
 
 

Stuðningur framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins við gerð þessarar útgáfu felur ekki í sér stuðning við innihald 
hennar, sem endurspeglar aðeins skoðanir höfunda, og framkvæmdastjórnin getur ekki borið ábyrgð á hvers kyns 
notkun á upplýsingunum sem þar er að finna. 
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HVERNIG SAMFÉLAGIÐ NOTAR OG MISNOTAR 
DÝR 

3RS NÁMSAÐSTÆÐUR 

Höfundar 

Ismail Ali Gago og Jonathan González Viñas 

Yfirlit 

Í þessum námsaðstæðum verða nemendur meðvitaðir um mismunandi leiðir sem dýr eru 

„notuð og misnotuð“ í samfélögum okkar. Dæmi eru meðal annars notkun dýra til matvæla- og 

fataframleiðslu, í trúarlegum og menningarlegum athöfnum, til afþreyingar, gæludýrameðferð 

o.s.frv. Markmið þessa námskeiðs er að auðga þekkingu nemenda og æfa mismunandi 

námsfærni. 

Lykilþættir 

Lykilþættir Tillögur 

Námsgreinar Líffræði, stærðfræði, vísindamenning, siðfræði, umhverfisvísindi  

Umfjöllunarefni Dýravelferð - Dýr í samfélaginu  

Aldur nemenda 15-17 ára 

Undirbúningstími Áætlaður undirbúningstími fyrir kennara, áætlaður af höfundum 
þessa námsaðstæðna, eru tvær (2) vikur. 

Kennslutími Áætlaður notkunartími þessara námsaðstæðna í skólastofunni eru 
fimm tímabil, hvert 55 mínútur að lengd. Þessar námsaðstæður er 
hægt að útfæra með verkefnamiðaðri námsaðferð.  

Kennsluefni á 
netinu 

• Google Documents (https://www.google.com/docs/about/) 

• Sýndarkennslustofur  

• Með Moodle (https://moodle.org/) 

• Sýndarský (Google Drive, OneDrive, ownCloud)  

• Padlet 

• Töflureiknar 

• Ritvinnsluforrit 

• Höfundartól (eXelearning: https://exelearning.net/en/) 

• Kynningartól 

Kennsluefni utan 
nets 

Fartölvur, farsímar, spjaldtölvur, skjávarpar 

Tilföng notuð Mikilvægur hluti þessarar kennslu er að kynna könnunaraðferðir fyrir 
nemendum. Af þessari ástæðu veitir notkun netverkfæra og -
eyðublaða kennurum spurningar sem þeir geta notað til að gera 
könnun um notkun á dýrum. Dæmi um slík verkfæri eru: 

• Google Forms: https://www.google.com/forms/about/  

• EU Survey: https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome  

https://www.google.com/docs/about/
https://moodle.org/
https://exelearning.net/en/
https://www.google.com/forms/about/
https://ec.europa.eu/eusurvey/home/welcome
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Lykilþættir Tillögur 

• Survey Monkey: https://www.surveymonkey.com/  

Til að gera könnunina geta kennarar notað spurningar sem er að 
finna í Viðauka 1. 

Önnur tilföng: 

Matvælaöryggisstofnun Evrópu 

https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2 

Neytendavenjur í ESB varðandi fisk- og lagareldisafurðir 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-
0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1 (pdf á netinu) 

Matvælaöryggi í ESB 

https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publication
s/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf 
(pdf á netinu) 

Viðhorf nemenda til dýravelferðar og -réttinda í Evrópu og Asíu 

https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Att
itudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia 

Viðhorf íbúa ESB til dýravelferðar 

https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096 

Viðhorf Evrópubúa til dýravelferðar 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-
ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en 

The Pet Report 2015 

http://petreport.petsathome.com/  

Sustainable Hunting and Natura 2000 

https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/
hunting.pdf  

Creative Value Rubric (sjá Google Drive tengilinn) 

https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMU
AyCTM6491YYGw 

 

 

Leyfi 

© Evrópusambandið, 2020 

 Attribution CC BY 4.0 

Endurnotkunarstefna framkvæmdastjórnarinnar er innleidd með ákvörðun 

framkvæmdastjórnarinnar 2011/833/ESB frá 12. desember 2011 um endurnotkun skjala 

https://www.surveymonkey.com/
https://www.efsa.europa.eu/en/microstrategy/foodex2-level-2
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d729e2df-0fe3-11e9-81b4-01aa75ed71a1
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/corporate_publications/files/Eurobarometer2019_Food-safety-in-the-EU_Full-report.pdf
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://www.researchgate.net/publication/235720214_Students'_Attitudes_to_Animal_Welfare_and_Rights_in_Europe_and_Asia
https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2096
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/9bc3a0b7-ec17-11e5-8a81-01aa75ed71a1/language-en
http://petreport.petsathome.com/
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://ec.europa.eu/environment/nature/info/pubs/docs/factsheets/hunting.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
https://drive.google.com/drive/folders/1wDyWpnBQZJLykKxLSMUAyCTM6491YYGw
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framkvæmdastjórnarinnar (OJ L 330, 14.12.2011, bls. 39 – https://eur-

lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj). 

Nema annað sé tekið fram er leyfi á endurnotkun þessa skjals samkvæmt Creative Commons 

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) leyfinu 

(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Þetta þýðir að endurnotkun er leyfð að því 

gefnu að viðeigandi viðurkenning sé gefin og allar breytingar séu tilgreindar. 

Fyrir notkun eða fjölföldun á þáttum sem ekki eru í eigu ESB gæti þurft að leita leyfis beint til 

viðkomandi rétthafa. 

Markmið kennslunnar 

• Að bera kennsl á algenga notkun dýra í okkar samfélagi. 

• Að safna ólíkum skoðunum nemenda. 

• Að móta gagnrýna hugsun um þetta umfjöllunarefni. 

Stefnur 

• Verkefnabyggt nám 

• Samkennsla 

• Vendikennsla 

• STEM-nám 

• Útikennsla 

• Nám með snjalltækjum 

• Opið nám 

• BYOD (Bring Your Own Device) 

• Samfélagsmiðlanám 

• Námsefni 

• Jafningjanám 

21. aldar færni 

• Sköpunargáfa og nýsköpun 

• Gagnrýnin hugsun og lausnaleitarnám 

• Samskipti 

• Samvinna 

• UT-læsi 

• Samfélagsleg og þvermenningarleg færni 

Kennsluáætlun 

Heiti 
verkefnis 

Ferli Tími 

Könnun Kennarar kynna og útskýra markmið könnunarinnar. 

Þeir geta valið að nota spurningarnar í Viðauka 1 og búa annað hvort 
til könnun með EU Survey, Google Forms eða öðru verkfæri, eða 
prenta könnunina út og dreifa henni. 

Kennarar mega afrita spurningarnar sem er að finna á þessu 
eyðublaði (einnig að finna í Viðauka 1): 

55 
mín. 

https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2011/833/oj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Heiti 
verkefnis 

Ferli Tími 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTc
KPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit 

Niðurstöðu
r og 
flokkun 

Þegar kannanirnar hafa verið gerðar kynna kennarar niðurstöðurnar 
og útskýra mismunandi hlutverk og flokkun nemenda á mismunandi 
lykilsvæðum í verkefnunum sem á eftir koma. Umfjöllunarefnin sem 
rædd verða eru notkun dýra sem gæludýr, í afþreyingu, sem 
matvæli, notkun dýra í leit að umhverfislausnum, og notkun dýra við 
trúarlegar og menningarlegar hefðir (15 mín.). 

Nemendunum verður skipt í hópa með fjórum eða fimm 
einstaklingum (fer eftir heildarfjölda nemenda) og hafa nemendurnir 
mismunandi hlutverk. 

Hlutverkin eru: 

• Að halda námsdagbók: úthlutaður nemandi ber ábyrgð á að 
taka glósur, myndir eða myndbönd og skrá verkefnið (í Google 
Docs, textaritli eða bloggi); viðkomandi verður einnig fulltrúi 
hópsins. Á síðustu fimm eða tíu mínútum kennslustundarinnar 
ætti viðkomandi að spyrja bekkjarfélaga sína:  

o Hvað gerðir þú? 

o Hvaða verkfæri notaðirðu? 

o Einhver vandamál? 

o Hvað eyddirðu miklum tíma? 

• Kynnir: úthlutaður nemandi ber ábyrgð á lokakynningu hópsins. 
Allir nemendur í hópnum verða að leggja sitt af mörkum og 
kynnirinn safnar öllu efninu og gerir lokakynningu hópsins. 

• Rannsakandi: úthlutaður nemandi ber ábyrgð á heimildum, 
leyfum og höfundarrétti upplýsinga. 

• Kortahnitill: úthlutaður nemandi mun nota kort (annað hvort 
stafrænt eða efnislegt, eins lengi og það hefur merki eða hægt 
er að setja pinna á staðsetningu) og setur á það staðina þar sem 
upplýsingarnar fundust, sem tengir kortið við heimildirnar sem 
voru notaðar meðan á kennslunni stóð. Nemendurnir ákveða 
hvaða hlutverki hver og einn gegnir og dreifa síðan 
rannsóknarvinnunni (10 mín.). 

Þegar því er lokið hefja nemendurnir rannsóknarvinnuna (85 mín.). 

110 
mín. 

Hópverkef
ni 

 

Þegar nemendur hafa lokið rannsókn sinni á úthlutuðu 
umfjöllunarefni, undirbúningi námsdagbókarinnar (15 mín.) og 
umræðu um það (15 mín.) einblína þeir á undirbúning á kynningunni 
og kortinu sem verður deilt með aðalhópnum (25 mín.). 

55 
mín. 

Aðalhópur Hóparnir kynna sínar kynningar og niðurstöður hver fyrir öðrum (15 
mín.). 

Umræður fylgja í kjölfarið um umfjöllunarefnin í aðalhópnum og 
nemendur komast að niðurstöðum sem á að birta (20 mín.). 

Einstaklingunum sem úthlutað var mismunandi verkum og 
ábyrgðarhlutverkum er hópað saman til að búa til sameiginlega 
námsdagbók, kynningu og kortahnitil og tryggja að heimildir og 
höfundarréttir séu virt (10 mín.). 

55 
mín. 

https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
https://docs.google.com/document/d/17y1FAadLanaANRcS0j7KTcKPnnXNJkKGYS_IQ4GkB_U/edit
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Heiti 
verkefnis 

Ferli Tími 

Nemendurnir svara könnuninni aftur og bera niðurstöðurnar saman 
við fyrstu könnunina (10 mín.). 

Mat 

Hér til viðmiðunar er mynd af leiðarvísi sem kennarar geta notað til að meta nemendur sína: 

Upplýsingag
æði 

Ekker
t svar 
(0 
stig) 

Upplýsingarnar 
hafa lítið sem 
ekkert að gera 
með spurningarnar 
sem voru lagðar 
fram 
(1 stig) 

Upplýsingarnar 
svara 
aðalspurningunum
, en eru ekki 
ítarlegar og/eða 
innihalda ekki 
dæmi  
(2 stig) 

Upplýsingarnar 
svara 
aðalspurningunum 
og gefa 1 eða 2 
hugmyndir og/eða 
dæmi 
(4 stig) 

Upplýsingarnar 
tengjast 
aðalumfjöllunarefni
nu skýrt og gefa 
nokkrar hugmyndir 
og/eða dæmi  
(6 stig) 

Upplýsingama
gn 

Ekker
t svar 
(0 
stig) 

Eitt eða fleiri 
umfjöllunarefni 
vantaði 
(1 stig) 

Öll umfjöllunarefni 
voru tekin með og 
flestum 
spurningum 
svarað með einni 
setningu 
(2 stig) 

Öll umfjöllunarefni 
voru tekin með og 
flestum 
spurningum 
svarað með a.m.k. 
tveimur setningum 
(4 stig) 

Öll umfjöllunarefni 
voru tekin með og 
öllum spurningum 
svarað með a.m.k. 
tveimur setningum 
(6 stig) 

Ritstjórn Ekker
t svar 
(0 
stig) 

Margar villur í 
málfræði, 
stafsetningu og 
greinarmerkjasetni
ngu 
(1 stig) 

Nokkrar villur í 
málfræði, 
stafsetningu og 
greinarmerkjasetni
ngu 
(2 stig) 

Nær engar villur í 
málfræði, 
stafsetningu og 
greinarmerkjasetni
ngu 
(3 stig) 

Engar villur í 
málfræði, 
stafsetningu og 
greinarmerkjasetni
ngu 
(4 stig) 

Tungumál Bland
a 
(0 
stig) 

Móðurmál 
(2 stig) 

Enska 
(4 stig) 

  
 

Ábendingar nemenda og kennara eftir framkvæmd námsaðstæðnanna meðan á 
tilraunastiginu stóð 

Ábendingar nemenda 

• Þessar námsaðstæður voru meira krefjandi fyrir nemendur undir 14 ára aldri og 

auðveldari fyrir nemendur á unglinga- og framhaldsskólastigum, en erfiðar engu að 

síður.  

• Best væri að kynna nemendum ástæður þess að vera með könnun í bekknum. Síðan 

farið í að búa könnunina til. 

Athugasemdir kennara 

• Með hliðsjón af hversu fjölbreytt umfjöllunarefnin og verkefnin eru í námsaðstæðunum, 

en einnig möguleikanum á að útfæra aðstæðurnar með verkefnabyggðu námi, geta 

kennarar valið á milli þess að eyða klukkutímum í nokkra daga samfleytt í einni viku, 

eða úthluta tilteknum tíma fyrir hvert verkefni á önninni. Til dæmis gæti fyrsta lotan 

verið tileinkuð könnuninni og notkun hennar, og prófun mismunandi verkfæra. Í kjölfarið 

geta kennarar kynnt nemendum sínum fyrir umfjöllunarefnunum (dýr í samfélaginu, 

menningu, afþreyingu) og leikið af fingrum fram með því að aðlaga efnið og verkefnin 
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(til dæmis með því að einblína á siðferði og úthluta síðan verkefni um siðferði skotveiða 

og nýlegra reglugerða). 

• Hafið í huga að efni námsaðstæðnanna kann að vera sterkt. Kennurum er bent á að 

aðlaga það samkvæmt aldri og fyrri þekkingar nemenda sinna. 

• Þar að auki ætti að hafa í huga að umfjöllunarefni þessara námsaðstæðna vekur 

hugsanlega áhugaverðar en tilfinningaríkar umræður í bekknum. Úthluta ætti tilteknum 

tíma fyrir hvert verkefni, þar á meðal fyrir rökræður, svo að framkvæmdin sé gagnger 

og áhrifarík. 

• Þessar námsaðstæður er hægt að útfæra á þverfaglegan hátt í námsgreinum eins og 

líffræði, líffærafræði, siðfræði, heimspeki og umhverfisvísindi. 

• Kennurum er eindregið ráðlagt að undirbúa spurningar fyrir öll þau umfjöllunarefni sem 

rædd eru (efni er að finna í Viðauka 2). 

• Kennarar geta tekið frumkvæði og fundið og kynnt fleiri heimildir um efnið (t.d. 

yfirlýsingu UNESCO um réttindi dýra: http://www.esdaw.eu/unesco.html) 

Um 3Rs verkefnið 

Þessar námsaðstæður voru búnar til innan ramma 3Rs verkefnisins. 3Rs verkefnið smíðar 

námsefni fyrir unglinga- og framhaldsskólastig til að kynna meginreglur hinna þriggja R-a - 

Replacement, Reduction og Refinement, eða skipting, fækkun og betrumbót dýranotkunar í 

vísindaskyni. Nemendur þróa gagnrýna hugsun sína og færni í vísindalæsi með því að skoða 

umfjöllunarefni eins og siðfræði í vísindum, hvernig Evrópusambandið verndar velferð 

tilraunadýra og hvaða hátækniverkfæri sem ekki eru dýr eru til staðar sem önnur lausn. 

Námsefnið er í boði fyrir kennara á fjöldanámskeiði á netinu, sem European Schoolnet 

Academy skipuleggur. 

3Rs verkefnið hefur verið styrkt af sameiginlegri rannsóknarmiðstöð framkvæmdastjórnar 

Evrópusambandsins undir tilraunaverkefni Evrópuþingsins. Þetta skjal er unnið af European 

Schoolnet (neti 34 evrópskra menntamálaráðuneyta sem hefur það að markmiði að efla 

nýsköpun í kennslu og námi) í samvinnu við ECORYS (alþjóðlegt fyrirtæki sem veitir 

rannsóknir, ráðgjöf og stjórnunarþjónustu) og SYRCLE (Systematic Review Center for 

Laboratory Animal Experimentation).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.esdaw.eu/unesco.html
https://www.europeanschoolnetacademy.eu/courses/course-v1:3Rs+AnimalsInScience+2020/about
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Viðauki 1  

Könnun um mismunandi umfjöllunarefni varðandi notkun og misnotkun dýra í samfélaginu. 
Hægt er að aðlaga spurningarnar og svörin eftir því hvernig könnunin er skipulögð.  

 

Almennar upplýsingar 

*Skrifaðu hér fornafn og eftirnafn 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Skrifaðu aldur þinn hér 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Skólinn þinn (ef þörf er á) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Skólastig (þú getur skrifað í hvaða bekk þú ert) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Annað, tilgreindu 

……………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………..………

………………………………….................................................................................................... 

 

Um gæludýr 

*Áttu gæludýr? 

 Já 

  Nei 

 

Hvernig gæludýr áttu? 

  Hund 

  Kött 

  Fugl 

  Hest 

  Smádýr 

  Fisk 
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  Annað 

 

Skrifaðu hér hvers konar gæludýr þú átt 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

* Erum við að manngera dýr, að þínu mati? 

   Já 

   Nei 

 

* Telur þú að fólk sem á gæludýr auki hættuna á að bera smitsjúkdóma á milli manna? 

 Já 

 Nei 

 Ég veit það ekki 

 

* Hvernig geta gæludýr bætt hegðun þína? 

 Þau auka ábyrgð þína  

 Þau bæta einkunnirnar þínar 

 Þau auka tilfinningagreind þína  

 Þau auka félagsfærni þína 

 Þau auka íþróttafærni þína  

 Þau bæta ekkert  

 Ég veit það ekki 

 

*Þekkir þú eitthvað verkefni þar sem dýr eru notuð til að hjálpa fötluðum? 

 Já 

 Nei 

 Ég er ekki viss 

 

Ef fyrra svar þitt var „Já“ skaltu lýsa því hér 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
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…….……………………………………………………………………………………………………..

..…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Dýr og afþreying 

*Ert þú samþykk(ur) notkun dýra í afþreyingarskyni? 

 Já 

 Nei 

 Ég er ekki viss 

 

*Telur þú að dýr sem notuð eru til afþreyingar þjáist? 

 Já 

 Nei 

 Ég er ekki viss 

 

*Er núverandi notkun dýragarða góð leið til að vernda og rannsaka dýr? 

 Já 

 Nei 

 Annað 

 

 

Ef þú hefur annað svar skaltu skrifa það hér 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Eru skotveiðar íþrótt? 

 Já 

 Nei 

 

*Eru skotveiðar nauðsynlegar? 

 Já 
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 Nei 

 

Ef svarið þitt er „Já" skaltu útskýra það hér 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

*Telur þú að dýr í sirkusum þjáist? 

 Já, alltaf 

 Já, en aðeins villt dýr, eins og ljón eða fílar 

 Nei, en stundum búa þau ekki við góð skilyrði 

 Nei 

 

*Telur þú að dýragarðar og sædýrasöfn séu nauðsynleg, eða kannski gæti sýndartækni 

komið í staðinn fyrir þau? 

 Já, sýndartækni er ekki það sama 

 Já, en aðeins til að vernda villtar dýrategundir sem eru í útrýmingarhættu eða til að 

bjarga dýrum frá veiðiþjófum 

 Nei, með núverandi tækni eru þau ekki nauðsynleg 

 

*Þekkir þú hefð þar sem dýr eru notuð á vinsælum hátíðum eða staðbundnum 

fögnuðum? 

 Já 

 Nei 

 

Ef svarið þitt er „Já“ skaltu lýsa því hér. 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 
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*Telur þú að sumar dýrategundir lifi af vegna þess að þær eru notaðar í mannlegum 

athöfnum? 

 Já 

 Nei 

 

Dýr og umhverfið 

*Geta dýr breytt umhverfinu okkar? 

 Já 

 Nei 

 

*Er mögulegt að ofnotkun húsdýra geti valdið loftslagsbreytingum? 

 Já 

 Nei 

 Ég veit það ekki 

 

*Skrifaðu ástæðuna hér 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

*Þekkir þú núverandi orkugjafa úr dýraafurðum? 

 Já 

 Nei 

 

Dýr og trúarbrögð 

*Þekkir þú trúarhefð þar sem dýr eru notuð? 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………...................................................................................................................... 

 

Ef svar þitt var „Já“ skaltu lýsa því hér. 
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……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….......................................................................................... 

 

Dýr sem matur 

*Er nauðsynlegt að borða dýr? 

 Já 

 Nei 

 

*Ofnotar mannfólkið dýr sem mat? 

 Já 

 Nei 

 Ég veit það ekki 

 

*Ræktar mannfólkið fleiri dýr en við þurfum? 

 Já 

 Nei 

 Ég er ekki viss 

 

Við þökkum þér fyrir samstarfið! 

 

 

Þýðing var í höndum Scientix, styrkt af H2020 rannsóknar- og nýsköpunaráætlun 

Evrópusambandsins – Scientix 4 verkefninu (styrkjasamningur nr. 101000063), í umsjón 

European Schoolnet (EUN). Efni þessa skjals er einungis á ábyrgð skipuleggjandans og lýsir 

ekki skoðunum framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, sem ber ekki ábyrgð á hvers konar 

notkun á upplýsingunum sem finna má í skjalinu. 

 


