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Útdráttur 
Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed.- prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri, 
vormisseri 2004. Fyrst er gerð athugun á Aðalnámskrá grunnskóla sem kom út árið 
1999, einkum þó jarðvísindum og landafræði í 7. -9. bekk og kannað hvort skörun sé á 
milli þessara tveggja námsgreina. Helstu niðurstöður eru að töluverð skörun er á milli 
námsgreinanna tveggja og hjá henni yrði komist ef hluti landafræðinnar, þ.e. 
náttúrufræðahlutinn, yrði kenndur með jarðvísindunum.  

Síðan er allt tiltækt námsefni fyrir þennan aldur skoðað. Bæði er skoðað námsefni 
sem komið hefur út fyrir og eftir gildistöku námskrárinnar með það að leiðarljósi að 
komast að því hvort námsefni vantar til kennslu í jarðvísindum fyrir nemendur í 7. -9. 
bekk. Í ljós kom að heildstætt námsefni í jarðvísindum hefur ekki komið út eftir að 
nýja námskráin tók gildi. Námsefni, sem gefið var út fyrir gildistöku námskrárinnar, 
er ekki nægjanlegt til þess að ná öllum þeim markmiðum sem sett eru í námskránni. 
Þessar niðurstöður sýna að semja þarf nýtt námsefni í jarðvísindum.  

Hugmyndir að nýju námsefni fyrir 7. – 8. bekk í jarðvísindum eru settar fram og 
drög gerð að þemaheftum í faginu. Hentugast þykir að setja fram nýtt námsefni í 
formi þemahefta. Þau hafa þann kost að þau eru yfirleitt stutt og geta verið mörg og 
fjölbreytileg. Þemahefti gera kennurum kleift að útfæra kennslu og námsmat á margan 
hátt og eru því liður í því að auðga kennsluna. Auðveldara ætti að vera að fá færa 
einstaklinga til þess að skrifa þemahefti um afmarkað efni heldur en heila bók sem 
spannar meira efni. Tillögur um eitt þemahefti um jarðhita og jarðhitanýtingu eru 
útfærðar nánar og mætti nota þau sem drög aðnýrri kennslubók. 

Í lokin eru settar fram hugmyndir að kennsluleiðbeiningum sem fylgja eiga 
námsefninu. Þessar hugmyndir eru samdar eftir gátlista Námsgagnastofnunar og 
hentugast þykir að birta þær á veraldarvefnum. 
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Abstract 
This is a thesis for B.ed. degree at the teaching department at the Universtity of 
Akureyri, spring of 2004. Firstly, there is a research of Aðalnámskrá grunnskóla 
(national curriculum for elementary schools) that was published in 1999, with the 
focus on Geology and Geography in grades 7. through 9. with the intention to see if 
there is any overlapping material. The leading results indicate that there is 
considerable overlapping between these two subjects and that it could be avoided if a 
section of Geography, the section on natural history would be taught alongside 
Geology.  

Secondly, all the available syllabus for this age is examined, both syllabuses that 
were issued before and after the new curriculum came into effect, with the intention 
of finding out whether textbooks are lacking for teaching Geology to students in 
grades 7 through 9. The results are that no collective syllabus in Geology  has been 
published since the new curriculum came into effect. The syllabus that was released 
before the new curriculum came into effect is not sufficient to achieve all the goals 
that are set in the curriculum. These results show that new material has to be 
developed for teching Geology. 

Ideas for a new syllabus for Geology in grades 7. and 8. are presented and drafts 
for thematic-handouts on the subjects. It is considered convenient to present new 
material in the form of thematic-handouts. They have the benefit of usually being  
short and can be many and versatile. Thematic-handouts enable the teacher to arrange 
teaching and evaluation in various ways and are part of enriching the teaching 
process. It should be easier to get capable individuals to write thematic-handouts on 
specific materials rather than a whole book that spans more material. Suggestions on 
one thematic-handout on geothermal heat and the use of geothermal-energy are 
further illustrated and could be used as a draft for a new textbook. 

Finally, some ideas are presented for teaching instructions that should accompany 
the syllabus. These ideas are put together in accordance with the checklist of 
Námsgagnastofnun and it seems most convenient to post them on the Internet. 
 


