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Ágrip 

Hér er gerð grein fyrir lokaverkefni í B.Ed. námi sem fólst í ritun stutts 

kennslutexta um jarðvarmavirkjanir. Samhliða megintextanum er varpað fram 

spurningum og fróðleiksmolum á hverri síðu. Hugtakið jarðvarmavirkjun er 

skilgreint ásamt fleiri hugtökum sem koma óneitanlega við sögu þegar fjallað er um 

viðfangsefnið. Lítillega er farið yfir jarðfræðilega sérstöðu Íslands og nýtingu 

jarðvarma. Jarðvarmavirkjunum í nágrenni höfuðborgarinnar er gerð stuttlega skil 

ásamt tilraunaverkefnum sem í gangi eru meðal annars við Hellisheiðarvirkjun á 

affallsvatni og útblásturslofttegundum og einnig er minnst lítillega á djúpboranir á 

vegum ISOR. Myndir eru einnig notaðar til frekari útskýringa og til að brjóta upp 

textann og gerir hann vonandi læsilegri fyrir vikið. 
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Stutt lýsing á efninu 

Verkefni þetta er hugsað sem námsefni fyrir nemendur í eldri deild grunnskóla. Í 

því er að finna skilgreiningar á hugtökum auk verkefna sem því tengjast. Rætt er um 

jarðvarmavirkjanir á Íslandi og kostir og gallar þeirra ræddir, og þá ekki síður í 

samhengi við þá virkjanakosti sem taldir eru raunhæfir hérlendis í heimi þar sem 

hrein orka verður sífellt mikilvægari meðal þjóða. Reynt er að skilgreina á sem 

bestan hátt nokku af fjölda hugtaka sem fylgja umræðu um virkjanamál svo lesandi 

verði einhverju nær þegar þau mál ber á góma, en aðeins er stiklað á stóru í því 

samhengi. 

 

1. Rökstuðingur fyrir efnisvali 

Undanfarin ár hefur umræða um virkjanamál verið fyrirferðamikil í samfélagi 

okkar og eru vægast sagt skiptar skoðanir um þá framtíðarsýn og stefnu sem best 

þjónar þörfum okkar nú og til framtíðar. Þannig verður það að öllum líkindum áfram 

um ókomna tíð. Þessum umræðum hefur fylgt fjöldinn allur af orðum og hugtökum 

sem eru ný í eyrum flestra, orð eins og endurnýjanleg, sjálfbærni, umhverfismat og 

óafturkræf framkvæmd svo fátt eitt sé talið. Það er mitt mat eftir að hafa starfað við 

kennslu í rúman áratug að tilfinnanlega vanti námsefni þar sem farið er í umræðu 

þessu tengdu og hnykkt í leiðinni á þeim kostum og göllum sem eru óhjákvæmilegur 

fylgifiskar virkjanaframkvæmda. Nemendur eru mjög áhugasamir um þetta efni og 

hafa skoðanir á þessum málum, enda hefur málefnið eflaust borið á góma á heimilum 

margra þeirra. Hjá sumum er það jafnvel spurning um hvort ræktunarland á jörð 

foreldra þeirra fari undir vatn. 

En þessi hugtök útskýra sig ekki alltaf alveg sjálf og er oft þörf á að útskýra þau á 

máli sem nemendur skilja. Nýlega var verið að ljúka stærstu og sennilega 

umdeildustu virkjanaframkvæmd Íslandssögunnar og margir virkjanakostir eru í 

pípunum og allir á einhvern hátt umdeilanlegir og eiga eftir að vera í umræðunni í 

framtíðinni. Síðar meir eiga eflaust eftir að koma til umræðu aðrir virkjanakostir eins 

og virkjun sjávarfalla og vinda, en þá eru það sömu hugtökin sem skjóta upp 

kollinum. 
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Í heimi þar sem svokölluð græn orka verður sífellt eftirsóknarverðari og þar með 

dýrmætari er mikilvægt að unga fólkið geti myndað sér skoðun á svo mikilvægu 

málefni sem skiptir framtíð þessa lands, og því afkomu þeirra sjálfra, svo miklu máli.  

Hvað felst svo í því að ætla virkja og hvað þarf að gera til að svo megi verða? 

 

2. Markmið 

Verkið á fyrst og fremst að auka við þekkingu nemenda á jarðvarmavirkjunum, 

kostum þeirra og göllum ásamt því að útskýra hugtök eins og sjálfbærni, afturkræfni 

og umhverfismat svo fátt eitt sé nefnt. Að fá nemendur til að tengja saman að Það er 

ekki bæði hægt að eiga kökuna og borða hana. Þegar á að virkja þá er alltaf einhver 

fórnarkostnaður og þá kemur að mati á umhverfisáhrifum í víðum skilningi. Reynt 

verður að fá nemendur til að hugsa um heildina, ekki bara fossinn sem hverfur heldur 

líka hvað kemur í staðinn og einnig reynt að varpa ljósi á af hverju svo mikið er um 

stóriðju á Íslandi. 

Það er löngu kominn tími til að auka við flóru frekar fátæklegs námsefnis sem 

lýtur að þessu efni. Satt best að segja er ekki til neitt námsefni sem tekur á þessu og 

er sambærilegt. Hugtök sem heyrast í hverri viku í fjölmiðlum en ekki er minnst á í 

neinum kennslubókum, hutök sem klárlega eiga þar heima. Enn sem komið er hafa 

kennarar ekki haft neitt í höndunum til umfjöllunar nema ef vera kynni fréttagreinar 

og umfjöllun ljósvakamiðla, en það líður varla sú vika að ekki sé rætt með beinum 

eða óbeinum hætti í útvarpi um málefni þessu tengd.  

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 er meðal annars að finna eftirfarandi markmið 

sem komið er inn á í þessu verki: 

Að nemandi: 

• geti tekið gagnrýna afstöðu til þess hvernig maðurinn hefur áhrif á jafnvægi 

náttúrunnar með athöfnum sínum 

• geti útskýrt hvernig orkan breytir um mynd 

• þekki helstu gerðir virkjana, s.s. vatnsaflsvirkjanir, jarðhitavirkjanir, 

kjarnorkuver, virkjun sjávarfalla, vinds og sólarorku 

• átti sig á að sumar orkulindir eru endurnýjanlegar en aðrar ekki 

• fjallli um mikilvægi umgengni við orkulindir út frá gildum sjálfbærrar 

þróunar 
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• beri saman ólíka orkugjafa og fjalli um mögulegar afleiðingar umsvifa 

mannsins við virkjun og aðra nýtingu orkulinda á lífríki og búsetu 

• átti sig á mikilvægi mengunarvarna 

• læri að greina á milli endurnýjanlegra auðlinda og forða 

• læri að meta kosti og galla hugsanlegra stórframkvæmda eins og virkjana 

• þekki mikilvægi vatnsorku (fallvatna og jarðhita) á Íslandi og hvernig hún er 

nýtt 

• kynnist því hvernig menn nýta náttúruauðlindir m.a. við öflun matar og orku 

• kannist við þær umræður sem fram hafa farið um verndun auðlinda og 

auðlindanýtningu, þ.á.m. álitamál sem upp hafa risið. (Aðalnámskrá 

grunnskóla, náttúrufræði og samfélagsfræði 1999:59-75) 

 

3. Kynning á efninu, efnisöflun, framgangur og skipulag 

Tekið er á jarðfræðilegri sérstöðu Íslands þar sem leitast er við að skýra hvers 

vegna svo mikinn jarðhita er að finna hér, (leitast við) og að útskýra ýmis hugtök 

sem skotið hafa upp kollinum síðasta áratuginn eða svo og tengjast virkjanagerð eða 

stærri framkvæmdum sem hafa áhrif á umhverfi okkar tímabundið eða til framtíðar. 

Útskýrt er hvað jarðvarmavirkjun er og þær lítillega bornar saman við hitaveitu og 

vatnsaflsvirkjanir. Eins er jarðvarmavirkjunum í nágrenni Reykjavíkur gerð stutt skil. 

Rætt er um kosti og galla jarðvarmavirkjana og þá þarf auðvitað einhvern samanburð 

við annarskonar virkjanir. 

Heimildir notaðar við vinnslu kennslutexta voru eftirfarandi: 

Gestur Gíslason. 2003. Vatnafar á Hellisheiði og nágrenni. 

Ingimar G. Haraldsson, Jónas Ketilsson. 2010. Frumorkunotkun jarðvarma og 
hitaveitna á Íslandi til ársins 2009. Orkustofnun, Reykjavík. 

Jónas Ketilsson, Axel Björnsson, Árný Erla Sveinbjörnsdóttir, Bjarni Pálsson, 

Grímur Björsnsson, Guðvni Axelsson, Kristján Sæmundsson. 2011. Sjálfbær vinnsla 

og nýting jarðhita. Iðnaðarráðuneytið, Reykjavík. 

Magnús Þór Árnason, efnaverkfræðingur, 2011, verkefnisstjóri hjá Mannvit. 

Tilraunaverkefni með losun útblásturslofttegunda aftur í berggrunninn. Reykjavík 20. 

Apríl 2011 
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Efnið var aðallega tekið af netinu og úr nýútgefnum drögum um sjálfbæra vinnslu 

og nýtingu jarðhita auk þess sem munnlegrar heimildar var aflað þar sem spurt var út 

í tilraunaframkvæmdir sem verið er að vinna að við Hellisheiðarvirkjun varðandi 

losun á affallsvatni og útblásturslofttegundum aftur ofan í jarðlögin og möguleika á 

byggingu gróðurhúsa sem nýttu hita sem annars nýttist ekki. Verið væri þá nánast að 

fullnýta orkuna sem upp kemur. 

Textauppsetningu reyndi ég að hafa sem hentugasta miðað við þann aldurshóp 

sem kennsluheftið er hugsað fyrir. Ég reyndi að hafa setningar ekki of langar og eins 

vildi ég ekki hafa línurnar of langar og því braut ég þær upp með spurningum, 

fróðleiksmolum og myndum sem ég setti í textabox til að brjóta upp og stytta 

línurnar. 

 
4. Fræðileg umfjöllun vegan textaskrifa í raungreinum 

Í námsefni fyrir eldra stig grunnskóla er oft mikið um hugtakanám. Þannig er því 

einmitt farið í náttúrufræði, mikið er um ný hugtök fyrir nemendur til að leggja 

skilning á. Piagets setti fram kenningar um vitsmunalegan vöxt og flokkaði hann í 

fjögur stig sem tóku mið af aldri og þroska barnsins. Þar sem skrifin eru husuð fyrir 

eldra stig grunnskóla vil ég aðeins minna á fjórða og síðasta stig Piaget, stig 

formlegra aðgerða (11-15 ára). Á þessu stigi getur barnið dregið rökréttar ályktanir á 

orðuðum upplýsingum. Hugsunin er óhlutstæð og upplýsingarnar fást úr orðum. 

Börnin hafa hæfni til að greina allar mögulegar lausnir og setja fram tilgátu um lausn 

og prófa þær kerfisbundið. 

Hvert stig byggir á því fyrra, t.d. verður barni ekki kennt að hugsa óhlutbundið 

nema það hafa komist í gegnum stig hlutbundinna aðgerða. (Bee. 1999:25) 

Við kennslu nýrra hugtaka er mikilvægt fyrir kennarann að vita hvað börnin 

kunna og þegar kennslutexti er saminn er einnig mikilvægt að vera búið sé að velja 

sér markhóp sem námsefnið á að höfða til og reyna eftir fremsta megni að byggja 

ofan á þá þekkingu sem nemendur búa yfir. Því er mikilvægt að textahöfundur átti 

sig á hvað börnin skilja og víkka þannig skilning nemenda út frá fyrri þekkingu. 

Þannig þarf að mæta nemendum á þeirra forsendum en gæta þess samt að spyrja 

nemendur líka krefjandi spurninga sem fær þá til að hugsa óhlutbundið og tengja 

saman mismunandi þekkingu/ályktun í leit sinni að svari. 



12 

Þegar semja á kennslutexta er margt sem ber að hafa í huga. Uppsetning textans 

og lengd setninga og orða hafa þar mikil áhrif. Til að einfalda útskýringar á flóknum 

hugtökum er oft mjög gott að styðjast við myndir, töflur/gröf, eða eins og oft er sagt 

að ein mynd segi meira en þúsund orð. (Wellington. 2001:110). Þegar verið er að 

skilgreina hversu læsilegur texti er er mjög einblínt á samsetningu orða og lengd 

setninga en ekki horft á það sem mestu máli skiptir eða lesandann sjálfann. 

(Wellington. 2001:110). Augljóslega þarf að semja kennslutexta með tilliti til aldurs 

og þroska barnanna, bæði þegar kemur að orðavali og ekki síður svo höfundur texta 

geti kynnt sér þær forhugmyndir sem búast má við að nemendur hafi öðlast. 

Sennilega eitt það mikilvægasta við vel skrifaðan texta í náttúruvísindum og 

yfirleitt það erfiðasta að ná er að textinn hitti í mark. Hann má ekki vera of auðveldur 

svo hann ögri ekki lesandanum og láti honum leiðast né má textinn vera of þungur 

svo lesandinn geti ekki skilið hann. Textinn á að stefna á að vera á svokölluðu “gráu 

svæði” eins og Vygotsky kallaði það. ( Wellington. 2001:115). „Gráa svæðið er 

skilgreint sem fjarlægðin milli raunverulegs þroskastigs barnsins og mögulegs 

hámarks sem það getur náð með aðstoð kennara/leiðbeinanda. (Vygotsky. 1978:131). 

Barn tileinkar sér orðaforða út frá þeim sem það umgengst. Ef barn umgenst ekki 

önnur börn þá lærir það ekki það mál sem börn nota þegar þau leika sér við hvert 

annað. Þetta sést vel þegar um tvítyngd börn er að ræða og barnið lærir tungumál 

beggja foreldra en annað málið er bara notað við annað foreldrið. Þegar barnið hittir 

jafnaldra sína sem tala það mál þá hefur barnið ekki þann orðaforða sem börnin nota. 

Barnið tileinkar sér orð og hugtök yfir hluti og tilfinningar sem lýtur að umhverfi 

þess og nær þannig tökum á hugsunum sínum og skipuleggur hugsanirnar út frá 

þeim. Því er mikilvægt að kennarar reyni að temja sér þá hugtakanotkun sem börnin 

þurfa að nema í kennslustundum svo hugtökin verði ekki framandi orð sem eingöngu 

er að finna í bókum. Ragnhildur Bjarnadóttir lektor í uppeldisgreinum segir svo í bók 

sinni Leiðsögn – liður í starfsmenntun kennara: 

„Það að öðlast skilning á hugtaki er því aðeins nokkurs konar 

fæðing eða upphaf lífs þess í huga okkar. Síðar meir á það eftir að 

þróast og breytast t.d. þegar við náum tökum á öðrum hugtökum sem 

tengjast því á einhvern hátt. Við það að ná tökum á nýju fræðilegu 

hugtaki höfum við öðlast möguleika á að hugsa og skilja á nýjan hátt. 
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Það hefur orðið breyting í vitund okkar.“  (Ragnhildur Bjarnadóttir 

1993:83) 

 

5. Hverjum nýtist verkið? 

Verkið er hugsað sem námsefni í náttúrufræðum fyrir eldri deild grunnskóla, 9.-

10. bekk og nýtist því kennurum sem vilja fræða nemendur sína um jarðvarma og 

virkjanir og fá þá til að hugsa um sérstöðu Íslands þegar kemur að orkumálum. Að 

sjálfsögðu nýtist námsefnið nemendum einnig til fróðleiks og hverjum þeim sem lítt 

hefur kynnt sér mörg þessara hugtaka sem koma við sögu. 
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