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Formáli 
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Vísindasiðareglur Háskóla Íslands Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu 
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1 Inngangur  

Verkefnasafn þetta er ætlað kennurum sem kenna áfanga í umhverfisfræði á 

framhaldsskólastigi. Það samanstendur af alls tólf verkefnum, en áfanginn er fimm 

framhaldsskólaeiningar á þriðja þrepi. Áfanginn byggir á hugmyndafræði um getu til aðgerða 
og tengist markmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (sjá töflu 3 um tengsl 

verkefna við sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna).  

1.1 Hlutverk kennara 
Kenndir eru alls fjórir klukkustundarlangir tímar á viku, í fimmtán vikur. Gert er ráð fyrir getu 
nemenda til þess að lesa enskan texta, vinna sjálfstætt, vinna í hópum, halda framsöguerindi, 

skipuleggja vinnu sína og fleira. Vægi verkefnanna er ólíkt og einnig tímalengd hvers 
verkefnis (sjá töflu 1 um heiti verkefna, vægi og fjölda tíma). Gert er ráð fyrir að verkefnin 

byggi áfangann upp, þannig að ekki þarf að finna aukaverkefni eða ítarefni nema að litlum 

hluta. Kennslustundafjöldinn sem upp er gefinn er einungis til glöggvunar á stærð hvers 
verkefnis en hann getur verið breytilegur að einhverju leyti. Hlutverk kennarans er að leggja 

verkefnin fyrir, leiðbeina, styðja og meta verkefnin.  

1.2 Námsmat og framvinda verkefna 
Gert er ráð fyrir að verkefnin séu tekin í röð. Þó er gott að hugsa sér að verkefni tíu, tré og 

vistkerfi, gæti verið unnið á fyrri hluta annar sé áfanginn kenndur að hausti og er það 

eingöngu vegna veðurs.  

Það eru alltaf einhverjir nemendur sem eiga erfitt með að vinna í hóp og geta átt í 

erfiðleikum af ýmiss konar sökum. Til dæmis getur nemandi sem á erfitt með að tala fyrir 
framan hóp af fólki fengið að tala fyrir framan kennarann einan. Nemendur geta einnig átt í 

erfiðleikum með viðveru en í kafla 1.4 um kennsluáætlun er kynnt leið sem ætlað er að koma 

til móts við þessa nemendur. Nemandi sem hefur því ekki nægilega góða viðveru eða sleppir 
verkefnum getur farið aðra leið að því að klára áfangann. Þá tekur hann próf í lok annar og 

gildir það þá til helmings við önnur verkefni sem nemandinn hefur unnið á önninni. Það próf 

er í formi verkefna en nemandinn fær upplýsingar fyrir prófið um þau verkefni sem lögð 
verða fyrir. Þetta er því ekki próf í þeim eiginlega skilningi heldur frekar verkefnapróf með 

fyrirfram gefnum spurningum. 
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Tafla 1 Heiti verkefna, vægi og fjöldi tíma 

NÚMER VERKEFNIS HEITI VERKEFNA VÆGI VERKEFNIS – % FJÖLDI KLUKKUSTUNDA, ÁÆTLAÐ 

1 Myndasýning 5 2 

2 Hugtakavinna 6 6 

3 Lestur - Mengun 6 4 

4 Umhverfi okkar 5 5 

5 Lestur - Fólk og stofnar 6 4 

6 Indexar 10 7 

7 Markmiðasetning 8 2 

8 Orka og nýting 10 6 

9 Lestur - Maður og náttúra 6 4 

10 Tré og vistkerfi 8 4 

11 Myndbandagerð 10 6 

12 Ritgerð 20 2  
Samtals 100 % 52 klukkustundir 

 

1.3 Kennsla brotin upp 
Til að brjóta kennsluna upp og gefa nemendum hvíld frá verkefnavinnu eru margir 

möguleikar í boði. Hér eru nefnd nokkur dæmi sem getur verið gott að grípa í á milli verkefna 
og til að gefa nemendum tækifæri til að kynnast umhverfismálum frá öðrum hliðum.  

• Vefurinn  
o Á vefnum er til aragrúi af upplýsingum um umhverfismál og fjöldinn allur af 

myndböndum um efnið. Hægt er að leyfa nemendum að skoða þessi 
myndbönd sjálfir, láta þá leita að myndböndum sem sýnd eru í kennslustund, 
eða þá að kennarinn finni myndbönd sem henta til sýningar hverju sinni.  

• Kvikmyndir og þáttaraðir  
o Veturinn 2018 voru þættir er nefndust „Hvað höfum við gert?“ á dagskrá 

RÚV.  Þessir þættir eru góðir til sýningar í kennslustundum en þeir eru eru alls 
tíu talsins.  

o Teiknimyndin Wall-E fjallar um hann Wall-E litla sem er skilinn eftir einn á 
jörðinni þegar hún er orðin full af drasli. Gott getur verið að horfa á þessa 
mynd með nemendum.  
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• Heimsóknir  
o Hægt er að fara með nemendur í heimsóknir til fyrirtækja og stofnana. Til 

dæmis tekur Sorpa á móti nemendahópum en Sorpa býður bæði uppá 
fyrirlestra og ferðir að urðunarstaðnum í Álfsnesi.  

• Greinar í blöðum og á vefmiðlum 
o Hægt er að hvetja nemendur til að finna greinar um umhverfismál í blöðum 

og á vefnum þar sem sérstaklega er verið að fjalla um þessi mál á Íslandi og 
hvernig þau tengjast ungu fólki og framtíðinni.  

 

1.4 Kennsluáætlun 
Umhverfisfræði  (UMHV3UM05)                                 

Fjallað er um umhverfis- og auðlindafræði sem fræðigrein. Lögð er áhersla á tengsl 

umhverfisins og nýtingu auðlinda. Fjallað er um umhverfisfræði út frá mörgum hliðum og 

áhrifum mannsins á hana. Megin áhersla er á verkefnavinnu nemenda og að nemendur nýti 

sér sem fjölbreyttastar aðferðir við nám og framsetningu námsefnis.  

Kennslugögn  

Skönnuð skjöl úr Environmental Science. Toward a Sustainable Future, eftir Richard T. Wright 
og Dorothy F. Boorse, Útgáfa, Pearson, ásamt fleiri gögnum frá kennara. Wright, R. T. og 
Boorse, D. F. (2010).  

Skipulag   

Áfanginn er verkefnaáfangi þar sem nemendur vinna hin ýmsu verkefni sem snerta 
umhverfismál bæði hér heima og erlendis. Þar sem þetta er verkefnaáfangi með mikilli 

hópavinnu er góð viðvera og samvinna lykilatriði. Verkefnin skiptast í hópaverkefni og 

einstaklingsverkefni. Kennari stjórnar hópaskiptingum. Nemandi sem er óvirkur í hópavinnu 
getur lent í því að vera tekinn úr hóp, settur í annan hóp eða skráður í lokapróf.  

Til að standast áfangann, sem verkefnaáfanga,  þarf:  

 viðvera að vera góð, en nemandi má ekki vera með fleiri en 10 fjarvistastig í lok 
annar. 

 að ljúka öllum verkefnum á tilsettum tíma  

 meðaleinkunn verkefna að vera a.m.k. 4,5   

Þeir nemendur sem standast ekki kröfur áfangans um viðveru, og verkefnaskil hafa 

möguleika á að ljúka áfanganum með 50% lokaprófi. Þannig lækkar vægi verkefna, lokapróf 
kemur til móts við þau og verður þá vægi verkefna 50% á móti 50% prófseinkunn. Til að 
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standast áfangann með lokaprófi þarf prófseinkunn að vera a.m.k. 4,5 og verkefnaeinkunn 

a.m.k. 4,5 

1.5 Hæfniviðmið  
Verkefnin tólf sem þessi áfangi myndar miða að því að gera ungt fólk í stakk búið að takast á 

við breytingar í umhverfi okkar og eru verkefnin öll hugsuð út frá getu til aðgerða og tengd  
sjálfbærnimarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og er öll áhersla á nemandann og hans 

umhverfi.  

Í lok þessa áfanga á nemandinn að: 

• skilja lykilhugtök tengd umhverfismálum 
• átta sig á áhrifum sínum á umhverfi sitt 
• átta sig á nýtingu auðlinda og áhrifum þeirrar nýtingar á náttúruna 
• tengja þekkingu á umhverfismálum við eigið umhverfi 
• geta tekið upplýsta ákvörðun um eigin umgengni og áhrif hennar á umhverfi sitt 
• geta tekið þátt í umræðu um umhverfismál 
• sýna ábyrgð í eigin umgengni við náttúruna 
• átta sig á áhrifum fólksfjölgunar, nýtingar auðlinda, og sjálfbærrar þróunar á umhverfi 
• geta tengt hæfni sína og þekkingu við alþjóðlegt umhverfi 
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 Mynd 2 Fokusgood. (e.d). Stúlkur að 
skoða símana sína 

Mynd 1 Watson, I. (2013). Stúlkur að 
vinna með ónýt raftæki 

2 Verkefni 1. Myndasýning 

Verkefninu er ætlað að ramma áfangann inn en það er bæði hugsað sem byrjunar- og 

lokaverkefni. Nemendum eru sýndar alls tíu myndir eða tíu myndapör, alls 10 glærur, með 

eða án texta og þeir skrifa hugrenningar sínar hjá sér út frá þessum myndum, tvær til fjórar 
línur um hverja mynd. Þetta er gert bæði í upphafi annar og síðan aftur í lok annar. Eftir að 

nemendur hafa lokið við að skrá hjá sér hugrenningar í lok annar skrifa þeir texta þar sem 

þeir skoða svörin sín og bera þau saman. Þeir skrifa einnig hugrenningar og pælingar um 
hvort og þá hvernig svörin hafa breyst og hvernig hugsanir þeirra hafa breyst eða þróast.  

Myndirnar sem valdar eru miðast við að margir þættir umhverfismála séu teknir til 

skoðunar. Mikilvægt er að miða myndirnar við ungt fólk. Hverri mynd, eða myndapari, er 
ætlað að sýna einn þátt umhverfismála. Dæmi um myndapar getum við séð á myndapari eitt 

(mynd eitt og tvö) en þar er verið að vísa í farsímaeign nemenda og neysluhyggju. Í 

myndapari tvö (myndir þrjú og fjögur) er verið að vísa í fataskáp ungs fólks og 
fataframleiðslu. Myndapar þrjú (myndir fimm og sex) sýnir síðan ólíkar aðstæður ungra 

drengja.  

Hér getum við séð dæmi um svör nemenda og hvernig þau breytast frá byrjun annar til 
loka annar. Og síðan eru dæmi um hugrenningar þessara þriggja nemenda sem þeir skrifuðu, 

eftir að hafa skrifað texta um myndirnar. 

Dæmi um svör í byrjun annar og lok annar út frá myndapari:  

Glæra eitt  (tvær myndir eru hugsaðar sem eitt myndapar á einni glæru)    

Hvað eiga þessar stelpur sameiginlegt? 
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Nemandi a 

Í byrjun annar: „Þessar myndir sýna stelpur í mjög mismundandi aðstæðum, aðrar reyna að 
endurvinna raftæki sem hinar stelpurnar henda.“ 

Í lok annar: „Ég held að það sé mjög mikilvægt að breyta neysluvenjum okkar. Við kaupum 
of mikið af öllu, mat, fötum, raftækjum og allskonar drasli sem við þurfum ekki á að halda. 

Hlýnun jarðar er alltof hröð, mengun og fátækt er grafalvarlegt mál sem við þurfum að 

takast á við.“ 

Nemandi b 

Í byrjun annar:  „Þau eru með síma, ég veit ekki hvað þær eiga sameiginlegt“ 

Í lok annar: „Þær eru að fikta í símanum en hin er að endurvinna fjall af drasli, m.a. síma 
sem getur verið hættulegt.“ 

Nemandi c 

Í byrjun annar: „Rafmagn er slæmt fyrir umhverfið og því neysla þeirra skaðleg.“ 

Í lok annar: „Stelpan á hægri myndinni lifir allt öðru lífi. Pælir jafnvel ekki í því hver bjó til 

símann hennar og aðstæðurnar þar, eða ákveður að líta fram hjá því. Stelpurnar á vinstri 
sitja uppi með öll raftækin sem skaða umhverfið.“ 

Dæmi um hugrenningar og pælingar sem skrifaðar eru í lok annar: 

Nemandi a 

 „Ég veit núna hvað þetta er allt miklu algengara og alvarlegra en maður heldur. Ég veit líka 
að ég get gert meira til að koma í veg fyrir þetta en ég hélt.“ 

Nemandi b  

„Ég hef tekið mig á í því að flokka og hef hvatt fjölskyldumeðlimi til þess að gera slíkt hið 

sama. Sem er alltaf að ganga betur og betur. Mér finnst þetta mikilvægur áfangi til þess að 
vekja ungt fólk til umhugsunar og fræða það í leiðinni.“ 

Nemandi c 

„Ég veit núna hvað ég g.“.“ 

 

Glærur tvö og þrjú sýna síðan enn fremur mun á aðstæðum fólks og er þeim ætlað að 

vekja nemendur til umhugsunar. 
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Mynd 4 Toman, E. (2016). Ung kona og 
fullt af fötum 

Mynd 5 Mommysbundle. (e.d). 
Ungur drengur að leika sér 

Mynd 6 Hampstead, J.P. (2018). Ungir 
drengir að vinna jarðefni 

Glæra 2  - Hvað eru myndirnar að sýna?  

 

 

 

 

 

 

 

Glæra 3 –  Hvaða munur er á þessum strákum? 

 

 

 

 

 

 

2.1  Hæfniviðmið  
Þar sem þetta verkefni er unnið bæði í upphafi og lok annar eru námsmarkmiðin skoðuð 

einungis í lok annar. Nemandinn horfir á myndasýninguna, bæði í upphafi annar og svo aftur 

í lok annar og á hann þá að skoða hvernig hugmyndir hans um umhverfismál hafa breyst yfir 
önnina. 

Í lok þessa verkefnis á nemandinn að: 

• geta áttað sig á áhrifum sínum á umhverfi sitt, 
• geta skrifað niður hugrenninga sína um álitamál varðandi umhverfismál, 
• hafa öðlast nýja sýn á umhverfi sitt og geta tjáð þá sýn í rituðu máli. 

2.2 Uppbygging og framgangur 
Fyrsti tími annarinnar er nýttur í þessa vinnu.  

 Kennari útbýr glærusýningu með alls tíu glærum en hver glæra inniheldur eina til 
tvær myndir með eða án texta.  

Mynd 3 Hanley, C. (1997). Ungar konur 
að sauma föt 
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 Í fyrsta tíma er glærusýningin sett í gang en hver glæra er höfð í tvær til þrjár mínútur 
á skjá. Nemendur þurfa að hafa blað og skriffæri fyrir þetta verkefni. 

 Nemendur skrifa tvær til fjórar línur um hverja mynd. 

 Nú eru blöðunun frá nemendum safnað saman og haldið er af stað inní áfangann en 
kennarinn geymir blöðin til loka annar.  

 Síðasti tími annar er upprunninn. Myndasýningin, með sömu myndum, er aftur sett í 
gang og eins og áður er hver glæra höfð í tvær til þjár mínútur á skjánum og skrifa 
nemendur hugrenningar sínar, tvær til fjórar línur um hverja glæru. 

 Nú er blöðunum frá byrjun annar dreift og eiga nemendur að skrifa hugrenningar 
sínar um það hvort og þá hvernig svör þeirra hafi breyst yfir önnina. Eftirfarandi texti 
er settur upp á skjá og eiga nemendur að nota hann til að hjálpa sér að ljúka 
verkefninu. 

Hugrenningar og pælingar 

• Hafa hugmyndir mínar um umhverfisfræði, út frá þessum myndum, breyst?  
• Hvað veit ég núna um umhverfisfræði sem ég vissi ekki áður?  
• Hver eru mikilvægustu málin sem við þurfum að takast á við í framtíðinni? 
• Hvernig sé ég framtíðina fyrir mér?  (   ) bjartsýn/nn (   ) svartsýn/nn 
• Hvað getum við gert? 

 Nemandinn skrifar alls alls eina og hálfa til tvær síður þar sem hann fer í gegnum 
þessar fimm hugrenningar og pælingar.  

2.3  Námsmat og tímalengd 
Í þessu verkefni gildir að ekkert svar er rangt og því er ekki gefin ákveðin einkunn fyrir 

verkefnið heldur er það annaðhvort staðið eða fallið. Verkefnið telst staðið fyrir að taka þátt, 
skila svörum við myndum í upphafi og lok annar og skrifa hugrenningar, alls eina og hálfa 

síðu.  

Námsmat: Staðið. 

Tímalengd: Einn tími í upphafi annar og einn í lok annar. 
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Mynd 7 Weisenthal, J. (2013). Skipting auðs milli 
eintaklinga 

3 Verkefni 2. Hugtakavinna 

Áður en haldið er lengra inn í áfangann þurfum við að kynna okkur þau hugtök sem 
umhverfisfræðin notar. Þetta er fyrsta hópverkefni áfangans. Verkefnið er hugsað sem leikur 

þar sem nemendur eru í hálfgerðri keppni sín á milli. Hlutverk kennarans er að hvetja 

nemendur áfram, hjálpa þeim að vinna texta um hvert hugtak og minna þau á að alls ekki 

nota afrit af netinu, heldur nota sitt orðalag. Hugtökin eru alls 28 (sjá töflu 2). Þau eru mis- 
flókin og því er gott að kennarinn sjái um að dreifa þeim milli hópa til að gæta jafnræðis.  

 

Tafla 2 Hugtök með verkefni 2 

NÚMER 
HUGTAKS 

HUGTAK NÚMER 
HUGTAKS 

HUGTAK NÚMER 
HUGTAKS 

HUGTAK 

1 Aldurspýramídar 11 Heilbrigði 20 Orka 

2 Auðlindir 12 Hringrás efna 21 Ózon 

3 Burðarþol 13 Jafnrétti 22 Sjálfbærni 

4 Fæðuframboð 14 Kolefnisjöfnun 23 Skógur 

5 Fólksfjöldi 15 Landeyðing 24 Sorp 

6 GDP (verg 
þjóðarframleiðsla) 

16 Líffjölbreytni 25 Stofnar 

7 GINI(tekjudreifing) 17 Loftslag 26 Vistkerfi 

8 Gróðurhúsalofttegundir 18 Mengun 27 Vistspor 

9 Hafið 19 Náttúra 28 Þrávirk efni 

10 HDI(Human 
development index) 

        

 

Hér má sjá dæmi um útskýringu hóps á 

hugtakinu GINI. 

Dæmi um útskýringu frá nemendum um 

GINI stuðulinn: 

„GINI stuðullinn er stuðull sem 

notaður er til að bera þjóðir saman út 
frá dreifingu tekna.  
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Hann var þróaður af Corrado Gini árið 1912. Stuðullinn mælir misrétti innan þjóðar. Þjóð 
þar sem allir hafa sömu tekjur, þá er þessi stuðull = 0. En ef stuðullinn er 1 þá er mikið 

misrétti í tekjudreifingu þar sem einn, eða mjög fáir, hafa allar tekjurnar en hinir hafa 

mjög litlar eða jafnvel engar. Myndin hér sýnir að stór hluti manna eiga 41% af auði 
heimsins. Þjóðin sem hefur stuðullinn lægstan þar sem mest jafnræði er í tekjudreifingu 

er Úkraína með 0,24. En þjóðin þar sem mestur ójöfnuður er í tekjum er Suður Afríka 

með 0,63.“ 

 

Þegar vinnu við hugtakasmíðina er lokið er komið að tengingum en þá er hver hópur með 

sín hugtök og tengir þau svo við hugtök annarra hópa. Hér má sjá dæmi frá nemendum 

tengja hugtakið sitt, landeyðing, við hugtök annarra nemenda. Þessi hópur náði að tengja alls 
sex hugtök með útskýringum. 

Dæmi um tengingar hópa: 

Hugtak 2: Landeyðing 

Tengjum við: Loftslag 

„Vindur getur valdið rofi sem á einhvern 
hátt er landeyðing.“ 

Tengjum við: Vistspor 

„Landeyðing er eitt stórt vistspor vegna 

þess að landeyðing er oftast á vegum 
manna.“ 

Tengjum við: Hafið  

 „Hafið getur ollið landeyðingu.“ 

 

Tengjum við: Vistkerfi 

„Þegar landeyðing á sér stað eru oft vistkerfi 

sem eyðast einnig.“ 

Tengjum við: Auðlindir 

„Landeyðing getur eytt auðlindum líka.“ 

Tengjum við: Stofnar 

„Stofnar eru í hættu vegna eyðingu á vistkerfi 
þeirra.“

 

Mynd 8 Hugtakatengingar nemenda 
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Gaman getur verið að fá nemendur til að gera hugarkort af öllum hugtökunum á töfluna á 

meðan verið er að vinna að tengingum. Á mynd 8 má sjá eitt slíkt sem sett var upp af 
nemendum. 

3.1 Hæfniviðmið  
Þetta verkefni reynir á nokkra námsþætti en nemendur þurfa að leita sér upplýsinga um 

hugtökin sín, útbúa skjal með upplýsingum, kynna hugtökin og tengja þau síðan við hugtök 

annarra hópa. Í lok þessa verkefnis á nemandinn að: 

• þekkja helstu hugtök umhverfisfræðinnar, 
• geta útskýrt hugtök verkefnisins í ræðu og riti, 
• geta tengt hugtök saman út frá skilgreiningu þeirra og útskýrt ástæður tenginga. 

3.2 Uppbygging og framgangur 
 Kennarinn skiptir nemendum í þriggja til fjögurra manna hópa. 

 Hann dreifir hugtökum milli hópanna þannig að hver hópur hafi jafn mörg hugtök.  

 Hver hópur útbýr skjal þar sem hálfri A4 síðu er ætlað hvert hugtak. Hópurinn útbýr 
texta og mynd sem lýsir hugtakinu, inntaki þess og hvað það þýðir fyrir okkur. 
Mikilvægt er að minna nemendur á að ekki er ætlast til að þeir afriti texta af netinu. 
Þeir verða að útskýra hugtökin þannig að þeir skilji þau sjálfir og geti bæði í ræðu og 
riti útskýrt þau. Þessi hluti verkefnis tekur tvær til þrjár kennslustundir. 

Þegar allir hafa lokið við að útbúa hugtökin sín er komið að næstu lotu verkefnisins þar 
sem hugtökin eru kynnt. 

 Á meðan hver hópur er að kynna hugtökin reyna hinir hóparnir að tengja sín hugtök 
við hugtök þess hóps sem er að kynna hverju sinni.  

 Sá hópur sem flestar tengingar getur myndað er skráður sigurvegari (hér getur verið 
gaman að vera með einhver verðlaun í boði fyrir þann hóp sem duglegastur er að 
tengja). Ekki er nægilegt að bara að tengja heldur verða hóparnir að útskýra hvers 
vegna tengingarnar eru. Hugtakatengingarnar taka tvær til þrjár kennslustundir. 

 Nemendur búa til hugarkort á töflu þar sem öll hugtök eru skráð og tengd saman(sjá 
mynd 8). 

3.3 Námsmat og tímalengd 
Nemendur skila í lok verkefnisins, í fyrsta lagi hugtökunum og útskýringum á þeim. Síðan 

halda þeir fyrirlestur um hugtökin. Að lokum skila þeir tengingum við önnur hugtök og 
útskýringar á þeim. Námsmat byggir á því hversu vel hugtökin eru útskýrð bæði sem texti og 

einnig með framsögu. Síðan eru tengingarnar metnar og útskýringar á þeim.  
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Námsmat:  

• hversu vel hugtök eru útskýrð í texta (5 stig fyrir hvert hugtak), 
• hversu vel hugtök eru útskýrð í fyrirlestri (2 stig fyrir hvert hugtak), 
• hversu vel hugtök nemenda eru tengd við hugtök annara hópa með útskýringum (1 

stig fyrir hverja tengingu). 

Tímalengd: Tvær til þrjár kennslustundir við vinnu hugtaka og tvær til þrjár kennslustundir 

við kynningar og tengingar hugtaka. Alls fjórar til sex kennslustundir. 
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4 Verkefni 3. Lestur - mengun 

Á önninni eru unnin alls þrjú lesverkefni. Þau eru öll hugsuð sem einstaklingsverkefni og er 

reiknað með að hvert þeirra taki þrjá til fjóra tíma. Þessu fyrsta lesverkefni er ætlað að 

byggja upp þekkingu nemenda á mengun í víðu samhengi. Ekki eru til margar bækur á 
íslensku um náttúru og umhverfismál svo hyggilegast er að snúa sér að enskum bókum. Það 

verkefni sem hér er sýnt er tekið úr bókinni Environmental Science: Toward A Sustainable 

Future eftir Richard T. Wright og  Dorothy F. Boorse, 12. útgáfa. Verkefni þrjú fjallar um 
mengun og eru kaflar nítján og tuttugu nýttir í það. Ekki eru gerðar kröfur um að nemendur 

lesi heilu kaflana heldur er einungis lítill hluti tekinn undir verkefnið. Nemendum er vísað á 

ákveðnar síður og myndir og þau eiga að vinna verkefnið út frá því. Samkvæmt reglum 
Rithöfundasambands Íslands (fjolis.is) er ekki leyfilegt að fjölfalda eða ljósrita meira en sem 

nemur 20% bókar eða alls þrjátíu síður úr bók. Mikilvægt er því að halda sig innan þeirra 

marka og einnig er mikilvægt að fara ekki í það að ljósrita á blað. Innukerfi 
framhaldsskólanna er gott og réttast er að setja afrit af síðum sem notaðar eru í verkefnið 

inná það. Margar leiðir eru að lesverkefnum sem slíkum. Það verkefni sem hér er sýnt hefur 

verið notað við Kvennaskólann í Reykjavík og er kennarinn hér að nota nærumhverfi 
nemenda til að hjálpa þeim að tengja fræði bókarinnar við nærumhverfi sitt (sjá spurningu 

níu). Mikilvægt er að kennari reyni að fá nemendur til að fara út og skoða umhverfi sitt með 

það fyrir augum að styrkja tengsl fræða og upplifana, og er spurningu fimm einnig ætlað að 

styrkja þessi tengsl, fá nemendur til að hugsa, ekki bara þegar þeir eru inni í kennslustofunni, 

heldur líka þegar þeir koma út.  

4.1 Hæfniviðmið  
Þetta er fyrsta lestrarverkefnið af þremum en þau hafa öll sama einkenni þar sem kennarinn 

setur inn á Innu texta úr kennslubókinni og nemendur vinna verkefnin sem einstaklingar. 

Þetta verkefni miðar að því að þau tengi sig við umræðu um mengun og áhrif mannsins á 
loftslagið. Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að: 

• skilja hugtakið mengun og þekkja helstu mengunarefnin, 
• átta sig á áhrifum mengandi efna á heilsu manna og dýra, 
• tengja hugtakið mengun við eigið umhverfi. 
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4.2 Uppbygging og framgangur 
Afritaðar síður úr kennslubókinni eru settar inná Innu, mikilvægt er að ætla nemendum ekki 
að lesa of mikið efni og fylgja reglum um fjölda afritaðar síða úr hverri bók. Í þetta verkefni 

eru afritaðar alls sex blaðsíður. Úr kafla 19, blaðsíður 509 – 512 og úr kafla 20 blaðsíður 548 

og 550. 

Úr kafla 19 

 ( 6 stig ) Hver er munurinn á iðnaðar reykþoku (e. industrial smog) og ljósvirkri 
reykþoku (e. photochemical smog)? Hvaðan kemur hvor mengunarþáttur, hver eru 
mengunarefnin sem þessu fylgja og hvernig lýsir þessi mengun sér.  

 ( 4 stig ) Lýstu hugtakinu hitahvarf (e. temperature inversion) í nokkrum orðum 
(notaðu myndina á bls. 510 til að hjálpa þér að útskýra þetta).  

 ( 4 stig ) Hver eru helstu áhrif ABC mengunarinnar og hvaða efni mynda þessa tegund 
mengunar?  

 ( 8 stig ) Skoðaðu töfluna á bls. 512, nefndu fimm þessara efna sem mögulega geta 
verið til staðar í umferðinni í miðborg Reykjavíkur. Nefndu síðan þrenn mismunandi 
áhrif sem þau efni geta haft á heilsu okkar.  

Úr kafla 20 

 ( 4 stig ) Jarðskjálftinn á Haítí árið 2010 olli því að um 250.000 manns dóu og miklar 
skemmdir urðu á húsnæði fólks. En seinna urðu fleiri dauðsföll af annars konar 
sökum. Hvernig komu þau til og hvers vegna?   

 ( 2 stig ) Hverju hefur fyrirtækið Veitur verið að biðja fólk að henda EKKI í klósettið 
heima hjá sér?  

 ( 6 stig ) Ef DO gildi tjarnarinnar hér við skólann er 2 ppm gætum við þá ræktað 
gullfiska í tjörninni? Útskýrðu svarið þitt. Skrepptu svo í labbitúr að tjörninni. Hvaða 
mengunarefni geta mögulega verið til staðar? Skráðu það sem þú sérð?   

4.3 Námsmat og tímalengd 
Verkefnið er einstaklingsverkefni og er reiknað með að nemendur vinni það í alls þremur til 

fjórum kennslustundum.  

Námsmat:  

Gefin eru stig fyrir hverja spurningu eftir því hversu vel henni er svarað. 

Tímalengd: Þrjár til fjórar kennslustundir. 
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5 Verkefni 4. Umhverfi okkar 

Verkefni fjögur skiptist bæði í einstaklings- og hópavinnu. Heildartímafjöldi sem þetta 

verkefni tekur eru fjórir til fimm tímar en í þessu verkefni er gert ráð fyrir heimavinnu. 

Nemendur þurfa að hafa aðgang að tölvu en fyrsti tími verkefnisins er nýttur í hugtakið 
kolefnisfótspor. Annar hluti þess er einnig tímavinna, en þá eru nemendur að vinna verkefni 

á vefnum sorpa.is. Þriðji tíminn er ætlaður í ferðir en þá geta nemendur valið að heimsækja 

endurvinnslustöðvar, Góða Hirðinn eða aðra staði sem vinna að umhverfismálum. Síðan er 
komið að síðasta hluta verkefnisins en þar eru nemendur að skoða heimili sín og sorpmál 

þeirra og reyna að bæta, ef hægt er, flokkunarmál. Þátttaka er lykilatriðið í þessu verkefni, 

það að taka prófin tvö bæði á „global footprint“ síðunni og skoða sorpa.is, fara í heimsóknir 
og skoða sorpmál á heimili sínu. Námsmat byggir því á þátttöku, því hefur verið valin sú leið 

að nemendur geta valið ólíkar leiðir við að ljúka verkefninu (sjá námsmat).  

5.1 Hæfniviðmið  
Í þessu verkefni munu nemendur skoða eigin áhrif á umhverfið með því að kynna sér 

hugtakið kolefnisfótspor, skoða vefsíðu Sorpu, endurvinnslumál á eigin heimilum og fara í 

heimsóknir til endurvinnslustöðva. Þetta verkefni er því nokkuð vítt en megin markmið með 
því er þó að nemendur leiti inná við og skoða sjálfa sig, kolefnisfótspor sitt, sorpmál á sínu 

heimili og eigin áhrif á umhverfi sitt .  

Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að: 

• þekkja hugtakið kolefnisfótspor, 
• þekkja flokkunarvef Sorpu og helstu úrgangsflokka, 
• gera sér grein fyrir áhrifum sínum á umhverfi sitt, 
• geta tjáð sig í ræðu eða riti um umhverfismál úr frá eigin upplifunum. 

5.2 Uppbygging og framgangur 
Verkefnið skiptist á alls fjóra daga og hefur hver dagur sitt einkenni. 

5.2.1 Uppbygging og framgangur  - fyrsti hluti 

Fyrsti tími - global footprint  
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Nemendur þurfa að hafa aðgang að tölvu, þeir opna vefsíðuna 

http://www.footprintcalculator.org (Global footprint network) áður og svara eftirfarandi 
spurningum: 

1. Spurningar  - einstaklingsvinna, nemendur svara eftirfarandi spurningum: 

 Fyrir hvað stendur hugtakið carbon footprint? Hvaða þættir í lífi þínu taka þátt í að 
auka magn kolefnis í andrúmsloftinu, nefndu þrjú dæmi.  

 Hvað stendur hugtakið „overshoot day“ fyrir? Hvaða dagur var það á þessu ári og 
hvernig hefur þetta þróast frá árinu 1970?  

 Hvað stendur global hectares fyrir? Hvað er jörðin margir glóbal hektarar á hvern 
einstakling?     

 Hvað standa hugtökin biocapacity og ecological footprint fyrir og hvernig tengjast 
þau?   

 Skoðaðu nokkrar þjóðir á   http://data.footprintnetwork.org/#/ , nefndu dæmi um 
þjóð sem er innan marka og svo þjóð sem er í mikilli skuld. Hvernig telur þú að við á 
Íslandi séum að standa okkur miðað við aðrar þjóðir í þessum málum, nefndu 
ástæður skoðunnar þinnar.  

2. Personal footprint – einstaklingsvinna   

 Taktu prófið (personal footprint). http://www.footprintcalculator.org/   

 Hversu margar jarðir þarf til að viðhalda neyslu þinni?  

 Hvernig gætir þú minnkað fótspor þitt á jörðinni? Skoðaðu þær leiðir sem fjallað 
er  um eftir prófið.  

Skilað á Innu í lok tímans. 

5.2.2 Uppbygging og framgangur - annar hluti 

Annar tími - Sorpa, vefurinn   

Nemendur þurfa að hafa aðgang að tölvu, opna vefinn http://lygamaelir.sorpa.is/ 

(Sorpa.is) og svara svo eftirfarandi spurningum: 

 Byrjaðu á að taka lygamælinn. http://lygamaelir.sorpa.is/ (Sorpa.is) Hvernig gekk?  

Svaraðu svo eftirfarandi spurningum: 

 Hvað eru margar endurvinnslustöðvar á höfuðborgarsvæðinu?  

 Hvað eru margir flokkar alls á starfsstöðvum Sorpu?   

 Hver er næsti móttökustaður við þitt heimili og hvaða flokkum tekur hann við?  

 Ef þú færir nú með allar dósir sem þú notaðir á síðasta ári í endurvinnslustöðina næst 
þér. Hvað væru það margar dósir, (áætla), og hvað fengir þú mikinn pening? Hvað 
verður um áldósirnar sem þú skilaðir og hvað verður gert við plastflöskurnar?   
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 Sorpa hvetur okkur til að lágmarka úrgang og endurnota meira og henda minna. 
Fjallaðu nú stuttlega um þær leiðir sem þú gætir farið til þess að fylgja þessum 
hvatningarorðum. Nefndu dæmi um hluti sem hægt væri að nota betur, endurnýta 
eða gefa.  

 Sláðu inn 10 hluti https://flokkid.sorpa.is/einstaklingar (Sorpa.is,b) sem þér dettur í 
hug og skráðu hjá þér í hvaða gám hluturinn á að fara og hvað verður um hann.  

 Fjótlega verður opnuð jarðgerðarstöð hjá Sorpu. Lýstu lauslega þessu ferli sem þarna 
er verið að fara vinna. Hvað verður þú gömul/gamall þegar jarðgerðarstöðin verður 
opnuð og hvaða gastegund er verið að nýta þarna. 

 Lestu textann á  

http://www.sorpa.is/umhverfismal-og-flokkun/samstarfsverkefni/fatasofnun-rauda-
krossins)  (Sorpa.is,c) Nefndu þrjú atriði í þessari grein sem þér finnast áhugaverðust eða 
vekja þig til umhugsunar. 

 Hvaða hlutir eru flokkaðir núna á þínu heimili? Hvaða flokkum gætir þú og þitt 
heimilisfólk bætt við?   

Skilað á Innu í lok tímans.  

5.2.3 Uppbygging og framgangur - þriðji og fjórði hluti 

Þriðji tími - Heimsóknir – hópavinna  

 Nemendum er skipt í fimm til sex hópa. Þetta er ferðadagur og geta hóparnir valið 
hvort þeir fara á næstu endurvinnslustöð nálægt skólanum,  Góða Hirðinn eða 
einhverjar Rauðakross búðanna.  

 Nemendur eiga að tala við starfsfólk á þessum stöðum og skoða aðstæður. Taka 
myndir og myndbönd.  

 Áður en nemendur leggja af stað merkja þeir við eftirfarandi lista, hvert þeir hyggjast 
fara. 

__ Förum á endurvinnslustöðina   
__ Förum í Góða Hirðinn 
__ Förum í Rauðakrossbúð  

 Næsti tími eftir þessar heimsóknir sýna hóparnir hver öðrum myndbönd  eða myndir 
af því sem þeir sáu í heimsóknunum og ræða saman um upplifanir sínar. 

Fjórði tími - Heimavinna   

Þá er komið að síðasta hluta þessa verkefnis. Þetta er heimavinna og nemendum er ætlað að 

skoða sorpmálin á heimilum sínum. Verkefnið skiptist á tvær vikur. Nemendur fá eftirfarandi 

upplýsingar í hendur og einnig blað sem þeir þeir eiga að fylla út heima og skila í lok 
verkefnisins (sjá fylgiskjöl með verkefni 4): 
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Verkefnið skiptist á tvær vikur og er þetta heimavinna. 

Í fyrri vikunni skoðum við sorpmálin á heimili okkar. Þið fáið blað í hendur sem þið eigið að 
fylla út (sjá fylgigögn, skráningarblað fyrir sorp).Við skoðum hvern dag þyngd á rusli 

heimilisins og skoða (gróflega) hvað tekur mest pláss í ruslinu og merkja við það sem flokkað 

er. Þá viku er unnið að breytingum (með góðu samþykki allra heimilismanna:-) ), og sorpmál 

heimilisins skoðuð gagnrýnum augum með það að sjónarmiði að lagfæra og bæta. Minnka 
rúmtak og þyngd. 

Í seinni vikunni eru síðan sorpmálin skoðuð aftur eftir breytingar og úrbætur. Og aftur er 

þyngd og gerð sorpsins skoðað. Þá eru málin skoðuð og fjallað um hvernig til tókst. ATH það 

er ekki gefið lakar fyrir verkefni ef það gengur illa. Einkunnagjöf byggir fyrst og fremst á 

framsetningu og frumleika við úrvinnslu. 

Skil : Það má vera:  

1. Texti, lengd 1 – 2 síður Word skjal um verkefnið, hvernig gekk, hvernig fjölskyldan tók 
í verkefnið, hvort flokkunarmál heimilisins hafi breyst eða ekki og þess háttar, skilað á 

Innu. 

2. Myndband, viðtal við fjölskyldu, frjálst tal um hvernig gekk, myndir af rusli 
framtíðarsýn í ruslmálum og þess háttar. Lengd myndbands 5 mín.  

3. Fyrirlestur með PowerPoint, 2 – 4 mínútur, 3 – 5 glærur. 

4. Frjálst tal, blaðlaust við bekkinn í 2 mínútur.  

Einkunnir byggja á frumleika, umræðum (texti eða tal). Það er ekki gefin lakari einkunn fyrir 

verkefni ef það gengur illa að flokka og breyta háttum á heimilinu, það er umræðan og 

pælingarnar á bak við þær sem skipta máli. Til að námsmat sé gilt verða verkefnum fyrir daga 
eitt, tvö og þrjú að vera lokið. 

5.3 Námsmat og tímalengd 
Alls eru nýttir fjórir til fimm tímar í þetta verkefni en þetta er fyrsta verkefni annarinnar þar 

sem gert er ráð fyrir heimavinnu. Eins og segir í textanum um skilin þá hafa nemendur val um 

að skila verkefninu með fjórum ólíkum leiðum. En mikilvægt er að skoða alltaf ólíkar þarfir 

nemenda með það fyrir augum að hver nemandi nái árangri í sínu námi og sé það vilji 

nemandans að æfa sig að tala blaðlaust fyrir framan aðra en treystir sér ekki fyrir framan 

heilan bekk má alltaf skoða leiðir í því sambandi. 

Námsmat:  
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Nemendur geta valið um skil á verkefninu, til þess að verkefnið sé metið með eftirfarandi 

hætti þurfa þeir að hafa skilað spurningum fyrir tíma eitt og tvö og þurfa einnig að hafa farið 
í heimsóknirnar. 

1. Texti, lengd 1 – 2 síður Word skjal um verkefnið, hvernig gekk, hvernig fjölskyldan tók 

í verkefnið, hvort flokkunarmál heimilisins hafi breyst eða ekki og þess háttar, skilað á 

Innu. 

2.  Myndband, viðtal við fjölskyldu, frjálst tal um hvernig gekk, myndir af rusli 

framtíðarsýn í ruslmálum og þess háttar. Lengd myndbands 5 mín.  

3. Fyrirlestur með PowerPoint, 2 – 4 mínútur, 3 – 5 glærur. 

4. Frjálst tal, blaðlaust fyrir framan bekkinn í 2 mínútur.  

Námsmat byggir á frumleika, umræðum(texti eða tal). Mikilvægt að það sé ekki gefin lakari 

einkunn fyrir verkefni ef það gengur illa að flokka og breyta háttum á heimilinu, það er 

umræðan og pælingarnar á bak við þær sem skipta máli. Til að fá námsmat fyrir þetta 
verkefni verður verkefnum fyrir tíma eitt, tvö og þrjú að vera lokið og skilað.  

Tímalengd: Fimm kennslustundir. 
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6 Verkefni 5. Lestur - Fólk og stofnar 

Hér miðar lesverkefnið að því að nemendur skoði stofna, skilji ólíkan vöxt þeirra, 

stofnstærðir og fleira er tengist fjöldatölum. Kaflar fjögur, átta og níu í bókinni 

Environmental Science: Toward A Sustainable Future eftir Richard T. Wright og Dorothy F. 
Boorse, 12. útgáfa eru nýttir í þetta. Verkefnið er einstakingsmiðað.  

6.1 Hæfniviðmið  
Þetta er annað lestrarverkefnið af þremur. Hér er  miðað að því að nemendur kynnist 

hugtakinu stofnar, stofnstærðir og átti sig á fjöldatölum. Að loknu þessu verkefni eiga 
nemendur að: 

• skilja hugtakið stofnar og þekkja ólíkan vaxtarhraða stofna, 
• skilja hugtakið burðarþol og áhrif mannins á það, 
• átta sig á fólksfjölda og fæðingartíðni og ólíkum aðstæðum fólks. 

6.2 Uppbygging og framgangur 
Afritaðar síður úr kennslubókinni eru settar inná Innu, Í þetta verkefni eru afritaðar alls átta 
blaðsíður. Úr kafla fjögur, blaðsíður 82 – 83 og blaðsíða 87. Úr kafla átta, blaðsíða 205, og úr 

kafla níu blaðsíður 235 – 236 og 238 – 239. 

Úr kafla 4 

 ( 4 stig ) Útskýrðu hugtökin exponential growth og carrying capacity (K) með því að 
nota dæmi úr náttúrunni.  

 ( 4 stig ) Hver er munurinn á  J-kúrfu og S-kúrfu. Lýstu báðum kúrfum. Hvaða 
dýrategundir  gætu passað við þessar kúrfur?   

  ( 5 stig ) Skrifaðu stuttan útdrátt um það sem verið er að fjalla um í  kaflanum 
 Critical number á bls 87. Þýða frá textanum sem byrjar á… “The loss of biodiversity...  

Úr kafla 8 

 Áður en þú byrjar að lesa, farðu á vefsíðuna http://www.worldometers.info/ 
(Worldometers.com) og skráðu hjá þér mannfjöldatölurnar, current world 
population.  
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 ( 6 stig ) Lýðfræðingurinn Joel Cohen hefur ákveðnar skoðanir um burðarþol fyrir 
manninn. Fjallaðu stuttlega um þessa grein á bls. 205 og skoðanir Cohens um það 
hvort að hægt sé að setja burðarþol fyrir manninn. Hverjar eru þínar skoðanir á 
þessum málum, setja þær fram með rökum (svar 6 – 10 línur).    

 ( 2 stig ) Kíktu nú aftur á mannfjöldatölurnar og skráðu töluna hjá þér. Hversu margir 
hafa bæst við á þessum tíma sem þú varst að vinna spurninganar?  

Úr kafla 9 

 ( 6 stig ) Skoðaðu Mynd 5 á bls. 235  og fjallaðu um tengslin á milli innkomu  (per 
capita income) og fæðingartíðni (fertility rate). Skoðaðu svo mynd 8 á bls. 236 og 
fjallaðu út frá henni og textanum  á sömu síðu um ástæður þess að sumar konur 
eignast mörg börn og hvað hægt er að gera til að hægja á  fólksfjölgun hjá þessum  
þjóðum. (6 - 10 línur)   

  ( 10 stig ) Nú máttu velja þér annað þessara verkefna til að vinna:  

a) Skrifa útdrátt um stefnu Kína um stjórnun mannfjölda (gera útdrátt úr grein á bls. 
239, Stewardship,k China´s population Policies)    

b) Skrifa um Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna (Millennium development goals) 
og markmiðin 17 sem fjallað er um á síðum 238 og 240.    

6.3 Námsmat og tímalengd 
Verkefnið er einstaklingsverkefni og er reiknað með nemendur vinni það í alls þremur til 
fjórum kennslustundum.  

Námsmat:  

Gefin eru stig fyrir hverja spurningu eftir því hversu vel henni er svarað. 

Tímalengd: Þrjár til fjórar kennslustundir. 

 

 



 

 15 
 

7 Verkefni 6. Indexar 

Verkefni sex er nokkuð viðamikið. Hér verða ólíkar þjóðir skoðaðar og fjallað verður um þá 

þætti sem notaðir eru til þess að bera þjóðir saman, en það eru vísitölur eða  Indexar. Þetta 

er hópavinna. Fyrsti tími þessa verkefnis fer í það að kennarinn kynnir í fyrirlestri helstu 
indexa fyrir Ísland. Síðan velja nemendur, með aðstoð kennara, land til þess að vinna með. 

Gott er að reyna að hafa þjóðirnar sem nemendur vinna með sem ólíkastar og frá sem 

flestum heimsálfum. Gerð er krafa til nemenda að þeir útskýri hvern index lítillega áður en 
þeir skrá niður tölur og samanburð (Dæmi: GDP með PPP: Útskýra hugtakið í einni til tveimur 

setningum). Að lokum kynna nemendur fyrir hvert öðru niðurstöður sínar. Helstu 

niðurstöður eru svo skráðar á töfluna og bornar saman(sjá mynd 9). 

7.1 Hæfniviðmið 
Þetta verkefni reynir á getu nemenda til að leita sér upplýsinga um þá indexa sem notaðir 

eru til að bera þjóðir saman. Að því loknu þurfa þeir að kynna niðurstöður sínar og bera þær 

svo saman við þjóðir annara hópa. Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að: 

• hafa kynnst einni þjóð nokkuð vel út frá upplýsingum um hana úr frá gögnum, 
• þekkja ólíkar vísitölur sem notaðar eru til að bera þjóðir saman, 
• geta flutt fyrirlestur út frá niðurstöðu gagnaleitar og geta borið upplýsingar saman við 

aðrar þjóðir. 

Mynd 9 Samanburður á Indexum 
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Mynd 10 Iceland24. (2018). Ísland 

Mynd 11 IndexMundi. (2016). Aldursdreifing 
Íslendinga 

7.1 Uppbygging og framgangur 
 Kennari skiptir nemendum í þriggja til fjögurra manna hópa.  

 Hver hópur velur sér land til þess að vinna með. Best er að reyna að hafa löndin sem 
ólíkust en kennarinn stýrir valinu og gott er að miða við að  vinna með þjóðir úr öllum 
heimsálfum.  

 Kennari kynnir Indexa fyrir Ísland í fyrirlestri (sjá kafla:  Ísland – gert af kennara) 

 Nemendur vinna síðan eins skjal fyrir sitt land. 

 Nemendur kynna landið sitt fyrir öðrum nemendum með fyrirlestri og skrá um leið 
helstu niðurstöður á töflu(sjá mynd 9). 

 Kennari stýrir síðan umræðum um löndin út frá niðurstöðum hópanna. 

 

Ísland - gert af kennara 

Ísland er ein af norðurlandaþjóðunum og 

tilheyrir Evrópu. Það liggur í Atlantshafinu. 

Landið er 103.000 km2 að stærð og íbúar 

landsins eru um 340.000. Þjóðtungan er íslenska. 
Innflytjendur eru um 9% þjóðarinnar, wn flestir 

þeirra koma frá Póllandi. (Hagstofa Íslands). 

 

Aldursdreifing þjóðarinnar 

Þessi mynd sýnir dreifingu aldurs árið 2016 

Markverðast á þessari mynd er hve hópurinn 20 

- 34 ára er stór og einnig er áhugavert hve konur 
eru fleiri en karlar á efri árum. Myndin sýnir líka 

að fæðingum á hverja konu er að fækka.  
 

 

Lífslíkur: Árið 2017 var meðalævilengd karla 
80,7 ár og meðalævilengd kvenna 83,7 ár á 

Íslandi. Heildarævilengd árið 2016 var 81,2 

ár.(Hagstofa Íslands, b). 

 

Þéttleiki byggðar: Árið 2018 erum við 338.000 og þéttleikinn er  3,4 einstaklingur/km2. 

Það þýðir að plássið sem við höfum er ansi gott ef við berum saman við aðrar þjóðir. Sú þjóð 
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sem býr þéttast er Mónakó  þar sem 19.000 manns eru á hverjum ferkílómetra. 

(Wikipedia.org). 

  

Frjósemi: 1,71 barn á ævi hverrar konu, árið 2017. En það er miðað við að frjósemi þurfi 

að vera 2,1 barn á konu til að viðhalda mannfjöldanum. Við erum því komin undir þá tölu og 

ef þetta heldur svona áfram mun okkur Íslendingum fækka á komandi áratugum. (Hagstofa 
Íslands, c). 

 Dýralíf, dýr í útrýmingarhættu: Þau spendýr sem lifa villt í íslenskri náttúru eru mýs, 

rottur, refir, hreindýr, kanínur og minkur. Rúmlega 100 tegundir varpfugla hefur orpið hér á 
landi. 

Nokkrar tegundir fugla eru í bráðri útrýmingarhættu. 

 

• Brandönd 
• Fjöruspói 
• Gráspör 

• Skutulönd 
• Snæugla 

• Strandtittlingur 
 

(Vísindavefurinn.is) 

Ofbeit og skógareyðing hefur áhrif á varplönd og þar með lífsskilyrði margra 
fuglategunda. Einnig hefur mikið svæði verið framræst til að búa til beitarlönd. Síðan hafði 

innflutningur á mink ekki góð áhrif á fuglalíf. Síðasti Geirfuglinn var veiddur hér á 19. öld.  

  

GDP með PPP: Útskýra hugtakið í einni til tveimur setningum. 

46.500  USD/capita (USD umreiknað í PPP) árið 2017. Það fór hæst árið 2007 en hrundi 
síðan ári síðar en hefur verið að hækka jafnt og þétt síðan þá. Árið 1990 var talan í rúmum 

21.000 USD/capita svo við höfum verið að hækka vel síðan þá. Heildartala fyrir jarðarbúa er 
17.300 USD/capita (PPP) svo við erum langt yfir þeim mörkum og teljumst því til ríkra þjóða 
ef við skoðum bara peningahliðina. (Wikipedia.org,b). 

  

GINI: Útskýra hugtakið í einni til tveimur setningum., svo kemur texti alls 2-4 línur um 
stöðuna. Fyrir Ísland árið 2014 var þessi tala 25,60. Við erum sem sagt með mikinn jöfnuð 

tekna og erum á sama stað  og hinar norðurlandaþjóðirnar. (0 er mestur jöfnuður tekna og 
100 er minnstur jöfnuður tekna). (Trading economics.com). 

  

HDI: Útskýra hugtakið í einni til tveimur setningum., svo kemur texti alls 2-4 línur um 
stöðuna. 
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HDI á Íslandi var 0,935 árið 2017 en við erum í 6. sæti allra þjóða en Noregur og Sviss eru 

efstir þar sem Noregur hefur þennan index 0,953. (best að hafa sem hæsta tölu). 
(Wikipedia.org,c).  

 

GII: Útskýra hugtakið í einni til tveimur setningum., svo kemur texti alls 2-4 línur um 

stöðuna. 

GII á Íslandi var 0,062 árið 2017 en við erum í  9. sæti með Sviss efst þar sem jafnrétti 

mælist hæst (0,039). Þjóðin sem er lægst með minnsta jafnrétti milli kynja var Yemen með 

gildið 0,747 árið 2012. (Mest jafnrétti er þar sem talan er lægst og minnst jafnrétti þar sem 

hún er hæst).(United nations development programme). 

  

Vistspor (Ecological footprint) og biocapacity: Útskýra hugtökin í einni til tveimur 

setningum., svo kemur texti alls 4 línur um stöðuna þar sem við berum saman ecological 
footprint og biocapacity hvort þjóðin sé að nota meira en hún á eða hvort hún sé innan 

þeirra marka sem hún hefur. Meðalfótspor okkar jarðarbúa var árið 2012 alls 2,84 global 

hectarar/einstakling. Meðal  biocapacity það ár voru alls 1,73 gha/einstakling. Þannig að 
(biocapacity – ecological footprint, 1,73 - 2,84 = - 1,1 gha/einstakling sem þýðir að 

jarðarbúar eru núna að nota meira en þeir eiga og skapa þannig mikinn þrýsting á jörðina og 

það sem hún getur gefið af sér. (Wikipedia.org,d). 

  

Útblástur gróðurhúsalofttegunda (greenhouse gas emissions): Hverjar eru 
gróðurhúsalofttegundirnar? Og hvaðan koma þær? Árið 2016 var losun gróðurhúsaloftteg-
unda á Íslandi 4.669 kílótonn, sem er aukning um rúmlega 28% frá árinu 1990. Útblásturinn 

kemur aðallega frá málmiðnaði (38%), vegasamgöngum (19,5%), fiskiskipum (11%), iðragerj-

un jórturdýra (6,6%) og urðun úrgangs(4,6%). (Mbl.is, 2018) Árið 2013 var losun frá hverjum 
einstaklingi á landinu 9 tonn eða 9000 kg.(Wikipedia.org, e).  

  

Aðgangur að hreinu drykkjarvatni og vatnsnotkun (water supply and use): 97 % af öllu 
vatni í heiminum er saltvatn og einungis 3% er ferskvatn. Af því er aðeins 1% aðgengilegt en 

hluti þess er bundið í jöklum og snjó þannig að einungis 0,007% er nýtanlegt sem 

drykkjarvatn og neysluvatn. Aðgengi Íslendinga að hreinu drykkjarvatni er gott og kemur það 
nánast allt úr jörðu sem ómeðhöndlað grunnvatn. Það er reiknað með að hver Íslendingur 

noti um 200 lítra af vatni á dag og ef þú ert í sturtu í 5 mínútur notar þú 60 lítra af vatni í það. 

(Bára Huld Beck, 2017). 
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Menntunarstig 

Allir hafa skólaskyldu fram til 16 ára svo menntunarstigið hér er gott.    

 

Aðgangur að fæðu, fæðuöryggi (food security): Gott, fiskur og kjöt er framleitt í landinu 

en við flytjum inn mikið magn af mat, sérstaklega ávöxtum og grænmeti yfir 

vetrarmánuðina.  

 

Aðgangur að rafmagni : Gott, allir hafa aðgang að rafmagni.  

7.3 Námsmat og tímalengd 
Reiknað er með að það fari í verkefnið sex til sjö kennslustundir í heildina en af þeim gætu 

kynningarnar mögulega tekið tvo tíma. Í námsmati er skoðað hvort nemendur séu að útskýra 

indexa nægilega vel, hvort að þeir séu að skilja það sem þeir eru að fjalla um og hvernig 
textavinna og umræða nemenda er.  

Námsmat:  

Kynningar nemenda eru metnar út frá þeim gögnum sem þeir kynna. Í hverju verkefni eru 
alls 16 kaflar sem þurfa að koma fram. Gefið er eitt stig fyrir hvern kafla sem kynntur er. Gott 

er að skoða eftirfarandi þætti þegar verkefni nemenda er metið: 

• Koma allir kaflar fram (alls 16 kaflar)(2 stig fyrir hvern kafla). 
• Eru indexar vel útskýrðir og sýna nemendur skilning á þeim í riti (2 stig fyrir hvern 

index). 
• Hvernig gengur nemendum að bera sína þjóð saman við þjóðir annara hópa  í 

kynningu (2 stig fyrir hvern index). 

Tímalengd: sex til sjö kennslustundir. 
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Mynd 12 Nemendur skrá hugmyndir á töflu 

8 Verkefni 7. Markmiðasetning 

Nú er komið að næsta heimaverkefni 

nemenda. Verkefnið byrjar á því að 

nemendur skoða á vefnum leiðir til betri 
umgengni við náttúruna. Síðan er taflan 

í stofunni fyllt af hugmyndum og leiðum 

til að lifa í betri sátt við auðlindir jarðar. 
Á mynd 12 getum við séð það sem 

nemendur hafa skrifað.  
 

8.1 Hæfniviðmið 
Hér eru nemendur að skoða eigin viðhorf með það fyrir augum að bæta umgengni sína 

við náttúruna og umhverfi sitt. Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að: 

• þekkja leiðir til betri umgengni við auðlindir jarðar, 
• geta sett sér markmið tengd umhverfismálum, 
• geta tekið þátt í umræðum um umhverfismál, 
• geta tjáð sig frjálst um eigin upplifanir af leiðum til að bæta umgengni við umhverfið. 

8.2 Uppbygging og framgangur 
 Fyrsti tími þessa verkefnis er nýttur í hugmyndavinnu nemenda. Þetta er 

einstaklingsverkefni. Nemendur eiga að leita inná við, skoða sjálfa sig og hvaða 
möguleika þeir sjá til þess að setja sér markmið til bættrar umgengni við umhverfið. 
Þeir geta líka leitað á netinu að hugmyndum.  

 Nemendur skrá allar mögulegar hugmyndir á töfluna. 

 Eftir að taflan hefur verið fyllt af hugmyndum setur hver nemandi sér markmið. Það 
má vera eitt stórt markmið eða nokkur minni, þau þurfa að vera skrifleg og skýr, 
bæði tímasett og vel ígrunduð.  

 Næstu tvær vikur er nemandinn með þá heimavinnu að vinna að markmiðunum 
sínum.  



 

 26 

 Eftir tvær vikur er síðan komið að skilum. Nemendur skila verkefninu með því að tjá 
sig, blaðlaust í tvær mínútur, um hvernig gekk.  

8.3 Námsmat og tímalengd 
Þetta verkefni er hugsað sem heimaverkefni og tekur það tvær vikur í vinnslu. En tímavinna 

við það eru tveir tímar. Einn tími til að starta verkefninu og svo einn tími til að skila. 

Nemendur sem eiga erfitt með að tala fyrir fyrir framan marga, geta fengið að skila þessu í 

minni hóp. Þá einungis þrír til fjórir nemendur saman að tala um markmiðin sín.  

Námsmat:  

Námsmat fyrir þetta verkefni byggir á þátttöku, markmiðasetningu, og því að hver nemandi 

líti innávið og skoði þær leiðir sem hann getur farið til bættrar umgengni við umhverfið. 

Námsmat er lokið eða tíu. 

Tímalengd: tvær kennslustundir. 
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Mynd 13 Pez Candy. (2019). Hugmynd 
að farandbikurum 

9 Verkefni 8. Orka og nýting 

Það er ljóst í nútíma samfélagi að við þurfum á orku að halda. Til eru ólíkar orkumyndir og 

orkuvinnslur. Til þess að læra þessar ólíku tegundir orkuvinnslu er sett hér upp verkefni sem 

gerir nokkuð miklar kröfur til nemenda. Hér er hugmyndin sú að nemendur tengi 
umræðuefnið við orku og orkunýtingu og tengi þetta við svæði á landinu sem líklegt er að 

þeir hafi séð eða farið um. Það getur því verið hvaða svæði sem er sem kennarinn velur úr 

nærumhverfi nemenda. Þetta verkefni gerir nokkrar kröfur til reiknings vegna þess að allir 
hópar eiga að miða við að orkuvinnslan sé 1000 MW og reikna þarf landnýtingu út frá þeirri 

stærð. Þetta verkefni er sett upp sem leikur. Í byrjun leiks eru tveir til þrír nemendur valdir 

sem stjórnarmenn sem starfa fyrir ríkisstjórnina. Þeir munu kynna sér allar þær tegundir 
orkuvinnsla sem nemendur eru að fara að kynna og spyrja spurninga. Nemendurnir sem 

veljast í stjórnina hafa mikið vald því þeir munu gefa álit á fyrirlestrum hinna nemendanna og 

velja hópinn sem kom fram með bestu tillöguna. 
Hinir nemendurnir skipta sér síðan í alls sex hópa 

þar sem hver hópur er með eina orkuvinnslu. Til að 

gæta sanngirnis er best að draga orkuvinnslurnar og 
jafnvel draga í hópa. Kennarinn setur upp glærurnar 

eins og hér er sýnt í uppbyggingu verkefnis og eiga 

síðan nemendur að fylgja uppsetningu þeirra. Þar 

sem þetta er leikur getur verið gaman að hafa 

verðlaun í boði. Farandbikarinn sem hér er sýndur á 

mynd 13 hefur verið notaður í nokkur skipti og 

hefur gefist vel. Sigurvegarar geta haft bikarinn hjá sér í nokkra daga eftir að keppni lýkur eða 

þar til þeir hafa lokið við að borða pezið úr bikarnum. 

9.1 Hæfniviðmið 
Þetta verkefni reynir á marga þætti en í því þurfa nemendur að kynna sér ólíkar orkuvinnslur. 
Þeir þurfa að skoða landnýtingu og sýna útreikninga tengdum landnýtingu og afli virkjana. Að 
loknu þessu verkefni eiga nemendur að: 

• þekkja ólíkar orkuvinnslur, heiti þeirrra og helstu eiginleika, 
• þekkja, hugtökin landnýting, stærð virkjana og afl, 
• þekkja mun á endurnýjanlegum og óendurnýjanlegum orkugjöfum, 
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• gera sér grein fyrir umhverfisáhrifum ólíkra orkuvinnslna, 
• geta tjáð sig, með fyrirlestri, um orkuvinnslu, 
• geta sýnt útreikninga tengum orkuvinnslum, landnýtingu og afli virkjana, 
• geta rætt í hópi um ólikar gerðir orkuvinnslna, kosti þeirra og galla. 
 

9.2 Uppbygging og framgangur 
 Kennari biður tvo til þrjá nemendur að bjóða sig fram til þess að vera stjórnin. 

Hlutverk stjórnarinnar er að kynna sér allar orkuvinnslurnar og leika hlutverk fulltrúa 
ríkisstjórnar.  

 Skiptir hinum nemendunum í alls sex hópa og lætur þá draga orkuvinnslu. 

 Kynnir glærurnar sem nemendur eru að fara að vinna í stuttum fyrirlestri (sjá glærur). 

 Nemendur fá afrit af glærum og eiga að undirbúa fyrirlestur og setja gögn inn í 
glærurnar (frá glæru 4). 

 Kennari aðstoðar nemendur við að byggja fyrirlesturinn upp. Hjálpar nemendum 
með útreikninga og leit á netinu að gögnum. Mikilvægt er að kennarinn hjálpi 
nemendum við að vera sem best undirbúnir undir erfiðar spurningar, bæði frá 
stjórninni og svo frá öðrum hópum.  

Þegar hópar hafa lokið við að kynna sér orkuvinnsluna og útbúa glærur er komið að 
kynningum. 

 Hver hópur kynnir sína tillögu með glærum og fyrirlestri. 

 Eftir hvern fyrirlestur ber stjórnin fram eina til tvær spurningar og einnig geta aðrir 
hópar komið með spurningar.  

 Stjórnin fer yfir fyrirlestra, velur sigurvegara, kynnir ástæðu fyrir vali sínu og afhendir 
farandbikarinn stútfullan af pezi.  

Glæra 1 - Skipulag - munum að „það er leikur að læra“  

Nú ætlum við að vinna með ólíkar orkumyndir. Hver hópur fær eina orkuvinnslu til að vinna 

með, búa til glærur og kynna fyrir stjórninni. Alls eru 6 lið (2 - 3 í hverju liði). Tveir til þrír 

nemendur eru í stjórn og eru því ekki í liði (Nemendur tilnefna nemendur í stjórn). 
Nemendur sem mynda stjórnina þurfa að kynna sér orkuvinnslurnar nokkuð vel og þeir 

spyrja spurninga um hagkvæmni og framkvæmd orkuvinnslunar. Þeir velja svo hagkvæmustu 

framkvæmdina og tilgreina rök fyrir vali sínu. Hinir hóparnir mega líka spyrja spurninga,- það 
er því mikilvægt að koma vel undirbúinn á stjórnarfundinn. 

Hver hópur hefur 7 - 10 mín. 
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Glæra 2 -  Leikreglur 

Við íslendingar ætlum að vera sjálfbærir með alla okkar orku, við ætlum ekki að flytja inn 
orku heldur framleiða hana alla sjálfir (sem sagt hætta að flytja inn bensín og olíu). 

Orkuvinnslan sem við erum að fara að byggja núna er 1000 MW (til samanburðar er 

Kárahnúkavirkjun 690 MW). Bara má hafa þær glærur sem hér koma á eftir (það er í lagi að 

bæta við glærum). Passa sig að EKKI bara lesa upp af glærunum!!!  Gott er að hafa auka 
punkta hjá sér (vera tilbúinn fyrir erfiðu spurningarnar). 

 

Glæra 3 - Orkuvinnslurnar 

1. Jarðefnaeldsneyti (Fossil fuel) þið ætlið að sannfæra stjórnina um að skynsamlegt sé 

að hefja vinnslu olíu á Drekasvæðinu. 

2. Sólarorka (Solar energy) hér er tækifæri fyrir íslendinga að nýta sólina til að búa til 

sólarorkuver við Selfoss. 

3. Vindorka (Wind energy) á Ingólfsfjalli nálægt Selfossi er víðáttumikið svæði þar sem 

rokið blæs og blæs. Þar ætlið þið að koma fyrir vindorkuveri. 

4. Lífeldsneyti (Biofuel) hér er tækifæri fyrir okkur að hefja öfluga ræktun á lífeldsneyti 
og er svæðið við Flúðir kjörið fyrir ræktun á þessu öfluga orkufyrirbæri. 

5. Kjarnorka (Nuclear energy) hér er svæðið við Selfoss kjörið til að reisa kjarnorkuver. 

6. Vatnsorka (Hydropower) það er hægt að fá heilmikla orku úr Gullfossi sé hann 
virkjaður. Þið ætlið að kynna þessa hugmynd. 

 Glæra 4 - Hér byrjar kynningin.  

Orkuvinnslan okkar er:__________________ 

Hér setjið þið mynd af vinnslunni eða bara það sem við viljið setja hér inn. (það má t.d. alveg 

setja stutt myndband eða bara hvað sem þið viljið). Ath myndbandið má ekki vera lengra en 

2 mínútur. (það má t.d. alveg setja stutt myndband eða bara hvað sem þið viljið). 

Glæra 5 - Endurnýjanleg eða ekki 

Hér er gott að tala um hvers vegna orkan er endurnýjanleg eða ekki. Gott er að koma hér inn 

á hugtökin Sjálfbærni, Auðlindir, Kolefnisfótspor (Carbon footprint), Loftslag, Hringrás efna, 
Náttúra, Mengun ofl.  

Glæra 6 - Tæknin á bak við orkuvinnsluna -  hvernig orkan er fengin 
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Hér er gott að fjalla um tæknina hvernig eru t.d. fallvötn notuð til að framleiða rafmagn eða 

hvernig kjarnorkuver eru byggð upp. 

Glæra 7 - Hvað kemur mikil orka út úr vinnslunni - 1000 MW 

Samningurinn sem stjórnin ætlar að gera við ykkur felst í því að þið sýnið fram á að geta 

byggt 1000 MW orkuvinnslu. Það eru miklir peningar í húfi!!!  Munum að við erum að miða 

við 1000 MW virkjun. Þá mætti hugsa sér að ef það ætti að byggja 1000 MW orkuvinnslu -
hvað það þarf mikið svæði, margar vindmyllur, hve mikið vatnsafl, hve marga sólarpanela, 

hve stórt ræktarsvæði, hve stórt kjarnorkuver. 

Glæra 8 - Landnýting - hve stórt svæði þarf orkuvinnslan? 

Hér er gott að skoða landnýtingu (e. landuse of energy) - og munum að við erum að miða við 

1000 MW. Einn hektari er 100 x 100 m kassi. 

Glæra 9 - Áhrif á menn og dýr 

Hér koma umhverfisáhrifin. Hefur þessi vinnsla einhver áhrif á heilsu okkar? Hugtökin 
Heilbrigði, Landeyðing, Líffjölbreytni gætu komið sterk hér inn. Hefur hún einhver áhrif að 

dýralíf eða aðra notkun á svæðinu sem ráðgert er að byggja á.   

Glæra 10 - Helstu kostir fyrir Ísland 

Hér er sölumennskan í hámarki.    Hér er hægt að draga margt til. Við viljum að sjálfsögðu að 

OKKAR tillaga verði samþykkt af stjórninni...selja hugmyndina. Það má ýmislegt koma hér 

inn...  

Glæra 11 - Lokaorð 

Mynd, tónlist, einhver orð eða ljóð eða bara hvað sem þið viljið setja hér inn. 

9.3 Námsmat og tímalengd 
Hér hefur gefist best að meta nemendur á meðan þeir eru að kynna hugmyndir sínar og þá 

merkja við hvort að allt komi fram sem þarf að koma fram. Hvort að reikningar séu unnir vel 

því hér þarf að sýna fram á útreikninga á orkuvinnslunni. Hópar sem duglegir eru að spyrja 

aðra hópa spurninga geta að auki fengið stig fyrir slíkt. Reiknað er með að þetta verkefni taki 

um fimm til sex tíma í vinnslu. Fyrirlestrar nemenda þurfa að lágmarki tvo tíma en þrjár til 

fjórar kennslustundir eru nýttar í undirbúning. 

Námsmat:  

Gefin eru stig fyrir hvert eftirfarandi: 

• Uppbygging fyrirlesturs, kemur allt fram á glærum, skv. uppbyggingu (3 stig). 
• Eru reikningar unnir rétt varðandi landnýtingu og stærð orkuvinnslu (3 stig). 
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• Umhverfisáhrif, er fjallað um þau af dýpt (3 stig). 
• Eru bæði kostir og gallar teknir fram við orkuvinnsluna (2 stig). 
• Eru hugtök, svo sem kolefnisfótspor, auðlindir, sjálfbærni og fleiri hugtök notuð í 

fyrirlestri (2 stig). 
• Hvernig gengur nemendum að svara spurningum, undirbúningur þeirra fyrir erfiðar 

spurningar (3 stig) 
• Heildaryfirbragð fyrirlesturs, kemur hann með eitthvað óvænt, söng, ljóð eða eitthvað 

sem tengir efnið á nýjan hátt (2 stig) 
Heildarstigafjöldi 18 stig. 
 

Stjórnin er metin sérstaklega, undirbúningur hennar og hvernig spurningar eru fram bornar 
til hópa. Þá er skoðað hvernig henni gengur að meta hvern hóp. Samantekt og ástæður vals á 
sigurvegara metið.  

 

Tímalengd: sex kennslustundir. 
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10 Verkefni 9. Lestur - Maður og náttúra 

Hér er þriðja og síðasta lesverkefni annarinnar, það er eins og hin tvö verkefnin unnin sem 

einstaklingsverkefni. Það snertir manninn og tengsl hans við náttúruna. Notaðar eru 

blaðsíður úr kafla sex, tíu og átján í bókinni Environmental Science: Toward A Sustainable 
Future eftir Richard T. Wright og Dorothy F. Boorse, 12. útgáfa. Þessi verkefni hér eru bara 

hugmynd að verkefnum en auðvelt er að breyta og bæta og sjálfsagt að gera það reglulega. 

10.1 Hæfniviðmið 
Hér er  miðað að því að nemendur kynnist tenslum mannsins við umhvefi sitt. Að loknu 

þessu verkefni eiga nemendur að: 

• átta sig á tenglum mannsins við náttúruna, 
• átta sig á mikilvægi þess að vernda vatn, 
• þekkja breytingar á umhverfinu í tengslum við loftslagsbreytingar. 

10.2 Uppbygging og framgangur 
Kaflar sex, tíu og átján eru nýttir í þetta verkefni. Úr kafla sex eru blaðsíður 141 og  148 – 

153. Úr kafla tíu, blaðsíða 256. Úr kafla átján, blaðsíður 475 – 476, 481 og 484. 

Úr kafla 6 

 ( 6 stig ) Gerðu greinarmun á instrumental value og intrinsic value. Taktu síðan dæmi 
um dýr hér í íslenskri náttúru sem gæti flokkast undir hvort gildið og útskýrðu hvers 
vegna.  

 ( 8 stig ) Farðu í göngutúr í náttúru. Það gæti verið Heiðmörk, Búrfellsgjá, 
Vífilstaðavatn eða bara eitthvað svæði þar sem tengsl við náttúruna eru til staðar. 
Skráðu hjá þér upplifunina. Veltu fyrir þér með nokkrum orðum hvort að þú teljir 
tengslin við náttúru nauðsynlega eða óþarfa. Í svarinu þarf að koma fram hvert þú 
labbaðir, hvaða dýr/plöntur þú tókst eftir (ef mögulegt er) og upplifunin. Svar 10 - 15 
línur. (gott að setja mynd með).  

 ( 10 stig ) Hvað stendur orðið HIPPO fyrir. Taktu dæmi um hvert.  

Úr kafla 10 

  ( 6 stig ) Hve stór hluti vatns á jörðinni er nýtanleg fyrir manninn í dag? Hvaða 
vandamál steðja að jarðarbúum í tengslum við vatn?  

Úr kafla 18 
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 ( 6 stig )  IPCC gaf út skýrslu um loftslagsbreytingar árið 2007. Skoðaðu myndir 5, 6, 
10 og 13 og notaðu þær til að hjálpa þér að fjalla, í stuttri greinargerð, um áhrif 
loftslagsbreytinga á hitastig, veðurfar, hafið og jökla. ( 15 - 20 línur). 

10.3 Námsmat og tímalengd 
Verkefnið er einstaklingsverkefni og er reiknað með nemendur vinni það í alls þremur til 

fjórum kennslustundum.  

Námsmat:  

Gefin eru stig fyrir hverja spurningu eftir því hversu vel henni er svarað. 

Tímalengd: Þrjár til fjórar kennslustundir. 
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Mynd 14 Hemery, G. (2011). Nemandi notar 
símann sinn 

11 Verkefni 10. Tré og vistkerfi 

Í verkefni tíu snúum við okkur að því að skoða næsta nágrenni okkar. Verkefnið er unnið í 

hópum. Þetta verkefni miðar við Kvennaskólann í Reykjavík og eru trén í nágrenni skólans og 

Tjörnin nýtt í það. Nemendum er í þessu verkefni kennt að mæla hæð trjáa og reikna 
kolefnisútblástur frá bílunum sem þau hafa aðgang að eða eiga. Til að reikna það magn 

kolefnis sem eitt tré tekur við á ári er notuð reikniregla sem byggir á hæð trésins og ummáli 

stofns. Önnur vefsíða sem notuð er í þessu verkefni er síða sem gefur upplýsingar um 
útblástur kolefnis út frá ólíkum bíltegundum og eknum kílómetrafjölda (sjá fylgiskjöl með 

verkefni 10). Áður en við förum út að vinna og mæla tré er gott að fara vel yfir 

leiðbeiningarnar með símann og hvernig við mælum hæð trjáa.(sjá mynd 14). Gott er að 
miða við að þetta verkefni sé unnið í góðu veðri svo hægt sé að vera útivið og njóta 

veðurblíðu og nærveru trjáa. Þó hér sé verið að tala um mælingar og pælingar við 

Kvennaskólann í Reykjavík er um að gera að breyta því og aðlaga að nærumhverfi þíns skóla. 
Spurningarnar sem unnar eru í lok verkefnis 

eru ætlaðar til að gefa hugmyndir um 

verkefni sem tengist vistfræði. Margir 
möguleikar eru á því og mætti jafnvel nota 

kennslubókina sem notuð í lesverkefnunum 

þremur. En það má líka bara benda 

nemendum á vefinn og þau þá leita svara 

þar.  

 

11.1 Hæfniviðmið 
Hér er verið að skoða nærumhverfi 

skólans, bílanotkun nemenda og vistkerfi í  umhvefi þeirra. Að loknu þessu verkefni eiga 

nemendur að: 

• þekkja hugtakið kolefnisjöfnun, 
• geta reiknað kolefnisjöfnun trjáa úr frá hæð þeirra og ummáli stofns, 
• þekkja vistkerfi nærumhverfis síns, 
• geta fundið kolefnisútblástur bíla út frá eknum kílómetrum, 
• þekkja hugtökin fæðukeðja, stofnar og vistkerfi. 
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11.2 Uppbygging og framgangur 
 

 Kennari skiptir nemendum í hópa. Kynnir verkefnið. 

 Sýnir hvernig hægt er að nota símann sem hallamál (sjá fylgiskjöl með verkefni 10). 

 Fylgir nemendum út og hjálpar þeim að velja tré til að vinna með og aðstoðar við 
úrvinnslu. 

Dagur 1 – Hópavinna – stöðvar 

Áður en við förum út skoðum við aðferðir við að mæla kolefnisjöfnun tráa, og 
kolefnisútblástur bíla. 

Stöð 1 – Tré og mælingar á kolefnisjöfnun trjáa. 

Hver hópur velur sér eitt tré í garðinum við aðalbyggingu og gerir mælingar á því. 

Mynd: (taka mynd af tré og ykkur), heiti:____________________ 

Ummál: __________, þvermál í cm,(ummál/π):__________cm, hæð:________ m 

Stöð 2 - Fuglarnir á Tjörninni. 

Framan við Iðnó eru skilti með myndum af þeim fuglum sem halda til á og við Tjörnina í 

Reykjavík. Gangið þangað, skoðið skiltin og athugið hve margar þessarra tegunda er að finna 

á eða við þennan enda Tjarnarinnar í dag. Skráið einnig hjá ykkur ef þið rekist á fuglategundir 
sem ekki er að finna á skiltunum/eða takið myndir og myndbönd. 

Stöð 3 - Líf í vatni. 

Gangið að Tjarnarbakkanum í horninu við Skothúsveginn. Skoðið yfirborð Tjarnarinnar og 

vatnsbakkans og skráið hjá ykkur það sem þið verðið vitni að (litur, lykt, grugg í vatninu, 

skordýr á og í vatninu, fuglar og fæðuval þeirra, mannvistarleifar osfr). Takið myndir og 

myndbönd. 

Stöð 4 – Bílarnir við Miðbæjarskólann. 

Skráið hjá ykkur helstu tegundir bíla (fólksbílar, rafbílar, jeppar ofl.), fjölda af hverri tegund. 

Stöð 5 – Inni í stofu, úrvinnsla. 

Komið svo inn í stofu og gerið útreikninga á kolefnisútblæstri bílana á planinu og 

kolefnisjöfnun trésins ykkar á einu ári. Svo er að ákveða hvernig við vinnum með þessi gögn. 

Hvað þarf t.d. mörg tré af þessari stærð til að kolefnisjafna einn bíl sem keyrir til og frá vinnu 

á einu skólaári? 
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Dagur 2 og 3 - niðurstöður hópsins. 

Niðurstöður hópsins teknar saman í stuttri greinargerð (1- 2 bls). Setja myndir inn í 
skjalið. Það sem gott er að hugsa um þegar þið eruð að vinna greinargerð er t.d. 

 Hvað kemur mikið kolefni frá einum fólksbíl? Hvað ætli komi þá mikið kolefni á einu 
skólaári? Getum við eitthvað gert til að hjálpa til þarna? 

 Hvernig bíla munuð þið eiga (ef einhverja) þegar þið verðið þrítug? 

 Hvað koma margir starfsmenn skólans á einkabílum í vinnuna? Hvað með 
nemendur?  

 Hvað tekur tréð ykkar við miklu kolefni á ári? Hvað þarf þá mörg tré til þess að taka 
við kolefni í útblæstri eins bíls, eitt skólaár? 

 Er vatnið í Tjörninni drykkjarhæft, hvernig er vistkerfi Tjarnarinnar? 

 Hvað með fuglana, lifa þeir góðu lífi þarna, hvað sáuð þið margar fuglategundir? Er 
einhver fuglategund fjölmennari en önnur? 

 Ýmislegt fleira má tala um, allt eftir ykkar áhugasviði og pælingum. 

Dagur  4  – svara spurningum. 

1. Nefndu þrjá ólífræna þætti umhverfisins eins og það var þegar þú skoðaðir lífið á 
Tjörninni. 

2. Í hugtakavinnunni í verkefni 2 vorum við með hugtakið Stofnar. Nefndu nú þrjá stofna 

Tjarnarinnar. 

3. Búðu til fæðuvef þar sem leikendur eru a) Gæsir, b) Gras, c) Brauð, d) Gæsaskytta 

(sem laumast út að nóttu til að ná sér í gæs), e) Köttur, f) Ánamaðkur, g) 

Skógarþröstur. 

4. Eitt að hugtökunum sem við vorum að vinna með í byrjun annar er Aldurspýramídi. 

En hvernig er það hugtak ólíkt hugtakinu Fæðupýramídi. Lýstu hvoru hugtaki og því 

hvernig þau eru ólík. 

5. Vatnið (H2O) í krananum er að koma frá Gvendarbrunnum en hvar var það áður en 

það kom þangað? og hve gamalt er það í raun? 

11.3 Námsmat og tímalengd 
Nemendur skila greinargerð og svörum við spurningum í lok þessa verkefnis. Metið er hversu 

vel nemendur ná að tengja kolefnisjöfnun þess trés sem þeir mældu við útblástur frá bílnum 

sínum og hversu vel þeir ná að reikna út hvað þeir þurfa mörg tré til að kolefnisjafna akstur 
sinn. Einnig er gott að skoða hugmyndir þeirra um hvernig hægt sé að minnka útblástur. 

Skoða síðan svör við spurningum í lok vekefnisins. Þetta verkefni ætti að taka alls fjóra tíma. 
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Námsmat:  

Námsmat byggir á eftirfarandi: 

• Í greinagerð er skoðað hvort og hvernig nemendur nái að tengja kolefnisjöfnun og 
bílanotkun saman með útreikningum. (5 stig). 

• Hugmyndir sem koma fram í greinagerð til að minnka kolefnisútblástur (5 stig) 
• Umræður alment um kolefnisjöfnun, vistkefi og áhrif kolefnisútblásturs á það (5 stig) 
• Farið yfir svör við spurningum á degi fjögur. (alls 10 stig). 

 
Heildar stigafjöldi fyrir verkefnið er 25 stig. 

Tímalengd: Fjórar kennslustundir. 
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12 Verkefni 11. Myndbandagerð 

Nú fer að styttast í að önninni ljúki. Þá snúum við okkur að myndbandagerð en góð 

myndbönd frá nemendum geta verið sterkur þáttur í kennslu. Oft eru myndbönd nemenda 

það góð að nota má þau í kennslu önn eftir önn. Mikilvægt er þó að fá leyfi hjá nemendum til 
þess að geta það. Hér eru settar fram tillögur að verkefnum sem nemendur geta unnið að. 

Mikilvægt er að enginn hópur sé með sama verkefnið því myndböndin eru svo sýnd í tíma og 

jafnvel milli hópa. 

12.1 Hæfniviðmið 
Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að: 

• þekkja fjölbreytta þætti í umhverfismálum út frá myndbandasýningum nemenda 
• geta útbúið myndband um ákveðið efni, tengt umhverfismálum 
• geta tjáð skoðanir sínar um umhverfismál með skýrum hætti í myndbandi 

 

12.2 Uppbygging og framvinda  
 Kennari skiptir nemendum í hópa, hæfilegt er að tveir til þrír nemendur séu saman í 

hóp. Hver hópur velur eitt verkefni af lista. Tryggja að enginn hópur sé með sama 
verkefnið. 

 Kennari kynnir uppbyggingu verkefnis og skipulag (sjá Það sem þarf að vera til staðar 
í myndbandinu).  

 Mikilvægt er að kennarinn sé með nemendum þegar þeir eru að vinna til að vísa 
þeim í réttar áttir og styðja við þá. Nemendur geta ekki stokkið strax af stað og farið 
að taka upp heldur verður að koma grind að verkefninu fyrst, og kynna hana fyrir 
kennara, lesa sér til um verkefnið og kynna sér efni þess mjög vel. 

 

Það sem þarf að vera til staðar í myndbandinu:  

• Uppbygging er skýr (ekki er leyflegt að kópera stóra kafla úr öðrum myndböndum eða 
vefsíðum). 

• Myndbandið hefur gott flæði:  Upphaf, Meginmál, Endir, Lokaorð. 
• Farið er vel í gegnum umfjöllunarefnið, málefnið skoðað frá nokkrum sjónarhornum. 
• Skoðanir nemenda koma fram, mikilvægt atriði. 
• Hvaða máli skiptir umfjöllunarefnið okkur og umhverfi okkar.  
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• Lengd 5 - 7 mínútur. 

Hægt er að hugsa sér þrjá lykla fyrir myndbandið:   Fræðandi   Áhugavert   Hvetjandi  

 Ísland, hreint land. Hvernig erum við að standa okkur í umhverfismálum miðað við 
aðrar þjóðir? Hvar getum við bætt okkur? 

 Sjálfbær fjölskylda, hvað þýðir það, er það hægt? Hvaða þættir þurfa að vera til 
staðar svo hægt sé að vera sjálfbær fjölskylda og hvað þýðir þetta orð sjálfbærni 
eiginlega? Skoða alla þætti þess sem þarf að vera til staðar svo þetta sé hægt.  

 Mannfjöldi. Erum við orðin of mörg, samantekt um mannfjöldatölur og andstæðir 
pólar í þeim málum skoðaðir, hver er skoðun okkar á þessum mannfjölda? Farið í 
gegnum mismunandi skoðanir og pælingar varðandi þetta aðkallandi mál. Hvar eru 
vandamálin mest aðkallandi? Er fólksfækkun hjá sumum þjóðum líka vandamál, sbr 
aldurspýramída?   

 My precious, Kongo. Hvað er að gerast þar? Hvað er til ráða, getum við eitthvað gert 
til að hjálpa? 

 Story of stuff, taka 2-3 myndbönd þar og greina og fá heimildir og útskýra vel, hvað 
er verið að tala um í myndböndunum og hvaða máli skipta þau okkur?  

 Gróðurhúsalofttegundir,hverjar eru þær og hvað getum við gert til að minnka magn 
þeirra í andrúmslofti? Hvernig eru Íslendingar að standa sig? Kyotobókunin og 
skuldbindingar Íslendinga, hvaða ráð höfum við til að hjálpa til þarna?  

 Orangútar. Hvað er að gerast með órangútana á Indónesíu og af hverju? Hvað getum 
við gert? 

 Olíuslys við Mexikóflóa - orsök, afleiðingar og hreinsun. Samanburður við mögulega 
olíuleit við Drekasvæðið og þau skref sem við erum að taka þar. Hvað finnst okkur 
um það að Íslendingar ætli að fara að leita að olíu á þessu svæði? Kostir og gallar 
skoðaðir. 

 Guiyu í Kína. Hvað er að gerast þar?   

 Ungt fólk og umhverfismál. Hvað getur þú gert til að vera umhverfisvænni og tekið 
þátt í að vernda jörðina? Leiðbeiningar og hugmyndir. Útbúa fræðslumyndband með 
hugmyndum styttri sturtur, nota Strætó, ekki kaupa of mikið af fötum, hjóla og fleira 
og fleira.  

 Agbobloshie í  Ghana, stærsti rafruslahaugur í heimi. Hvers vegna er staðan þar 
svona, hvað er til ráða? 

 Tíska, föt, hversu mikið þurfum við af fötum? Hvernig eru þau framleidd? Eru 
einhverjar tískubúðir umhverfisvænni en aðrar? Fullt til af síðum og gögnum um 
þetta. 
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 Snyrtivörur, prófaðar á dýrum eða ekki, skiptir það okkur einhverju máli? Hvaða 
vörur eru umhverfisvænstar? Hvaða áhrif hafa snyrtivörur sem við notum á umhverfi 
okkar?  

 Örplast, í hverju finnst það? Hvaða áhrif hefur það? Hvernig getum við losnað við 
það? Hvað áhrif hefur það á hafið? Og lífríkið almennt?  

 Rafbílar, eru þeir raunverulega betri? Hvernig er rafbílaeign Íslendinga að breytast? 
Hvað með umhverfisáhrif þeirra? Hvernig eru þeir framleiddir, hvaðan koma efnin í 
rafhlöður þeirra? Er þetta rétta leiðin til að minnka koldíoxíð í andrúmslofti? Hvaða 
sérstöðu höfum við Íslendingar varðandi þetta?  

 Matarsóun. Þau mál skoðuð. Ættum við að hætta að kaupa vínber og jarðarber sem 
eru innflutt til að jafna kolefnisfótspor okkar? Hvað getum við gert til að minnka 
matarsóun?  Fara og tala við stórmarkaði og athuga þar hvernig verið er að taka á 
þessum málum (Krónan, Costco, Bónus, Hagkaup?)  

 Minimaliskur hugsunarháttur. Hvað stendur þessi hugsunarháttur fyrir? Hvernig 
hagar fólk sér sem vinnur eftir þessum hugsunarhætti? Hverir eru kostir þessa, og 
gallar? Er þetta eitthvað fyrir okkur? Skoða myndina:  „Minimalism: a Documentary 
About the Important Things“ og fjalla um þetta mál út frá henni. 

 Hafið. Mengun í hafi, plasteyjan. Er eitthvað verið að gera til að laga þetta? Getum 
við eitthvað gert? 

 Grænfána verkefni Landverndar. Spjalla við umsjónarmann hjá Landvernd um 
Grænfánann á Íslandi, hver hefur þróunin verið hver er saga verkefnisins. Er Kvennó 
með grænfána, hvernig gengur? Getur Kvennó bætt sig þarna? Leiðbeiningar um 
hverju á að henda hvar í tunnurnar. 

 Stjórnmálin í Reykjavík, umhverfisstefna Reykjarvíkurborgar. Hafa samband við 
Reykjavíkurborg. Skoða stefnu borgarinnar í umhverfismálum, taka viðtal við 
starfsmenn. Borgarlínan? Hvað með lífrænu tunnurnar sem eru t.d. á Akureyri, af 
hverju ekki í Reykjavík?  

 Matarsóun í skólanum - tala við mötuneytið, hvernig áætla starfsmenn matinn sem 
þeir framleiða? Er mikil matarsóun í mötuneyti skólans? Hvað er gert við afgangana? 
Henda nemendur miklum mat eða nýta þeir matinn vel?   

 Ungir umhverfissinnar. Þeir eru að gera frábæra hluti. Af hverju skipta umhverfismál 
ungt fólk svona miklu? Taka viðtal við fulltrúa ungra umhverfissinna? Skoða þessi 
mótmæli sem verið hafa á föstudögum, hverju er verið að mótmæla og hvað er hægt 
að gera.  

12.3 Námsmat og tímalengd 
Gert er ráð fyrir að þetta verkefni taki fimm til sex tíma og einnig er gert ráð fyrir að einhver 

tími sé nýttur í að sýna afraksturinn.  
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Námsmat:  

Námsmat byggir á eftirfarandi: 

• Er uppbygging myndbands skýr, upphaf, meginmál, endir, lokaorð  (4 stig). 
• Koma skoðanir nemenda fram (3 stig). 
• Er myndbandið fræðandi, áhugavert og hvetjandi (6 stig). 
• Er hljóð og tal í lagi (2 stig). 
• Er hægt að nýta myndbandið fyrir fleiri hópa þ.e. er það nægilega fræðandi og vel 

uppbyggt til að það sé nýtanlegt sem kennslutæki (3 stig). 
 

Heildar stigafjöldi fyrir verkefnið er 18 stig. 

Tímalengd: Sex kennslustundir. 

 

 



 

 42 

13 Verkefni 12. Ritgerð 

Síðasta verkefni annarinnar felst í því að vinna ritgerð, einstaklingsvinna. Í því verkefni er 

ætlunin önnin sé öll tekin saman í einni ritgerð. Nemendur þurfa undirbúningstíma til að 

vinna ritgerðina en henni er ætlað að vera unnin í tíma og á blað, ekki unnin í tölvu. Ástæða 
þess er að nemendur eiga að geta skrifað frjálst og án þess að vera að afrita kafla af netinu. 

Þeir fá „svindlmiða“ (A5) sem þeir geta haft með sér þegar þeir vinna ritgerðina. Á hann geta 

þeir skrifað stikkorð og upplýsingar sem þeir koma til með að nota við vinnslu ritgerðarinnar. 

13.1 Hæfniviðmið 
Að loknu þessu verkefni eiga nemendur að: 

• geta tjáð sig í riti um umhverfismál í víðu samhengi, 
• geta tengt saman áunna þekkingu annarinnar í skrifuðum texta, 
• geta fléttað hugtök umhverfisfræðinnar, ólíkar orkuvinnslur og indexa inn í ritað mál. 

13.2 Uppbygging og framgangur 
 Kennarinn kynnir verkefnið (sjá uppbygging ritgerðar) og dreifir A5 blöðum sem 

nemendur geta notað sem „svindlmiða“.  

 Nemendur undirbúa ritgerðina í tíma, skrifa á svindlmiðann það sem þeir þurfa að 
nota við ritgerðarvinnuna. 

 Ritgerðin unnin með eftirfarandi hætti: 

Uppbygging ritgerðar: 

Í ritgerðinni munið þið taka saman það sem við höfum verið að vinna í vetur. Ritgerðin 
verður unnin í tíma, þið fáið A5 miða til að hafa með ykkur í tímanum, á hann getið þið 

skráð/byggt ritgerðina upp svo þið þurfið ekki að vera að skipuleggja hana frá grunni í 

tímanum. Í ritgerðinni komið þið inná mörg af þeim hugtökum og umhverfisþáttum sem við 
höfum verið að vinna í vetur. 

Eftirfarandi þarf að koma fram í ritgerðinni: 

• Tvö hugtök úr verkefni 2, hugtakavinna (auðlindir, burðarþol, sjálfbærni, orka, 
loftslag...og fleiri). 

• Eina orkumynd úr verkefni 8, Orka og nýting (jarðefnaeldsneyti, biofuels, 
sólarorka...fyrirlestrarnir sem haldnir voru í vetur). 

• Tveir indexar úr verkefni 6, Indexar (indexarnir: GDP, GNI, GINI, HDI, GII, Fertility rate) 
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• Tvö atriði  úr lestrarverkefnunum sem unnin voru í vetur, verkefni 3 og 5 og 9. 
• Lengd ritgerðar – Tvær til þrjár skrifaðar síður, Inngangur, Meginmál, Lokaorð. 

Ritgerðarefni: 

 Neysla, framleiðsla. Er neysla okkar orðin of mikil? Er eitthvað hægt að gera til að 
minnka hana? Hvernig tryggjum við að framleiddar vörur séu ekki að skaða 
umhverfið. Lífsferill vöru. Er hægt að lengja hann? Hvað kostar það umhverfið að 
framleiða vöru. T.d. tölvur, fatnað ofl. 

 Líffjölbreytileiki Af hverju ættum við að vilja vernda vistkerfi á jörðinni? Af hverju 
ættum við að vilja vernda dýr í útrýmingarhættu? Ættum við að vernda öll dýr eða 
bara þau sem hafa vægi/gildi fyrir okkur? Hvaða kostir eru fólgnir í verndun 
vistkerfa? 

 Matvælaframleiðsla á jörðinni. Þurfum við eitthvað að endurhugsa 
matvælaframleiðslu sbr. kjötmarkaðurinn og áhrif þess að rækta kjöt til til 
manneldis? Er neysla á kjöti orðin of mikil? Hvaða leiðir eru færar ef við viljum ekki 
neyta kjöts í þessu magni sem gert er í dag? Hverjir borða mest kjöt? Hverjir minnst? 
Getum við lært eitthvað af þeim? 

 Velja sér land til að fjalla um, hverjar eru áskoranirnar sem þetta land stendur 
frammi fyrir. Fólksfjöldi í landinu, aldurspíramídar, orkunýting, mengun, heilbrigði 
ofl. 

 Rafbílavæðing á Íslandi, hvers vegna ættum við að stefna að rafbílavæðingu eða 
ekki. Hvaða kostir eru fólgnir í því fyrir landið, mengun, orkunotkun ofl. 

 Sjálfbært samfélag í Hafnarfirði/eða ykkar heimabæ. Hvað er sjálfbært samfélag? 
Hvernig væri best að huga að sorpmálum, Strætó, göngustígar, hamingja, hreint 
umhverfi ofl? 

 Hækkun hitastigs á jörðinni. Hvað er til ráða? Hvaða áhrif hefur hækkun 
gróðurhúsalofttgegunda á hitastig, veðurfar og fleiri þætti á lífsgæði á jörðinni? 

 Iðnaður á Íslandi, hvaða áhrif hefur stóriðja á Ísland? Umhverfisfáhrif? Hvaða áhrif 
hefur þetta á hagsæld í landinu? Er hægt að samþætta stóriðju og heilnæmt 
samfélag? 

 Skógrækt á Íslandi. Af hverju ættum við að vilja rækta skóg á Íslandi? Hvaða áhrif 
hafa tré á magn koldíoxíðs í andrúmslofti? Hvaða áhrif hefur skógrækt á fleiri þætti 
eins og t.d. vatn, dýralíf, líffjölbreytileika? 

 Hafið. Hvaða áhrif hefur hækkun koldíoxíðs  í andrúmslofti á hafið og lífkerfi þess? 
Hvernig eru hafstraumar að breytast í tengslum við hækkun hitastigs á 
jörðinni?  Hvernig breytist vistkerfi hafsins við breytingar á hitastigi þess? Hvað máli 
skiptir hafið okkur? 
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 Plast og mengun. Hvaða efni eru helstu mengunarefnin í andrúmsloftinu í dag og 
hvernig er hægt að takmarka þau? Hvað er hægt að gera til að  minnka plastnotkun? 
Hvaða áhrif hefur mengun og plastagnir í andrúmslofti og í hafinu á líf okkar? 

13.3 Námsmat og tímalengd 
Nemendur þurfa að hafa tíma til að undirbúa sig fyrir ritgerðina. Þeir fá afhentan 

„svindlmiða“ en ritgerðin er skrifuð á skriförk í tíma. 

Námsmat:  

Námsmat byggir á eftirfarandi: 

• Tvö hugtök úr hugtakavinnu, fléttuð inn í texta = 4 stig 
• Ein orkumynd, fjallað um hana af þekkingu = 2 stig 
• Tveir indexar og þeir fléttaðir inn í texta = 4 stig 
• Tvö atriði úr lestrarverkefnum, fléttuð inn í texta = 6 stig 
• Lengd ritgerðar a.m.k. 2 blaðsíður = 2 stig 
• Inngangur, meginmál, lokaorð = 2 stig 
• Heildartexti, dýpt, talað af þekkingu, flæði og umræða = 10 stig 
 

Heildar stigafjöldi fyrir verkefnið er 30 stig. 

Tímalengd: Tvær kennslustundir. 
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14 Fylgiskjöl 
Tafla 3 Tengsl verkefna við sjálfbærnimarkmið Sameinuðu þjóðanna  
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Myndasýning 

Skoða ólíkar aðstæður ungs 
fólks út frá myndasýningu 
og tjá sig um þær í rituðu 

máli x x x         x    x  

Hugtakavinna 

Kynnast ólíkum hugtökum 
sem notuð eru í 

umhverfisfræði og tengja 
þau saman 

  x x      x  x  X x   

Lestur - Mengun 

Lesa texta um mengun og 
tengja ástand í 

umhverfismálum við 
nærumhverfi sitt 

     x       x X    

Umhverfi okkar 

Kynnast hugtakinu 
kolefnisfótspor, mæla eigið 

fótspor 
      x    x       

Heimsækja stofnanir sem 
eru að vinna að sjálfbærari 

framtíð 
          x x      

Vinna að úrbótum heima 
fyrir varðandi flokkun 

úrgangs 
           x     x 

Lestur - Fólk og 
stofnar 

Lesa texta um fólksfjölda 
og fæðingartíðni og skoða 
ólíkar aðstæður fólks út frá 

þeim upplýsingum 

x x   x     x        

Indexar 

Vinna upplýsingar um  
þjóðir út frá gögnum um 
vísitölur og bera ólíkar 

þjóðir saman 

x x x x x x  x  x x  X     

Markmiðasetning 
Setja sér markmið tengd 

umhverfismálum og tjá sig 
um þau 

           x     x 

Orka og nýting 
Kynnast ólíkum 

orkuvinnslum og bera þær 
saman út frá gögnum 

      x  x  x  x    x 

Lestur - Maður 
og náttúra 

Lesa texta um tengsl 
mannsins við náttúruna og 
tengja eigin hugmyndir um 

náttúruna við textann 

     x  
     

 
 
  

x     

Lesa texta um drykkjarvatn 
og  áskoranir sem tengjast 
vatnsskorti og aðgengi að 

hreinu drykkjarvatni 

  x   x           x 

Tré og vistkerfi 

Kynnast hugtakinu 
kolefnisjöfnun og tengja 

það við eigið 
kolefnisfótspor með 

útreikningum 

          x x x    x 

Myndbandagerð 

Vinna verkefni tengt 
umhverfismálum og tjá 
skoðanir sínar um þau í 

víðu samhengi 

          x x     x 

Ritgerð 
Skrifa ritgerð um 

umhverfismál út frá áunni 
þekkingu 

           x x    x 

 SAMANTEKT x x x x x x x x x x x x x X x x x 
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14.1 Fylgiskjal með verkefni 4 
Skráningarblað fyrir sorp, Nemendur frá afhent blað með eftirfarandi töflu (tvö eintök) og 
eiga að skrá hjá sér endurvinnslu og massa sorps í tvær vikur alls. Hann skráir fjóra daga 

hvora vikuna. 

 

Dagur 1: Dagur 2: Dagur 3: Dagur 4: 

  

Þyngd sorps í 

sorptunnu:________ 

Endurvinnsla: 

 ⃝ Pappír 

 ⃝ Plast 

 ⃝ Flöskur og dósir 

 ⃝ Málmar 

 ⃝ Gler 

 ⃝ Matarafgangar 

 ⃝  Föt og efni 

 ⃝  Kertaafgangar 

  

Athugasemdir 

_________________  

  

Þyngd sorps í 

sorptunnu:______ 

Endurvinnsla: 

 ⃝ Pappír 

 ⃝ Plast 

 ⃝ Flöskur og dósir 

 ⃝ Málmar 

 ⃝ Gler 

 ⃝ Matarafgangar 

 ⃝  Föt og efni 

 ⃝  Kertaafgangar 

  

Athugasemdir 

______________  

  

Þyngd sorps í 

sorptunnu:______ 

Endurvinnsla: 

 ⃝ Pappír 

 ⃝ Plast 

 ⃝ Flöskur og dósir 

 ⃝ Málmar 

 ⃝ Gler 

 ⃝ Matarafgangar 

 ⃝  Föt og efni 

 ⃝  Kertaafgangar 

  

Athugasemdir 

_______________  

  

Þyngd sorps í 

sorptunnu:________ 

Endurvinnsla: 

 ⃝ Pappír 

 ⃝ Plast 

 ⃝ Flöskur og dósir 

 ⃝ Málmar 

 ⃝ Gler 

 ⃝ Matarafgangar 

 ⃝  Föt og efni 

 ⃝  Kertaafgangar 

  

Athugasemdir 

_________________ 

 

14.2 Fylgiskjal með verkefni 10 
Vefur sem finnur hæð trjáa, Gabriel Hemery. 2011,  sótt af  

https://gabrielhemery.com/how-to-calculate-tree-height-using-a-smartphone/ 
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Vefur sem gefur upplýsingar um útblástur koldíoxíðs út frá eknum km, Carbon footprint 

calculator, sótt af https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?tab=4 

 

Reikniregla til að reikna kolefnsjöfnun trjáa, How to calculate the amount of CO2 sequestered 

in a tree per year, sótt af 

http://www.unm.edu/~jbrink/365/Documents/Calculating_tree_carbon.pdf 
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