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Kennsluleiðbeiningar:  

Umhverfi Íslandsmiða og stjórnun fiskveiða 

 

Þessi rafbók er ein af fjórum um íslenskan sjávarútveg og er ætlað að auka menntun um hann 

og styðja við þau hæfniviðmið sem nefnd eru neðar í þessu skjali. Námsefnið er ætlað 8. - 10. 

bekk grunnskólans og má kenna það í heild sinni eða að hluta, allt eftir vilja og áhuga skóla. 

Hver rafbók er i sjálfu sér sjálfstæð eining, en ef efnið er kennt í heild þá er best að kenna það 

í þeirri bókaröð sem tilgreind er á baksíðum rafbókanna. 

Grunnhugmyndin að baki kennsluháttum fyrir rafbókina er hugsmíðahyggja (e. 

cognitivism) og tengistefna (e. connectivism) sem byggist á sem mestri samvinnu nemenda 

innbyrðist sem og við kennara auk þess sem öll úrvinnsla á námefninu fer fram með notkun 

tölva.  Leiðsagnarmat byggt á einstaklingsgrunni væri aðferðin við námsmat. 

Gert er ráð fyrir að notaður sé netlægur hugbúnaður frá Google til að vinna og læra 

um efnið. 

Best er að ritun fari fram í Google-docs, svo nauðsynlegt er að nemendur og kennarar 

séu með Google-reikning. Google-classroom kæmi einnig að notum sem og gmail fyrir skil og 

samskipti ásamt því sem auðvelt er að skrá alla í einu í bæði EdPuzzle og Kahoot ef þeir eru 

forskráðir í goole-classroom. 
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EdPuzzle er netlægur hugbúnaður þar sem hægt er að safna saman myndböndum og 

vinna með þau þannig að nýta megi í kennslu. Kennarar skrá sig inn sem kennarar með Google 

aðgangi og setja upp kennslugrein/bekk (class). Síðan skrá þeir nemendur í bekkinn t.d. í 

gegnum Google-classroom. Þá velja þeir EdPuzzle-rásina og skrá í leitargluggan (uppi) 

Umhverfi_V  en þá kemur myndband sem heitir Umhverfi_ og undir því stendur islenskur 

sjavarutvegur sem klikkað er á. Við það birstast öll myndbönd sem sá sem er með Google-

reikningin islenskursjavarutvegur@gmail.com hefur gert/safnað. Til að fá bara þau sem 

tilheyra kaflanum í bókinni er skráð í filter-gluggann (hægra uppi) Umhverfi_V og við það 

birtast bara kennslumyndbönd úr kaflanum Umhverfi Íslandsmiða og stjórnun fiskimiða. Þau 

eru síðan skráð á bekkinn með assign eða unnin frekar. Hægt er að hafa skiladag á 

verkefnunum sem eru inn á þessum myndböndum eða að hafa þau bara án dagsetningar. 

Árangur nemenda skráist janharðan niður af forritinu EdPuzzle.  

 

Kahoot er netlægt forrit til kennslu, þar er einn spurningapakki fyrir þennan kafla 

rafbókarinnar sem hægt er að keyra á skjá og láta nemendur svara á tölvurnar sínar. Einnig er 

hægt að leggja pakkana fyrir sem verkefni með ákveðinn skiladag. Skráð er í leitargluggann 

Umhverfi Íslandsmiða og stjórnun fiskveiða. 

  

Þessi hluti rafbókarinnar hentar vel til kennslu í samfélagsfræði og náttúrufræði. Hægt 

er að kenna hann sjálfstætt eða samþættan. Þá má líka nota hann í valgrein og sem hluta af 

námi í upplýsinga- og tæknimennt. Lengd kennslunnar fer eftir áherslu kennara sem og áhuga 

nemenda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://static.wixstatic.com/ugd/5be314_0a8772207d284e189cf04f027258af44.pdf
https://static.wixstatic.com/ugd/5be314_0a8772207d284e189cf04f027258af44.pdf
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Tengsl rafbókarinnar við hæfniviðmið 

Aðalnámskrár grunnskóla 2013. 

Umhverfi Íslandsmiða og stjórn fiskveiða 

Náttúrfræði: 

Verklag: 

Tekið rökstudda afstöðu til málefna og komið með tillögur um hvernig megi bregðast 

við breytingum en um leið tekið mið af því að í framtíðinni er margt óvisst og flókið 

(Rafbók bls. 24-26) 

 

Gert grein fyrir hvernig niðurstöður rannsókna hafa haft áhrif á tækni og atvinnulíf í 

nánasta umhverfi og samfélagi og hvernig þær hafa ekki haft áhrif (bls. 26-37) 

 

Beitt algengustu hugtökum og heitum í náttúrugreinum unglingastigsins (bls. 17-26) 

 

Unnið með samþætt viðfangsefni með vinnubrögðum náttúrugreina og tekið gagnrýna 

afstöðu til siðferðilegra þátta tengdum náttúru, umhverfi, samfélagi og tækni (bls. 37-

41) 

 

Lesið texta um náttúrufræði sér til gagns, umorðað hann túlkað myndefni honum tengt 

( bls. 3-26) 

 

Tekið eftir og rætt atriði í umhverfinu sínu, gert grein fyrir áhrifum þeirra á lífsgæði og 

náttúru, sýnt umhvefinu umhyggju og rökrætt eigin skoðun á því (bls. 34-37) 

Viðfangsefni: 

Skipulagt, framkvæmt og gert grein fyrir athugunum á námsþáttum að eigin vali er 

varða búsetu mannsins á jörðinni (bls. 17-24) 
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Útskýrt og rætt ástæður náttúrverndar (bls. 24-26) 

 

Útskýrt árstíðabundið veðurlag og loftlagsbreytingar, ástæður og afleiðingar (bls. 17-

26) 

 

Lýst hringrás efna og flæði orku í náttúrunni, útskýrt ljóstillífun, bruna og gildi þeirra 

(bls. 17-24) 

 

Útskýrt þarfir ólíkra lífvera í ólíkum vistkerfum (bls. 24-26) 

 

          

 Gert grein fyrir verndun og nýtingu náttúruauðlinda (bls. 34-37) 

 

Sagt fyrir um þjónustu sem náttúrlegir ferlar veita (bls. 17-26) 

Samfélagsfræði: 

Reynsluheimur: 

Sýnt fram á eðli sjálfbærrar þróunar og þýðingu hennar fyrir umhverfi, samfélag og 

efnahagslíf (bls. 24-26) 

 

Útskýrt megineinkenni gróðurfars, loftslags, vinda og hafstrauma jarðar og hvernig 

þessir þættir móta ólík lífsskilyrði (bls. 12-17) 

 

Gert sér grein fyrir nýtingu auðlinda og umhverfis og gildi verndunar hvors tveggja 

með hliðsjón af sjálfbærri þróun (bls. 34-37) 

 

Greint og fjallað um upplýsingar á kortum og gröfum og annars konar myndum (bls. 3, 

7, 8, 12, 19, 21, 35, 37, 41) 

 

Séð hvernig sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi, 

þjóðfélagsbreytingum og hugmyndastefnu, viljaverkum og tilviljunum (bls. 34-40) 
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Upplýsinga- og tæknimennt 

Vinnulag og vinnubrögð 

Nýtt sér til fullnustu möguleika margvíslegs tæknibúnaðar á hagkvæman og 

markvissan hátt (snjalltæki) 

 

Nýtt hugbúnað/forrit og önnur gögn við upplýsingamennt (Edpuzzle, Kahoot) 

 

Nýtt hugbúnað við myndvinnslu, hljóðvinnslu og gerð myndbanda (EdPuzzle) 

Valgrein 

Blýants- og blaðalaust nám með áherslu á stafræna tækni og íslenskan sjávarútveg 
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Verkefni  

Umhverfi Íslandsmiða og stjórun fiskveiða 

 

EdPuzzle: Fimm kennslumyndbönd með spurningum. www.edpuzzle.com 

 

Kahoot: Einn spurningaleikur. www.kahoot.com 

 

Viðbótarverkefni: 

1. Spurning: Skilgreindu hugtakið sjálfbærar veiðar. (Rafbók bls. 24.) 

2. Ritaðu nokkrar línur um hafstraumana við Ísland. (Rafbók bls. 12-17) 

3. Nefndu sjö staðreyndir um þörunga. (Rafbók bls. 21-24) 

 

Aukaverkefni: 

-  Nemendur vinna myndbönd við efnið fyrir EdPuzzle og/eða gera Kahoot 

spurningaleik við efnið. 

- Nemendur fara á heimasíðu Hafrannsóknarstofnunar og kynna sér efni þar, t.d. 

rannsóknir. 

- Nemendur fara á heimasíðu Fiskistofu og kynna sér efni þar, t.d. aflaupplýsingar. 

- Nemendur fara á heimasíðu Landhelgisgæslunnar og kynna sér efni þar. 

 

 

 

 

 

 

http://www.edpuzzle.com/
http://www.edpuzzle.com/
http://www.kahoot.com/
http://www.kahoot.com/

