
1 The Global Goals Food Project: Plate PioneerZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Matarverkefni Heimsmarkmiðanna 
Hver diskur hefur sögu að segja 

  

 
 

 

Námsgreinar 

Vísindi, landafræði, samfélagsfræði, tungumál og listir/ 

lestur, stærðfræði 

 

Námsmarkmið 

Að nemendur: 

• Skilji aðdragandann að setningu Heimsmarkmiðanna 

og áætlunina um árangur sem á að nást fyrir árið 

2030 

• Tengi Heimsmarkmiðin við eigið líf 

• Leggi mat á eina dæmigerða máltíð og 

finni aðra möguleika sem styðja 

Heimsmarkmiðin 

• Taki saman upplýsingar og skuldbindi sig 

persónulega til að hjálpa til við að ná 

Heimsmarkmiðunum með matarvali og hegðun 

Undirbúningur 

• Prentið út eintök af öllum þremur skjölunum (eitt fyrir 
hvern nemanda) 

• Skipulag í kennslustofunni ætti að vera þannig að 

það henti vel fyrir umræður og hópvinnu, með stólum 

sem raðað er í hvirfingar eða umhverfis borð 

• Hljóð- og -myndspilunartæki þarf fyrir 

myndbandskynninguna 

• Ef hljóð og -myndspilunartæki eru ekki til 

staðar, má í staðinn sýna nemendum 

veggspjald (viðauki B) 
 

Undirbúningur 

• Veggspjöld með Heimsmarkmiðunum (viðauki A) 

• Veggspjaldið Hvað er á disknum mínum (viðauki B) 

til þess að nota í staðinn fyrir myndskeið eða sem 

viðbót 

• Verkefnablaðið Hver diskur hefur sögu að segja 
(viðauki c) 

• „Matarheitið mitt“ veggspjald (viðauki D) 

• Skriffæri og blöð 

• Myndskeið: https://vimeo.com/220663067, 

viðauki E er handrit að myndinni 

  9-14 ára 

 

  Aldursviðmið 

60 mínútur 

 

    Heildartími 

https://vimeo.com/220663067
https://vimeo.com/220663067
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Tilgangur og kennsluaðferð 
Í september 2015 samþykktu allar 193 aðildarþjóðir Sameinuðu þjóðanna Markmiðin um sjálfbæra þróun, eða 

Heimsmarkmiðin eins og þau eru oftast nefnd. Þessi „Stefna fyrir 2030“ felur í sér 17 markmið sem eiga að knýja 

þróun næstu 15 ára og með því að taka höndum saman um að binda enda á sára fátækt, takast á við 

loftslagsbreytingar og berjast gegn misrétti. Um er að ræða sögulegt samkomulag sem greiðir fyrir betri og sjálfbærari 

framtíð fyrir alla. 

 
Hvert þessara markmiða, sem taka á málefnum eins og útrýmingu fátæktar (Markmið 1), að draga úr misrétti 

(Markmið 10) og aðgerðum í loftslagsmálum (Markmið 13), felur í sér skýr og mælanleg viðmið fyrir ríki og 

einstaklinga til að svara kallinu og grípa til aðgerða svo að þeim verði náð fyrir 2030. Fyrir frekari upplýsingar 

um markmiðin, skoðið eftirfarandi: 

 

 

Þetta kennsluefni, „Sérhver diskur hefur sögu að segja“ hefur að geyma leiðbeiningar fyrir kennara og nemendur til 

þess að vinna saman að því að innleiða Heimsmarkmiðin í kennslustofuna og námsumhverfið. 

 

 

 

 

1. Taktu klukkustundarlangan ókeypis kúrs Microsoft um kennslu um 

Heimsmarkmiðin og kennsluefni frá „World‘s Largest Lesson“: 

https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/sdg 

 
2. Samþykkt Sameinuðu þjóðanna frá 25. september 2015: 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E 

Kennslustund byrjar á því að hugtakið „markmið“ er lauslega kynnt og nemendur hvattir til að finna persónuleg 

tengsl við fólk, staði og umhverfi með því að hugsa um markmið í eigin lífi. Nemendurnir byggja upp þekkingu 

um leið og þeir öðlast skilning á Heimsmarkmiðunum og aðdragandanum að setningu þeirra. 

Í kennslustundinni, taka nemendur þátt í lærdómsferli með samræðum, samvinnu og rannsóknarvinnu og gera 

sér grein fyrir sjálfbærni matarins sem þau borða. Í kennslunni er hægt að beita margvíslegum aðferðum til að 

meta námsárangur, stýra umræðum og nýta í frekari kennslu. 

Í lok kennslustundar bjóðum við kennurum og nemendum að vera með í að útbúa sameiginlegt heimskort sem 

sýnir framlag þeirra til náms og kennslu í þágu Heimsmarkmiðanna http://worldslargestlesson.globalgoals.org/Map 

Nemendur geta einnig komið á framfæri hugleiðingum sínum um það sem þau hafa lært með Flipgrip á 
https://flipgrid.com/globalvoice 

Ef Heimsmarkmiðin nást mun það gerbreyta lífi og framtíð ungs fólks. Og ekki nóg með það, því framlag 

unga fólksins gegnir lykilhlutverki í því að ná markmiðunum. Því bjóðum við ykkur og nemendur ykkar 

velkomin í hreyfinguna fyrir bættum hag fólks og jarðar í krafti menntunar. Í gegnum þetta kennsluefni, 

„Hver diskur hefur sögu að segja“ verðið þið þátttakendur í „hnattrænni kennslustofu“. 

Til að dýpka skilning og fræðast nánar um Heimsmarkmiðin og matvælakerfi heimsins, fylgja hér fimm auka 

könnunarverkefni og eru kennarar hvattir til að tengja sínar skólastofur og deila reynslu sinni með heiminum í 

hnattrænu samstarfsneti. 

https://education.microsoft.com/courses-and-resources/courses/sdg
http://worldslargestlesson.globalgoals.org/Map
https://flipgrid.com/globalvoice
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Lykilorðaforði 
• Sjálfbærni 

• Þróun 

• Markmið 

• Skuldbinding 

 

Námsmat: 
• Útdrættir og hugleiðingar um skilning á setningu markmiða 

• Tékklistar yfir notkun á sértækum orðaforða og tungutaki í para -og hópavinnu 

• Munnleg og skrifleg svör við opnum spurningum og hvatningu til athugunar 

• Sjónrænt mat á skilningi, viðhorfum og skynjun í vinnu með verkefnablöð 

• Upptökur á skuldbindingum til að meta áhuga einstaklinga á að ná Heimsmarkmiðunum 

 

US Standards of Practice 
Common Core Standards English Language Arts, (NGAC, 2010) 

ISTE Standards for Students (ISTE, 2016) 

National Curriculum Standard for Social Studies (NCSS, 2010) Next Generation Science Standards (NGSS, 2013) 

 

Um höfundana 
Þetta kennsluefni var útbúið í samvinnu World’s Largest 

Lesson og #TeachSDGs hópsins. 

 
Sérstakar þakkir til Fran Siracusa, Dr. Jennifer Williams, Calliope Global and #TeachSDGs 
Hópsins. 
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Hvernig get ég stutt við Heimsmarkmiðin með því að heita því að breyta matarvali mínu 

út frá þessari athugun á matnum á disknum mínum? 
 

Kynnið og ræða hvað felst í því að setja markmið: 

 
1. Segðu, sem kennari, frá dæmi um markmið sem þú hefur sett þér og lýstu ferlinu sem þú fórst í gegnum til að ná 

markmiðinu. Lýstu algengum skrefum sem þarf að taka til þess að setja sér markmið, eins og að: 

 
• Skilgreina markmiðið 

• Skjalfesta markmiðið með því að skrifa það niður og deila með annarri manneskju 

• Gera áætlun um áfanga að markmiðinu 

 
2. Fáðu nokkra nemendur að segja frá markmiðum sem þeir hafa einhvern tíma sett sér og hvað þeir gerðu til að ná 

þeim. 

 

1. Segðu nemendum frá tilgangi kennsluefnisins. 

 
2. Kynntu markmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun með því að sýna nemendum útprentaða 

veggspjaldið (viðauka A). Lýstu starfi og verkefnum Sameinuðu þjóðanna og útskýrðu hvernig þjóðir heims 

sameinuðust um þessi 17 markmið til að skora á heimsbyggðina að grípa til aðgerða til að binda enda á fátækt, 

vernda jörðina og tryggja það að allar manneskjur búi við frið og velmegun árið 2030. Segðu nemendum frá því 

hvernig Sameinuðu þjóðirnar og heimurinn allur vinna ötullega að því að uppfylla þessa áætlun, ekki ósvipað því 

sem þau gera sjálf þegar þau setja sér markmið og reyna að ná þeim. 

 
Einnig má sýna mynd með kynningu Malala Yousafzai (https://vimeo.com/138852758) eða Serenu Williams 

(https://vimeo.com/137728737) sem fer yfir sviðið og útskýrir Heimsmarkmiðin á barnvænan máta. 

 
3. Skrifaðu upp orðin sjálfbær, þróun, og markmið og leyfðu nemendum að segja frá sínum skilningi á hverju 

þessara orða og merkingu þeirra. Kynntu líka skammstöfunina SDG (Sustainable Development Goals) og skýrðu 

fyrir þeim að bæði hún og “Heimsmarkmiðin” vísi einnig til markmiða SÞ um sjálfbæra þróun. 

Hver diskur hefur sögu að segja 

Kjarnaspurning 

Skref 1: Að virkja fyrri þekkingu 5 
 mín 

 10 
 mín 

Skref 2: Kynning á Heimsmarkmiðunum 
 

https://vimeo.com/138852758)
https://vimeo.com/137728737)
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Þegar nemendur hafa áttað sig á inntaki Heimsmarkmiðanna, skaltu undirstrika það við nemendur að hver einasta 

manneskja hafi hlutverki að gegna í því að ná markmiðunum, hvort sem hún er ung eða gömul og hvar sem hún býr 

í heiminum. Og að þau sjálf séu líka mikilvæg og geti valdið breytingum sem máli skipta. 

 
Minntu nemendur á að hver manneskja getur unnið að því á margvíslega vegu að ná markmiðunum fyrir árið 2030. 

Spurðu þau hvort það sé einhver ein athöfn sem allir í heiminum framkvæmi daglega sem gæti haft áhrif á fleiri en 

eitt markmið. Taktu við uppástungum áður en þú uppljóstrar því að þetta sé athöfnin að matast, sem sé 

viðfangsefnið í þessari kennslustund – þ.e. sjálfbærni fæðunnar – allt frá matvælakerfum heimsins til matarins á 

diskunum okkar. 
 

Skiptu nemendum í þrjá jafnstóra hópa og úthlutaðu hverjum hóp einu af eftirtöldum viðfangsefnum: 

 
(1) Sjálfbærni 

(2) Þróun 

(3) Markmið 

 
Kynntu myndina um mat og Heimsmarkmiðin (https://vimeo.com/220663067). Segðu hópunum til að skrifa hjá sér 

allar hugmyndir sem koma upp meðan myndin er sýnd og snerta viðfangsefni þeirra. Hugmyndirnar má skrá á 

pappír eða stafræn tæki. Spilaðu myndina fyrir nemendurna og vektu athygli á atriðum sem máli skipta. Láttu 

nemendur ræða saman í litlum hópum eftir myndina og segja síðan öllum hópnum frá niðurstöðum sínum. Kannið 

hvort hugmyndir nemenda tengist innbyrðis og vekið athygli á markmiðunum sem koma við sögu í myndinni. 

 

 
Ef þú getur ekki sýnt myndina, notaðu þá veggspjaldið (viðauki B) eða lestu handritið upphátt (viðauki E) og fáðu 

nemendum sama verkefnið, að koma auga á hvernig atriðin sem koma fyrir á veggspjaldinu tengjast 

viðfangsefnunum. 

 
(1) Sjálfbærni 

(2) Þróun 

(3) Markmið 

 
Ræðið hvernig markmiðin sem eru dregin fram á veggspjaldinu tengjast málefnunum á myndunum við hlið þeirra. 

Sýndu nemendum verkefnablaðið „Hver diskur hefur sögu að segja“ (viðauki C). Útskýrðu að verkefnið felist í að 

skoða ákveðinn matarrétt eða máltíð og kanna sögu hans/hennar. Bentu nemendum á að þau eigi að teikna eða taka 

mynd af matnum (t.d. uppáhaldsmat, nýlegri máltíð eða einhverju sem þau borða oft) og nota síðan máltíðina sem þau 

völdu til að svara spurningunum. Lestu allar fimm spurningarnar upphátt og segðu nemendum að lesa 

leiðbeiningarnar með verkefnablaðinu og reyna að áætla eftir bestu vitund ef þau vita ekki nákvæmt svar. 

 
Að auki má nýta efni eins og landakort, vefsíður og bækur til að hjálpa nemendum að finna svörin. 

Biddu nemendur að geyma hlutann um skuldbindingu þangað til seinna í kennslustundinni. 

Skref 3: Að tengja Heimsmarkmiðin við daglegt líf 5 
 mín 

Skref 4: Verkefnavinna: Matur og Heimsmarkmiðin 5 
 mín 

Skref 4: Verkefnavinna: Matur og Heimsmarkmiðin 

 5 
 mín 

Skref 5: Kynntu könnunina „Diskurinn minn hefur sögu að segja“ 
 

https://vimeo.com/220663067)
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Fyllið út könnunina 

Dreifðu Heimsmarkmiðaveggspjöldunum (viðauki A) og verkefnablöðum (viðauki C). Svaraðu spurningum nemenda 

um efnið og aðstoðaðu þau sem gætu þurft meiri leiðsögn. 

 

Metið og íhugið 

Þegar allir nemendur eru búnir með verkefnið, dreifðu þá til þeirra veggspjaldinu „Matarheitið mitt“ (viðauki D). Gefðu 

nemendum kost á að vinna saman tvö og tvö til þess að meta í sameiningu máltíðirnar út frá svörunum á 

verkefnablaðinu og tilheyrandi Heimsmarkmiðum. Láttu þau velta fyrir sér spurningunum „Hvað get ég gert öðruvísi?“ 

og „Hverjum get ég sagt frá þessu?“ Svörin má setja á sameiginlegt plakat eða í sameiginlegt stafrænt skjal (til 

dæmis með Padlet, Word Online eða One Note). 

 

Heit 

Kynntu orðið heit og hvernig heit tengjast því að ná settu markmiði. Ræðið hvernig hægt er að nota svör úr 

verkefninu til að móta formlegt heit. Nemendur geta deilt sín á milli hugmyndum um heit. 

 
Til þess að ljúka verkefnablaðinu þurfa nemendur að ákveða og skrá niður sín eigin formlegu heit. Þau geta síðan 

notað Heimsmarkmiðaplakatið til þess að velja viðeigandi markmið sem heit þeirra miðar að því að ná. 

 
Nemendur geta síðan deilt því sem þau hafa lært og heitum sínum með myndskeiði á vefsíðunni 
https://flipgrid.com/globalvoice 

 
Loks geta nemendur, hver fyrir sig eða sem bekkur, merkt námsefni sitt og heit inn á heimskort á 

vefsíðunni https://worldslargestlesson.globalgoals.org/Food 
 

Rifjið að lokum upp markmið námsefnisins og umræðuna um að setja sér markmið. Þegar nemendur hafa ákveðið 

heit sín skaltu bjóða þeim að ræða um hvað þau ætla að gera og hvetja þau til að  segja fjölskyldu sinni og vinum 

frá heitinu. 

 
Ákveðið í samráði við bekkinn tíma þar sem heitin verða rifjuð upp og farið yfir árangur þeirra. 

Hengið verkefnablöðin upp á veggi stofunnar til þess að hvetja til frekari umræðu og skoðanaskipta. 

 25 
 mín 

 5 
 mín 

Skref 6: Verkefni: „Diskurinn minn hefur sögu að segja“ 

Skref 7: Samantekt 
 

https://flipgrid.com/globalvoice
https://worldslargestlesson.globalgoals.org/Food
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Hnattræn samvinna 

Kennarar geta víkkað sjóndeildarhring nemenda sinna með því að tengja saman kennslustofur víðs vegar um 

heiminn. Hægt er að koma á tengslum með því að taka þátt í að búa til heimskort World‘s Largest Lesson á vefnum 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/Map og þar er hægt að finna aðra til að tengjast í gegnum kortið. 

 

 
Þessi myllumerki má nota til að tengjast 

á samfélagsmiðlum: 

 
#WorldsLargestLesson 

#TeachSDGs 

#GlobalGoals 

 
 

 
@TheWorldsLargestLesson 

@TheWorldsLesson 

@theworldslesson 

 

 

Deilið því sem þið hafið lært með því að setja inn: 

 
• Myndir af nemendum að vinna og af verkefnablöðum; 

• Myndskeið af nemendum að lesa upp heit sín; 

• Beiðnir um að aðrir bekkir deili reynslu sinni í gegnum tölvupóst, skype-samtöl eða sem pennavinir. 

 
Nemendur sem taka þátt í hnattrænni samvinnu með því að tengjast kennslustofum heimsins geta síðan 

unnið saman að lausnum í gegnum frekari verkefni. 

 
 

Heimildir 
International Society for Technology in Education (2016). ISTE Standards for Students. Eugene, Oregon: 

International Society for Technology in Education. 

 
National Council for the Social Studies (2010). National Curriculum Standards for Social Studies: A Framework for 

Teaching, Learning, and Assessment. Silver Spring, MD: NCSS. 

 
National Governors Association Center for Best Practices, Council of Chief State School Officers. (2010). Common 

Core State Standards (CCSS). Washington, D.C.: National Governors Association Center for Best Practices, Council 

of Chief State School Officers. 

 
NGSS Lead States (2013). Next Generation Science Standards: For States, By States. Washington, DC: The 

National Academies Press. 

 
United Nations General Assembly (2015). Transforming Our World. The 2030 Agenda for Sustainable Development. 

NY, NY: United Nations. 

Verkefni 

Til þess að merkja (tagga) World‘s Largest 
Lesson má nota: 

http://worldslargestlesson.globalgoals.org/Map
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Viðauki A: Heimsmarkmiðaplakat 
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1at,  1t,'  For SustainableDeve□l p ment 

 

 
 

Viðauki B: Hvað er á diskinum mínum? plakat 
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Hver matardiskur hefur sögu að segja 

 

 

 
Teiknaðu þinn fána... 

In partnership with With thanks to 

 
 

 

 

Viðauki C: Hver matardiskur hefur sögu að segja verkefnablað 

Nafn Bekkur 

Merkja hér 

Heildarstig disks 

...#WorldsLargestLesson” 

“ 

 
Heit mitt varðandi Heimsmarkmiðin er…. Til þess að hjálpa við að 

ná markmiði/um númer 

Frá hvaða landi kemur þú? 

...#Heimsinsstærstakennslustund” 
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Leiðbeiningar til þess að fylla út  
verkefnablaðið þitt 

 

Veldu máltíð sem þú vilt gera próf á. Það getur verið uppáhaldsmaturinn 
þinn, það sem þú munt fá að borða í dag eða máltíð sem þú hefur fengið 
nýlega. Þú þarft að teikna máltíðina eða taka mynd af henni. 

Hafðu ekki hafa áhyggjur þótt þú hafir ekki allar upplýsingar sem þarf til að 
svara spurningunum. Giskaðu skynsamlega ef á þarf að halda. Aðalatriðið er 
að hugsa um hvað þú borðar og hvernig það tengist markmiðunum. 

1. Hversu mörg matvæli á disknum þínum innihalda unninn 
sykur? 

 
 
 
 

In partnership with With thanks to 
 

 
 

Lykilhugtak: „unninn sykur“, einnig kallaður hreinsaður sykur eða viðbættur sykur er sykur sem bætt er við 
matvöru, ólíkt sykri sem kemur náttúrulega fyrir í ávöxtum, grænmeti og fleiri matvörum. Sýnt hefur verið fram á 
tengsl milli mikillar neyslu á slíkum sykri og aukinni tíðni ýmissa heilsufarsvandamála hjá börnum og ungu fólki 
um allan heim, þar á meðal sykursýki. Sumar matvörur sem virðast hollar við fyrstu sýn kunna að innihalda mikið 
af viðbættum sykri þegar að er gáð. 

 

Hvernig á að: 

Finna sér markmið: 
Líttu á Heimsmarkmiðaplakatið þitt og hugleiddu hvaða markmið tengist spurningunni. Markmiðin gætu verið fleiri 
en eitt. Gerðu það sama við allar spurningarnar. 

Gefa disknum sínum stig: 
Skoðaðu innihaldslýsinguna á umbúðunum eða spurðu manneskjuna sem eldaði matinn. Þótt máltíðin hafi verið 
elduð frá grunni getur verið að eitthvert hráefnanna innihaldi viðbættan sykur. Unninn sykur getur verið af ýmsu 
tagi og oft er hann tilgreindur sem maíssæta, dextrósi, hunang, maíssýróp, súkrósi (sakkarósi), frúktósi 
(ávaxtasykur), glúkósi (þrúgusykur) eða melassi. 

 
Ef þú heldur að máltíðin innihaldi engan unninn sykur, setur þú grænan broskarl í stigagjöfina þína. Ef þú 
heldur að hún innihaldi dálítið af sykri (ekki meira en teskeið, eða fjögur grömm), setur þú gulan hlutlausan 
karl í stigagjöfina. Ef þú heldur að máltíðin innihaldi meira en fjögur grömm af unnum sykri skaltu setja 
rauðan fýlukarl í stigagjöfina. 

 

1. Hversu margir hlutir á disknum þínum innihalda unninn sykur? 

    

  

   

 

2. Hversu margir plasthlutir voru í umbúðunum utan um matinn eða hráefnið í hann? 

Var matvælunum pakkað inn í einhverskonar plast? Það gæti verið plastfilma, kassi, poki, skál eða annarskonar 
ílát. Notaðir þú plaströr til að drekka með? Teldu saman hversu margir hlutir úr plasti komu við sögu. 

3. Hvað leifðir þú miklum mat af diskinum? 

Var meiri matur á diskinum þínum en þú gast borðað? Geymdirðu afgangana til þess að borða seinna eða taka með 
þér heim eða hentirðu þeim í ruslið? Áætlaðu hversu mörgum skeiðum af mat var fleygt. 

Viðauki D: Hver matardiskur hefur sögu að segja – leiðbeiningar með verkefnablaði 

_ 0    1      2+ 
_ 
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4. Hversu margir hlutir á diskinum þínum voru framleiddir í heimalandi þínu? 

Hugaðu að hráefnunum í matnum og skoðaðu umbúðirnar ef þú getur. Spurðu þau sem keyptu matinn hvort þau 
viti svarið. Ef ekki er uppskerutími á þínum heimaslóðum fyrir ávexti og grænmeti sem þú borðaðir,  er líklegt að 
þau hafi verið flutt frá öðru landi. Ef þú borðaðir kjöt eða fisk dýra sem venjulega hafa ekki búsetu í því landi sem 
þú býrð í hefur kjötið og/eða fiskurinn verið innfluttur frá öðru landi. Giskaðu skynsamlega ef þú þarft. 

5. Hversu margir hlutir á diskinum þínum voru framleiddir í heimalandi þínu? 

Kannaðu hvernig aðbúnaður fólksins sem vann við að framleiða matinn var. 
 

Var maturinn af þekktu vörumerki eða framleiddur af stórfyrirtæki? Kannaðu hvort fyrirtækið hafi sett sér 
mannréttinda-, mismununar- og jafnréttisstefnu með því að skoða heimasíðu þess. Skoðaðu líka heimasíðuna hjá 
matvöruversluninni þar sem maturinn var keyptur. Heldur þú að þetta tryggi að komið sé vel fram við allt 
starfsfólk? Hvað segir stefna fyrirtækjanna um kyngervi, etnískan uppruna, kynhneigð, fötlun og aldur? 

 
Ef maturinn þinn var keyptur á bændamarkaði eða beint frá bónda geturðu spurt um þetta næst þegar þú 
ferð þangað. Giskaðu skynsamlega til að gefa diskinum þínum stig. 

Já, ég er viss um að enginn var kúgaður til vinnu eða mismunað í tengslum við framleiðsluna 

Já, en ég er einungis viss um eitt stig í framleiðslukeðjunni 

Nei, það var ekki komið vel fram við fólkið eða ég er ekki viss 

Hvernig á að reikna út heildarstigin: 

1. Teldu hringina sem þú gerðir í hverjum dálki og skrifaðu töluna fyrir hvern dálk í neðstu línuna 
 

 

Fylgdu leiðbeiningunum til þess að reikna út heildarstigin þín... 
 
 

2. Af hvaða broskalli hefur þú mest? 

Fylgdu þessum leiðbeiningum til þess að reikna heildarstigin og litaðu inn í hringinn við hliðina á niðurstöðunni. 
 
 
 

 

 

 

or 

 

 

 

Viðauki D: Hver matardiskur hefur sögu að segja leiðbeiningar með verkefnablaði framhald 
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2 2 

2 2 
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Heildarstig þíns disks 

3 2 2 

Aðallega    

  
  

 
 

  

  
  

Aðallega    

 

Jafnmargir      og    

Jafnmargir      og      eða aðallega    

Jafnmargir      og    

Merkið hér 
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Hver matardiskur hefur sögu að segja 

Svaraðu spurningunum fyrir neðan og gefðu hverju 
svari stig. Styðjist við leiðbeiningar með verkefnablaði. 

 

 
In partnership with With thanks to 

 

Þetta tengist 

markmiði/um 

númer... 

 

 

Fylgdu leiðbeiningunum til þess að reikna út heildarstigin þín... 

1. Hversu margir hlutir á diskinum þínum innihalda unninn sykur? 

0  1 2+ 

  

   

2. Hversu margir plasthlutir voru í umbúðum utan um hráefni 

máltíðarinnar? 

 

0  1 2+ 

  
 

   

3. Hversu miklum mat af diskinum þínum var hent í ruslið? 
 

Engu hent í ruslið  1-2 skeiðum 3+ skeiðum 

  

   

4. Hversu margir hlutir á diskinum þínum eru upprunnir í heimalandi 
þínu? 
 

Allir hlutir  Sumir hlutir Engir hlutir 

  

   

5. Var komið vel fram við fólkið sem vann við að framleiða 

matinn, flytja hann og selja? 

 
Já, ég er viss um það 

 Já, en ég er bara viss um hluta ferlisins                                        

Ég er ekki viss 

  
 
 

 

   

Viðauki E: Hver matardiskur hefur sögu að segja niðurstöður 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 
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Hæ! Manstu eftir Heimsmarkmiðunum sem miða að því að eyða sárri fátækt, draga úr 

misrétti og takast á við loftslagsbreytingar fyrir árið 2030? Ef við náum þeim, bætir það líf 

allra – þitt líka! 

 

 
Ef þú pælir í  – staðurinn þar sem þú átt heima, skólinn þinn, fötin þín og meira að segja 

maturinn sem þú borðar tengist allt Heimsmarkmiðunum. 

 

 
Maturinn á diskinum þínum hefur reyndar heilmikla sögu að segja um markmiðin og 

hvernig þú getur hjálpað til að ná þeim. [skrítin hugmynd, en hádegismaturinn þinn gæti 

jafnvel kennt þér meira en kennararnir!] 

 

 
Ég meina, hefurðu einhvern tímann hugsað um það hver býr til matinn sem þú 

borðar? Nei ekki þú, pabbi þinn eða mamma eða kokkurinn í skólanum. Á undan 

þeim. Hver stóð í því að rækta, meðhöndla og pakka inn matnum? Hvað veistu um 

þau og réttindi þeirra? 

 

 
Hvað með leiðina sem maturinn þinn þarf að ferðast til þess að komast til þín? Það 

hljómar undarlega, en það er líklegt að maturinn á diskinum þínum hafi ferðast lengri leið 

þú ferðast á heilu ári! Og hugsaðu þér – í sumum löndum endar svo hluti af honum í 

ruslinu! 

 

 
Þegar maturinn er svo kominn alla leið á diskinn, er hann þá mátulega mikill fyrir þig 

og gefur hann þér réttu orkuna til að læra í skólanum? Allir þurfa á því að halda! 

 

 
Þið sjáið að bara ef við hugsum aðeins út fyrir nestisboxið þá hefur allt sem við borðum 

sögu að segja um Heimsmarkmiðin. Og þess vegna vil ég að þið takið þátt í 

skemmtilegu verkefni. Það er einfalt. Þú átt að gerast rannsóknarmaður fyrir 

Heimsmarkmiðin og velja máltíð til rannsaka. Greindu máltíðina og gefðu henni stig. 

 

 
Þú getur deilt niðurstöðunni með okkur og líka skoðað niðurstöður annarra, hvaðanæva að úr heiminum. 

 

 
Það besta er samt að þú getur hugsað um hvernig þú getur bætt niðurstöðuna fyrir þína 

máltíð og hjálpað til að ná Heimsmarkmiði. 

Viðauki F: Hver matardiskur hefur sögu að segja teiknimyndarhandrit 


