafsskot þáttarins og þótti það ekki nógu vel útfært til 

að vera skiljanlegt, aðallega út af því að það var of mikil hreyfing á skotinu. Eftir nýjar tökur á 

upphafsskoti þar sem þrífótur var nýttur til að gera það stöðugt, var annað hljóð í áhorfendum. 

Áhorfandi C taldi þó að setningar sögumanns þyrftu að vera skýrari og lagði til að klippa senuna 

alveg út (sjá viðauka F). 
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Almennt séð voru viðbrögð prufuáhorfenda jákvæð gagnvart þessum þremur þáttum 

inngangsseríunnar og þótti öllum þættirnir dramatískir og vekja áhuga. Uppbyggingin að fyrstu 

seríu virðist þannig hafa virkað vel. 

4.4 – Sería eitt 

Fyrsta sería ber heitið The Evidence og er ætlað að fara yfir þær breytingar sem hafa átt sér stað 

og eru enn í gangi. Farið er yfir atriði eins og bráðnun hafíss og jökla, auknar hitabylgjur, 

breytta veðráttu, vatnsskort og stækkandi eyðimerkur. Notast er við sömu forrit og í 

inngangsþáttunum, Blender og Final Cut Pro X. Alls eru þetta níu þættir og er síðasti þátturinn 

eiginleg niðurstaða fyrstu seríu ásamt því að undirbúa áhorfandann fyrir seríu tvö. 

Beinagrind 
Með uppsetningu beinagrindar að fyrstu seríu var verið að vinna með hugmyndir. Reynt var að 

skýra efnistök með því að skipta umfjölluninni upp og punktað niður mögulegt myndefni fyrir 

hvern þátt.  

Tafla	5:	Sería	1	-	beinagrind.	

Episode # Focus / Tension 

1 Which areas are warming up? 

Heating of the globe = heating of the sea. 

Image: Heat map of globe by NASA. 

2 Glaciers are melting. 

Image: Batman Begins (2005) vs. today; Hrafn Gunnlaugs 
documentary. 

3 Ice in the Arctic is going, melting … gone? 

Sea ice is disappearing. Fast. 

Image: NASA, Trausti Valsson. 

4 Permafrost is dissipating. 

Image: NASA and examples of methane escaping the 
ground. 

5 Water shortage and heatwaves. 

Crop failings, forest fires and deaths. 

Image: NASA and news footage. 
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6 Desert expansion. 

Crop failings and forest fires lead to the expanse. 

Image: NASA and news footage. 

7 Increased intensity in weather. 

Resulting in floods, destruction and general social 
disruption. 

Increased death rate? 

Image: NASA and news footage. 

8 Overall migration. 

From equator to poles. 

Image: NASA and news footage. 

9 Is there a U-turn? 

Or – Can we go back home? 

 

 Handrit 
Tafla	6:	Sería	1,	þáttur	1	

Screen / Image Voice over / Sound / Text 

Intro text w/star background.  
Text with question. 
Revolving earth fades in. 

Text: 

Where has the Earth been heating up? 

Narrator: 

Since 1880 the earth, our home, has been getting 
warmer. 
Over the last few decades the speed of this 
warming has become increasingly alarming. 

Fade: Cloud map is switched 
out for heat map overlay 
around revolving earth. 

Narrator: 

It has been happening faster in the northern 
hemisphere than other parts of our home. But the 
equator is quickly catching up. 

Revolving earth rolls until the 
Antarctic fills frame. 

Narrator: 

The only place that seems mostly unaffected is the 
Antarctic. That’s because it’s geographically isolated 
from the rest. 

Revolving earth rolls back. Narrator: 

It will catch up. 
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Tafla	7:	Sería	1,	þáttur	2.	

Screen / Image Voice over / Sound / Text 

Intro text w/star background.  
Text with question. 
Revolving earth fades in. 

Text: 

Dry equator? 

Narrator: 

The Earth is our home. 

Earth zooms in, equator in 
middle of frame. 

Narrator: 

Most of us have gathered close to warmer climate. 

But this is a breathing planet where life has adapted 
to its constant changes. 

Radar points appear, 
signifying crop failings and 
water shortage. 

Narrator: 

Ranging from deserts, to rainforests, to farmlands 
and wetlands. 

These areas have seen the occasional drought, 
heat waves, heavy rainfalls, floods and forest fires. 
In recent years these events have become more 
frequent and extreme, causing deaths and 
destroying homes. 

Earth zooms out, the equator 
getting more yellow. 
Fire overlay. 

Narrator: 

And it has only increased in both frequency and 
extremety. 

And all signs point towards it only getting worse. 
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Tafla	8:	Sería	1,	þáttur	3.	

Screen / Image Voice over / Sound / Text 

Intro text w/star background.  
Text with question. 
Revolving earth fades in. 

Text: 

Dry expansion? 

Narrator: 

The habitable/human zone is littered with dry areas, 
sensitive to increased warming. 

The equator has a yellowish 
tint. Radar points from 
episode 2. 

Narrator: 

These areas have been able to sustain agriculture, 
forests and life that needs regular water sources. 

This is changing. 

Earth zooms in on desert 
areas. 

Narrator: 

The increase in droughts and heat have caused 
crop failings, forest fires and life-threatening heat 
waves. Each seems to be getting worse every year, 
and they don’t seem to be stopping anytime soon. 

Green around deserts 
dissipates, turns into desert. 

Narrator: 

These events can be described as deserts, arid 
landscapes are getting dryer. Life has started to 
migrate away from those areas and as it continues 
to dry up, the deserts will grow. 

Frame starts burning from 
center to edges. 

Narrator: 

Where there is little water, there is little life. 
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Tafla	9:	Sería	1,	þáttur	4.	

Screen / Image Voice over / Sound / Text 

Intro text w/star background.  
Text with question. 
Revolving earth fades in. 

Text: 

Boiling seas? 

Narrator: 

Water is plentiful on our home. 

Inputs: Marine life. 

Narrator: 

It is a main source of life on Earth, and covers most 
of its surface. 

The sea is home to most of Earth’s life and water is 
essential to our home’s ecosystems. 

Overlay fades in – warming 
of the sea. 
Overlay change – rough 
guide to general marine 
movement. 

Narrator: 

But the sea is changing. It’s getting warmer. And 
sea life has been trying to adapt by moving with the 
temperature. 

Marine life is changing rapidly. 

We have also felt the change of the sea in our 
weather. 

Hurricane clouds appear 
over Atlantic Ocean, their 
progress shown. 

Narrator: 

For a long time it has counter-acted storms and 
hurricanes. 

These storms have become extremely severe 
because the top layer of the sea has gotten so 
warm it can no longer counter-act hurricanes. 

Inputs: Storms, ruined 
habitats. 
Fade out. 

Narrator: 

These storms pass over human habitats and make 
surviving even more difficult. 

In addition to droughts, these are changing our 
home. 
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Tafla	10:	Sería	1,	þáttur	5.	

Screen / Image Voice over / Sound / Text 

Intro text w/star background.  
Text with question. 
Revolving earth fades in. 

Text: 

Melting seas? 

Narrator: 

Ice is very important. 

Zooms in on northern 
hemisphere. 

Narrator: 

For thousands of years sea ice has been an 
integral part of the ecosystem. 

Inputs: Sea ice. 
Narrator: 

But in both the Arctic and the Antarctic, it is 
breaking apart. 

Arctic sea ice cover past 
decades. 
Earth turns – Arctic in the 
middle. 

Narrator: 

The ice is retreating, melting into the sea. 

Which will have catastrophic effects on the current 
ecosystems. 

Arctic sea ice fades away. 
Narrator: 

Ice is extremely important. 
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Tafla	11:	Sería	1,	þáttur	6.	

Screen / Image Voice over / Sound / Text 

Intro text w/star background.  
Text with question. 
Revolving earth fades in. 

Text: 

Melting mountains? 

Narrator: 

Glaciers. Magnificent to behold. 

Inputs: Glaciers. 

Narrator: 

Great mountains with a snowy topping all year 
round.  

Popular among tourists, photgraphers and film 
makers. 

Images: Glaciers then and 
now. 

Narrator: 

But these glaciers are undressing before our very 
eyes. 

Every single one of them is retreating further inland 
and higher up into the mountains. 

Glaciers fade out. 
Narrator: 

Those majestic snow caps might one day become 
extinct. 
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Tafla	12:	Sería	1,	þáttur	7.	

Screen / Image Voice over / Sound / Text 

Intro text w/star background.  
Text with question. 
Revolving earth fades in. 

Text: 

Melting ground? 

Narrator: 

Permafrost.  

Zooms in on northern 
hemisphere. 

Narrator: 

Where the ground stays frozen. 

These are slowly dissipating, going soft. 

Animation: Frozen ground 
thaws and releases gases. 

Narrator: 

Within the permafrost are massive amounts of 
greenhouse gases. 

When it thaws the gases are released, causing even 
more warming. 

Northern hemisphere – area 
of permafrost coloured. Area 
retreats to pole. 

Narrator: 

This can cause the permafrost to accelerate its own 
thawing. 

There will be a point of no return for the permafrost. 

Fade out. 
Narrator: 

That point might already have been reached. 
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Tafla	13:	Sería	1,	þáttur	8.	

Screen / Image Voice over / Sound / Text 

Intro text w/star background.  
Text with question. 
Revolving earth fades in. 

Text: 

Where do we go? 

Narrator: 

We are already witnessing dramatic changes in our 
environment. 

A ribbon appears around 
earth. 

Narrator: 

Areas sensitive to increased severe weather 
anomalies are already becoming less habitable. 

Ribbon expands north and 
south. 
Starts splitting around 
equator. 

Narrator: 

And people are already starting to migrate, from the 
dry and warm climate to a more temperate one. 

The rift expands, ribbons 
engulf the Arctic and 
Antarctic. 

Narrator: 

If the equator is the center and the poles are the 
edges, we are moving to the edge. 

Southern ribbon fades out. 
Zooms in on northern 
hemisphere. 

Narrator: 

The edge is becoming the new center. 

 

Tafla	14:	Sería	1,	þáttur	9.	

Screen / Image Voice over / Sound / Text 

Intro text w/star background.  
Text with question. 
Revolving earth fades in. 

Text: 

Will we return? 

Narrator: 

Can global warming be reversed? 

Static glitch. 
Frame freeze. 
Cut to black. 

Narrator: 

It will turn back, but not for a few hundred years. 

Image: flowers, wildlife. 
Fade out. 

Narrator: 

All we can do now is minimize the damage and try 
to adapt to the coming changes. 
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 Vinnsla þáttanna 
Fyrstu vikurnar fóru í að móta handrit þáttanna, textann fyrir þul og útbúa grunnefni í Blender. 

Þrívíða módelið af jörðinni (sjá mynd 9) með stjörnur í bakgrunni var hugsað sem aðalgrunnur 

að hverjum þætti. Hugmyndin var að hafa það sem hluta af inngangsbút hvers þáttar. Útbúnir 

voru mismunandi aðdrættir og snúningar og stopp í Blender, allt í takt við umfjöllunarefnið. 

Næst var þulartexti tekinn upp og algjörar grunnútgáfur fyrstu sex þáttanna settar saman.  

Við samsetningu grunnsins kom betur í ljós að inngangsbúturinn virkaði betur með 

texta eingöngu, titil vefþáttaseríunnar og svo titil hvers þáttar svífandi fyrir framan 

stjörnubakgrunn. Strax í framhaldi myndi þá birtast þrívíða módelið af jörðinni. Einnig kom í 

ljós að vinnan við að útbúa mismunandi myndefni af þrívíðri jörð væri mjög tímafrek. Skoðun á 

efninu og gögnum leiddi af sér þá niðurstöðu að einfaldara væri að nýta tvívítt kort af jörðinni, 

sérstaklega í atriðum þar sem sýnd eru heildaráhrif. Myndefni frá geimvísindastofnun 

Bandaríkjanna, NASA,74 er notað í gerð þrívíða módelsins og aftur var leitað í þeirra smiðju að 

tvívíðu myndefni. Einnig var farið í að skoða uppbrot á myndefninu, eins og í 

útskýringaþættinum þar sem lifandi myndefni var af kaffibolla til að tengja við daglega athöfn í 

nútíma. Slíkt uppbrot á myndefni fer algjörlega eftir umfjöllunarefni hvers þáttar, þulartexta og 

hvernig myndrænum áhrifum er leitast eftir. 

Fyrir The Evidence hefði þurft gífurlega mikla vinnu og fjármagn við að útbúa 

uppbrotsskot, sérstaklega í líkingu við þau skot sem eru notuð. Til að forðast of mikinn kostnað 

og eiga meiri tíma fyrir grafíska vinnslu, klippingu og hljóðvinnslu, eru fengin myndefni úr 

myndefnabanka. Nokkrar vefsíður gefa aðgang að slíkum myndefnabanka, meðal annars 

Shutterstock75 og Videoblocks.76 Eftir ítarlega skoðun á þessum bönkum eða söfnum, gæðum 

myndefnis þeirra og viðskiptamódelum, varð Videoblocks fyrir valinu. Gæðin og magnið eru 

ekki eins mikil og hjá Shutterstock en aðgangur fæst að frekar miklu efni í þokkalegum gæðum 

fyrir tiltölulega lága upphæð, hvort sem greitt er mánaðarlega eða á árs grundvelli.77 Efni sem er 

keypt og notað frá þessum síðum fellur undir frjálsa notkun og þarf kaupandi í flestum tilvikum 

einungis að vísa í vefsíðu myndefnabankans.78 

                                                
74 Mest frá „NASA Scientific Visualization Studio“, < https://svs.gsfc.nasa.gov/index.html >. 
75 „Stock Footage Video, Royalty-Free HD, 4K“, Shutterstock, < https://www.shutterstock.com/video/ >, 
skoðað 25.11.2017. 
76 „5349000+ Stock Footage Video Clips, After Effects & BAckgrounds“, Videoblocks, < 
https://www.videoblocks.com >, skoðað 25.11.2017. 
77 „Join now“, Videoblocks, < https://www.videoblocks.com/join/plan-select >, skoðað 25.11.2017. 
78 „Tips for Using Stock Footage“, < https://www.shutterstock.com/support/article/tips-for-using-stock-
footage >.; Mercurio, „The Golden Rules of Using Stock Footage“, < 
https://content.videoblocks.com/video-basics/the-golden-rules-of-using-stock-footage/ >. 
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Reynt er að vísa í öll gögn sem notuð eru í þáttunum innan lýsingar sem fylgir hverjum 

þætti á Youtube.79 Þar sem þættirnir eru í raun tilraun til vitundarvakningar frekar en ítarleg 

umfjöllun um hvert atriði, er vísað í ítarefni í lýsingu hvers þáttar. Þar er einnig greint frá því 

hvaða gögn og heimildir eru notaðar við gerð þáttanna. Ekki er vísað í nákvæman höfund 

uppbrotsskota en tekið fram að efnið sé fengið frá Videoblocks eða Footage Firm, Inc.80 

Samkvæmt fyrirhuguðu verkferli (sjá kafla 4.2) hafði verið áætluð um það bil vika fyrir 

hvern sprett, sem endaði svo með prufu- og/eða lokaútgáfu. Í staðinn var sett upp breytt 

fyrirkomulag verka innan hvers spretts. Þannig varð fyrsti sprettur nær eingöngu 

hugmyndavinnsla, rannsóknarvinna og handritagerð fyrir fyrstu sex þættina. Því næst skiptist 

skipulagið upp í þrjá spretti og tveir þættir unnir að prufuútgáfu í hverjum spretti. Með þessari 

aðferð tókst að koma sex þáttum í prufuútgáfur á einni viku. Næsti sprettur tók um þrjá daga og 

var eingöngu nýttur í lagfæringar, endurhönnun og uppfærslu þáttanna sex. Í lokin á þeim spretti 

var önnur útgáfa fyrstu sex þátta seríunnar send á prufuáhorfendahóp. Verkferlið gaf kost á því 

að ákvarða hversu mikla vinnu vantaði upp á fyrir hvern þátt og hversu langt aftur í 

framleiðsluferli hvers þáttar þyrfti að fara. 

 Prufuútgáfur og athugasemdir 
Fyrir fyrstu prufuútgáfur af þáttum eitt til sex var leitað til áhorfenda A, B og C. Áhorfandi D 

bættist við þegar næstu prufuútgáfur voru tilbúnar. Mikið annríki var hjá áhorfenda C og honum 

láðist að gera athugasemdir við fyrstu prufuútgáfurnar. Í janúar 2018 bárust athugasemdir fyrir 

fyrstu prufuútgáfu af þáttum sjö til níu, frá áhorfenda A, B og C. (Sjá viðauka G.) 

 Áhorfandi A lagði mikla áherslu á að n-ið í miðju orðsins Warning í Global Warning 

væri ekki nógu augljóst og benti á margvíslega augljósa galla sem einkenndu fyrstu prufuútgáfu. 

Má þar nefna vöntun á hljóðbútum fyrir lifandi uppbrotsskot og einstaka óskýrleika í tali þular. 

Óskýrleikinn útskýrist af því að upptökur á lestri þulartexta voru ómeðhöndlaðar og eingöngu 

klipptar til fyrir fyrstu prufuútgáfu. Einnig benti áhorfandi A á of harða hrakspárorðræðu í sjötta 

þætti, sem var löguð til fyrir prufuútgáfu tvö með hliðsjón af breytingartillögu hans. Áhorfandi 

B hrósaði hverjum þætti í hástert, fyrir utan þátt tvö sem honum fannst gefa lítið af upplýsingum 

umfram þátt eitt. 

                                                
79 Vísanir í heimildir og gögn komnar í lýsingu við fyrsta þátt í fyrstu seríu, < 
https://youtu.be/ulpyzfFXGwo >, verður með sama sniði fyrir hvern þátt í seríunni. 
80 „Do I need to credit Video Blocks when I use their content?“ < 
http://support.videoblocks.com/customer/portal/articles/1454295-do-i-need-to-credit-video-blocks-when-
i-use-their-content- >. 
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 Báðir voru A og B ánægðir með aðra prufuútgáfu þáttanna, en voru á sitt hvorum 

pólnum varðandi inngangsatriði þeirra, þar sem fram kemur titill seríunnar ásamt undirtitli og 

heiti þáttarins. Áhorfandi A taldi betra að stía titli og undirtitli í sundur og láta þá birtast sitt í 

hvoru lagi, sem hefði lengt inngangsatriðið. Áhorfandi B taldi hins vegar inngangsatriðið vera í 

lengri kantinum, sérstaklega þegar horft er á þættina í einni röð, og áhorfanda C fannst 

upphafstextinn helst til mikill. 

 Áhorfendur C og D voru hrifnir af þáttunum og sérstaklega áhorfandi C, en hjá honum 

vöknuðu upp ýmsar spurningar um framhaldið. Hvort jörðin sé algjörlega að eyðileggjast vegna 

hlýnandi loftslags og hvernig hægt er að bregðast við komandi breytingum. Hvort mannkynið 

muni flýja til annarra hnatta var mjög ofarlega í huga áhorfanda C. Svörin við þessum 

spurningum koma fram í seríu tvö og þrjú. Það eina sem angraði áhorfanda D var tenging jökla 

við lífverur í þætti sex. Sá þáttur endar á að þulurinn haldi því fram að jöklar gætu einn daginn 

verið í „útrýmingarhættu“. Orðanotkunin og tengingin var viljandi gerð til að tengja áhorfendur 

betur við umfjöllunarefnið og ýta undir að almenningur sæi sömu hættumerki og vísindin. Ef 

jöklarnir gætu horfið einn daginn væri möguleiki að skilgreina þá í útrýmingarhættu, líkt og 

ísbirni norðurheimsskautsins. 

Fyrir þætti sjö til níu lögðu áhorfendur B og C mesta áherslu á tæknilega vankanta sem 

sluppu í gegn við gerð þáttanna. Meðal annars voru yfir 10 sekúndur af engu í lokin á einum 

þættinum. Áhorfandi C vildi fá upplýsingar um framhaldið, fá svörin sem áætluð eru að komi 

fram í næstu seríum. Annað hljóð var í athugasemdum áhorfanda A en vegna þekkingu hans á 

efninu lagði hann til breytingar á þulartexta í átt að meiri varfærni og nákvæmni í orðalagi. 

 Allar athugasemdir prufuáhorfenda eru teknar til greina. Ef áhorfandi kemur með tillögu 

að breytingu er reynt að meta mikilvægi þess út frá athugasemdum heildarinnar. Almennt hafa 

áhorfendur tekið vel í þættina og verið sammála um mikla dramatík í framsetningu efnis. 

4.5 – Viðbrögð vefsins 

Þegar liðið var langt á sprett 1 (sjá töflu 1) var ákveðið að byrja að stofna aðganga á síðum 

samfélagsmiðla fyrir vefþáttaseríuna. Þar sem þættirnir voru, í raun fyrir tilviljun, komnir með 

heitið Global Warning! var stofnaður Gmail-aðgangurinn global.warning.series@gmail.com. 

Með því netfangi voru svo stofnaðir aðgangar að Youtube og Twitter. Síðan fyrir vefþættina á 

Facebook var stofnuð í gegnum mig, Jakob T. Arnars, sem gerir mér auðveldara að fylgjast með 

allri umferð þar. 
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Opnað var fyrir kitluna 14. apríl 2017 og fyrir kynningarþáttinn 29. apríl. Facebook-

síðan hefur fengið 22 fylgjendur, fjórir hafa byrjað að fylgjast með á Twitter og engin viðbrögð 

hafa komið fram á Patreon-síðunni. Á Youtube hefur kitlan fengið 43 áhorf, kynningarþátturinn 

23 og útskýringaþátturinn 33 áhorf. Viðbrögðin hafa látið á sér standa fyrstu mánuðina, en 

líklegasta útskýringin fyrir því er lítil virkni við að pósta innleggjum á síðurnar. 13 innlegg hafa 

verið sett á Facebook-síðuna og aðeins 48 tíst skráð á Twitter. Patreon-síðan er enn á 

byrjunarstigi en fyrsta innlegg þar var fyrir eftirvinnslu- og prufuferli útskýringaþáttar. Síðan þá 

hafa fyrstu sex þættir fyrstu seríu verið settir þar inn fyrir þá sem vilja styrkja verkefnið og gerð 

vefþáttanna. 

4.6 – Fyrirhugað framhald 

Einungis eru sex þættir af níu þáttum fyrstu seríu komnir á lokastig. Síðustu þrír þættirnir eru 

komnir á stig annarrar prufuútgáfu og er áætlað að serían verði tilbúin til útgáfu í febrúar 2018. 

Samhliða útgáfu þáttaskiptrar seríu er áætlað að gefa kost á að horfa á þættina sem eina heild. 

Hvort það verði sérútbúin samsetning í Final Cut Pro X eða bara spilunarlisti á Youtube, veltur á 

þeim möguleikum sem Youtube býður fyrir uppsetningar og stillingar á spilunarlistum. 

Allsherjar útgáfa fyrstu seríu gefur einnig möguleika á aukinni viðhöfn og jafnvel lítilli  

„opnun“. Slíkt fyrirkomulag hefur þann kost að virka sem auglýsing fyrir vefþáttaseríuna og 

auka þannig viðbrögð vefsins. 

Eftir því sem verkferlið kemst í betra horf eru góðar líkur á að hver sprettur verði styttri 

og hnitmiðaðri. Áætlað er að ná hverjum spretti niður í tvær vikur og þá er einnig gefið rými til 

að sinna vefmálum samhliða og  fylgjast með athugasemdum og umræðum. Sömuleiðis er 

fyrirhugað að geta tekið við fyrirspurnum um nánari útskýringar á þeim atriðum sem koma fram 

í vefþáttunum. Að sama skapi hefur vaknað upp sú hugmynd að streyma (e. stream) gerð 

þáttanna. Að streyma er í raun það sama og bein útsending fyrir utan það að í nær öllum 

tilvikum er opið spjallborð samhliða þar sem áhorfendur geta átt í samtali við þann sem er að 

streyma. Þetta er þó er algjörlega á grunnstigi í hugmyndaþróuninni. 

Möguleikinn á að stofna eigin vefsíðu er enn í farvegi hugmyndaþróunar. Það er búið að 

taka frá fría slóð hjá Wordpress en það á enn eftir að skoða uppsetningu efnis, hvað ætti að 

koma þar fram, útlit, tungumál (eitt, tvö eða fleiri), uppbyggingu og hvort ætti að kaupa sérstaka 

slóð.  
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Sería tvö 
Í framhaldi af fyrstu seríu kemur önnur sería sem hefur hlotið vinnuheitið The Coming Changes. 

Serían fjallar um fyrirsjáanlegar breytingar í náinni framtíð og líklegustu breytingar til 2050. Nú 

þegar er komin nokkuð ítarleg beinagrind að uppsetningu og umfjöllunarefni hvers þáttar og er 

lögð aukin áhersla á Ísland í umfjölluninni. 

Tafla	15:	Sería	2	-	beinagrind.	

Episode # Focus / Tension 

1: Walking plants. 

Vegetation changes. 

Iceland: Treeline rising – increased plant variety 
past 10-20 years – changes until 2050? 

World: Tundra -> needleleaf forests, needleleaf 
forests -> broadleaf. 

Svalbard -> Norway, Norway -> Germany, Siberia -
> Kazakhstan/Mongolia, Alaska -> Montana 

2: Migrating seas. 

Iceland: Cod moving north – mostly gone by 2050? 
Fishes ‘native’ to Britain, France & Spain - > ‘native’ 
to Iceland. Already started. 

World: Exact changes to fisheries difficult to predict 
– effects of warming and acidification of seas 
largely unknown. It WILL have an effect! 

Biggest change so far is movement of marine life – 
extinction of some before 2050? 

3: Animals moving house. 

Animal migrations. 

Iceland: Increase in newcomers, especially birds, 
bugs and insects. 

World: Water shortage causes migration – 
movement to water rich areas; forests, rivers, lakes. 
‘Native’ to tropical -> ‘native’ to temperate. 

Others will follow as food supply moves away from 
increased heat. Start of an era of extinction? 
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4: Migrating societies. 

World: Mass migrations already started – only 
growing. Billions living in danger zones – most 
migrate as conditions worsen. More areas in north 
become more habitable. 

Iceland: Population might reach half a million 
before 2050, even sooner. Current prediction: ~450 
thousand in 2060. 

This is where politics become a big factor in how 
the human world changes. 

5: Changing routes. 

World: Mass migration causes rise of new cities, 
new towns form where only farms before. Changes 
in road system – land gets more difficult to come 
by. 

Iceland: Retreats further inland – higher up 
mountains. 

Opening of the Arctic sea! 

6: Increasing difficulties. 

Warm regions: Water & food shortage – weather 
extremeties. 

Temperate regions: Shortage of land? Water? 
Food? – increased danger of sickness/viruses 
‘cause of overpopulated areas and migration 
camps. 

Arctic regions: Increase in land? Water? Food? – 
permafrost thawing brings back old diseases? 

7: New problems. 

The entire political spectre changes. 

While politicians bicker about economics and 
personal agendas – most of the human population 
will struggle to survive. 

The extinction of man? 
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Sería þrjú 
Þriðja sería er enn í hugmyndavinnslu en gróf beinagrind að henni hefur litið dagsins ljós. Þrátt 

fyrir að vera stutt á leið komin hefur serían hlotið vinnuheitið The New Life og reynir að varpa 

ljósi á mögulegt útlit heimsins um aldamótin 2100. Fjöldi þátta mun breytast eftir því sem 

hugmyndin og handritin þróast. 

Tafla	16:	Sería	3	-	beinagrind.	

Episode # Focus / Tension 

1 
The climate – look of the world by the year 2100. 

Best outcome vs. worst outcome. 

2 
Too harsh environment? Can we move planet/home? 

Home vs. another planet. 

3 
The “back to the stone age” scare – technology will 
help us face changes and difficulties. 

Going back vs. going forward. 

4 

Societies – nomadic, underground, mountain 
societies. Most exist already – some new will form and 
others become larger ‘cause of immigration. Nomadic 
might become very popular society. 

5 

Housing – weather/climate dependent. Mountains a 
new home to many – ‘cause of rising seas and colder 
areas higher up. Possibilities of digging into the 
ground or into mountains – underground cities become 
a possibility? 

6 

Food’n’water – scarce and near to none close to 
equator/tropical zone. Various availability in temperate 
zone. Becomes plentiful in Arctic? Or just barely 
enough? 

7 
NOT the extinction of man! 

Only a new challenge for survival through ingenuity 
and creativity of our species and societies. 
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4.7 – Tenglar á vefsíður Global Warning! 

Facebook:  @GlobalWarningSeries. 

Twitter:  @GlobalWarningTV 

Patreon:  https://www.patreon.com/GlobalWarningSeries 

Youtube:  https://www.youtube.com/channel/UCzSesZ6Nih2mS9SiF2Uw1-Q 

 

Inngangssería:  - kitla:   https://youtu.be/hUNyW4zPWG4 

- kynningarþáttur:  https://youtu.be/JaBDjaanvbU 

- upplýsingaþáttur:  https://youtu.be/cYmfqPCtKGk 

 

Sería eitt:  - Þáttur 1: https://youtu.be/ulpyzfFXGwo  

- Þáttur 2: https://youtu.be/OeWFrkg2iFk  

- Þáttur 3: https://youtu.be/TdhJ3OEaHTk  

- Þáttur 4: https://youtu.be/vwka4JURH6g  

- Þáttur 5: https://youtu.be/w7zTMNoI-xs  

- Þáttur 6: https://youtu.be/lI0xIMEDcYs  

- Þáttur 7: https://youtu.be/eqQI-6aEgNs  

- Þáttur 8: https://youtu.be/Tt9SF5O9wnA  

- Þáttur 9: https://youtu.be/N-9mqT6gozw 
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Lokaorð 
Vá af loftlagsbreytingum er raunveruleg en skort hefur á umfjöllun. Það er blikur á lofti og 

ríkisstjórnir heimsins hafa brugðist við  með Parísarsamningnum. En jafnframt hafa 

efasemdaraddir verið háværar, ekki síst í Bandaríkjunum. Kannski er þetta líkt og drukknandi 

manneskja sem berst um af öllum kröftum við að halda sér á floti. 

Ýmsar leiðir eru færar til að miðla náttúruvánni til almennings. Margir fræðimenn leita í 

greina- og bókaskrif, og sumt af því ratar síðan á vefinn, en það virðist ekki nóg til að fanga 

athygli. Myndræn framsetning á vefnum tengd loftslagsbreytingunum, er nokkuð einsleit og 

hefur ekki skilað augljósum árangri í baráttunni við efasemdirnar. Þær aðferðir sem reyndar hafa 

verið hingað til ná misjafnlega vel til almennings og engin ein leið sýnist réttari en önnur. 

Að ná til sem flestra skiptir gífurlega miklu máli þegar kemur að því að miðla hættunni 

sem stafar af núverandi loftlagsbreytingum. Þess vegna er mikilvægt að skoða vel fjölbreytta 

möguleika vefsins og nýjungar í myndrænni miðlun. Ég er ekki fyrstur til að skoða þennan 

valkost til að miðla fræðilegu efni til almennings. Munurinn liggur í framsetningunni og í hverju 

togstreita efnisins liggur. 

Vísinda- og fræðimenn eru margir lokaðir innan veggja akademíunnar og orðræðunni 

þar. Þeir eru margir tregir við að tengjast almenningi sterkum böndum. Ekki hræddir, heldur 

tregir. Hugsanlega getur það stafað af lítilli þolinmæði gagnvart skilningsleysi eða þeirra eigin 

skilningsleysi. Það er kominn tími á nýtt líf innan akademíunnar þar sem veggirnir eru brotnir 

niður og komið til móts við almenning með breyttri orðræðu og miðlunaraðferðum. Í ljósi 

vanþekkingar valdamikilla einstaklinga sem geta haft gífurleg áhrif á þróunina í kringum 

loftslagsmál, er þetta „nýja“ líf akademíunnar mikilvægara nú en nokkurn tíman áður. 

Af hverju þessi tregi er til staðar og í hverju hann er nákvæmlega fólgin er efni í aðra 

rannsókn. Vandamálið er treginn og eins og staðan er núna þurfa vísinda- og fræðimenn aðstoð 

þeirra sem hafa þekkingu á nýjum miðlunarleiðum. Vefþáttasería eins og hér er kynnt getur 

verið ein lausn og athugasemdir prufuáhorfenda á Global Warning! lofa góðu. Vefþáttagerð 

getur verið öflugur vettvangur fyrir fræðimenn að ná til almennings. Miðlun með vefþáttum er 

vandkvæðum bundin og það er ekki einfalt að kynna flókið eins málefni og loftslagsbreytingar. 

En þar kemur myndmálið til sögu og bætir við nýjum víddum. Uppbygging framsetningarinnar 

hefur áhrif á hvernig áhorfandinn upplifir fræðsluna, hvort hún sé mikilvæg eða ekki: Hvort eigi 

að taka upplýsingunum alvarlega eða ekki. 

Erfitt er að vinna fræðsluefni með fræðimanni með mikla þekkingu á efninu. Oft vill 

fræðimaðurinn hafa orðalag mjög nákvæmt og varfærið, og forðast víðtækar. Ef ætlunin er að 
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undirstrika mikilvægi upplýsinganna er enn mikilvægara að geta kveðið fast að orði. Of 

nákvæmt orðalag og nákvæmar samlíkingar geta gert framsetningu líflausa og erfiða fyrir 

almenning að skilja. Á sama hátt getur fræðimaðurinn reynt að hafa áhrif á myndmálið. 

Nákvæmar myndrænar útskýringar geta komið miklum fræðilegum upplýsingum til skila, en 

nákvæmnin getur dregið úr tilfinningalegum áhrifum. 

Ef jöklafræðingur segir að jöklar verði nær alveg horfnir eftir 100 ár, er ekki víst að 

almenningur skilji þá hættu sem hann er að reyna koma á framfæri. Fræðimaðurinn er með eitt 

dæmi um hvað gæti gerst í framtíðinni en gleymir að undirstrika mikilvægi hættunnar. 

Einfaldast væri fyrir jöklafræðinginn að lista upp í mjög hnitmiðuðum setningum, þær hættur 

sem geta skapast af því þegar jöklar bráðna nær alveg. Ekki er nóg að benda á hvað er að gerast 

og hvernig þróunin líklega verður, heldur þarf líka að lýsa afleiðingunum , sérstaklega þegar 

kemur að eins mikilvægu málefni og loftslagsbreytingum. 

Heimurinn er að breytast. Við óbreytt ástand verður lífið á jörðinni mikið breytt eftir 30 

ár og verður allt annað árið 2100. Allt bendir til að það verði margfalt erfiðara en núverandi 

samfélög mannkyns búa við. Til að gera almenning meðvitaðari um komandi erfiðleika og 

mögulega minnka áhrif loftslagsbreytinga, verða vísinda- og fræðimenn að vakna upp og hefja 

nýtt líf fyrir utan veggi akademískrar orðræðu. 
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Viðauki A – Upprunaleg hugmynd Trausta 

Valssonar 
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Viðauki B – Grind að þáttaseríu 
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Viðauki C – Athugasemdir Trausta við handrit 

 

Komment TV 6/4 ´17
Intro (ca.1 min)
[Screen - black.]

Pilot [V.O.]
This is your captain speaking. We have arrived at our destination

well ahead of schedule. The weather is warm hot, and getting warmer still warmer.
But I hope your stay will be bearable and with proper planning you

will be able to survive.
[Screen - inside of a door on a plane, handle turning and door slowly starting to open.]

Stewardess [V.O.]
Please leave in an orderly fashion. Don’t forget your gas dust? masks

and extra oxygens.
[Screen - inside of door on a plane continued, outside light flooding in, too bright - fades to

white.] Virkar á mig eins og snjóhröngl… meiri flatneskju setja etv lifandi sandstorm úr 
eyðimörk… með draugalegum vindhljóðum??? Kannski líka scary hljóð???

Narrator [V.O.]
Is this … is this our future? And only a lifetime away? Is this what I

want for my children?
[Screen - title.]
Intro: part 2

[Screen - Earth is spinning in space.]
Narrator [V.O.]

Some are still asking: “Is global warming real?”
The short answer? Yes.

How do I know? I’m from Iceland, where everything is melting
away.

[Screen - Pictures; old vs. new.]
Narrator [V.O.]

Glaciers are going away melting away/receding fast.
Sea ice is disappearing.
Permafrost is dissipating.

Every winter has less snowfall,
Every summer lasts longer,

And every heatwave gets more intense.
[Screen - Earth is spinning in space slowly turning more yellowish (signifying

increased heat.]
Narrator [V.O.]

What is heating up our home? Greenhouse gases.
Carbondioxide and methane are the main issue.

We need them in certain amounts.
Too much and earth´s atmospere becomes a layer that does not allow th heat escape so life 
on earth becomes like in a sweltering greenhouse. (we are affecting every eco system on the 

globe.
Even our own.)

This is no longer a question of only saving endangered species.
This is about saving our own existance on earth.

Chapter 1: Episode 1
[Screen - We see the arcticArctic]

Narrator [V.O.]
The earth, our home, is changing.

In the north and south Polar areas, sea ice is melting, permafrost dissipating,
snow and ice is slowly leaving.

In the middle, at the equator, there are ever more drowds so crops are failing, forests 
burning,

deserts spreading and heatwaves are unbearable.
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Viðauki D – Athugasemdir við prufuútgáfu kitlu 

Áhorfandi A 
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Áhorfandi B – prufuútgáfa eitt 

 

 

Áhorfandi B – prufuútgáfa tvö 
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Viðauki E – Athugasemdir við prufuútgáfu 

kynningar 

Áhorfandi A 

 

 

 

Áhorfandi B 
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Áhorfandi C 

 

 

Áhorfandi D 
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Viðauki F – Athugasemdir við prufuútgáfu 

útskýringar 
Áhorfandi A var utanlands og án netsambands meðan prufuáhorfsferlið stóð yfir. 

 

Áhorfandi B – prufuútgáfa eitt 

 

Áhorfandi B – prufuútgáfa tvö 

 

 

Áhorfandi C – prufuútgáfa eitt 
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Áhorfandi C – prufuútgáfa tvö 

 

 

Áhorfandi D 
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Viðauki G – Athugasemdir við prufuútgáfu seríu eitt 
 

Áhorfandi A 
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Áhorfandi B 
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Áhorfandi C 
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Áhorfandi D 

 

 


