
Útdráttur  
 
Í þessari ritgerð eru kannaðar leiðir til að bæta námsefni fyrir 1.– 4. bekk grunnskólans í 

jarðvísindum, gera efnið fjölbreyttara og bjóða fleiri kosti  við val námsefnis en nú gefast. Í 

fyrstu er gerð úttekt á jarðvísindum í aðalnámskrá grunnskóla. Leiðir hún í ljós að veruleg 

skörun er á milli markmiða í jarðvísindum innan náttúrufræðinnar annars vegar og markmiða 

í landafræði inna samfélagsfræðinnar hins vegar. Eðlilegt er því að þessir þættir úr 

náttúruvísindum og landafræði verði kenndir saman og notað verði sameiginlegt námsefni. 

Gerð var úttekt á tiltæku útgefnu kennsluefni í jarðvísindum sem hentar til kennslu á yngstu 

stigum grunnskólans og er í samræmi við þær kröfur sem gerðar eru í aðalnámskrá. Í ljós kom 

að slíkt efni hefur verið samið síðustu árin. Engu að síður er æskilegt  að skólar og kennarar 

hafi nokkra mismunandi kosti við val kennsluefnis og er því hannað  nýtt kennsluefni í 

jarðvísindum fyrir yngsta stig grunnskólans. Nýja efnið eru stutt þemahefti sem einskorða sig 

við afmarkað þema. Þannig gefst kostur á að gera efninu betri skil heldur en í kennslubók sem 

spannar þverfaglegt efni. Þetta kennsluefni byggir á því að flétta saman staðreyndir um 

náttúruna annars vegar og myndrænan ævintýraheim hins vegar. Þannig er reynt að brúa bilið 

á milli fyrstu skrefa barnsins í faglegu námi og leiks og ævintýra frumbernskunnar. Gerð eru 

drög að þemaheftum fyrir 1. – 3. bekk og eitt hefti fyrir 1. bekk er unnið að fullu með texta og 

myndum. Einnig eru kynnt drög að kennaraleiðbeiningum er fylgja þemaheftunum. 
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Abstract  
 
In this work an attempt is made   to improve and construct new teaching material  in 

geosciences and environmental sciences for the 1.-4. grade of the elementary schools.  Is it 

possible to make the teaching material more flexible  and offer to the teachers more options in 

selecting teaching material. First the curriculum of geology  was examined . It came clear  

that serious overlap exists  between goals in geology  within the natural sciences on one hand 

and the goals in the physical geography within the social sciences  on the other hand. The 

most natural thing to do  is  to teach these parts of the geology and the geography together 

using the same  text books. A survey  was done on textbooks which have been published 

geology and geography for teaching  in the youngest level of elementary school  following the 

requirements of the present curriculum. One series of adequate textbooks was found that have  

been published in the recent years. Newer the less it is of great important  for the schools and 

the teachers to have access to different types of teaching material. In this theses a new 

teaching material is designed and one short textbook has  been written. The new material 

consists of  short theme books that deal with a confined and well defined scientific theme. 

This method gives the opportunity   to dig a bit deeper into the material than an inter-

diciplinary book covering  many subjects at the same time. This new material contains a text 

with facts and information on the selected theme  on one side of the book  and on the opposite 

side there is a picture side telling an adventure  story or fairy tale  related to the informative 

text on the opposite side. By this construction  an attempt is made to bridge the gap between 

children’s first steps in school dealing with hard facts and the play- and adventure-world  of 

the early childhood. The final chapters contain  draft of theme-books for the 1.-3. class.   

Book one is completed fully with text and pictures.  Teaching instructions  for using these 

theme books are presented. 

 

- iv - 
 


	1. Inngangur
	2. Aðalnámskrá grunnskóla
	3. Áður útgefið efni
	4.  Lestur barna
	5.  Börn og bækur
	6.  Hugmyndafræði nýs efnis
	7.  Kennslufræði nýs efnis
	Þekkingarsvið
	Leiknisvið

	8.  Lýsing á nýju efni
	9. Kennsluleiðbeiningar með bók eitt
	10.   Niðurstaða
	Heimildaskrá
	Viðauki 1
	Viðauki 2
	Viðauki 3
	Viðauki 4
	- Molti fer í ferð -
	- Molti fer í ferð -
	Útdráttur
	Abstract

