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Ágrip 

Á skólagöngu höfundar hefur hann tekið eftir því hversu lítil áhersla er lögð á sögu 

utan Evrópu í sögukennslu hér á Íslandi. Aðaláherslan virðist ætíð vera á Íslandssögu 

og Evrópusögu alveg frá grunnskólaaldri upp í háskóla. Þetta er engan veginn bundið 

við Ísland því Vesturlönd hafa víðast hvar verið í fyrirúmi í kennslu á heimssögu og 

eru aðrar heimsálfur og heimshlutar þá í aukahlutverki á jaðri sögunnar. Aðaláherslan 

með ritgerðinni er að komast að því hvort sögukennsla í íslenskum framhaldsskólum 

sé Evrópumiðuð og hvert viðhorfi nokkurra sögukennara er til þess. Einnig verður 

rætt um leiðir til að efla það sem betur mætti fara í þessum efnum. 

Evrópumiðuð sagnfræði og sögukennsla hefur sætt vaxandi gagnrýni víða um 

heim. Fræðimenn hafa fjallað um þetta með ýmsum hætti og bent á leiðir til úrbóta. 

Ekki hafa þó orðið miklar breytingar á sögukennslunni og er enn einblínt mikið á 

vestræna sögu í heimssögukennslu.  

Þetta er ekki öðruvísi á Íslandi, eins og skýrt kemur fram í eftirfarandi athugun. 

Skoðaðar voru 13 kennslubækur í sögu sem kenndar eru í íslenskum 

framhaldsskólum. Í þeim öllum er megináherslan á vestræna sögu. Þegar rætt er um 

sögu utan Evrópu eða Vesturlanda tengist sú saga oftast á einhvern hátt sögu 

vesturlanda. Örfáar undantekningar eru á þessu í aðeins nokkrum bókum.  

Samkvæmt viðtölum við sögukennara eru þeir flestir meðvitaðir um það að það 

þurfi að auka kennslu á sögu utan Evrópu en það sem virðist hindra þá er að þeir vita 

ekki hvað ætti að taka út í staðinn fyrir það sem nú þegar er verið að kenna í sögu í 

framhaldsskólum. Þeir eru líka sammála um það flestir að endurnýja þurfi 

kennsluefnið, sem komið er nokkuð til ára sinna.  

Ýmsar leiðir er hægt að fara til að efla kennslu á sögu annarra heimshluta. Ein 

þeirra er að setja efnisbanka á netið sem kennarar geta leitað í. Önnur væri hin 
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svokallaða IBL aðferð, það er að láta nemendur sjálfa rannsaka sögulega atburði t.d. 

í öðrum heimshlutum á svipuðum tíma og í Evrópu. 
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Útdráttur 

Rannsóknin er að mestu greining á sögukennslu í framhaldsskólum á Íslandi. 

Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvernig ástandið er núna hvað varðar kennslu á 

sögu utan Evrópu í íslenskum framhaldsskólum. Aðaláherslan með ritgerðinni er að 

komast að því hvort sögukennsla í íslenskum framhaldsskólum sé Evrópumiðuð og 

hvert viðhorfi nokkurra sögukennara er til þess. Einnig verður rætt um leiðir til að efla 

það sem betur mætti fara í þessum efnum. Uppbygging ritgerðar skiptist í fjóra 

meginkafla. Fyrst er rætt um hvernig Evrópumiðuð sögukennsla hafi verið vandamál í 

hinum ýmsu löndum og hvort það þurfi að bregðast við því eða ekki. Síðan er gerð 

rannsókn á kennslubókum sem notast var við í sögukennslu í framhaldsskólum á 

Íslandi haustönn 2015. Er þar rannsakað hversu mikið er rætt um vestræna sögu, 

asíska sögu og sögu utan Evrópu. Í þriðja lagi er síðan fjallað um niðurstöður viðtala 

sem tekin voru við níu sögukennara í sjö framhaldsskólum á Íslandi. Í lokin er síðan 

rætt um hvað sé hægt að gera til að efla kennslu á sögu utan Evrópu á Íslandi. 

Rannsóknin byggist aðallega á skólabókum, greinum um Evrópumiðaða 

sögu/sögukennslu og á viðtölum við kennara. 
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Abstract 

The research is mostly an analysis on history teaching in Icelandic secondary 

schools. The purpose of this essay is to examine the current state of history teaching 

outside of Europe in Icelandic secondary schools. The essay puts emphasis on 

finding out if world history is Eurocentric in Icelandic secondary schools and what 

history teachers think about it. The intention is also to find ways to improve what is 

lacking. The essay is divided into four main chapters. First comes a discussion on 

how Eurocentric history teaching has been a problem in various countries and if that 

needs to be dealt with or not. Then comes a research on textbooks that were used 

for history teaching in Icelandic secondary schools during the fall semester 2015. 

There it is researched how much discussion there is on Western history, Asian 

history and history outside of Europe. Third is a discussion on the findings of 

interviews with nine history teachers in seven secondary schools in Iceland. Finally 

there is a discussion on what can be done to improve teaching of history outside of 

Europe in Iceland. The research is mainly based on textbooks, articles about 

Eurocentric history/history teaching and on interviews with nine history teachers in 

seven secondary schools in Iceland.  
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Inngangur 

Á skólagöngu höfundar hefur hann tekið eftir því hversu lítil áhersla er lögð á sögu 

utan Evrópu í sögukennslu hér á Íslandi. Aðaláherslan virðist ætíð vera á Íslandssögu 

og Evrópusögu alveg frá grunnskólaaldri upp í háskóla. Á meðan höfundur var í 

æfingakennslu skólaárið 2014-2015, tók hann enn betur eftir þessu og þá hvað 

sérstaklega hversu lítið var fjallað um sögu Asíu í kennslubókum þrátt fyrir það 

hversu stór partur af heimssögunni hún er. Höfundur hefur því mikinn áhuga á því að 

rannsaka þetta betur. Ritgerðin verður þess vegna að mestu greining á sögukennslu í 

menntaskólum á Íslandi. Markmið ritgerðarinnar er að skoða hvernig ástandið er 

núna hvað varðar kennslu á sögu utan Evrópu, þá sérstaklega asískri sögu, í 

íslenskum framhaldsskólum. Aðaláherslan með ritgerðinni er að komast að því hvort 

sögukennsla í íslenskum framhaldsskólum sé Evrópumiðuð og hvert viðhorfi 

nokkurra sögukennara er til þess. Einnig verður rætt um leiðir til að efla það sem 

betur mætti fara í þessum efnum.  

Eftirfarandi rannsókn er unnin vegna náms í sögukennslu við Hugvísindadeild 

Háskóla Íslands. Leiðbeinendur eru Sverrir Jakobsson og Súsanna Margrét 

Gestsdóttir. 

Uppbygging ritgerðar er þannig að í fyrsta kafla verður rætt um hvort 

Evrópumiðuð sögukennsla hafi verið vandamál í hinum ýmsu löndum og hvort það 

þurfi að bregðast við því eða ekki. Í öðrum kafla verður síðan gerð rannsókn á 

kennslubókum sem notast var við í sögukennslu í framhaldsskólum á Íslandi 

haustönn 2015. Þeim kafla er skipt í fjóra undirkafla. Í fyrsta undirkafla verður rætt út 

frá hverri kennslubók hversu mikið af efni bókarinnar fjallar um sögu vestrænna ríkja 

(Evrópa og Bandaríkin). Í öðrum undirkafla verður síðan rannsakað hversu mikið er 
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fjallað um sögu Asíu í kennslubókunum. Í þriðja undirkafla verður síðan rannsakað 

hversu mikið er fjallað um sögu landa í hinum heimsálfunum og í löndum sem mætti 

teljast til landa þriðja heimsins. Í þriðja meginkafla er síðan fjallað um niðurstöður 

viðtala sem tekin voru við níu sögukennara í sjö framhaldsskólum á Íslandi. 

Niðurstöðurnar verða nafnlausar. Í fjórða kafla verður síðan rætt um hvað sé hægt að 

gera til að efla kennslu á sögu utan Evrópu á Íslandi.  
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1. Heimssaga og Evrópumiðuð sögukennsla 
 

Sá tími er liðinn þegar fólk þurfti að bíða lengi eftir fréttum frá fjarlægum heimshlutum 

því í dag getur fólk nálgast fréttir samstundis á samfélagsmiðlum á netinu. Er hér ekki 

aðeins átt við hinar týpísku heimsfréttir heldur einnig fréttir af hinum ýmsu 

áhugamálum á netinu. Það mætti því segja að heimurinn hafi í vissum skilningi 

minnkað, að löndin hafi færst nær hvert öðru og þá sér í lagi vegna hnattvæðingar og 

nýjungar í upplýsingatækni. Við getum til að mynda kynnst fólki og spjallað við 

kunningja okkar hvaðanæva úr heiminum með hjálp veraldarvefsins. Einnig hafa 

fólksflutningar milli landa aukist mikið á síðustu áratugum og innflytjendum á Íslandi 

hefur til dæmis fjölgað mikið frá því fyrir um tuttugu árum síðan. Þrátt fyrir að hér séu 

innflytjendur frá Evrópulöndum eða Vesturlöndum í meirihluta þá hefur einnig 

innflytjendum hingað frá öðrum heimshlutum, eins og til dæmis Asíu, fjölgað mikið á 

síðari árum. Heimurinn hefur því vissulega „minnkað“. 

Í ljósi þess ætti væntanlega að vera nauðsynlegt fyrir almenning að kynnast 

hinum ýmsu menningarheimum og sögu heimsins sem er að tengjast enn nánari 

böndum. Asía virðist til dæmis í dag ekki vera eins fjarlæg og hún var áður. Austur-

Asía hefur styrkt stöðu sína mikið í hagkerfi heimsins og hefur á síðustu árum verið 

mikill uppgangur t.d. í Japan, Singapore, Suður-Kóreu og ekki hvað síst í Kína. Til 

þess að skilja betur þessi lönd og menningu þeirra er nauðsynlegt að skilja sögu 

þeirra. Mikilvægi heimssögunnar hefur því aukist verulega auk þess sem áhugi 

nemenda á sögu erlendra landa hefur einnig aukist. Helsta ástæða þess að 

nemendur virðast orðnir ákafari í að fá að læra um heimssögu er venjulega talin sú 

að hún útskýrir nútíðina, það er af hverju þjóðfélög nemendanna eru það sem þau 
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eru í dag.1 Mannkynið á rætur sínar að rekja til Afríku og má segja að menningarsögu 

hins vestræna nútíma megi að mestu rekja til Mið-Austurlanda. Það mætti því draga 

þá ályktun að heimssagan ætti að gegna mun stærra hlutverki í framhaldsskólum um 

þessar mundir úr því heimurinn hefur minnkað svo mjög í þeim skilningi sem hér 

hefur verið nefndur. En gerir hún það í raun? Er sögukennsla og sögubækur enn 

þann dag í dag frekar Evrópumiðuð þegar kemur að umfjöllun um heimssögu? Og 

hvað er átt við með orðinu „heimssaga“?  

Á síðustu 20 árum hefur verið rætt um tvenns konar „heimssögu“, annarsvegar 

hina hefðbundnu heimssögu, það er að hún sé sögusafn ýmissa landa, og hinsvegar 

„hnattræna sögu“ (e. „global history“). Í ýmsum löndum hefur áhugi á hinni hnattrænu 

sögu aukist verulega undanfarið og hefur verið skrifað mikið um hana til dæmis í 

Kína. Með hnattrænni sögu er átt við að lögð sé meiri áhersla á tengsl á milli 

menningarheima en þjóðernislegum sjónarmiðum er ýtt í burtu, sem sagt í staðinn 

fyrir að einblína á heimssöguna sem sögu margra ríkja er frekar litið á sögu 

jarðarinnar sem einnar heildar. Sagnfræðingurinn Meibao Cheng lýsti þessu þannig 

að þetta væri eins og að geimfari væri að fylgjast með allri sögu jarðarinnar úr 

geimnum. Cheng segir einnig að rannsóknir á hnattrænni sögu hafi verið stundaðar í 

nokkuð langan tíma í Kína áður en þær urðu vinsælar á heimsvísu.2  

Dorothea A. L. Martin sagði árið 1995 að í Kína hafi kennslu í heimssögu fram 

að þeim tíma verið þannig háttað að lítið sem ekkert hafi verið fjallað um kínverska 

sögu beinlínis enda þótt að Kína gegni veigamiklu hlutverki í heimssögunni. 

Kínverskir fræðimenn hafi sætt sig við að í bókum um heimssögu væru vestræn 

sjónarmið til hennar í fyrirrúmi og þeir hafi ekki gert neitt til að bæta þar úr. Í upphafi 

10. áratugar 20. aldar var þó loks reynt að breyta kínverskum fræðibókum til þess að 

                                                             
1 David Northrup, „Globalization and the Great Convergence“, bls. 259. 
2 Meibao Cheng: „Globalization, Global History, and Chinese History.“, bls. 51-53. 
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laga þetta. Fólust þær beytingar aðallega í því að fjalla meira um samskipti Kína við 

önnur lönd en forðast var að minnast á innbyrðis átök í Kína, þó vissulega hafi þau 

einnig verið partur af heimssögunni. Kínverskir sagnfræðingar tóku reyndar ekki að 

veita löndum utan Kína mikla athygli fyrr en eftir ópíumstríðin á 19. öld en um þær 

mundir tóku Kínverjar fyrst fyrir alvöru að veita umheiminum athygli. Allt til ársins 

1949, þegar kommúnistar gerðu byltingu í Kína, var þó lítið fjallað um vestræna sögu 

þar í landi nema í þýddum ritum. Eftir byltinguna var svo áherslan öll á sagnfræði að 

sovéskri fyrirmynd en þetta tók síðan að breytast með umbótum nýrra stjórnvalda á 

10. áratug síðustu aldar.3 4  

 Xiaoqun Wu segir að sagnfræðingar ættu að ögra vestrænum 

menningaryfirráðum þar sem heimurinn er með „margar miðjur“ (e. multicentered) 

aðrar en Evrópu. Telur Wu að sagnfræðilegar rannsóknir þurfi að horfa til 

staðbundinnar þekkingar ekki síður en stórfrásagna, þar sem miklu efni er þjappað 

saman í eina heildarsamantekt. Þær þurfa einnig að taka með í reikninginn hinar 

ýmsu túlkanir á sögunni frekar en að halda sig eingöngu við þrengri sjónarhorn. 

Hnattvæðing er orðin stór áhrifaþáttur í lífi okkar allra hvar sem er á jörðinni. Wu 

minnist einnig á það að meðan vestræn ríki hafi verið að opna sig gagnvart öðrum 

sjónarmiðum séu íbúar annarra heimshluta stundum ekki móttækilegir fyrir öðru en 

vestrænum sjónarmiðum. Sem dæmi um það má nefna hve mjög Evrópumiðuð öll 

heimssaga hefur verið í Kína þar sem sagnfræðingar hafa frá 5. áratug síðustu aldar 

almennt notast við hið vestræna sjónarmið. Þetta er samt ekki aðeins vestrænum 

fræðimönnum að kenna því margir af þeim hafa gagnrýnt þetta Evrópumiðaða 

sjónarhorn heimssögunnar. Enginn einn staður er, að mati Wu, miðja þess sem 

                                                             
3 Chengdan Qian, „Constructing a New Disciplinary Framework of Modern World History Around 
the Theme of Modernization.“, bls. 11. 
4 Dorothea A. L. Martin: „China: Finding a Place for Itself in Modern World History“, bls. 156. 
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skiptir máli í heiminum og heldur utan um þýðingu mannlegrar menningar. Telur Wu 

nauðsynlegt að viðurkenna að það hvorki sé til góð né slæm siðmenning og engin 

þeirra sé fremri en önnur. Allar séu þær jafn mikils virði og aðeins með því að 

viðurkenna þetta getum við fyrir alvöru náð fram hnattrænu sjónarmiði á söguna. 

Söguna þyrfti því að skoða undir ýmsum ólíkum sjónarhornum.5 Þetta er áhugaverð 

umræða sem vert er að halda á lofti hér á landi sem annars staðar.  

Á Vesturlöndum, það er að segja í Evrópu og Ameríku, hefur sögukennsla 

einkennst mjög mikið af því að vera Evrópumiðuð, það er að segja horft hefur verið á 

heimssöguna fyrst og fremst út frá evrópsku sjónarmiði. Sagnfræðingurinn J. M. Blaut 

útskýrir hina Evrópumiðuðu afstöðu (e. Eurocentrism) með eftirfarandi hætti: „This 

word is a label for all the beliefs that postulate past or present superiority of 

Europeans over non-Europeans (and over minority people of non-European 

descent).“6 Þessu fylgir að saga annarra heimshluta verður útundan í 

heimssögukennslu þar sem vægi Evrópu er yfirþyrmandi. Árið 2011 gerði Michael P. 

Marino rannsókn á kennslubókum sem notaðar voru í heimssögukennslu í 

Bandaríkjunum, og komst hann að þeirri niðurstöðu að 55-60% efnisins í bókunum 

snerust um sögu Evrópu.7  

En hver getur skýringin verið á því að svona mikið er fjallað um Evrópu í 

heimssögukennslu? Sagnfræðingarnir David Landes og John Roberts fullyrða að 

Evrópubúar hafi sjálfir sett Evrópu í miðju heimssögunnar og ýtt örum heimshlutum út 

á jaðarinn vegna þeirra Evrópumiðuðu gilda sem réðu ríkjum í hugsunarhætti þeirra. 

Sagnfræðingurinn John Hobson segir að Evrópumiðuð saga hafi fyrst sprottið upp á 

nítjándu öld eftir að rasískur og Evrópumiðaður hugsunarháttur hafði náð fótfestu á 

                                                             
5 Xiaoqun Wu, „Do We Really Need a „Global View of History“?“, bls. 45-49. 
6 James Morris Blaut, The Colonizer's Model of the World, bls. 8. 
7 Michael P. Marino, „High School World History Textbooks: An Analysis of Content Focus and 
Chronological Approaches“, bls. 435-436. 
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meðal Evrópubúa og birtist meðal annars í svokallaðri Austurlandafræði (e. 

Orientalism). Þessi hugsunarháttur fólst almennt í því að Evrópubúar litu á sig sem 

æðra fólk en íbúa hinna svokölluðu Austurlanda, sérstaklega á nýlendutímanum.8 

Og hvernig stendur á því að sögukennsla er enn svona Evrópumiðuð? Af 

hverju gleymist enn að kenna um sögu landa sem eiga sér merkilega sögu með 

veigamikið hlutverk í heimssögunni eins og á t.d. við um lönd í Mið-Austurlöndum? 

Sagnfræðingurinn Peter Frankopan telur til dæmis sérstaklega mikilvægt að kenna 

sögu landa í Mið-Austurlöndum þar sem saga þeirra sé að vissu leyti miðjan í sögu 

mannkynsins. Í sögu Mið-Austurlanda tengist saga allra landa og þar eiga sér í dag 

stað atburðir sem nemendur ættu að kunna skil á og vita um. Skilningur á sögu Mið-

Austurlanda myndi styrkja heimsmynd þeirra og hjálpa þeim að skilja heimsfréttirnar. 

Frankopan lýsir nauðsyn þess að kenna sögu Mið-Austurlanda með eftirfarandi 

orðum: 

For just as anatomy explains how the body functions, so studying these 

connections helps understand developments not only across Asia, but in Europe, 

the Americas and Africa. They allow us to see patterns and links that otherwise 

pass unseen and they allow us to look at history itself in a very different way.9 

Frankopan nefnir þrjár meginástæður þess að fræðimenn hafa litið fram hjá sögu 

annarra heimsálfa. Ein er sú að sagan um uppgang Vesturlanda, sem virðist veita 

góðar skýringar á stöðu Vesturlanda í nútímanum, hefur svo lengi verið ráðandi saga 

að við henni hefur vart verið hægt að hrófla. Önnur ástæðan er sú mikla samkeppni 

milli sagnfræðinga á seinni tímum sem veldur því að þeir hafa sérhæft sig í æ þrengri 

viðfangsefnum frekar en að líta á heildarmyndina. Hann segir sagnfræðinga ekki 

                                                             
8 John Hobson, „East and West in Global History“, bls. 408. 
9 Peter Frankopan, „The World We have LOST“, bls. 38. 
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endilega þurfa að velja á milli stórsögu annars vegar og sögu smærri atburða hins 

vegar heldur geti verið mögulegt að blanda þessu saman þannig að hið smáa sjáist 

vel án þess að heildarsýnin tapist. Þriðja ástæðan er svo sú að Evrópubúar eru ekki 

aðeins lokaðir inni í menningarlegum, stjórnmálalegum og sögulegum 

sjóndeildarhring sínum, heldur setur tungumálakunnátta þeim líka skorður þegar 

beina þyrfti augum á framandi heimshlutum. Sagnfræðingar geta til dæmis margir 

hverjir átt í erfiðleikum með að lesa texta á framandi tungumálum eins og t.d. 

arabísku eða latínu.10  

 Vegna hinnar Evrópumiðuðu slagsíðu heimssögunnar hefur meðal annars 

saga Afríku landa orðið að mestu út undan. Sagnfræðingurinn Patrick Manning segir 

að nánast það eina sem komist hafi að í hinni Evrópumiðuðu sögu frá löndum Afríku 

sé þrælasalan. Manning telur nauðsynlegt að setja sögu Afríku í betra samhengi við 

heimssöguna svo að Afríkubúar fái sinn rétta sess sem mikilvægir þáttakendur í 

mannkynssögunni.11 

To develop an understanding of the world that also includes an understanding of 

the African past, historians of Africa need to clarify both the distinctiveness and 

the universality of African societies in explicit connection and comparison with 

other regions. World historians, in turn, need to move beyond narratives that 

simply neglect Africa, and learn how the continent’s dynamics have been both 

parallel to and distinct from those elsewhere.12 

Heikki Patomäki segir harla augljóst að evrópsk ríkjaskipun og nútímamenning 

séu ekki jafn einstök og oft hefur verið gengið út frá. Hann bendir á að Vestur-Evrópa 

hafi verið frekar lítill partur af hagkerfi heimsins allt þar til Evrópumenn tóku að leggja 

                                                             
10 Peter Frankopan: „The World We have LOST“, bls. 38-39. 
11 Patrick Manning, „African and World Historiography“, bls. 330. 
12 Patrick Manning, „African and World Historiography“, bls. 330. 
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undir sig nýlendur í Ameríku. Patomäki segir að fyrir iðnbyltinguna í Evrópu hafi 

Evrópa ennfremur verið á svipuðum stað efnahagslega og sumir aðrir heimshlutar. 

Hann veltir fyrir sér möguleikum þess að þróunin hefði orðið með öðrum hætti þannig 

að iðnbyltingin hefði til dæmis farið af stað í Kína eða öðrum Asíulöndum í stað 

Evrópu. Iðnbyltingin hefði engu að síður hrint af stað svipaðri þróun á heimsvísu þar 

sem aðrir heimshlutar hefðu þurft að bregðast við og finna hefði þurft lausnir á 

hagsmunaátökum með einhvers konar alþjóðaskipulagi.13 Patomeki vísar þarna í 

hugmynd þýska heimspekingsins Immanuel Kants um alsherjarsögu í 

„heimsborgaralegu ljósi“, þar sem Kant segir örlög alls mannkynsins samtvinnuð.14 

Óneitanlega er forvitnilegt að heyra að vita evrópska hagskerfi og landbúnaður hafi 

ekki verið neitt lengra á veg komið en það kínverska fyrir 1800 og að það hafi aðeins 

verið með iðnbyltingunni sem Evrópa fór fram úr.15 Út frá þessu vaknar sú spurning 

hvers vegna ekki sé kennt meira um kínverska hagkerfið og landbúnaðinn fyrir 1800? 

Segja mætti að á Vesturlöndum hafi Bandaríkin verið ötulust við að reyna að 

efla kennslu í asískri sögu. Sérstaklega í Kalíforníu þar sem er stórt asískt samfélag. Í 

Evrópu er aðallega verið að kenna um gömlu nýlendurnar í löndum eins og Bretlandi, 

Belgíu og Frakklandi. Þar er aðallega fjallað um það hvernig saga fyrrum 

nýlendnanna tengist sögu nýlenduríkjanna. Önnur lönd eins og Þýskaland hafa til 

skamms tíma lítið fjallað um önnur lönd en vestræn í heimssögukennslu. Þýskaland 

er þó aðeins farið að efla kennslu í sögu fyrrum nýlendna sinna. Samkvæmt könnun 

sem Lässig og Pohl gerðu á kennslubókum sem notaðar voru í sögukennslu í 

Þýskalandi var aðaláherslan í bókunum á sögu Vestur-Evrópu og lítið var fjallað um 

sögu utan Evrópu. Höfundar könnunarinnar virðast hafa orðið fyrir nokkrum 

                                                             
13 Heikki Patomäki, „Back to the Kantian ‚Idea for a Universal History‘?“, bls. 581-584. 
14 Heikki Patomäki, „Back to the Kantian ‚Idea for a Universal History‘?“, bls. 575. 
15 Martin Hewson, „Multicultural vs. Post-Multicultural World History A review Essay on the 
Uniqueness of Western Civilization by Ricardo Duchesne (Brill, 2011)“, bls. 311. 
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vonbrigðum með skólabækurnar sem notaðar eru í Þýskalandi  þegar kemur að 

heimssögu og sögu um gömlu nýlendurnar. Í þeim námssrkám sem Lässig og Pohl 

skoðuðu er samt minnst á nýlendustefnu og endalok hennar en ekki hafði það skilað 

sér að neinu marki inn í skólabækurnar sjálfar. Mikilvægi þess að skoða 

heimssöguna út frá ýmsum sjónarhornum í sögukennslu með tilliti til nýlendustefnu 

og endaloka hennar var ekkert til umræðu nema í námskrám nokkurra 

sambandslanda Þýskalands og þá aðallega fyrir efri áfanga námsins. Að mati 

höfunda könnunarinnar er því nauðsynlegt að uppfæra kennslubækurnar í 

Þýskalandi.16  

Þá má nefna að í Danmörku hefur ekki verið lögð mikil áhersla á heimssögu í 

skólum. Samkvæmt nýrri kennsluskrá frá árinu 2009 er lögð mest áhersla á að setja 

Danmörku í stærra alþjóðlegt samhengi, en það er gert með því að sýna sérstöðu 

Danmerkur í heiminum. Stjórnvöld segja í kennsluskránni fyrir um það hvaða staðir 

og atburðir í sögunni skipta máli og hvað ætti að kenna. Þessi stefna getur engan 

veginn talist skref fram á við í heimssögukennslu, þar sem áherslan á Danmörku 

sjálfa er í fyrirrúmi. Stefnan í sögukennslu í Danmörku í dag er því sú að fjalla 

aðallega um sérstöðu Danmerkur en ekki um önnur lönd eða minnihlutahópa.17 

Kennslubækur í skólum geta einnig verið mjög Evrópumiðaðar. Í 

Bandaríkjunum hefur Michael P. Marino skrifað um þessi mál og vitnar meðal annars 

í rannsókn sem rannsókn sem Michelle Commeyras og Donna Alvermann gerðu á 

þremur skólabókum í framhaldsskólum. Markmiðið með rannsókninni var að komast 

að því hversu mikið er fjallað um lönd þriðja heimsins svonefnda. Þær komust að því 

að textinn í bókunum setti Vesturlönd oft á æðri stall heldur en þriðja heiminn og að 

                                                             
16 Simone Lässig og Karl Heinrich Pohl. „History Textbooks and Historical Scholarship in 
Germany”, bls. 128-131. 
17 Claus Haas, „Den Danske Folkeskole Historieundervisning Som Statsstyret Erindringspolitik“, 
bls. 182-198. 
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það var litið á það sem svo að Evrópulönd hafi hjálpað þriðja heiminum að skapa 

sögu sína. Þær komast að þeirri niðurstöðu að lesendur bókanna muni á endanum 

draga þá ályktun við lestur þeirra að vestræn siðmenning hafi átt þátt í að móta sögu 

annarra heimshluta og að vestræn ríki hafi því verið öðrum þjóðum æðri. Marino 

minnist á aðra rannsókn á kennsluefni sem Daniel Segal gerði og að hann hafi komist 

að svipaðri niðurstöðu. Evrópsk saga hafi sem sagt haldið söguþræðinum gangandi í 

skólabókunum og segir Segal stjórnmálalegar áherslur ráða efnisvalinu.18 Ætla má 

að sama vandamál sé uppi á teningnum í öðrum löndum eins og söguskoðun 

sjálfstæðisbaráttunnar sýnir til dæmis hér á Íslandi.  

Evrópumiðuð heimssaga er raunar ekki aðeins vandamál í Evrópulöndum og í 

Bandaríkjunum. Í Suður-Kóreu hefur mikil barátta átt sér stað á síðustu áratugum fyrir 

því að efla heimssögukennslu í framhaldsskólum þar sem hún hefur verið ýmist of 

Evrópumiðuð eða of Kínamiðuð. Kim, Moon og Joo segja að í suður-kóreskum 

kennslubókum sé gefin sú mynd dregin upp að Vesturlönd hafi ákveðna yfirburði, þau 

hafi verið drifkraftur í framleiðslu og iðnvæðingu en lítið minnst á önnur lönd í því 

samhengi. Þrátt fyrir að Kórea hafi aldrei verið undir stjórn vestræns heimsveldis 

hefur nýlendufrásögn verið ríkjandi í kóreskum kennslubókum.  

Árið 2009 gerði Wong Pyo Hong könnun á kennslu um Asíu í tveimur skólum í 

Bandaríkjunum. Í báðum þessum skólum var lögð áhersla á kennslu um Asíu og 

virtist markmið kennaranna vera að minnka einelti og fordóma í garð Asíubúa og 

asískrar menningar. Einnig virtist markmiðið almennt vera að auka áhuga og 

meðvitund nemenda um að til séu mismunandi menningarheimar. Niðurstaða 

                                                             
18 Michael P. Marino, „High School World History Textbooks: An Analysis of Content Focus and 
Chronological Approaches“, bls. 423-424. 
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rannsóknarinnar var hins vegar sú að kennslan ýtti undir þá staðalímynd að asísk 

menning sé afar einföld að gerð.19   

Kim, Moon og Joo vitna til þessarar rannsóknar Hongs í grein sinni um 

sögukennslu í Suður-Kóreu þar sem fyrirmynd kennslunnar þar í landi er fengin að 

mestu frá Bandaríkjunum. Höfundarnir segja að rannsóknir Hongs sýna fram á 

mikilvægi þess að kennarar þekki sjálfir til menningar Asíulanda og séu opnir fyrir 

menningarlegri fjölbreytni. Í Suður-Kóreu sé það samt þannig að þótt kennarar hafi 

reynt að draga úr Evrópumiðuðum áherslum þá endurspegli kennslubækurnar enn 

hin gömlu viðhorf. Þess vegna sé mikilvægt að byrja að bæta kennsluefnið.20 

Kim og félagar taka fyrir umfjöllun í suður-kóreskum kennslubókum um tvö 

ákveðin viðfangsefni, sem eru nýju verslunarleiðirnar á nýlendutímanum og 

iðnbyltingin. Í þessum bókum er uppgötvun nýju verslunarleiðanna til Evrópu sögð 

mikilvægasta framlag Vesturlanda til efnahagsþróunar Asíulanda. Forðast er að fjalla 

um neikvæðar afleiðingar nýlendustefnunnar og lítið gert úr þjáningu nýlendubúanna. 

Ekkert er minnst á að flest lönd heimsins áttu í viðskiptum við önnur lönd áður en 

hinar nýju verslunarleiðir komu til sögunnar.21 Ekki er heldur minnst á þá staðreynd 

að Asía var um tíma miklu auðugri og lengra komin á efnahagssviðinu en Evrópa. 

Einnig voru það Austurlönd sem komu fyrst á nýjum viðskiptaleiðum á undan 

Vesturlöndum.22 Kim og félagar segja ekki rétt að horfa aðeins á iðnbyltinguna á 

Vesturlöndum. Það urðu nefnilega líka iðnbyltingar í öðrum löndum. Eins og til dæmis 

                                                             
19 Young Chun Kim, Seungho Moon og Jaehong Joo, „Elusive Images of the Other: A 
Postcolonial Analysis of South Korean World History Textbooks“, bls. 218-219. 
20 Young Chun Kim, Seungho Moon og Jaehong Joo, „Elusive Images of the Other: A 
Postcolonial Analysis of South Korean World History Textbooks“, bls. 216-219. 
21 Young Chun Kim, Seungho Moon og Jaehong Joo, „Elusive Images of the Other: A 
Postcolonial Analysis of South Korean World History Textbooks“, bls. 226. 
22 Young Chun Kim, Seungho Moon og Jaehong Joo, „Elusive Images of the Other: A 
Postcolonial Analysis of South Korean World History Textbooks“, bls. 229-231. 
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í Kína, á Indlandi, í Mið-Austurlöndum og Norður-Afríku þar sem þessi svæði höfðu 

háþróaðar aðferðir til þess að útbúa t.d. lúxusföt og járnvörur.23 

 Ýmsir fræðimenn hafa því fært rök fyrir nauðsyn þess að auka þátt annarra 

landa en Evrópu í heimssögu. Einn þeirra þekktustu er hagsögufræðingurinn Andre 

Frank. Hann bendir á að efnahagskerfi heimsins hafi verið í margvíslegum 

efnahagslegum tengslum fyrr á tímum. Þannig hafi til dæmis efnahagskreppur á 18. 

öld oft orðið á svipuðum tíma í Evrópu, Bandaríkjunum og Asíulöndum. Einnig bendir 

hann á að vöruverð í Kína hafi verið í takti við vöruverð í Evrópu.24 Hann nefnir einnig 

að asískur efnahagur hafi verið orðinn miklu þróaðri en sá evrópski. Þá hafi til að 

mynda árið 1688 forstjóri Breska Austur-Indíafélagsins talið að verslun Indlands við 

öll Austurlönd væri tíu sinnum meiri heldur en verslun Bretlands við Evrópulönd.25 

Ekki eru þó allir sagnfræðingar frábitnir Evrópumiðaðri sögu, því sumir hafa 

reynt að verja slíkt sjónarhorn með því að vísa í einhverja yfirburði Vesturlanda, hvort 

sem þeir eru raunverulegir eða ímyndaðir. Einn þeirra er Ricardo Duchesne, en 

Hewson fann í bók hans, The Uniqueness of Western Civilization, áhugavert andsvar 

við gagnrýni fjölmenningarsinna á hina Evrópumiðuðu heimssögu. Hewson segir 

Duchesne hafa tekist að benda á fjölmarga galla á verkum and-Evrópumiðaðra 

fræðimanna um heimssögu. Verstu mistökin hafi oft verið þau að viðurkenna ekki 

þann mun sem var á Vesturlöndum og öðrum heimshlutum. Gert hafi verið lítið úr 

sérstöðu og hugvitssemi Vesturlanda. Hann segir mikilvægt að spyrja sig að því 

                                                             
23 Young Chun Kim, Seungho Moon og Jaehong Joo, „Elusive Images of the Other: A 
Postcolonial Analysis of South Korean World History Textbooks“, bls. 234. 
24 Andre Frank, „The World Economic System in Asia Before European Hegemony“, bls. 265-
267. 
25 Andre Frank, „The World Economic System in Asia Before European Hegemony“, bls. 269. 
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hvernig heimurinn hefði litið út ef Vesturlönd hefðu ekki verið til. Hann telur þessa 

spurningu varpa ljósi á það hversu stóran þátt Vesturlönd hafi átt í sögu heimsins.26  

 Toby Huff er annar fræðimaður sem hefur fært rök fyrir Evrópumiðaðri 

heimssögu. Honum finnst fræðimenn sem gagnrýna Evrópumiðaða heimssögu oft 

einblína of mikið á hinn efnahagslega þátt í heimssögunni og horfa ekki nógu mikið á 

hinn einstaka vestræna uppruna nútímalegra vísinda. Finnst honum fræðimenn 

gleyma að taka til greina þá lagalegu og stofnunabundnu undirstöðu sem gerði 

vestrænum löndum kleift að halda áfram yfirburðum sínum í sögunni. Huff finnst líka 

vandamál „austurlandasinna“ vera að þeir vanræki þær evrópsku byltingar sem áttu 

sér stað á tólftu og þrettándu öld í stjórnmálum, efnahag og lögum.27  

Huff minnist einnig á sérstöðu háskóla í Evrópu miðað við til dæmis í 

íslömskum ríkjum. Háskóla í íslömskum ríkjum segir hann ekki hafa getað breyst 

vegna þess að þeir hafi lotið kröfum trúarinnar og áttu þess vegna að taka mið af 

trúnni í allri kennslu og rannsóknum. Huff bendir á að í Evrópu hafi það ekki verið 

þannig. Þar voru háskólar sjálfstæðar heildir sem gátu búið til sínar eigin reglur og 

kennt til dæmis um gríska náttúrulega heimsspeki sem tengdist ekkert kristilegum 

hugmyndum. Telur Huff að með því að kenna náttúruspeki Aristótelesar frá 12. öld til 

17. aldar, hafi forvitni meðal nemenda í evrópskum háskólum verið vakinn. Hann 

fullyrðir að þessi frumlega forvitni og efi hafi ekki náð að festa rætur annarsstaðar en í 

Evrópu, og hvað varðar íslamska háskóla þá hafi það skipt sköpum að náttúruspeki 

Aristótelesar hafi ekki verið leyfð þar þótt grísk heimspeki hafi að öðru leyti verið þar í 

hávegum höfð.28  

                                                             
26 Martin Hewson, „Multicultural vs. Post-Multicultural World History A review Essay on the 
Uniqueness of Western Civilization by Ricardo Duchesne (Brill, 2011)“, bls. 320. 
27 Toby Huff, „The „Eastern“ Origins of Western Civilization?“, bls. 286-287. 
28 Toby Huff, „The „Eastern“ Origins of Western Civilization?“, bls. 298. 
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Þrátt fyrir þetta er samt hægt að sjá að Evrópumiðuð heimssögukennsla er 

vandamál í mörgum löndum, ekki aðeins í Evrópu heldur einnig í löndum utan 

Evrópu. Flestir af þeim fræðimönnum sem ég nefndi voru einnig sammála um 

mikilvægi þess að heimssögukennsla yrði efld og að nauðsynlegt væri að minnka 

hlutdeild Evrópumiðaðs kennsluefnis. Nauðsynlegt sé að hjálpa nemendum að sjá 

fleiri hliðar á heimssögunni, ekki aðeins út frá evrópskum sjónarmiðum. Sögu hinna 

heimsálfanna megi ekki gleyma og gæta þurfi þess að þær snúast ekki aðeins um 

innreið Evrópuþjóða í þær. Menningarsaga þeirra er stærri og merkilegri en svo.  

Miðað við hversu Evrópumiðuð heimssögukennsla er í öðrum löndum er vart 

við öðru að búast en að sögukennslu á Íslandi sé það líka. Sögukennsla hér á landi 

virðist oft einblína mikið á sögu Evrópu eða á heimssögu út frá evrópskum 

sjónarmiðum. Aðaláherslan í kennslubókum og kennslu í framhaldsskólum virðist 

vera lögð á það að kenna sem mest um sögu Evrópu og aðeins lítið fjallað um sögu 

Asíu og annarra heimshluta. En hversu Evrópumiðuð er sögukennsla á Íslandi í 

raun? Og hver er skoðun kennara í íslenskum framhaldsskólum á þessu máli? 
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2. Skólabækur í framhaldsskólum á Íslandi 
 

Þær skólabækur sem notaðar voru til sögukennslu í framhaldsskólum á Íslandi á 

haustönn 2015 voru 13 talsins samkvæmt þeim heimasíðum menntaskólanna sem 

sýndu bókalista.29 Taka skal samt fram að ekki eru talin með hefti eða önnur gögn 

sem notast gæti verið við í skólum. Upplýsingar liggja því ekki fyrir um vægi 

kennslubóka á móti öðru efni. Flestar af þessum kennslubókum fjalla aðallega um 

vestræna sögu. Einnig eru flestar þeirra orðnar nokkuð gamlar, það er þær elstu eru 

frá árinu 1993 og sú yngsta frá 2007. Efni kennslubókanna verður skipt niður á fjóra 

kafla. Í fyrsta kafla verður rætt um kennslu á vestrænni sögu á Íslandi, í öðrum kafla 

verður farið í kennslu á asískri sögu á Íslandi og í þriðja kafla verður fjallað um lönd 

annarra heimsálfa. Skoðað verður hversu mikið er fjallað um hvert þeirra landa sem 

ákveðið hefur verið að rannsaka í hverjum kafla bókanna og prósentuhlutföll reiknuð 

út. Blaðsíðufjöldinn var fundinn með því að athuga atriðisorðaskrá aftast í bókunum. 

Tvær bækur voru hinsvegar ekki með atriðisorðaskrá aftast með nöfnum landanna og 

er fjórði kaflinn helgaður þeim bókum. Verður tilgreint í prósentum hversu mikið 

blaðsíðuhlutfall er í hverri bók um hvert land. Tekið er samt fram að sömu lönd geta 

komið fram oftar en einu sinni á sömu blaðsíðum og blaðsíðufjöldinn er því hlutfall af 

heildarblaðsíðum í bókinni. 

 

a. Kennsla á vestrænni sögu á Íslandi (BNA, Evrópa) 
 

Í þessum kafla er fjallað um hversu mikið er einblínt á vestræna sögu í kennslubókum 

á Íslandi. Með vestrænni sögu er átt við sögu hins vestræna heims, það er sögu 

Evrópu og Bandaríkjanna. Er þar með talið þegar fjallað er um landafundi 

                                                             
29 Sjá lista aftast í viðauka 1. 
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Evrópumanna og fleira sem tengist þeim. Valin hafa verið níu lönd til athugunar aftast 

í atriðisorðaskrá bókanna. Þessi lönd eru Frakkland, Ísland, Bretland/England, 

Danmörk, Þýskaland, Ítalía, Spánn, Bandaríkin og Niðurlönd. Löndin voru valin með 

það í huga hvaða lönd er oftast verið að fjalla um í skólabókum þegar rætt er um 

sögu Evrópu.  

 

Fornir tímar: Spor mannsins frá Laetoli til Reykjavíkur 4.000.000 f. 

Kr. til 1800 e. Kr. 
 

Aðalhöfundur bókarinnar er Gunnar Karlsson en einnig unnu sjö aðrir höfundar að 

gerð hennar. Fyrsta útgáfa bókarinnar er frá árinu 2003 en hún var síðast 

endurútgefin árið 2014 og er það sú útgáfa sem er rannsökuð. Bókin er gefin út af 

Máli og menningu. Hún er 384 blaðsíður og er hönnuð fyrir kennslu á 

grunnáfanganum Sag 103. Bókinni er skipt niður í 6 meginkafla og eru í hverjum 

meginkafla nokkrir undirkaflar. Þetta er mjög efnismikil bók enda næstum 400 

blaðsíðna löng. Fyrsti meginkafli bókarinnar fjallar um fornöldina og er þar lögð 

áhersla á upphaf mannkyns, landbúnaðarbyltinguna, tækninýjungar, trúarbrögð, 

gríska menningu og Rómarveldi. Að mestu er í bókinni rætt um sögu vestrænna ríkja 

en í fyrsta hlutanum er aðeins fjallað um Afríku þegar rætt er um upphaf mannsins. 

Þetta tengist samt sögu mannkynsins í heild þannig að það flokkast líka undir forsögu 

vestrænna landa. Í öðrum meginkafla bókarinnar er síðan rætt um miðaldir. Þar er 

meðal annars efni um landbúnað í Evrópu, lénskerfið, Býsansríkið, víkinga og fleira. 

Hér er einnig byrjað að fjalla meira um fyrstu ár Íslands og um Sturlungaöld. Í þessum 

meginkafla er síðan aðeins rætt um íslam og múslima. Í þriðja meginkafla bókarinnar 

er fjallað um upphaf nýaldar, siðaskiptin á Íslandi og í Evrópu, um húmanismann og 

landafundi Evrópumanna. Eins og áður hefur verið greint frá þá eru landafundir 
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Evrópumanna enn flokkaðir undir vestræna sögu þar sem þetta fjallar um 

Evrópumenn að mestu. Í fjórða meginkafla bókarinnar er síðan rætt um dægradvöl 

Evrópumanna og Íslendinga og um líf í sveitum og borgum. Í fimmta meginkafla er 

síðan rætt meðal annars um íslenskan búskap, ríkisvald í Evrópu og á Íslandi, 

einokunarverslun og einveldi á Íslandi. Örlítið er rætt síðan um hið svokallaða 

Tyrkjarán á Íslandi. Í sjötta meginkafla bókarinnar er síðan fjallað meðal annars um 

einræði í Evrópu og á Íslandi og um Upplýsinguna í þessum löndum.  

Í bókinni er því megináhersla lögð á vestræna sögu, með mestri áherslu á 

sögu Íslands. Ekki var merkt aftast í atriðisorðaskrá á hvaða blaðsíðum Ísland kemur 

fram, en við athugun bókarinnar er augljóst að oft er verið að tengja Íslandssögu við 

annað efni bókarinnar og er því hægt að álykta að meginhluti bókarinnar sé um 

Ísland. En af hinum Evrópulöndunum er mest fjallað um Frakkland og þá aðallega 

gömlu Gallíu. Frakkland fær 16,7% af heildarefni bókarinnar. Á eftir því kemur 

Danmörk með 13,3% og síðan England/Bretland með 14,3%. Þýskaland fær 9,9% af 

heildinni og Spánn 6,5%. Minnst er á Bandaríkin í 2,6% af efni bókarinnar. Kanada er 

síðan í 0,8% af efni bókarinnar. Grikkland fær 13,5% af efni bókarinnar, Ítalía fær 

10,7% og Holland eða Niðurlönd 4,4%. Rússland er nefnt á 12 blaðsíðum. Hægt er 

að sjá að meginþema bókarinnar er saga vestrænna ríkja. 
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Nýir tímar: Saga Íslands og umheimsins frá lokum 18. aldar til 

árþúsundamóta 

 

Höfundar bókarinnar eru Gunnar Karlsson og Sigurður Ragnarsson. Bókin kom út 

árið 2006 og var gefin út af Máli og menningu. Bókin er 356 blaðsíður að lengd og er 

ætluð nemendum í seinni skylduáfanganum Sag 203. Bókin skiptist í fimm 

meginkafla og í hverjum meginkafla eru nokkrir undirkaflar. Í fyrsta meginkaflanum er 

áherslan lögð á Napóleonsöldina, stjórnmál í Evrópu og í Bandaríkjunum, 

stjórnmálsstefnur á Vesturlöndum, vísindi og um innflytjendur frá Evrópu í nýlendum 

vestrænna ríkja. Þegar rætt er um innflytjendur í nýlendunum er aðeins rætt um hvað 

var gert við frumbyggja og er þar rætt aðeins um frumbyggja til dæmis í Ástralíu og 

meðferð Vesturlandabúa á þeim. Í öðrum meginkafla bókarinnar er rætt einungis um 

Ísland og er rætt meðal annars þá um stjórnarbyltingar, rómantíkina, Jón Sigurðsson, 

þingbundna konungsríkið Danmörk, löggjafarvaldið 1874, bændalýðræði, íslenska 

vesturfara í Ameríku, þingræði, kvenfrelsisþróun og konungsríkið Ísland. Í þriðja 

meginkafla bókarinnar er fjallað um iðnbyltinguna í Evrópu og á Íslandi, 

verkalýðshreyfingar á Íslandi og í Evrópu, nýja lifnaðarhætti á Íslandi og um kreppuna 

í Bandaríkjunum, Evrópu og á Íslandi. Í fjórða meginkafla bókarinnar er fjallað meira 

um stórveldin og stöðu þeirra, heimsvaldastefnuna, aðeins um uppskiptingu ríkja í 

Afríku, heimsstyrjöldina fyrri og seinni og allt sem því fylgdi á Vesturlöndum, Kalda 

stríðið, frelsisbaráttu nýlendna, sjálfstæðisbaráttu Íslendinga og um 

Evrópusambandið. Í fimmta meginkafla bókarinnar er fjallað aðallega um 

velferðarríkið á Vesturlöndum, jafnréttishugmyndir, jafnréttismál og vaxtatakmarkanir 

á Íslandi. Bókin öll snýst því að mestu um sögu vestrænnar menningar í Evrópu og í 

Ameríku. Hin löndin eru aðeins rædd þegar þau tengist atburðarrás vestrænnar sögu.  



26 
 

Í þessu seinna bindi kennslubókar Gunnars Karlssonar er tilgreint aftast á 

hversu mörgum blaðsíðum Ísland kemur fram. Af því sést að mestur hluti bókarinnar 

fjallar um Ísland eða 41,6% af heildarblaðsíðufjölda hennar. Þessi bók er framhald af 

bókinni Fornir tímar og er því ekki að undra að það hafi verið fjallað mest um Ísland í 

bókinni. Á eftir Íslandi komu Bandaríkin með 37,5%, síðan England/Bretland með 

36,2%, Þýskaland með 27,5% og Frakkland með 25,3%. Þetta er trúlegast vegna 

þess að verið er að fjalla um sögu 20. aldar og er seinni heimsstyrjöldin og 

aðdragandi hennar stór partur af henni. 21,6% bókarinnar fjallar síðan um Danmörk 

sem er heldur meira en í mörgum öðrum kennslubókum sem fjalla um sama tímabil 

sögunnar. Spánn fær síðan aðeins 5,6%. Rússland og Ítalía fá 9,6% hvort um sig og 

Austurríki fær 8,4%. Holland og Tyrkland fá síðan 3,9% hvort og Grikkland fær 3,4%. 

Mikið er því fjallað um sögu vestrænna ríkja í bókinni.  

 

Saga listarinnnar 
 

Saga listarinnar er eftir Ernst H. Gombrich og þýdd af Halldóri Birni Runólfssyni. Hún 

kom fyrst út erlendis árið 1950 en hefur síðan verið endurútgefin nokkrum sinnum. Í 

íslenskri þýðingu var hún fyrst gefin út árið 1997 af bókaútgáfunni Opna. Sú útgáfa 

bókarinnar sem var skoðuð er frá árinu 2008. Bókinni er skipt í 28 kafla og er hún 688 

blaðsíður að lengd. Bókin er lengsta kennslubókin sem var skoðuð. Næstum allir 

kaflarnir fjalla mikið um vestræna listasögu en í 17 af 28 köflum bókarinnar er 

vestræn listasaga meginþráðurinn.  

Í bókinni er fjallað nokkuð mikið um Evrópu samkvæmt atriðsorðaskránni 

aftast. Ekkert er fjallað um Ísland eða Norðurlöndin sem ef til vill er ekki að undra þar 

sem meginefni bókarinnar er listasaga. Ítalía og Niðurlönd fá stórt pláss í bókinni en 
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Ítalía fær 27,8% og Niðurlönd fá 14,7% undir orðunum Holland og flæmsk list. Fjallað 

er samt aðeins meira um Frakkland heldur en um Niðurlönd en 20,3% fara í að 

minnast á Frakkland. Á eftir því kemur saga Englands eða Bretlands með 13,8%. 

Þýskaland fær síðan 10,2% og Spánn 7,3%. Bókin fjallar um listasögu og er þess 

vegna kannski hægt að sjá munstur um hversu mikið er fjallað um tiltekin lönd og 

heimsálfur. Ekkert er í bókinni heldur minnst á „bandaríska list“ en auðvitað hefur hún 

tengst evrópskri list á seinni árum. Ágætlega stór partur af bókinni fer því í fræðslu 

um vestræna listasögu.  

 

Íslandssaga í stuttu máli 
 

Höfundur bókarinnar er Gunnar Karlsson og var hún gefin fyrst út af Máli og 

menningu árið 2000. Bókin er 72 blaðsíður að lengd og er hún sú stysta af bókunum 

sem voru rannsakaðar. Þrátt fyrir að bókin sé svona stutt eru hvorki minna en 32 

kaflar í bókinni. Hver kafli er um það bil tvær blaðsíður og er blaðsíðunum skipt í tvo 

dálka. Bókin er ætluð til kennslu á Íslandssögu svo augljóslega er þar mikið fjallað um 

sögu Íslands. Hinsvegar er á nokkrum blaðsíðum fjallað um tengsl Íslands við önnur 

lönd í hinum vestræna heimi. Mest er fjallað um tengsl Íslands við Danmörku en 

37,5% bókarinnar fer í þá sögu. Á eftir því kemur Bretland/England með 18,1% af efni 

bókarinnar. 11,1% bókarinnar snúast um samskipti Íslands við Bandaríkin og 2,8% 

fara síðan í að ræða um samskipti Íslands við Kanada eða um fólksflutningana vestur 

á bóginn. Þýskaland kemur fram í 9,8% af efni bókarinnar. Aðeins á einni blaðsíðu 

eða 1,4% fjalla síðan um tengsl Íslands við Frakkland en hvergi um tengsl Ísland við 

Spán, Ítalíu, Rússland eða Grikkland. Þegar verið er að fjalla um önnur lönd en Ísland 

er það aðallega vegna þess að það tengist sögu Íslands á einhvern hátt. 

Megináhersla er því lögð á vestræna sögu í þessari bók.  
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20. öldin: Svipmyndir frá öld andstæðna 
 

Höfundur bókarinnar er Sigurður Ragnarsson. Bókin var gefin út árið 2007 og er 

útgefandafélag bókarinnar Mál og menning. Bókin er 276 blaðsíður að lengd og er 

skipt niður í fjóra meginkafla sem skiptast síðan niður í nokkra undirkafla hver. 

Stendur í bókinni að hún sé ætluð sem kennslubók fyrir áfangann SAG 313 í 

framhaldsskólum. Meginefni bókarinnar er 20. öldin og allir þeir atburðir sem áttu sér 

stað á þeirri öld, svo sem fyrri og seinni heimsstyrjaldirnar og Kaldastríðsárin. 

Meginhluti bókarinnar snýst um vestræna sögu og er aðeins rætt um sögu annarra 

heimshluta ef það tengist á einhvern hátt sögu hins vestræna heims. Aðeins er rætt 

örlítið um sögu utan hins vestræna heims. Í fyrsta meginkaflanum eru tveir undirkaflar 

þar sem minnst er á Afríku, Asíu og Suður-Ameríku og er þar meginþemað um 

heimsvaldastefnuna í þessum heimsálfum. Þar er samt aðallega verið að tala um 

nýlendurnar í þessum ríkjum og um síðan sjálfstæðisbaráttu þeirra landa sem voru 

gamlar nýlendur vestrænna ríkja. Þannig að þetta tengist sögu vestrænna landa 

ennþá.  

Bókin fjallar aðallega um sögu 20. aldarinnar og er verulega mikið skrifað um 

sögu Bandaríkjanna og Evrópuríkja, þá mest um sögu Þýskalands og Bretlands 

vegna heimsstyrjaldanna beggja sem áttu sér stað á 20. öldinni. Minnst er á 

Þýskaland í 29% af efni bókarinnar og á Bretland/England í 27,5%. Þetta jafnast 

samt ekkert á við hversu mikið er fjallað um Bandaríkin en eru þau nefnd á 125 

blaðsíðum í bókinni og fá því 45,3% af heildarefni bókarinnar. Fjallað er síðan 

tiltölulega mikið um sögu Frakklands eða í 17,8% af efni bókarinnar og um sögu 

Íslands í 13,8%. Ekki er mikið fjallað um sögu Danmerkur eða Spánar, en Danmörk 
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fær 4,7% og Spánn 1,4%. Ítalía fær síðan 6,5%. Rússland fær nokkuð mikla 

umfjöllun í bókinni, hvorki meira né minna en 50 blaðsíðna umfjöllun, einni blaðsíðu 

meira en Frakkland. Rússland fær því 18,1% af efni bókarinnar. Bókin snýst því mikið 

um að segja sögu Vesturlanda, þá aðallega Bandaríkjanna, Þýskalands og 

Bretlands/Englands.   

 

Þættir úr sögu vestrænnar menningar: Fornöldin 
 

Höfundar bókarinnar eru Guðmundur J. Guðmundsson og Ragnar Sigurðsson. Bókin 

var gefin út árið 1993 af Hinu íslenzka bókmenntafélagi. Bókin er partur af bókaseríu 

sem spannar fjórar bækur og fjallar hver bók um mismunandi tímabil sögunnar. Í 

bókaröðinni fær umfjöllun um sögu Evrópu og Ameríku (aðallega Norður-Ameríku) 

mest vægi. Þetta er fyrsta bókin í röðinni og fjallar hún um sögu fornaldar. Hún er 

tiltölulega stutt, aðeins 76 blaðsíður en hverri blaðsíðu er skipt í tvo dálka. Bókinni er 

skipt niður í sex meginkafla og í hverjum meginkafla eru nokkrir undirkaflar. Í fyrsta 

meginkaflanum er rætt um byrjun mannkynsins í Afríku og er þar því fjallað um sögu 

utan Evrópu. Þessi saga tengist hinsvegar sögu mannkynsins í heild þannig að hægt 

væri að setja það undir vestræna sögu líka. Er í þeim kafla einnig rætt um til hvaða 

heimshluta mannkynið dreifðist í upphafi frá Afríku, það er til Palestínu, Indlands, 

Kína og nágrennasvæða.  

Samkvæmt blaðsíðutali var að mestu fjallað um Evrópuríkin en þó voða lítið 

um mörg af þeim löndum sem valin voru til rannsóknar. Mest var fjallað um Grikkland, 

á 31 blaðsíðu eða 40,8% af efni bókarinnar, enda er sérstakur kafli í bókinni um 

Grikkland. Á eftir Grikklandi var fjallað mest um Rómaveldi eða á 12 blaðsíðum, sem 

eru 15,8 prósent (21 blaðsíðu ef Ítalía er talin með, sem sagt 27,6%). Sér kafli var 

einnig um Rómaveldi en þrátt fyrir það er fjallað heldur minna um það í bókinni heldur 
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en um Grikkland samkvæmt atriðisorðaskránni aftast í bókinni. Heldur minna var 

fjallað um hin löndin en fjallað var um Spán á 5 blaðsíðum (6,6%) og um Frakkland á 

tveimur blaðsíðum (2,6%). Ekkert er fjallað um Ísland, Danmörku, Bandaríkin eða 

England þar sem um fornöld er að ræða. Bókin er í styttra lagi, aðeins 76 blaðsíður 

og er megináhersla hennar á fornöldina og er því kannski ekki að undra hversu lítið 

er fjallað um sum lönd. Þrátt fyrir að minna sé fjallað um ýmis Evrópulönd í þessari 

bók þá er meirihluti bókarinnar að fjalla um sögu Vesturlanda.  

 

Þættir úr sögu vestrænnar menningar: Miðaldir 
 

Höfundar bókarinnar eru Guðmundur J. Guðmundsson og Ragnar Sigurðsson. Bókin 

var gefin út árið 1994 af Hinu íslenzka bókmenntafélagi. Hún er í styttri kantinum, 

aðeins 115 blaðsíður. Þessi bók er í sömu bókaröð og nefnd var áður og fjallar um 

miðaldir, þá með mesta áherslu á miðaldir í Evrópu. Þrátt fyrir að bókin sé stutt þá er 

henni skipt niður í 14 meginkafla með stuttum undirköflum í hverjum kafla. Flestir 

kaflarnir, nema síðasti meginkaflinn, fjalla um vestræna sögu, með megináherslu á 

Evrópu. Meðal þeirra viðfangsefna sem rætt er um má nefna Franka og Germana, 

Rómaveldi og Býsanríki, Karlunga, lénsskipulag Evrópumanna, páfaveldi, víkinga, 

krossferðir, stéttir í Evrópu og fleira. Í lokin er rætt aðeins um landafundi Portúgala 

með áherslu á nýju siglingaleiðina suður fyrir Afríku sem þeir fóru.  

Í bókinni er því mest fjallað um sögu Evrópu en það má einnig sjá ef talin eru 

blaðsíðutöl þeirra Evrópulanda sem valin voru. 24 blaðsíður fara í að fjalla um Ítalíu 

(20,9%) og 29 blaðsíður um Rómaveldi (25,2%). Á 23 blaðsíðum er fjallað um 

England (20%), 22 blaðsíðum um Frakkland (19,1%) og á 17 blaðsíðum um Spán 

(14,8%). Á um 14 blaðsíðum er síðan fjallað um Þýskaland (12,2%). Aðeins á 11 

blaðsíðum er fjallað um sögu Íslands og Grikklands á miðöldum (9,6%) og aðeins á 3 
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blaðsíðum um Danmörku (2,6%). Ekkert er fjallað um Bandaríkin eða Kanada. Mikil 

áhersla er því á vestræna sögu í þessari bók.  

 

 

Þættir úr sögu vestrænnar menningar: Nýöldin 1492-1848 
 

Höfundur bókarinnar er Guðmundur J. Guðmundsson og Ragnar Sigurðsson. Bókin 

var gefin út árið 1995 af Hinu íslenzka bókmenntafélagi. Hún er í styttra lagi, aðeins 

141 blaðsíða. Í þessari bók er áherslan lögð á nýöldina á árunum 1492-1848. Bókin 

skiptist í 15 kafla og er viðfangsefni þeirra flestra saga Evrópu og Norður-Ameríku. 

Hverri blaðsíðu er skipt í tvo dálka. Að mestu er í bókinni rætt um sögu Evrópu eða 

vestræna sögu en aftast í bókinni er kafli þar sem er rætt aðeins um önnur 

menningarsvæði. Í fyrsta kaflanum er einnig rætt um nýlendutíma Evrópumanna og 

er þar smá komið inn á til dæmis útbreiðslu sjúkdóma frá Evrópu til þjóðflokka í 

Ameríku og fleira. Rætt er líka í næstsíðasta kafla um frelsisbaráttu Rómönsku-

Ameríku og Bandaríkjanna. Þetta tengist allt að sjálfsögðu vestrænni sögu þar sem 

Evrópumaðurinn er í aðalhlutverki.  

Í þessari bók er mest fjallað um sögu Englands/Bretlands og Frakklands en 

48,9% bókarinnar snúast um Bretland/England og í 35,5% bókarinnar er fjallað um 

sögu Frakklands. Næstum helmingur bókarinnar snýst því um sögu þessara tveggja 

landa og þá fær saga Spánar 21,3% bókarinnar og Þýskaland 16,3%. Ísland og 

Danmörk fá síðan aðeins 9,93% hver. 13 blaðsíður fjalla um Bandaríkin eða 9,2% af 

efni bókarinnar. 8,5% fjalla síðan um Ítalíu og 19,1% um Holland. Það er því augljóst 

að meirihluti bókarinnar fjallar um vestræna sögu. 
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Þættir úr sögu vestrænnar menningar: Frá 1848 til okkar daga 
 

Höfundur bókarinnar eru Guðmundur J. Guðmundsson og Ragnar Sigurðsson. Bókin 

kom út árið 1997 og var gefin út af Hinu íslenzka bókmenntafélagi. Þetta er síðasta 

bókin í bókaröðinni sem nefnd var áðan og fjallar um sögu 19. og 20. aldar. Bókin er í 

meðallengd miðað við hinar bækurnar eða 197 blaðsíður. Bókinni er skipt niður í 26 

meginkafla og síðan nokkra undirkafla. 20 af þessum köflum fjalla einungis um 

vestræna sögu. Þrátt fyrir þetta eru nokkrir kaflar sem fjalla um sögu annarra 

heimsálfa. Einn kafli fjallar til dæmis um Kína og er þar að finna einnig hvernig Japan 

varð að stórveldi. Einn af köflum bókarinnar fjallar einnig um Austurlönd nær, það er 

um Mið-Austurlönd og um til dæmis deilur Gyðinga og Palestínumanna. Þessi saga 

tengist samt Vesturlöndum þar sem Vesturlönd áttu þátt í stofnun Ísraelsríkis á 20. 

öld og hófust þar með þessar deilur milli Gyðinga og Palestínumanna. Einn kafli 

fjallar um átök við Persaflóa, það er stríð Írans og Íraks. Það tengist samt 

Vesturlöndum ennþá þar sem Bandaríkin tóku þátt í því stríði og gæti því flokkast 

sem vestræn saga. Fjallað er mest um helstu atburði í vestrænni sögu síðustu aldar, 

eins og heimsstyrjaldirnar báðar og kalda stríðið. Fjallað er um Víetnamstríðið og 

Kóreustríðið en það er að mestu tengt við vestræna sögu þar sem Vesturlönd tóku 

þátt í þessum stríðsátökum. Fjallað er líka um sjálfstæði gömlu nýlenduríkjanna en 

það tengist auðvitað vestrænni sögu þar sem Vesturlönd höfðu verið með yfirráð í 

löndunum. Bókin fjallar því að mestu um vestræna sögu, önnur lönd koma aðeins við 

sögu en gerist það að mestu þegar þau tengjast vestrænni sögu. Í hlutanum um 

Bandaríkin er rætt aðeins um indíánastríðin en það tengist náttúrulega vestrænni 

sögu ennþá. Rætt er líka um heimsvaldastefnuna í einum kafla. Á einni blaðsíðu er 

rætt aðeins um stríð Rússa og Japana 1904-1905. Í umfjölluninni um seinni 
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heimsstyrjöldina er rætt aðallega um atburðarásina sem átti sér stað í Evrópu og er 

aðeins rætt örstutt um þátt Asíu í stríðinu. Þrátt fyrir að þetta gerðist allt í Asíu þá eru 

Bandaríkin tengd öllum þeim atburðum sem minnst er á í bókinni og flokkast þetta því 

enn undir vestrænni sögu.  

Í bókinni er því fjallað verulega mikið um vestræna sögu. Svo við skoðum 

betur hversu mikið er fjallað um löndin í Evrópu sem ákveðið var að rannsaka þá var 

mest fjallað af Evrópulöndunum um sögu Frakklands (33% bókarinnar), síðan sögu 

Bretlands (32% bókarinnar) og svo sögu Þýskalands (31% bókarinnar). Aðeins á 10 

blaðsíðum er fjallað um Danmörku (5,1%) og á 22 blaðsíðum um sögu Íslands 

(11,2%). 24 blaðsíður fara í að fjalla um sögu Ítalíu (12,2%) og 10 blaðsíður um sögu 

Hollands (5,1%). Spánn fær síðan aðeins 3,6% af blaðsíðufjölda bókarinnar. 35% 

bókarinnar eða 69 blaðsíður snúast síðan um sögu Bandaríkjanna og er því mest 

fjallað um Bandaríkin. Rússland er einnig nefnt á 46 blaðsíðum (23,4%). Til 

samanburðar þá fær Kanada aðeins 4 blaðsíður eða 2%.  

  

Þættir úr menningarsögu NB 
 

Höfundar bókarinnar eru Heiðrún Geirsdóttir, Jón Gunnar Þorsteinsson og Margrét 

Gunnarsdóttir. Bókin var gefin út árið 2004 af Nýja Bókafélaginu. Bókin er 288 

blaðsíður að lengd og leggur áherslu á menningarsögu. Farið er aðallega yfir 

menningarsögu Evrópu frá fornöld til nútímans. Bókin skiptist í fimm meginkafla og 

eru nokkrir undirkaflar í hverjum meginkafla. Meðal þess efnis sem farið er yfir í 

hverjum meginkafla er menning Grikkja og Rómverja, kristni og klaustarlíf, menning 

landa við Miðjarðarhaf, endurreisnin, miðaldir, einkalíf og endurreisnarlist á Ítalíu, 

mannasiðir riddara, barokköldin, framúrstefnuhreyfingar, Freud, módernisma, 

póstmódernisma, kvikmyndir og margt fleira. Allt efnið tengist að mestu sögu 
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vestrænnar menningar og er megináhersla bókarinnar því lögð á  vestræna 

menningarsögu. Á einum stað er reyndar fjallað aðeins um Miklagarð, Íslam og 

krossferðirnar, en er það aðallega gert út frá vestrænu sjónarhorni.  

Miðað við aðrar bækur sem rannsakaðar voru er nokkuð minna fjallað um 

sögu Evrópulandanna sem valin voru til að rannsaka í þessari bók. Mest er fjallað um 

sögu Grikklands (13,2%) og Ítalíu (10,4%). Á eftir því er mest fjallað um sögu 

Frakklands (9%), Bretlands (8%), Íslands (6%), Þýskalands (4%), Bandaríkjanna 

(3,5%) og síðan Spánar (3%). Aðeins á 8 blaðsíðum er fjallað um Danmörku og 

Holland. Þetta eru því öðruvísi niðurstöður heldur en í flestum af hinum bókunum, 

þ.e. minna er fjallað um sögu Frakklands og Bretlands/Englands. Þrátt fyrir þessar 

niðurstöður fjallar meirihluti bókarinnar um sögu vestrænnar menningar.  

 

 

b. Kennsla í sögu landa í Asíu 
 

Kennslubækurnar sem skoðaðar eru hér að neðan eru þær sömu og voru skoðaðar í 

síðasta kafla. Flestar þeirra fjalla um sögu vestrænnar menningar þannig að búast 

má við að blaðsíðufjöldinn verði minni hér að neðan. Hér hefur verið valið að skoða 

hversu mikið er fjallað um fjögur Asíulönd sem áhugavert er að athuga hversu mikið 

er fjallað um í kennslubókunum. Löndin sem urðu fyrir valinu voru Indland, Kína, 

Japan og Kórea. Leitað var eftir blaðsíðutali á löndunum í atriðisorðaskránni aftast í 

bókunum og koma niðurstöðurnar fram í prósentuhlutföllum. 
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Fornir tímar: Spor mannsins frá Laetoli til Reykjavíkur 4.000.000 f. 

Kr. til 1800 e. Kr. 
 

Voða lítið er fjallað um sögu Asíu í þessari bók miðað við heildarblaðsíðufjöldann. 

Kína og Indland fá aðeins um 2,6% af efni bókarinnar hvert eða 10 blaðsíður og fær 

Japan aðeins 0,3% eða eina blaðsíðu. Japan er aðeins nefnt þegar rætt er um 

verslunarstöðvar Portúgala í Asíu í upphafi 16. aldar. Kína er nefnt þar líka og einnig 

þegar minnst er á Kínamúrinn, í sambandi við verslunarleiðir Súmera, þegar þeir 

uppgötvuðu púður á 9. öld og þegar fjallað er um að fyrstu hámenningarríki heimsins 

hafi risið meðfram fljótsdölum ánna Efrat, Tígris, Nílar, Indus og Huang He í Kína. 

Einnig er verið að fjalla um Kína þegar rætt er um ástæður af hverju sterk samfélög í 

Asíu hafi ekki sent landkönnuði eins og Evrópubúar. Indland er nefnt eins og Kína í 

sambandi við verslunarleiðir Súmera.21 Einnig er það nefnt t.d. í tengslum við 

verslunarvörur Grikkja og Rómverja (Kína er einnig nefnt), rústir 9.000 gamallar 

borgar á Indlandi, þegar rætt er um önnur hámenningarríki í kringum 3000 f.Kr., 

siglingaleið Portúgala og vörur sem voru fluttar frá Indlandi til Evrópu á 

nýlendutímanum. Ekkert er fjallað um sögu Kóreu. 25 blaðsíður fjalla síðan um Asíu 

almennt, þar með talið Suðaustur-, Austur- og Vestur-Asía. 3 blaðsíður fjalla um 

Austurlönd nær eða Mið-Austurlönd. Er þar verið aðallega að fjalla um Súmera og 

fleiri. Einn undirkafli fjallar síðan um Íslam og múslima og er sá kafli 6 blaðsíður að 

lengd. Rætt er um Asíu í tengslum við akuryrkju í byrjun mannkynssögunnar, í 

tengslum við verslun við Evrópubúa og í tengslum við múslimaríki. Mjög lítil umfjöllun 

er því um asíska sögu í þessari bók þrátt fyrir að hún sé ágætlega löng, 384 

blaðsíður. 
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Nýir tímar: Saga Íslands og umheimsins frá lokum 18. aldar til 

árþúsundamóta 
 

Aðeins meiri umfjöllun er um sögu Asíu í framhaldsbók Fornra tíma. Þessi bók fjallar 

um sögu 20. aldar svo það er meiri umfjöllun um Asíu, sérstaklega um Japan þar 

sem það átti stóran hlut að málum í seinni heimsstyrjöldinni. Japan fær sem sagt 

8,4% af umfjöllun bókarinnar. Kína fær aðeins minna eða 4,5% og er þar rætt 

aðallega um byltinguna, lýðveldið og keisaraveldið. Indland fær síðan 3,4% og fær 

Kórea aðeins 1,4% en mest af því snýst um Kóreustríðið. 

En um hvað er verið að ræða í bókinni þegar þessi lönd eru nefnd? Japan 

kemur fram til dæmis einu sinni þegar örstutt er minnst á stríð Rússa og Japana á 

árunum 1904-1905. Aftur tengist það samt vestrænu löndunum þar sem Rússland 

telst vestrænt ríki. Skrifað er einnig örstutt um að Japan hafi lýst stríði á hendur 

Þjóðverjum árið 1914 í fyrri heimsstyrjöld en útskýrt að þeir hafi með því viljað ná 

yfirráðum yfir valdasvæðum Þjóðverja í Kína og í Kyrrahafi og það hafi verið orsökin 

fyrir því. Rætt er einnig í bókinni um það þegar Japanir hernámu Mansjúríu. 

Þjóðabandalagið gagnrýndi það og fóru þeir þess vegna úr Þjóðarbandalaginu og er 

minnst á þetta trúlegast þar sem það tengist vestrænum þjóðum. Rætt er einnig um 

það að heimsstyrjöldin hafi byrjað fyrr í Austur-Asíu eða með innrás Japana í Kína í 

júlí 1937. Rætt er einnig um Nanking og að yfirvöld í Japan í dag eigi erfitt með að 

viðurkenna að atburðirnir þar hafi átt sér stað. Þetta er allt skrifað fyrir ofan eina 

mynd, ekki í megintexta. Rætt er hinsvegar í megintextanum um árásina á Pearl 

Harbour og hvað gerðist í aðdraganda þess, að Japanir náðu að leggja undir sig 

mörg lönd í Suður-Asíu og að stríð hafi hafist milli Bandaríkjanna og Japan sem 

endaði síðan með kjarnorkusprengjunum tveimur á Hiroshima og Nagasaki. Rætt er 

einnig um Kóreustríðið og skiptingu Kóreu í Norður og Suður. Þetta tengist að 
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sjálfsögðu Vesturvöldunum. Einnig er rætt um Gandhi og frelsisbaráttuna á Indlandi 

og í Kína sem var eiginlega hálfnýlenda. Rætt um hvernig Kína varð að 

kommúnistaríki og hvernig Taívan varð til. Einnig rætt um Víetnam aðeins en 

eiginlega ekkert um Víetnamstríðið. Það er því ágætlega mikið rætt um sögu Asíu, en 

oft er það í tengslum við sögu vestrænna þjóða. 

 

Saga listarinnar 
 

Miðað við að heildarblaðsíðufjöldi bókarinnar er 688, er voða lítið fjallað um sögu 

Asíu. Af Asíulöndum er mest fjallað um sögu Kína en Kína fær 3,9% af efni 

bókarinnar. Á eftir því kemur saga Japans með 1,7% og síðan saga Indlands með 

1,2%. Ekkert er fjallað síðan um sögu Kóreu. Til fróðleiks má einnig taka fram að 

íslömsk list fær aðeins 1,7%. Heill kafli er um íslamska og kínverska list á 13. öld en 

þrátt fyrir það fær saga þessara landa lítið hlutfall af heildartextanum. Kaflinn er líka 

tiltölulega stuttur, aðeins 13 blaðsíður. Þegar fjallað er um Kína er það aðallega í 

tengslum við búddisma, leirherinn og málaralist. Indland er einnig að mestu rætt í 

tengslum við búddisma og höggmyndir. Vert er einnig að nefna að þetta er bók um 

sögu listarinnar. Sú staðreynd að ekkert eitt Asíulandi fái meira en 3,9% af efni 

bókarinnar er umhugsunarvert og dálítið áhyggjuefni. Er listasaga Asíu það 

ómerkileg? 
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Íslandssaga í stuttu máli 
 

Bókin fjallar um Íslandssögu og er því ekki að undra að ekkert sé fjallað um sögu 

Asíu í bókinni. Það hefði samt kannski verið tilefni til að minnast eitthvað á samskipti 

Íslands við ýmis Asíulönd eins og Víetnam (í sambandi við flóttamenn), Tæland 

(innflytjendur koma margir þaðan) og samskipti við Kína eða Japan á síðari árum.  

 

20. öldin: Svipmyndir frá öld andstæðna  
 

Miðað við hversu mikið hefur gerst á síðustu öld er ekki að undra að aðeins meiri 

umfjöllun um Asíu sé í bók sem fjallar um sögu 20. aldarinnar. Kína fær 12,3% af 

umfjöllun bókarinnar og er þar með það Asíuland sem mest er fjallað um í bókinni. Er 

þar fjallað mest um sögu Kína án þess að blanda inn miklu um tengsl Kína við 

Vesturlönd. Kína er einnig á einum stað nefnt í tengslum við loflagsbreytingar út af 

mikilli losun gróðurhúsalofttegunda. Indland og Japan fá síðan aðeins 6,9% hvert af 

efni bókarinnar þrátt fyrir að Japan hafi verið stór þátttakandi í seinni heimsstyrjöldinni 

sem var stór partur sögunnar á 20. öld. Saga Kóreu fær síðan aðeins 2,5% og eru 6 

blaðsíður af þeim 7 sem fjalla um Kóreu helgaðar Kóreustríðinu sem síðan tengist 

vestrænni sögu. 6,2% fjalla síðan um Víetnam og 14 blaðsíður af þeim 17 sem fjalla 

um Víetnam fjalla um Víetnamstríðið sem tengist vestrænni sögu. Það er lítið sem 

farið er í að fjalla aðeins meira um sögu Víetnam og Kóreu sem segir frá aðdraganda 

stríðsins, um sögu landanna án þess að tengja það við stríð. Í einum undirkafla í 

þriðja meginkafla bókarinnar er rætt aðeins um Miðausturlönd og útskýrt deilurnar 

sem eiga sér stað þar. Þegar rætt er um sögu Kína og Indlands, er einnig verið að 

fjalla um upprisu þeirra sem ríkja í Asíu. Eitthvað er því rætt í bókinni um sögu Asíu 
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en mjög mikið af því er í tengslum við Vesturlönd. Eitthvað er þó verið að ræða um 

sögu ríkjanna sjálfra án tengsla þeirra við Vesturlönd, en ekki er mikið um það í 

bókinni. 

 

Þættir úr sögu vestrænnar menningar: Fornöldin 
 

Í þessari bók eru aðeins 76 blaðsíður og er hún því næst stysta kennslubókin af þeim 

sem hafa verið skoðaðar. Afar lítið er rætt um sögu Asíulandanna sem voru valin eða 

aðeins á tveimur blaðsíðum. Á einni blaðsíðu er minnst á Indland þegar rætt er um 

Alexander mikla og um að ríkið hans hafi náð til Indlands. Síðan er rætt á einni 

blaðsíðu um sögu Kína, það er að landbúnaðarbyltingin eins og hún átti sér stað í 

löndum fyrir botni Miðjarðarhafs hafi verið svipuð og sú þróun sem átti sér stað í 

Kína. Rætt er reyndar aðeins um íslamska sögu í öðrum meginkafla bókarinnar sem 

ber nafnið „Frjósami hálfmáninn“ og er þar því rætt um Mið-Austurlönd eingöngu. Í 

fyrsta meginkaflanum í bókinni sem fjallar um upphaf mannkynsins er rætt aðeins um 

það til hvaða landa fyrstu mennirnir fóru fyrst og er þar rætt um að þeir hafi farið til 

Palestínu, Indlands, Kína og nágrenni. Lítil umfjöllun er því um annað en Mið-

Austurlönd um sögu Asíu.  

 

Þættir úr sögu vestrænnar menningar: Miðaldir 
 

Einhver umfjöllun er um Asíu í þessari bók þrátt fyrir að hún sé frekar stutt. Mest er 

rætt hér um sögu Indlands og Kína en þessi lönd fá 7,8% hvort af efni bókarinnar. 

Einnig fá þessi lönd hvort sinn undirkafla undir nafni landsins í meginkaflanum 

„Menningarríki utan Evrópu og Miðausturlanda“ sem er aftast í bókinni og er 14 

blaðsíður að lengd. Einnig fær Mongólía sér undirkafla í þeim meginkafla. Aðeins er 
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rætt um Japan og Kóreu á einni blaðsíðu hvort og fá þessi lönd því aðeins 0,9% 

hvort. Japan er rætt í tengslum við útbreiðslu búddisma í Asíu og Kórea er eingöngu 

nefnt til að útskýra hversu langt Mongólar náðu að leggja undir sig svæði í heiminum, 

það er allt frá Kóreu til Póllands. Annar meginkafli í bókinni fjallar aðeins um sögu 

Arabaríkja í Miðaustur-Asíu. Aðallega er þar rætt um íslam en einnig er rætt um 

bókmenntir og landvinninga Araba sem tengist ekki beint vestrænni menningu. 

Eitthvað er því rætt í bókinni um sögu utan Evrópu sem ekki tengist sögu 

Vesturlanda. 

 

Þættir úr sögu vestrænnar menningar: Nýöldin 
 

Lítið er fjallað um sögu Asíu í þessari bók, enda er hún í styttra lagi. Mest er fjallað 

um sögu Indlands en það fær 7,1% af efni bókarinnar. Síðan fær saga Japans 3,5% 

og saga Kína 2,8%. Ekkert er fjallað um sögu Kóreu. Þrátt fyrir að mest sé fjallað um 

sögu Evrópu eða vestrænna ríkja í bókinni, þá er heill meginkafli í lok bókarinnar sem 

fjallar aðeins um önnur menningarsvæði. Fjallað er meðal annars um Kína, Indland 

og Japan. Í þessum meginkafla er rætt um sögu þessara landa án þess að tengja 

hana mikið við sögu Vesturlandabúa. Í kaflanum um Kína er til dæmis fjallað um 

keisaraættirnar, menntamál og um herinn. Í kaflanum er fjallað aðeins um samskipti 

Kínverja við Vesturlandabúa í tengslum við viðskipti milli heimshlutanna og þegar 

fjallað er um menntamál en keisarinn vildi fá lærða Vesturlandabúa, sem voru 

stundum jesúítaprestar, til að starfa sem mennta- og lærdómsmenn. Í kaflanum um 

Japan er verið að fjalla um samskipti Japans og Vesturlandabúa þar til landið var 

lokað fyrir Vesturlandabúum og einnig rætt aðeins um ástand landsins eftir að það 

var opnað að nýju á 19. öld. Fjallað er samt einnig um stjórnarfarið í landinu, 

borgarastyrjaldir sem háðar voru, um samúræja og sjógúna á Tokugawa-tímabilinu. Í 
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kaflanum um Indland er rætt að mestu um sögu landsins án samskipta við 

Vesturlandabúa. Mikið er þar skrifað um Mógúlaríkið og um Taj Mahal sem tengist 

ekki vestrænni sögu beint. Rætt er samt einnig um samskipti og viðskipti Indlands við 

Evrópumenn, þá mest Portúgal og England en endað er á því að segja frá hernámi 

Bretlands á Indlandi. Rætt er því að einhverju marki um sögu landa í Asíu sem ekki 

tengist Evrópubúum. Mest er samt fjallað um þessi lönd í tengslum við sögu 

Vesturlanda.   

 

Þættir úr sögu vestrænnar menningar: Frá 1848 til okkar daga 
 

Aðeins meira er rætt í þessari bók um sögu Asíu en bókin fjallar um síðustu tvær 

aldir. Kína fékk að vera í 10,7% af efni bókarinnar og Japan fékk að vera í 10,1% af 

efni bókarinnar. Kórea fékk meiri hlut en Indland í þessari bók eða í 5,1% af efni 

bókarinnar og fékk Indland síðan 4,1%. Þetta er tiltölulega minna heldur en sá partur 

sem Vesturlönd fá í bókinni en samt meira heldur en í mörgum öðrum kennslubókum 

sem hafa verið skoðaðar. 

Einn af meginköflum bókarinnar fjallar líka um Kína og er þar einnig verið að 

ræða um hvernig Japan varð að stórveldi. Annar af meginköflum bókarinnar fjallar um 

Austurlönd nær, það er um Mið-Austurlönd og um deilur milli Gyðinga og 

Palestínumanna. Þessi saga tengist samt Vesturlöndum þar sem Vesturlönd áttu hlut 

að stofnun Ísraelsríkis á 20. öld og hófust þar með þessar deilur milli Gyðinga og 

Palestínumanna. Einnig fjallar annar kafli um átök við Persaflóa, það er átökin í Íran 

og Írak. Það tengist samt Vesturlöndum ennþá þar sem Bandaríkin áttu hlut að máli í 

því stríði og gæti þetta því flokkast sem vestræn saga. 
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Fjallað er einnig í bókinni um Víetnamstríðið og Kóreustríðið en það er að 

mestu tengt við vestræna sögu þar sem Vesturlönd tóku þátt í þessum styrjöldum. 

Fjallað er líka um endalok nýlenduveldanna en það tengist auðvitað vestrænni sögu. 

Rætt er líka um heimsvaldastefnuna í einum af meginköflunum. Á einni 

blaðsíðu er skýrt frá stríði Rússa og Japana 1904-1905. Í umfjölluninni um seinni 

heimsstyrjöldina er rætt aðallega um atburðarásina sem átti sér stað í Evrópu og er 

aðeins rætt um Asíu þegar fjallað er um árásina á Pearl Harbour, Midway, um 

flugmóðurskip Bandaríkjamanna, árásina á Okinawa og um kjarnorkuárásirnar á 

Hiroshima og Nagasaki. Rætt er aðeins fyrir neðan eina mynd í bókinni um hvernig 

japönskum hermönnum gekk betur að aðlagast aðstæðunum í frumskógarsvæðunum 

á eyjunum í Kyrrahafsvígstöðvunum. Fyrir utan þetta er ekkert rætt meira um hvað 

gerðist í Asíu í seinni heimsstyrjöldinni. Þrátt fyrir að þetta gerist allt í Asíu þá eru 

Bandaríkin tengd öllum þessum atvikum og flokkast þetta því enn undir vestræna 

sögu.  

 

Þættir úr menningarsögu NB 
 

Í þessari bók er afar lítið rætt um sögu Asíu. Saga Kína er aðeins rædd í 2,8% af efni 

bókarinnar og saga Indlands er rædd aðeins í 2,1% af efni bókarinnar. Japan fær 

síðan aðeins um 0,7% af efni bókarinnar og ekkert er rætt um Kóreu. Þetta er því 

tiltölulega lítið sem rætt er um sögu Asíu í bókinni. 

 Þegar rætt er um Japan er það aðeins í tengslum við að falsanir hafi aukist í 

Kína, Japan og Evrópu á 18. og 19. öld. Rætt er um Indland meðal annars þegar rætt 

er um hversu langt íslamska ríkið náði á 8. öld. Rætt er einnig um Kína og Indland en 

aðeins þegar verið er að ræða um viðskipti við Evrópulönd. Einn undirkafli er síðan 
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um íslam og menningu íslamsríkja. Einnig er rætt aðeins um krossferðirnar en það er 

aðallega gert út frá vestrænu sjónarhorni. Þetta er því mjög fátækleg umfjöllun sem 

asísk menningarsaga fær í þessari bók.  

  

 

 

c. Kennsla í sögu landa utan Evrópu 
 

Hér verða sömu kennslubækurnar rannsakaðar aftur en nú verður skoðað hversu 

mikið er fjallað um ákveðin lönd í hinum heimsálfunum og í þeim löndum sem gætu 

flokkast undir sem lönd í þriðja heiminum. Löndin voru valin af handahófi, en var 

einnig rannsakað hversu margar blaðsíður heimsálfurnar Ameríka og Afríka voru 

nefndar í bókunum. Notast var við atriðsorðaskrár aftast í bókunum til að finna á 

hversu mörgum blaðsíðum löndin og heimsálfurnar voru nefndar. Löndin sem urðu 

fyrir valinu voru Brasilía, Argentína, Suður-Afríka, Kenía, Nígería og Egyptaland. 

Ástralía fékk að vera með og Nýja-Sjáland líka í þessum kafla. 

 

Fornir tímar: Spor mannsins frá Laetoli til Reykjavíkur 4.000.000 f. 

Kr. til 1800 e. Kr.  
 

Mjög lítið er fjallað í bókinni um lönd utan Evrópu. Afríka er nefnd á 6,8% af 

blaðsíðum bókarinnar, þá aðallega í tengslum við upphaf mannsins. Einnig er Afríka 

nefnd og samskipti Norður-Afríku við Miðjarðarhafslöndin í Evrópu í tengslum við 

viðskipti og landvinninga, í tengslum við Býsanríkið, íslamska ríkið og þrælahald í 

Ameríku. Allt af þessu tengist því vestrænni sögu. Ameríka er nefnd í 6,3% af efni 
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bókarinnar. Flest af því sem fjallað er um Ameríku er í tengslum við vestræna 

menningu, um nýlendur Evrópubúa, en það er einnig fjallað aðeins um ríki innfæddra 

í Ameríku, eins og ríki Olmeka, Asteka, Inka og Maya. Rætt er einnig um hvernig 

akuryrkja var fyrst í Ameríku og Asíu. Af löndunum er mest fjallað um Egyptaland eða 

í 4,4% af efni bókarinnar. Brasilía og Ástralía fá síðan eina blaðsíðu hver í bókinni. 

Ástralía er aðeins rædd þegar verið er að segja hvaða lönd hafi átt mestar breytingar 

á nýöldinni. Brasilía er aðeins rædd þegar verið er að fjalla um nýlendur Portúgala. 

Næstum því allt efni bókarinnar sem fjallar um lönd utan Evrópu er tengt á einhvern 

hátt við vestræna sögu og er þess vegna verið að ræða um það í bókinni. 

 

Nýir tímar: Saga Íslands og umheimsins frá lokum 18. aldar til 

árþúsundamóta 

 

Í Nýjum tímum er aðeins meira af blaðsíðum helgað umfjöllun um sögu utan Evrópu 

en samt er það heldur fátæklegt miðað við þann part sem Evrópa fær. 5,6% fjalla um 

Ameríku, 4,8% um Kanada, 1,4% um Brasilíu og á aðeins 2 blaðsíðum er Argentína 

nefnd á nafn. Mesti hluti af sögu Ameríku í bókinni fer því í að segja frá sögu 

Bandaríkjanna. Aðeins er rætt um sögu Eyjálfunnar en Ástralía fær 2,8% og Nýja-

Sjáland 1,7%. Það er því meira hér minnst á þessi lönd heldur en í hinum bókunum. 

Minnst er á Afríku í 5% af efni bókarinnar, og er þar mest minnst á Suður-Afríku sem 

fær 3,1%. Minnst er síðan á Egyptaland á tveimur blaðsíðum og á Nígeríu og Kenía á 

einni blaðsíðu hvor. Með Afríku eru einnig taldar blaðsíður þar sem minnst er á 

Afríska þjóðarráðið. 

Rætt er í bókinni um að Eþíópía og Líbería hafi verið einu Afríkuríkin sem voru 

sjálfstæð eða sluppu undan því að verða undir vestrænni stjórn. Þetta gæti flokkast 

undir sem lönd sem tengjast vestrænni menningu ekki beint. Líbería tengist samt 
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vesturlöndum þar sem landið var stofnað af fyrrverandi þrælum sem komu frá 

Bandaríkjunum. Rætt er einnig í stuttum kafla um heimsvaldastefnuna og skiptingu 

Afríku en það náttúrulega tengist vesturlöndum. Einnig er sagt frá því að seinni 

heimsstyrjöldin hafi náð til Norður-Afríku með yfirráðum breska og bandaríska hersins 

yfir Alsír og Marokkó. Einnig er rætt um yfirráð öxulríkjanna í Norður-Afríku og um 

Kúbudeiluna. Rætt var síðan um sjálfstæðisbaráttu Afríkuríkja. Rætt um baráttu 

blökkumanna í Bandaríkjunum og í Suður-Afríku. Fjallað er einnig aðeins um Afríska 

þjóðarráðið. Rætt er einnig í bókinni um ástand kvenna og barna í þróunarlöndunum. 

Einnig er sagt frá því að sjaldgæft er að konur sitji við völd í Afríku, Austurlöndum 

nær eða Rómönsku-Ameríku. Hinsvegar hafa konur verið með forystuhlutverk á 

Indlandi, Sri Lanka og í Pakistan. Fjallað er síðan um lífskjör í heiminum aftast í 

bókinni og rætt um hin ýmsu lönd. Rætt er einnig um tígrana fjóra svonefndu, eða 

Taívan, Suður-Kóreu, Hong Kong og Singapore. 

Þrátt fyrir að umfjöllun um þessi lönd hafi aukist frá fyrstu bókinni, er hún samt 

frekar fátækleg miðað við þann part sem Evrópa fær. Flest af umfjöllunarefninu 

tengist líka Vesturlöndunum þannig að voða lítið er fjallað um löndin út frá þeirra eigin 

forsendum. 

 

Saga listarinnar 
 

Mesti hlutinn af því efni í Sögu listarinnar sem helgað er öðrum heimsálfum snýst um 

Egyptaland enda er það hvað þekktast þegar rætt er um listasögu. 8,6% af efni 

bókarinnar fjallar um sögu Egyptalands. Á eftir því kemur saga Ameríku en hún fær 

7,8% af efni bókarinnar. Mest af því efni er um listasögu frumbyggja í Ameríku. 

Nígería fær síðan að koma fram í 0,9% af efninu og Afríka í heild fær aðeins 0,6% af 
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efni bókarinnar. Nýja-Sjáland fær siðan aðeins 0,4% og Ástralía aðeins 0,1%. Það er 

því voða litið fjallað um hin ríkin í heiminum fyrir utan hinn vestræna heim. 

 

Íslandssaga í stuttu máli 
 

Miðað við að þessi bók eigi aðeins að fjalla um sögu Íslands, þá er nú rætt aðeins um 

aðrar heimsálfur heldur en Asíu og samskipti þeirra við Ísland. 5,6% fara í að ræða 

um samskipti Ameríku við Ísland. Á einni blaðsíðu er rætt um samskipti Íslands við 

Brasilíu þegar sagt er frá fólksflutningum frá Íslandi til Brasilíu í lok 19. aldar. Á einni 

blaðsíðu er fjallað um Tyrkjaránið og tengist sú umfjöllun því Norður-Afríku. Allt 

tengist þetta samt vestrænni sögu að mestu þannig að voða lítið er rætt um sögu 

þessara ríkja sjálfra. Markmið bókarinnar er reyndar að fjalla um sögu Íslands þannig 

að það er kannski ekki að undra að þau lönd sem eru nefnd tengist vestrænni sögu. 

 

 

20. öldin: Svipmyndir frá öld andstæðna 
 

Í þessari bók fara 7,6% í að fjalla um Afríku, þá aðallega Norður-Afríku. 5,1% fjallar 

síðan um sögu Egyptalands. Brasilía fær síðan 2,5% af efni bókarinnar og Argentína 

1,8%. Suður-Afríka fær 1,4%, Nígería 0,7% og Kenía 0,4%. Nánast ekkert er rætt um 

Eyjálfuna fyrir utan Ástralía sem fær aðein 0,7% af efni bókarinnar. Aðeins er rætt um 

Ástralíu þegar verið er að segja hvar hafi verið mest kynþáttahatur í heiminum (það 

var í Ástralíu, Suður-Afríku og Bandaríkjunum) og þegar verið er að ræða um 

loftslagsbreytingar og þurrka sem hafa herjað landið í tengslum við mengun jarðar. 

Suður-Afríka og önnur Afríkuríki eru aðeins nefnd í tengslum við nýlenduríki 
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Evrópumanna og í tengslum við heimsvaldastefnuna. Það er því ekki mikið jafnræði í 

því hvaða lönd er fjallað um í bókinni. Mesti hluti hennar fjallar um sögu Evrópu og 

Bandaríkjanna. Næstum helmingur bókarinnar fjallar um Bandaríkin en bókin fjallar 

um viðburði síðustu aldar. 

 

Þættir úr sögu vestrænnar menningar: Fornöldin 
 

Voða lítið er rætt um lönd utan Evrópu í þessari bók, þá aðallega um Egyptaland en 

þrír kaflar eru í bókinni sem fjalla um Egyptaland, Grikkland og Rómaveldi. Aðeins 

7,9% af bókinni fjalla um Afríku. Er fjallað aðeins um Afríku þegar verið er að segja 

frá steinaldarstiginu og frá til dæmis búskmönnum í Kalahari-eyðimörkinni. Einnig er 

fjallað um Afríku í tengslum við Persa og Babýloníuríkið og verslun við Fönikíumenn 

til dæmis. Flest af þessu tengist Norður-Afríku því mikið og viðskipti þeirra við 

Evrópumenn eða ríki við Miðjarðarhaf. Á einni blaðsíðu er minnst á Ástralíu en þar er 

rætt aðeins um frumbyggja og eru þeir kallaðir hinu umdeilda orði „Ástralíunegrar“ í 

bókinni. Aðeins er rætt um þá þegar verið er að ræða um að nokkrir þjóðflokkar í dag 

búi við svipaðar aðstæður og í árdaga. Telur höfundur að þeir hafi lifað óáreittir frá 

steinaldarstigi annaðhvort vegna einangrunar eða vegna harðbýls lands. Aðeins á 

einni blaðsíðu er fjallað síðan um Suður-Ameríku og er það í tengslum við Kína, 

þegar verið er að bera saman svipaða landbúnaðarþróun á þessum stöðum. Í fyrsta 

meginkaflanum í bókinni er rætt um upphaf mannkynsins í Afríku og er þar því fjallað 

aðeins um sögu utan Evrópu. Þessi saga tengist hinsvegar sögu mannkynsins 

þannig að hægt væri að setja það undir vestræna sögu líka. Þetta er því mjög 

fátæklegt efni í bókinni um hinar heimsálfurnar. Umfjöllun bókarinnar snýst samt 
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aðallega um fornöld og er því kannski ekki að undra að rætt er svona lítið um hinar 

heimsálfurnar. 

 

Þættir úr sögu vestrænnar menningar: Miðaldir 
 

Þrátt fyrir að á miðöldum hafi Ameríka ekki verið „uppgötvuð“ af Vesturlandabúum, þá 

er Ameríka nefnd í 7% af efni þessarar bókar. Einnig er í lok meginkaflans 

„Menningarríki utan Evrópu og Miðausturlanda“ undirkafli sem ber nafnið „Ameríka 

fyrir daga Kólumbusar“ og er rætt þar um frumbyggja í Suður- og Norður-Ameríku 

áður en Evrópumenn komu þangað. Í meginkaflanum er einnig einn undirkafli sem 

ber nafnið „Afríka sunnan Sahara“ og er þar rætt um lönd sunnan Sahara í Afríku, 

eins og til dæmis Simbabve, sem tengdust heldur ekkert Evrópu beint. Þarna er því 

loksins verið að fjalla um sögu utan Evrópu sem tengist ekki Vesturlöndum á nokkurn 

hátt. Ekkert er hinsvegar fjallað um sögu Eyjálfunnar í bókinni. Afríka er nefnd í 9,6% 

bókarinnar og fær Egyptaland 7,8%. Umfjöllun er því aðeins meiri um lönd utan 

Evrópu í þessari bók. Rætt er um Afríku einnig í tengslum við Evrópulöndin, 

Býsanríkið eða arabísku ríkin og er þar oftast verið að fjalla um Norður-Afríku og 

verslunarsamband þeirra. Afríka er líka aðeins rædd þegar verið er að segja frá nýju 

siglingaleiðum Portúgala suður fyrir  Afríku en þetta tengist náttúrulega allt sögu 

Vesturlanda. Ágætlega mikið er því rætt um lönd hinna heimsálfanna í þessari bók 

miðað við hinar bækurnar sem voru rannsakaðar.  
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Þættir úr sögu vestrænnar menningar: Nýöldin 
 

Í þessari bók er voða lítið fjallað um hinar heimsálfurnar en það eru þó nokkrar 

blaðsíður þar sem fjallað um Ameríku og Afríku. Ekkert er fjallað um Eyjálfuna. 

Fjallað er um Ameríku í 21,3% af efni bókarinnar, mest af því fjallar samt um 

Bandaríkin eða 9,2%. Aðeins 5% fjalla um Brasilíu, 2,8% um Kanada og 1,4% um 

Argentínu. Afríka fær í heild sinni 7,1%, Egyptaland 1,4% og Suður-Afríka 0,7%. 

Þetta er því frekar fátæklegt fyrir sögu Afríku. Flest af þessu er samt í tengslum við 

sögu Vesturlanda, um nýlendutímann eða afleiðingar þeirra. Að mestu er í bókinni 

rætt um sögu Evrópu eða vestræna sögu en aftast í bókinni er kafli þar sem er rætt 

aðeins um önnur menningarsvæði, þar á meðal um lönd sunnan Sahara í Afríku. Er 

þar aðallega verið að fjalla um nýlendur Vesturlandabúa í Afríku, aukinn áhuga þeirra 

á heimsálfunni og um þrælaverslun sem tengist sögu vestrænna þjóða, en einnig er 

verið að ræða um til dæmis síðasta stóra menningarríkið í Afríku, Songhai-ríkið og 

um útbreiðslu íslam í Vestur-Afríku, og er þetta tvennt ekki tengt vestrænni sögu 

beint. Voða lítið er samt fjallað um Songhai-ríkið og útbreiðslu íslam í Vestur-Afríku 

og er því megináherslan á samskipti þjóðflokkanna í Afríku við Vesturlandabúa. Í 

fyrsta meginkafla bókarinnar er einnig rætt um nýlendur Evrópumanna og er þar smá 

komið inn á til dæmis útbreiðslu sjúkdóma frá Evrópu til þjóðflokka í Ameríku og um 

frelsisbarátta Rómönsku-Ameríku og Bandaríkjanna í næstsíðasta kafla bókarinnar. 

Þetta tengist allt samt vestrænni sögu eins og kom fram í kaflanum um vestræna 

sögu í þessari bók. Voða lítið er því fjallað um hinar heimsálfurnar í bókinni. 
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Þættir úr sögu vestrænnar menningar: Frá 1848 til okkar daga 
 

Aðeins 5,1% af efni þessarar bókar fjallar um sögu Ameríku, 2% um sögu Kanada og 

1% um sögu Argentínu. Heldur minna efni fer í að fjalla um Eyjaálfuna en aðeins 1% 

fjallar um sögu Ástralíu og 1,5% um sögu Nýja-Sjálands. Einn undirkafli er í bókinni 

um Eyjaálfuna, en þar er einkum sagt frá því þegar Evrópumenn komu þangað. 

Aðeins er fjallað um hræðilega meðferð Evrópumanna á frumbyggjum í þessum 

löndum og hvernig þeim var sums staðar hreinlega útrýmt. Eyjaklasarnir í Kyrrahafi 

eru einnig aðeins til umræðu í bókinni en ekkert er minnst á neinar sérstakar eyjar 

nema Havaíí. Einnig er skýrt frá því að hermenn hafi komið til Evrópu frá Ástralíu og 

Nýja-Sjálandi í fyrri heimsstyrjöldinni en þetta tengist auðvitað vestrænni sögu. Rætt 

er einnig um að Nýja-Sjáland hafi verið fyrsta landið til að leyfa konum að kjósa. 

Fjallað er um Afríku í 6,1% af bókinni, þar af 2% um sögu Kongó, 1% um sögu 

Nígeríu, 1,5% um sögu Suður-Afríku, 0,5% um sögu Keníu og 5,1% um sögu 

Egyptalands. Taka skal samt fram að kaflarnir um Afríku fjalla að mestu um 

sjálfstæðisbaráttuna í þessum ríkjum og tengjast því mjög sögu Vesturlanda. Aðeins 

meiri fræðsla er í þessari bók um hinar heimsálfurnar en samt er verulega mikill 

munur á því hversu mikið er kennt til dæmis um Bandaríkin miðað við hin löndin í 

hinum heimsálfunum. 

 

Þættir úr menningarsögu NB 
 

Mjög lítið er fjallað um sögu annarra heimsálfa en Evrópu í þessari bók. Minnst er á 

Ameríku í 2,1% af efni bókarinnar og Brasilíu á einni blaðsíðu. Rætt er aðeins um 

Brasilíu þegar skýrt er frá því í hvaða löndum kvikmyndir voru sýndar í lok 19. aldar 
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og sömuleiðis um að myndir hafi verið sendar til sýningar frá Frakklandi til Japans, 

Englands, Ítalíu og Spánar. Ekkert er nánast minnst á Eyjálfuna en rætt er aðeins um 

Ástralíu á einni blaðsíðu þegar verið er að ræða hvar listasýningar hafi verið haldnar 

á 19. öld. Voða lítið er rætt um Afríku, aðeins á tveimur blaðsíðum og þá aðeins um 

Norður-Afríku í tengslum við það hvaða lönd voru hernemin af ríki múslima. Rætt er 

um Egyptaland í 2,8% af efni bókarinnar. Fræðsla um sögu utan Evrópu er því ósköp 

fátækleg í þessari bók þrátt fyrir að verið er að ræða um menningarsögu heimsins.  

 

d. Bækur án atriðisorðaskrár 
 

Tvær bækur voru ekki með atriðisorðaskrá aftast þar sem fram kæmi á hvaða 

blaðsíðum fjallað væri um þau lönd sem til rannsóknar voru. Þess vegna hafa þessar 

tvær bækur verið skoðaðar með öðrum hætti en hinar og er reynt að finna út frá 

hröðum yfirlestri bókanna hversu mikið er fjallað um hvern heimshluta. 

 

Íslands- og mannkynssaga NBI 
 

Höfundar bókarinnar eru fjórir, Árni Hermannsson, Jón Ingvar Kjaran, Lýður 

Björnsson og Margrét Gunnarsdóttir. Bókin var gefin út árið 2000 af Nýja 

bókafélaginu og er hún 288 blaðsíður að lengd. Í bókinni er ekki merkt í 

atriðisorðaskrá á hvaða blaðsíðum löndin kæmu fram þannig að ekki var hægt að 

rannsaka í þessari bók hversu margar blaðsíður nákvæmlega fjölluðu um ákveðin 

lönd. Í staðinn er farið eftir kaflaheitum og innihaldi bókarinnar og er reynt að nálgast 

út frá því hversu mikið er fjallað um hverja heimsálfu. Bókin fjallar um sögu Íslands og 

mannkynsins frá upphafi til upplýsingar.  
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Bókinni er skipt í þrjá hluta, Fornöldin, Miðaldir og Nýöld. Fornöldin skiptist 

síðan í þrjá kafla, Upphaf siðmenningar, Grikkir til forna og Rómaveldi. Í kaflanum 

Upphaf siðmenningar eru síðan kaflar um til dæmis Súmera, Babýlonríkið, fjórir kaflar 

um Egyptaland, Babýlon, fönika, gyðinga, Indverja og Kínverja. Í meginkaflanum 

Grikkir til forna eru kaflar um Mýkenumenn, kviður Hómers, Spartverja, Makedóníu 

en að mestu er auðvitað fjallað um Grikki. Í kaflanum Rómarveldi er fjallað að mestu 

um Rómarveldi.  

Annar hluti bókarinnar fjallar um miðaldir og meðal viðfangsefna eru 

þjóðflutningarríkin, víkingaöld, landvinningar kristninnar, daglegt líf á miðöldum, efling 

konungsvalds, Evrópa á síðmiðöldum og aðrir heimshlutar. Flest af þessu fjallar því 

um sögu Evrópuríkjanna en einnig er fjallað um íslam og um sögu Tyrklands, 

Mongóla, Afríku, Asíu og Ameríku á miðöldum og er ekki verið þar að tengja sögu 

Vesturlanda við sögu þessara staða.  

Þriðji hluti bókarinnar fjallar um nýöld og meðal viðfangsefna eru endurreisnin, 

siðaskiptin, landafundir, verslun, iðnbyltinguna og upplýsingaöldina. Allt tengist þetta 

sögu Vesturlanda, meira að segja landafundarnir.  

Fjallað er aðeins um Kína þegar sagt er frá taóisma og Konfúsíusi í kaflanum  

Upphaf siðmenningar. Í sama kafla er einnig fjallað um Indland í undirkafla sem ber 

nafnið Indverjar og um Kína í kafla sem ber nafnið Kínverjar. Sagan sem fjallað er um 

í þessum tveimur undirköflum snýst ekki um tengslin við Vesturlönd og er því hér 

verið að fjalla um sögu landanna sjálfra. Einnig eru undirkaflar um Föníka, Býblos, 

Gyðinga, Egyptaland og Búddisma. Þótt saga Gyðinga og Egypta tengist sögu 

Vesturlanda, þá er þarna verið að segja frá sögu ríkja sem voru til áður en saga 

Vesturlanda hófst og er því verið að fjalla um þeirra eigin sögu. Í kaflanum 

Þjóðflutningaríkin er fjallað í tveimur undirköflum um íslam. Fjallað er einnig um 
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krossferðirnar í kaflanum Landvinningar kristninnar og tengist það íslam. Taka skal 

samt fram að frá krossferðunum er einkum sagt út frá evrópsku sjónarhorni. Fyrir 

utan þetta og landafundina sem tengjast Vestrænni sögu, þá er ekkert meira rætt um 

sögu hinna heimsálfanna í þeim kafla. Mest er því fjallað um sögu vestrænnar 

menningar. Eitthvað er þó farið í sögu annarra ríkja sem ekki tengjast sögu Evrópu 

en er það voða lítið og er saga Evrópu í meginhlutverki.   

 

Íslands- og mannkynssaga NBII 
 

Höfundar bókarinnar eru Gunnar Þór Bjarnason og Margrét Gunnarsdóttir. Bókin var 

gefin út fyrst árið 2001 af Nýja bókafélaginu. Skoðuð var fjórða útgáfa frá árinu 2006. 

Bókin er í lengri kantinum, 320 blaðsíður að lengd. Í þessari bók var ekki heldur merkt 

í atriðisorðaskrá aftast á hvaða blaðsíðum ákveðin lönd kæmu fyrir þannig að 

ákveðið var að notast við sömu aðferð og var notuð í fyrri bók í sama bókaflokki, 

Íslands- og mannkynssaga NBI.  

 Þessari bók er skipt í tvo hluta. Fyrri hlutinn kallast Franska byltingin og 19. 

öldin og annar hluti nefnist 20. öldin. Fyrri hlutinn skiptist í sex undirkafla sem nefnast 

Byltingar- og stríðstímar, Frá Vínarfundi til þjóðfundar, Iðnbylting og borgarlíf, Íslenskt 

samfélag á 19. öld, Þjóðerni, ríkjamyndun og sjálfstæðisbarátta og Vesturheimsferðir 

og nýlendustefna. Í þessum hluta bókarinnar er saga Evrópu meginhluti efnisins. 

Fjallað er til dæmis fyrst um Frakkland og aðdraganda byltingarinnar árið 1789. 

Einnig er rætt um Napóleon og um Jörund Hundadagakonung. Þrátt fyrir að 

meginefni bókarinnar sé saga Evrópu og Bandaríkjanna, þá er rætt eitthvað um lönd í 

öðrum heimsálfum eins og til dæmis um sjálfstæðisbaráttu nýlendnanna í Rómensku-

Ameríku á 19. öld. Sjálstæðisbarátta þeirra tengist samt vestrænni sögu þar sem 
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nýlendurnar voru undir stjórn evrópskra ríkja. Rætt er einnig um samskipti Kína og 

Bretlands og um ópíumstríðið. Einnig er einn undirkafli um Japan þar sem rætt er um 

vestræn áhrif í Japan. Einnig fær nýlendustefnan sérkafla í bókinni og var einnig 

sérkafli um Afríku en þar var aðallega rætt um heimsálfuna í tengslum við 

nýlendustefnuna. Einnig er fjallað um sögur Evrópumanna í Afríku. Annar sérkafli er 

síðan um samskipti Vesturlanda við Asíulönd, þá aðallega Indland. Meirihluti efnisins 

í þessum hluta þar sem rætt er um lönd utan Evrópu tengist því á einhvern hátt 

vestrænni menningu.  

 Í öðrum hluta bókarinnar er efninu skipt niður í átta undirkafla sem nefnast: 

Aldamót, Stormasöm ár, Mannkynssaga tekur nýja stefnu, Heimsstyrjöldin síðari, 

Austur og vestur, Góðæri, Frjálsar þjóðir og Breytingar. Eins og í fyrri hlutanum þá 

fjallar mest allt efni kaflans um sögu Evrópu, Íslands og Bandaríkjanna. Eitthvað er 

þó rætt um lönd í hinum heimsálfunum. Til dæmis er rætt um þáttöku landa utan 

Evrópu, eins og til dæmis Japan, Ástralíu og nokkurra ríkja Rómönsku-Ameríku, í 

köflunum um heimsstyrjaldirnar tvær. Einnig er rætt örstutt um Indland, Kína og 

Pakistan þegar fjallað er um kjarnorkuveldin sjö á 20. öld. Kórea fær sérstakan 

undirkafla í öðrum hluta bókarinnar en er það aðallega til að ræða um Kóreustríðið 

sem tengist vestrænni sögu. Víetnam fær sérstakan kafla líka út af Víetnamstríðinu. 

Rætt er einnig aðeins um Kúbudeiluna í einum undirkafla en aftur tengist efnið 

vestrænni sögu. Örstutt er einnig rætt um olíukreppuna og afleiðingar hennar í til 

dæmis fátækjum ríkjum í Afríku. Einnig er örstutt rætt um átök Palestínuaraba við 

Ísraelsmenn. Í lokin á bókinni er rætt um sjálfstæðisbaráttu gömlu nýlenduríkjanna í 

Afríku og Asíu. Einnig er rætt aðeins um Indland, Pakistan og Gandhi. Rætt er um 

átök Kína við Japan og um Alþýðuveldið Kína. Þetta tengist allt að nokkru leyti 

Vesturlöndum en þó ekki alveg. Einn undirkafli er um átök og borgarastyrjaldir í 
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Rómönsku-Ameríku og annar um Afríku og þau vandamál sem ýmis lönd 

heimsálfunnar þurfa að glíma við, til dæmis fátækt og sjúkdóma. Rætt er einnig um 

Nelson Mandela og um átökin í Suður-Afríku. Flest af því sem talið hefur verið upp 

sem fjallar um sögu landa utan Evrópu er tengt vestrænni sögu. Voða lítið er því 

fjallað um sögu utan Evrópu í bókinni þrátt fyrir þessa löngu upptalningu hér að ofan.  
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3. Viðtöl við kennara um kennslu í sögu landa utan 

Evrópu  
 

Í febrúar árið 2016 tók höfundur viðtal við níu framhaldsskólakennara sem kenna 

sögu í sjö framhaldsskólum á Íslandi. Þeir voru spurðir fimm spurninga, þar af þriggja 

sem tengdust kennslu á sögu utan Evrópu í þeim framhaldsskólum sem þeir kenndu 

í. Mismunandi var hversu lengi kennararnir höfðu starfað við kennslu en það gat 

spannað allt frá 6 árum yfir í 20 ár. Tveir af kennurunum sem tekið var viðtal við voru 

kvenkyns en sjö voru karlkyns. Framhaldsskólarnir sjö eru að mörgu leyti ólíkir. Fjórir 

þeirra eru á höfuðborgasvæðinu og þrír á landsbyggðinni og mun mátti einnig finna á 

nemendafjölda skólanna. Einnig var mismunandi hversu margir sögukennarar voru í 

skólunum en þeir voru allt frá einum í sumum skólum upp í átta í einum. Stærri skólar 

sem hafa fleiri nemendur og fleiri sögukennarar eiga auðveldara með að efla 

sögukennslu sína og hafa meira úrval söguáfanga heldur en þeir sem hafa aðeins 

einn sögukennara og er gott að hafa það í huga þegar niðurstöðurnar eru lesnar.  

 

  



57 
 

 

Söguáfangar sem eru í boði í framhaldsskólunum og bækur sem 

notast er við 
 

Söguáfangarnir eru mismunandi margir í skólunum enda er mismunandi hversu stór 

nemendafjöldi er í skólunum og hversu margir kennarar eru að kenna sögu. Fór 

heildarfjöldi söguáfanganna frá því að vera 3 í einum skóla yfir í að vera 23 í öðrum. 

Flestir kennaranna sögðust notast við einhverja af þeim kennslubókunum sem 

nefndar hafa verið hér öðrum kafla ritgerðarinnar en flestir voru því sammála að það 

þyrfti að endurnýja bækurnar þar sem að þeim þóttu þær vera heldur úreltar. Ekki 

voru samt allir á því. Kennari E í skóla 5 var til dæmis ekki hlynntur því að endurnýja 

bækurnar vegna þess að hann notast hreinlega ekki við þær. Honum þótti betra að 

hafa heimasíðu með upplýsingum um áfangann og láta nemendur leita sjálfa á netinu 

að efni til að lesa. Kennari E lagði líka meiri áherslu á að æfa ritgerðarsmíði og 

vinnubrögð nemenda til þess að undirbúa þá fyrir háskóla. Kennarar E og kennari F 

minntust einnig á það að nemendur læra betur ef þeir þurfa að finna efni og rannsaka 
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eitthvað sjálfir. Í áföngum sem voru ekki skylduáfangar útbjuggu flestir kennarar 

kennsluhefti sjálfir þar sem engar bækur var stundum hægt að finna um efnið. 

Áfangar, þar sem lögð var áhersla á lönd utan Evrópu, voru þar með taldir. Kennari F 

var líka hlynntur því að útbúa kennsluefnisgrunn á netinu sem kennarar gætu síðan 

notast við í staðinn fyrir að vera sífellt að endurnýja kennslubækur. 

 

Kennsla í sögu utan Evrópu í skylduáföngum 
 

Flestir af þeim kennurum sem tekið var viðtal við voru sammála um það að kennsla í 

sögu utan Evrópu væri frekar lítil í skylduáföngum í framhaldsskóla. Kennari A í skóla 

1 taldi að um 60% af kennslunni færi í að kenna sögu Evrópu (Ísland þar talið með) 

og að um rúmlega 30% færu í kennslu um aðra heimshluta. Allir kennararnir sem 

tekin voru viðtöl við voru sammála um að lítið væri kennt um sögu utan Evrópu í 

framhaldsskólum á Íslandi. Flestir nefndu að þeir kenndu þá aðallega um 

Mesópótamíu og Egyptaland, en það tengist ennþá evrópskri sögu að hluta til vegna 

þess að þau samfélög höfðu mikil áhrif á vestræna menningu. Flestir nefndu að þeir 

ræddu um sögu landafundanna en hún er auðvitað tengd vestrænni sögu þar sem 

Evrópumenn voru að „uppgötva“ önnur lönd og er því ennþá um evrópska sögu að 

ræða þar. Oftast er notast við skólabækur í þessum áföngum og er ekki mikið val eða 

sveigjanleiki sem nemendur fá í lærdómnum. Taka skal fram að þessi svör komu 

þegar spurt var um skylduáfanga í sögu, sem sagt þá áfanga í sögu sem allir 

nemendur í framhaldsskóla verða að taka. Flestir af nemendum framhaldsskóla á 

Íslandi læra því frekar lítið um lönd utan Evrópu og hvað hefur átt sér stað þar. Þetta 

er dálítið áhyggjuefni þar sem að heimurinn hefur í vissum skilningi minnkað og fréttir 

af fjarlægum löndum í Asíu, Afríku og Ameríku eru alltaf í fréttunum. Þetta getur líka 

leitt til fávisku og fordóma og staðalímynda í garð fólks sem er þaðan.  
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Kennara A fannst saga utan Evrópu í grunnáfanga vera hæfileg í sínum skóla. 

Hann minntist líka á það ásamt öðrum kennurum að það þurfi fyrst að einblína á 

okkar sögu sem tengist evrópskri sögu. Síðan væri hægt að fara út á við. Kennarar B 

og C sögðu að í skóla 2 færi 1/3 af kennslunni í að kenna um sögu utan Evrópu en 

2/3 í að kenna sögu Evrópu. Kennarar sögðu einnig að um ¼ færi í sögu Asíu og að 

um helmingur færi í sögu utan Evrópu ef nýlendurnar væru teknar með. Farið er í 

sögu Mesópótamíu og Egyptalands og í kennslu um Asíu er farið örlítið í sögu Kína 

og Indlands. Í seinni áfanganum er síðan aðeins farið í sögu Japans í sambandi við 

seinni heimsstyrjöldina. Kennarar B og C vildu gjarnan fá einn skylduáfanga í viðbót 

til að kenna sögu í sínum skóla þar sem að þeir eru svo takmarkaðir. Fannst þeim að 

það væri betra að kenna almennt meira um sögu og fjalla meira um hinar 

heimsálfurnar, en vegna þess að ekki er hægt að kenna aðeins sögu og vegna 

tímaskorts þarf að ákveða vel hvað á að kenna og hverju á að sleppa. 

 Skylduáfangarnir í skóla 3 voru tveir fyrir allar brautir skólans og þrír fyrir 

nemendur á ákveðnum brautum. Samkvæmt kennurum D og E, þá er kennsla í sögu 

utan Evrópu voða lítil í öllum þessum skylduáföngum. Aðeins er í fyrsta áfanganum 

fjallað um landafundina. Kennari D viðurkenndi að landafundirnir væru samt tengdir 

Evrópu ennþá en það væri einnig fjallað lítillega um hvernig var farið með frumbyggja 

í löndunum. Einnig er samkvæmt kennara D í öðrum skylduáfanganum fjallað um 

nýlendustefnuna og seinni heimsstyrjöldina en þar er aðallega fjallað um evrópsk 

sjónarmið. Samkvæmt kennara E er líka fjallað aðeins um sögu íslam í fyrsta 

skylduáfanganum. Í einum skylduáfanga, sem aðeins rúmur helmingur skólans tekur 

þar sem hann er fyrir aðeins skylduáfangi fyrir eina braut í skólanum, er fjallað aðeins 

meira um lönd utan Evrópu, fjallað er um Indland og Kína á 19. og 20. öld og Japan á 

20. öld. Kennari E sagði að farið væri aðeins í sögu Afríku í þeim áfanga en þar er 
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aðallega fjallað um belgísku Kongó, Líberíu, Eþíópíu og Suður-Afríku. Einnig er 

fjallað aðeins um sögu Kóreu á 20. öld en þá aðallega í tengslum við Vesturlönd. 

Sagði kennari D að takmarkaður tími færi í að kenna um sögu í skylduáföngunum. 

Það þyrfti því að henda einhverju sem er nú þegar verið að kenna til að koma inn efni 

úr sögu utan Evrópu. Evrópa tengist Íslandi meira að hans mati. Hann viðurkenndi 

samt að hin löndin væru mikilvæg fyrir okkur í dag þar sem löndin eru oft í fréttunum 

og að það væri því kannski mikilvægt að bæta því við.  

Kennari F í skóla 4 sagði að sennilega væri eiginlega ekkert fjallað um sögu 

utan Evrópu í skylduáföngunum tveimur í skólanum. Ekkert var minnst á Asíu eða 

Afríku nema aðeins í tengslum við nýlendustefnuna og seinni heimsstyrjöldina.  

 Í skóla 5 var aðeins einn skylduáfangi fyrir alla nemendur í sögu. Í honum er 

kennd mannkynssaga frá upphafi til dagsins í dag. Samkvæmt kennara G er aðallega 

kennt um Evrópu nema þegar rætt er um sögu fornaldar í áfanganum. Nemendur 

gera samt verkefni í hverjum hluta og geta þar valið efni til að fjalla um sem þarf ekki 

endilega að vera bara um Evrópu. Aðeins er fjallað um önnur lönd líka á miðöldum 

með krossferðunum en þar er enn aðallega verið að horfa á söguna frá evrópskum 

sjónarmiði. Einnig er fjallað um Ottómanveldið en ekkert lengra er farið út í heiminn 

en það. 

 Í skóla 6 eru tveir skylduáfangar. Þessir áfangar fjalla um Íslands- og 

mannkynssögu. Í fyrsta áfanganum er samkvæmt kennara H fjallað mest um Súmera 

og Babýlonmenn þegar fjallað er um sögu utan Evrópu. Einnig er fjallað aðeins um 

Persa og lönd undir evrópskum stórveldum sem teygðu úr sér. Á miðöldum er fjallað 

aðeins um íslam og veldi þess. Markó Póló kemur oft fram í verkefnum í áfanganum 

og Silkileiðin í tengslum við verkefni um endurreisnina. Landafundirnir eru ræddir 

aðeins en þeir snúast að mestu um Ameríku í áfanganum. Einnig er rætt aðeins um 
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krydduppsprettuna og kryddtegundirnar á Indlandi á miðöldum. Í lokin á áfanganum 

er síðan fjallað aðeins um Tyrkjaránið sem tengist aftur á móti ekki sögu Asíu heldur 

kannski frekar sögu Afríku og Evrópu. Í seinni skylduáfanganum er farið minna í sögu 

utan Evrópu. Þar er minnst aðeins á tígrana fjóra í lokin, það er löndin fjögur í Asíu 

sem upplifðu mikinn hagvöxt á tímabili vegna aukinnar markaðsvæðingar, Singapore, 

Hong Kong, Taívan og Suður-Kóreu. Farið er einnig aðeins í heimsvaldastefnuna og 

þá aðeins í Kína og Indland. Síðan er aðeins rætt um sögu frelsisbaráttu 

nýlendnanna.  

Í skóla 7 er kennt frekar lítið um sögu utan Evrópu, um 10-20% fara í kennslu 

utan Evrópu í skylduáföngum í skólanum. Kennari I tók ekki fram hvað væri kennt 

utan Evrópu og sagði að hann vildi helst einbeita sér að sögu Evrópu þar sem að hún 

tengist okkar samfélagi betur.   

  

 

Kennsla í sögu utan Evrópu í valáföngum 
 

Mismunandi er um úrval á valáföngum í skólunum sjö sem voru rannsakaðir. Í skóla 1 

er mikið úrval af valáföngum og er mikil aðsókn í þá áfanga. Þar eru til að mynda 

áfangar um sögu Afríku og sögu Asíu. Í listasöguáfanganum er einnig mikið fjallað 

um sögu utan Evrópu.  

 Í skóla 2 var nokkuð mikið úrval af valáföngum en aðeins tveir þeirra fjalla um 

lönd utan Evrópu. Einn áfanginn fjallar um sögu Kína en hann er ekki alltaf í boði. 

Hinn áfanginn fjallar um sögu átakasvæða og er þar rætt til dæmis um Kóreu, Mið-

Austurlönd og Víetnam. En áherslan er enn á Vesturlönd og tengsl þeirra við önnur 

lönd.  
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 Í skóla 3 eru nokkrir valáfangar í boði og þar eru kannski mest tveir áfangar 

sem fjalla eitthvað um sögu utan Evrópu. Það er áfangi í menningarheimssögu. 

Einnig er einn áfangi þar sem um 1/5 af kennslunni fer í að kenna um Palestínu og 

Gyðinga en það er í áfanganum um útrýmingabúðir nasista í seinni heimsstyrjöldinni.  

 Í skóla 4 eru nokkrir áfangar í boði en enginn sem fer eitthvað í sögu utan 

Evrópu. Einn áfangi var í boði sem kennari F hafði kennt, sá áfangi fjallaði um sögu 

Rómönsku-Ameríku. Sá áfangi var samt ekki í boði á þessu skólaári. Kennari F sagði 

að hann hafi ekki verið mjög vel sóttur en aðeins um 15 nemendur sóttu áfangan 

þegar hann var í boði. 

 Í skóla 5 voru heldur færri valáfangar í sögu. Í skólanum voru tveir áfangar 

sem voru ekki kenndir sem skylduáfangar fyrir alla í skólanum heldur aðeins fyrir 

nemendur á félagsfræðibraut. Einn áfanginn fjallaði um mannkyns- og Íslandssögu á 

20. öld. Í honum var frekar lítið var þar fjallað um sögu Asíu en í hinum áfanganum 

var meira fjallað um sögu Asíu. Þar var verið að fjalla um lönd í Afríku, Ameríku og 

Asíu og áttu nemendur sjálfir að vinna verkefni og velja lönd í þessum heimsálfum. 

Síðan var gert tímarit í lok annarinnar úr verkefnum nemenda. 

 Í skóla 6 voru aðeins fleiri valáfangar heldur en í skóla 5. Þar voru þrír áfangar 

í boði. Tveir af þeim, menningarsöguáfangi og áfangi sem fjallar nánar um sögu 20. 

aldar og eru þeir áfangar sem fara eitthvað í að kenna um sögu utan Evrópu. Nefndi 

kennari H að í áfanganum um sögu 20. aldar sé farið nákvæmara í 

heimsvaldastefnuna og nánar í sögu Indlands og Kína á þeim tíma. Stundum hefur 

kennarinn síðan sleppt því að notast við kennslubók í menningarsöguáfanganum, 

skipt þeim í hópa og látið þá velja menningarsvæði á þeim tíma sem þeir eru komnir 

á. Þeir eiga síðan að skoða menningu einhversstaðar í heiminum á þessum tíma og 

skoða einkenni hennar eins og tónlist, siði, heimspeki, bókmenntir og fleira. Flestir 
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hafa valið frumbyggja Ameríku og fleira í þeim dúr. Kennari nefndi að hann hafi reynt 

að láta nemendur dreifast út um allan heiminn í verkefninu. Hann nefndi að það hafi 

ávalt verið kínverskur og indverskur hópur og eins voru frumbyggjar Ameríku alltaf 

valdir. Kennari reyndi líka að hafa val fyrir nemendur um Afríku sunnan Sahara þar 

sem vestræn saga tengist mikið Egyptalandi og Norður-Afríku. Kennarinn hefur samt 

ekki náð að þróa þessa kennsluaðferð þar sem áfanginn er kenndur sjaldan, bara 

annað hvert ár. Kennari H var einnig með verkefni í menningarsöguáfanganum sem 

snýst um það að nemendur mega kanna sögufag eða áhugamál sem þau hafa áhuga 

á. Til dæmis gátu nemendur sem vildu læra læknisfræði skrifað verkefni um 

læknissögu Kína eða frá öðrum stöðum. Í skóla 7 voru engir valáfangar í boði sem 

fjölluðu eitthvað um lönd utan Evrópu.  

Nokkuð mismunandi er því hversu margir valáfangar voru í boði í sögu fyrir 

hvern skóla í framhaldsskólum á Íslandi. Á meðan að nokkrir skólar voru með nokkra 

áfanga í boði voru aðrir með heldur færri áfanga í boði. Í einum skóla var úrval á 

valáföngum sem lögðu áherslu á að kenna sögu utan Evrópu aðeins meira heldur en 

hjá öðrum. Í þeim skóla er boðið upp á tvo áfanga til dæmis sem fjalla um sögu Asíu 

og sögu Afríku sem er skipst á að kenna á hverju ári. Í öðrum skóla var aðeins einn 

söguáfangi í boði en sá áfangi fjallaði einmitt um sögu landa utan Evrópu. Nemendur 

sjá sjálfir um að fjalla um lönd sem þeir velja í hverri heimsálfu fyrir sig, áfanginn 

skiptist sem sagt í nokkur tímabil, eitt fjallar um Asíu og velja nemendur þá einn 

sögulegan atburð sem átti sér stað þar og fjalla síðan um það í lok tímabilsins. Síðan 

er útbúið tímarit í lok áfangans um efni sem nemendur höfðu valið. Nemendur máttu 

velja hvernig þeir halda fyrirlestra um efnið sitt, það má vera í formi kvikmynda eða 

eitthvers annars. Í öðrum skóla er áfangi í boði sem fjallar um sögu Kína. Þar er 

fjallað um sögu Kína og helstu atburði sem áttu sér stað í nútímasögu aðallega. Í 
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öðrum skóla hefur verið valáfangi um sögu Suður-Ameríku. Ekki hafa margir tekið 

þann áfanga og er hann ekki kenndur á þessu skólaári en hann hefur samt verið 

kenndur í þeim skóla. Þetta var eini valáfanginn í þeim skóla sem kenndi eitthvað um 

sögu utan Evrópu. 

 Samkvæmt þessu þá eru í sumum skólum valáfangar sem takast á við að 

kenna um sögu utan Evrópu. Það er samt ekki nógu mikið. Sumir áfangarnir eru ekki 

kenndir hverja önn þar sem þeir eru ekki valdir. Það getur verið að þessi skortur á 

áhuga sumra nemenda á áföngunum sé vegna þess að sagan er ekki kynnt nógu vel 

í skylduáföngunum. Aðeins einn skóli er undanskyldur þessu þar sem að mikil ásókn 

er í valáfanga í sögu í þeim skóla.  

 

Hvað vilja kennarar gera? 
 

Flestir þeirra kennara sem tekin voru viðtöl við vildu endurnýjun kennslubóka og 

annarra kennslugagna. Flestir voru líka þess sinnis að þeir vildu gjarnan bæta inn 

meira efni úr sögu utan Evrópu í kennsluna en áttu erfitt með að finna út hverju ætti 

að henda út í staðinn fyrir það sem yrði bætt við. Kennararnir voru ekki allir sammála 

um hvort nemendur vildu læra meira um sögu utan Evrópu. Flestir af kennurunum 

voru samt þess sinnis að nemendur hefðu áhuga á því að læra meira um sögu utan 

Evrópu og spyrðust sumir nemendur fyrir um í skylduáföngunum af hverju ekki væri 

kennt meira um sögu utan Evrópu. Á hinn bóginn voru ekki allir sammála. Einn 

kennari sagðist telja að nemendur væru of mikið að hugsa um sitt eigið umhverfi að 

þeir hefðu ekki áhuga á eða tíma til að hugsa eða læra um önnur fjarlægari lönd. 

Flestir kennarar voru einnig tregir til að bæta inn efni um sögu utan Evrópu þar sem 

Evrópa hefur átt ríkan þátt í að móta okkar samfélag.  
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Þegar spurt var hvað kennarar vildu kenna ef þeir gætu bætt inn sögu utan 

Evrópu þá nefndu flestir sögu Asíu, það er sögu Kína eða Mið-Austurlanda. Sumir 

kennarar nefndu að þeir myndu vilja fá fleiri kennara til að kenna sögu í sínum skóla 

og fá meiri tíma. Einnig nefndi einn að auðvitað myndi hann vilja kenna sem mest um 

sögu utan Evrópu í framhaldsskólum en það væri einfaldlega ekki tími fyrir það. 

Einnig sagði einn kennari frá því að í sínum skóla væri meiri áhugi meðal nemenda á 

náttúrufræðibraut á því að læra meira um sögu utan Evrópu. Einn kennari nefndi 

einnig að textinn í skólabókunum væri oft á tíðum of erfiður fyrir 16 ára krakka sem 

eru nýkomnir úr grunnskóla. Oft þurfi kennarinn einfaldlega að þýða orð og merkingar 

á textum fyrir nemendur á fyrsta ári. Þessi kennari vildi því einfalda textann í 

bókunum eða kennsluefninu.  

 Þeir kennarar sem tekið var viðtal við minntust flestir á það að stærsta 

vandamálið væri að ekki væri nógu mikið úrval af kennurum í skólunum til að kenna 

um efnið. Einnig töldu þeir flestir að þeir vissu hreinlega ekki hvaða efni í 

sögukennslunni ætti að henda út fyrir það sem ætti að koma í staðinn úr sögu hinna 

heimshlutanna. Flestir voru samt sammála því að nauðsynlegt væri að kenna meira 

um sögu landa utan Evrópu og töldu það meira að segja vera mikilvægt og er það 

góðs viti. Kennarar eru því meðvitaðir um nauðsyn þess að kenna um ólíka 

menningarhópa og sögu þeirra en eru samt ekki með lausnir til að bæta þar úr. 

Stytting námsins hjálpaði ekki við það að gera sögukennsluna betri því miður.  

Kennara H finnst til dæmis erfitt að svara því hvort það ætti að efla kennslu á 

sögu utan Evrópu þar sem að frekar lítill tími gefst til að kenna um sögu Evópu. Hann 

veit þess vegna ekki hvort það gæfist tími í það. Honum fannst voða knappt að kenna 

alla mannkynssöguna í tveimur áföngum. Fannst honum því erfitt að halda jafnvægi á 
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því að kenna alla heimssöguna. Hann myndi samt vilja auka kennslu á þeim löndum í 

Asíu eins og Kína þar sem að samskipti hafa aukist.  

Einnig var það vandamál hjá ýmsum kennurum að ekki var kennt nógu mikið 

um sögu Íslands. En er nauðsynlegt að kenna mikið um sögu Íslands í 

framhaldsskólum á Íslandi? Hvað læra nemendur í grunnskólum? Er ekki lögð 

áhersla á sögu Íslands þar? Kennarar eru samt þess sinnis að nemendur séu ekki 

nógu fróðir um sögu Íslands sem er frekar mikið áhyggjuefni ef satt reynist. Læra 

nemendur þá ekki nógu vel um sögu Íslands í grunnskólum áður en þeir fara í 

framhaldsskóla? Er sú kennsla ekki nógu góð? Eða gleyma nemendur bara öllu strax 

eftir að þeir hafa lært það? Taka verður samt fram að hér er aðeins byggt á tilfinningu 

nokkurra kennara, engar rannsóknir liggja fyrir til að taka af allan vafa. Náttúrulega 

verður líka að taka til greina að grunnskólar kenna um mismunandi efni, það er leggja 

áherslu á mismunandi atburði. Það ætti samt í grunnskóla allavega að vera búið að 

kenna nemendum það vel um sögu Íslands að það mætti leggja aðeins meiri áherslu 

í framhaldsskóla á önnur lönd.  
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4. Leiðir til að efla kennslu á sögu utan Evrópu 
 

Reynt hefur verið að efla kennslu á heimssögu, með áherslu á sögu utan Evrópu, í 

ýmsum háskólum á síðustu árum, þá sérstaklega í Bandaríkjunum. Gerðar hafa verið 

heimasíður sem hjálpa við að byggja upp kennsluáætlun þar sem lögð er meiri 

áhersla á sögu utan Evrópu og sem hjálpar einnig að skipuleggja kennsluna og að 

finna kennsluefni.  

Einnig hefur verið gerð rannsókn þar sem sýnt er dæmi um það hvernig hægt 

er að blanda inn sögu Asíu inn í sögukennslu í framhaldsskólum í Kalíforníu í 

Bandaríkjunum. Rannsóknin var gerð árið 2012 af nokkrum háskólaprófessorum í 

California State University og var þetta rannsókn um það hvernig væri hægt að efla 

kennslu á öðrum heimshlutum en Evrópu, þá sérstaklega á Asíu. Skólinn fékk styrk til 

að efla kennslu á sögu Asíu og var styrkurinn notaður til að reyna bæði að koma 

Evrópu frá miðsvæði sögunnar og gera Asíu sýnilegri. Voru kennaranemar (e. pre 

service teachers) fengnir í þessu skyni til að útbúa kennsluáætlun fyrir söguáfangann 

Saga 401. Í áfanganum er lögð áhersla á að framtíðarkennarar læri að skipuleggja 

kennsluna þannig að áherslan fari frá Evrópu og hætti að vera Evrópumiðuð.30  

Í rannsókninni eru tekin dæmi um þrjár kennsluáætlunirnar sem nota ætti til að 

fjalla um sögu Asíu. Fyrsta kennsluáætlun fjallaði um suðurvæðingu (e. 

Southernization) og asísk yfirráð á árunum 1450-1750. Tilgangurinn með þessari 

kennsluáætlun var að fá nemendur til að greina tvö hugtök í heimssögu tímabilsins 

frá 15. til 18. aldar. Áttu nemendur síðan að afla sér þekkingar á suðurvæðingu og á 

asískum yfirráðum með því að bera hana saman við evrópska iðnvæðingu á 18. og 

                                                             
30 Tim Keirn o.fl., „Raising the visability of Asia in World History“, bls. 613-615. 
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19. öld. Þannig áttu nemendur að ná auknum skilningu á viðskiptasamböndum (e. 

trade network) í Asíu á 14. til 18. öld, með megináherslu á Kína og Indland. 

Nemendur áttu síðan að kanna greinar til að sannreyna hugtök sem eru tengd 

nútímanum út frá asísku sjónarhorni og áttu einnig að athuga hvort að það væru 

möguleg tengsl við iðnvæðinguna. Áætlunin gekk út á að kenna þetta á tveimur 

dögum. Á fyrra deginum ætti að vera stýrð umræða um asísk yfirráð og fjallað um 

grein tengda því efni. Á seinni deginum var síðan stýrð umræða um suðurvæðingu. 

Fyrir umræðurnar eru nemendur beðnir um að skrifa útdrátt í einni málsgrein um 

námsefnið sem þau áttu að vera búin að lesa áður en stýrða umræðan átti sér stað. Í 

lok tímans ættu nemendur síðan að skila glósunum sínum og átti það að gilda sem 

útgöngumiði úr tímanum.31 

 Í kennsluáætlun 2 er rætt um iðnbyltinguna í Japan. Tilgangur 

kennsluáætluninnar er að nemendur öðlist skilning á iðnbyltingunni í Japan og 

hvernig Japan varð iðnvætt ríki. Kennslan á að taka tvo daga, á fyrra deginum yrðu 

nemendur beðnir um að skrifa einna eða tveggja málsgreina greiningu á mynd af 

Tokugawa Yoshinobu sem var síðasti shogun í Japan. Fyrir tímann höfðu nemendur 

fengið frumheimildahefti og var í heftinu meðal annars mynd af honum. Síðan myndi 

eiga sér stað stýrð umræða um hefðbundar japanskar hugmyndir, stíla og fleira. Á 

öðrum degi væru nemendur beðnir að skrifa eina til tvær málsgreinar um málverk af 

Meiji keisara. Síðan yrði umræða um nútímavæðingu Japans við myndun zaibatsu. Á 

hverjum degi er nemendum skipt í hópa (nemendur verða á öðrum degi í sama hóp) 

og á fyrsta degi eiga nemendur að skoða hefti um Japan á Tokugawa tímanum (fyrir 

nútímavæðinguna) og ræða um það. Á öðrum degi á að ræða um iðnvætt Japan. Á 

fyrsta degi eiga nemendur síðan að skrifa þrjá hluti sem þeir lærðu í tíma og nota það 

                                                             
31 Tim Keirn o.fl., „Raising the visability of Asia in World History“, bls. 615-616 



69 
 

sem útgöngumiða. Á öðrum degi verður í lokin leidd umræða um líkindi milli evrópsku 

og japönsku iðnbyltinganna. Kennarinn hefur útbúið heftið sem nemendur fá fyrir 

tímann og er þar hægt að skrifa niður svörin við spurningunum í tímanum. 

Frumheimildirnar og myndirnar eru einnig í heftinu.32  

 Í þriðju kennsluáætlun er markmiðið að ræða um iðnvæðingu landanna 

umhverfis Kyrrahafið (e. Pacific Rim). Nemendur rannsaka samlögun þessara landa 

að efnahagskerfi heimsins og fræðast um upplýsinga-, tækni- og 

samskiptabyltingarnar. Tilgangurinn með kennsluáætlunni er að nemendur öðlist 

þekkingu á iðnvæðingu í löndum vestan Kyrrahafsins. Nemendur verða spurðir fyrst 

hvort Japan hafi fylgt hinu vestræna módeli iðnvæðingar. Nemendur eru beðnir að 

skrifa niður svarið í einni málsgrein og á hver málsgrein að innihalda fjórar til sex 

setningar. Á svarið að vera rökstutt með heimild. Verður þetta síðan rætt saman í 

tímanum í byrjun. Þetta er aðeins upphitun fyrir tímann. Rætt er síðan um Keiretsu 

(sem eru fyrirtæki sem eiga í samskiptum við hvort annað) og Chaebol (kóresk 

tegund af samsteypufyrirtækjum) og eiga nemendur í hópavinnu að búa til sitt eigið 

Keiretsu eða Chaebol. Allt þetta tekur aðeins einn dag eða eina kennslustund og 

verða nemendur í lok tímans aftur spurðir sömu spurningar og í byrjun og eiga þeir 

að svara aftur í heftið sem þeir fengu.33 

 Með þessum þremur kennsluáætlunum ætti þekking nemenda að aukast 

aðeins á asískri sögu. Með því að láta nemendur bera saman hvernig til dæmis 

iðnbyltingin var í Japan og í Evrópu, víkkar heimssýn nemenda. Þetta sýnir að það 

þarf ekki að bæta við miklu, aðeins að bæta inn nokkrum kennslustundum þar sem 

rætt er aðeins um sögu Asíu til dæmis og þá er trúlegast hægt að efla skilning 

                                                             
32 Tim Keirn o.fl., „Raising the visability of Asia in World History“, bls. 617-618. 
33 Tim Keirn o.fl., „Raising the visability of Asia in World History“, bls. 625-626.. 
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nemenda á því hvernig heimurinn hefur þróast, ekki aðeins hvernig Evrópa hefur 

þróast. Kennsluáætlunirnar hér að ofan voru aðeins eitt gott dæmi um það hvernig 

hægt væri að setja inn í kennslustundir efni um sögu annarra heimshluta. Hægt er að 

sjálfsögðu að bæta inn öðrum löndum og öðrum viðfangsefnum eftir því hvað 

kennarar vilja gera. Hægt væri að notast við þessar kennsluáætlanir í til dæmis 

menningarsöguáfanga eða í skylduáfanga í framhaldsskóla. Það er mjög gott að geta 

blandað saman sögulegum atburðum og hugtökum í samhengi við hvað er að gerast 

í öðrum heimsálfum á svipuðum tíma. Nemendur gætu einnig lært betur af þessu 

með því að hafa verkefni í tengslum við námið. 

 Kennsluáætlunirnar hér að ofan eru aðeins eitt dæmi um það hvernig væri 

hægt að blanda efninu inn. Það er líka hægt að fara aðrar leiðir við koma nýju inn efni 

um aðra heimshluta en Vesturlönd. Jack Zevin var einn af þeim fræðimönnum sem 

hefur skrifað um hvernig sé hægt að efla kennslu á heimssögu. Sagði hann meðal 

annars að heimssagan sé orðin flóknari en áður var þegar aðeins var rætt um 

vestræna sögu í kennslutímum. Segir hann eftirfarandi: „East and west, north and 

south, have done more than just meet – each is interdependent on the others, 

resulting in a closer and more sensitive world.“34 Zevin nefnir fjórar leiðir til að 

auðvelda kennslu á heimssögu ef ekki er farin hin hefðbundna leið með vestrænum 

áherslum. Hann nefnir þær leið svæðisbundinna rannsókna, leið alþjóðasamskipta, 

leið menningarsamskipta og leið hnattrænnar sögu. Svæðisbundna leiðin (e. A 

Geographic/Ceoscience Approach (Regional studies)) felur í sér að fræða nemendur 

um afmörkuð svæði með því að ræða til dæmis um samskipti fólks,.verslunarleiðir, 

landfræðileg einkenni og auðlindir. Leið alþjóðasamskipta (e. An International 

Relations Approach) leggur áherslu á samskipti milli ríkja, til dæmis samskipti 

                                                             
34 Jack Zevin, Social studies for the twenty-first century, bls. 187. 
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Rómaveldis við önnur lönd. Hægt er að leggja áherslu bæði á fortíðina og nútíðina og 

sem dæmi um það er að Ísrael til forna var líka átakasvæði eins og það er í dag.35 

Leið menningarsamskipta (e. Cross-culture approach) leggur áherslu á að bera 

saman ólíka menningarþætti.36 Þarna væri hægt til dæmis að bera saman tónlist í 

Japan og í Austurríki á ákveðnum tíma eða borið saman læknisfræði eða heimsspeki 

í Kína og Evrópu. Síðasta leiðin sem hann nefnir, hnattræna söguleiðin, leggur 

megináherslu eins og nefnt var í fyrsta kafla þegar rætt var um hnattræna sögu, á að 

líta á heiminn sem eina heild. Í hnattrænni sögu eru oft tekin dæmi um hvernig ýmsir 

menningarheimar hafa áhrif hver á annann. Þarna má nefna dæmi um það hvernig 

silki barst til Evrópu eða hvernig tölustafir bárust til Evrópu frá hinum íslamska 

heimi.37 

Annað sem hægt væri að gera er að notast við hina svokölluðu IBL aðferð (e. 

Inquiry based learning). Hún felst í því að taka kennarann úr hlutverki fræðandans og 

leyfa nemendum að rannsaka sjálfir viðfangsefnið ásamt kennaranum.38 Sem dæmi 

um þessa aðferð þá væri hægt að hafa heimildarvinnu þar sem nemendur í fyrsta 

skylduáfanga ættu til dæmis að finna heimildir um frumbyggja í Suður- og Norður-

Ameríku í tengslum við landafundi Evrópumanna. Þá gæti verið hægt að fá 

nemendur til að rannsaka hvernig líf innfæddra var í Ameríku á svipuðum tíma og líf 

Evrópubúa fyrir eða á meðan landafundirnir áttu sér stað. Það væri því hægt að bera 

saman hvað var að gerast í heiminum á svipuðum tíma og þessir þekktu atburðir í 

Evrópusögunni áttu sér stað. Hægt væri að láta nemendur gera verkefni í tengslum 

við það og finna upplýsingar sjálfir, vinna rannsóknarvinnu um það til að spara tíma ef 

um tímaþrengsl er að ræða.  

                                                             
35 Jack Zevin, Social studies for the twenty-first century, bls. 201. 
36 Jack Zevin, Social studies for the twenty-first century, bls. 203. 
37 Jack Zevin, Social studies for the twenty-first century, bls. 206-207. 
38 Vef. E. Lee May, „What is IBL?”, The Academy of Inquiry Based Learning. 
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Ýmsar vefsíður hafa verið settar upp á netinu þar sem kennarar eru að deila 

upplýsingum um efni til að efla heimssöguna og má þar með telja á sögu utan 

Evrópu. Til dæmis er ein heimasíða sem Stanford-háskóli hefur sett saman og hefur 

að geyma efni um afríska menningu.39 Þar er að finna allskonar heimildir, bæði 

greinar um löndin í Afríku, t.d. frumheimildir og myndbönd. Hægt er að leita á 

heimasíðunni að upplýngum um ýmis lönd í Afríku. Aðrar svipaðar heimasíður hafa 

verið gerðar um önnur efni eins og sögu kvenna og sögu seinni heimsstyrjaldarinnar. 

Þessar síður eru mjög hentugar og þar má finna ýmiskonar efni sem gæti hjálpað 

kennurum við að byggja upp kennslu sína til að efla kennslu á sögu utan Evrópu eða 

á öðrum hlutum sögunnar. Ef svipaðar síður yrðu settar upp á Íslandi gætu þær líka 

verið mjög gagnlegar. Það er nokkuð öruggt að það eru margir kennarar á Íslandi 

sem hafa sérþekkingu á mismunandi sviðum sögunnar. Ef allir myndu standa saman, 

afla heimilda um sögu hinna ýmsu heimshluta í heiminum sem þeir hafa mesta 

sérþekkingu á, skrifað hefti á íslensku og sett það á heimasíðu á netinu myndi 

sögukennsla í framhaldsskólum að öllum líkindum eflast mikið. 

 Svo við ræðum aðeins um bókavandamálin á Íslandi þá eru flestar af bókunum 

sem kenndar eru á Íslandi frekar gamlar, þær elstu eru frá 1993, sem sagt 23 ára 

gamlar og sú yngsta frá 2007. Sú staðreynd að við höldum áfram að kenna í skólum 

efni úr þessum gömlu og úreltu bókum sem þarf ætíð að endurnýa er áhyggjuefni. 

Sagan er alltaf að breytast, við erum alltaf að fá nýja sögu á hverjum degi og alltaf er 

verið að endurskoða söguna. Heimshlutar sem áður höfðu lítil áhrif alþjóðlega hafa 

mun meiri áhrif í dag. Gamlar valdablokkir eins og G-7 ríkin eru hlutfallslega ekki eins 

áhrifamikil og þau voru áður. Nýjar valdablokkir eins og hin svokölluðu BRICS-ríki 

sem samanstanda af Brasilíu, Rússlandi, Indlandi, Kína og Suður-Afríku eru sífellt að 

                                                             
39 Vef. Karen Fung, „African Collections”, Standford University Libraries. 
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verða áhrifameiri á heimsvísu. Í bókunum sem rannsakaðar voru í öðrum kafla var til 

dæmis ekkert fjallað um hrunið á Íslandi, um 11. september (1973 og 2001) eða um 

Írakstríðið. Ekki er heldur fjallað um samskipti til dæmis Kína og Japan í dag en mikil 

átök hafa átt sér stað milli landanna meðal annars í deilum um yfirráð eyja og 

umdeild atvik í sambandi við minningu japanskra hermanna síðari heimsstyrjaldar. 

Allt eru þetta nýlegir atburðir og eru því bækurnar frekar úreltar. Orðalagið í sumum 

bókum er einnig til dæmis frekar úrelt, en t.d. í einni bók voru frumbyggjar í Ástralíu 

kallaðir „Ástralíunegrar“ sem í dag er frekar umdeilt orð. Flestir af þeim kennurum 

sem tekið var viðtal við voru þess sinnis að það þyrfti að endurnýja bækurnar. En er 

það besta lausnin? Í staðinn fyrir að endurnýja skólabækur ár eftir ár og gefa út 

margar bækur sem er síðan ekki hægt að nota nema í nokkur ár, kannski bara eitt ár, 

væri ekki betra að hafa gagnasafn á netinu þar sem hægt væri að endurnýja fljótlegar 

og betur? Það yrði líka ódýrara fyrir nemendur sem eru oftast ekki með mikla peninga 

í höndunum og einnig hentugra fyrir kennara. Ef kennarar, sem hafa hver um sig 

mismunandi sérþekkingu í sögu, gætu útbúið efni á netinu væri auðveldara að kenna 

um það í skólum. Kennarar gætu síðan valið úr efninu og kennt um það sem þeim 

finnst passa að fjalla um í áföngunum.  

 Eitt annað ráð væri að spyrja nemendur hvað þeir vilja læra. Ef að nemendur 

hafa áhuga á að læra meira um sögu utan Evrópu ætti þeim að gefast tækifæri á að 

læra meira um það. Einnig ætti að kynna nemendur fyrir þeim skemmtilega heimi 

sem er saga utan Evrópu. Um hinar ýmsu ólíku menningarhópa og sýna fjölbreyttni í 

heiminum.  
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Lokaorð 
 

Eins og síðustu kaflar hafa leitt í ljós þá er kennsla í framhaldsskólum á Íslandi heldur 

Evrópumiðuð. Þessi niðurstaða kemur ekki á óvart miðað við hversu mikið 

sögukennsla og sagnfræði almennt í tengslum við heimssögu virðist vera voða 

Evrópumiðuð í öðrum nágrannalöndum. Kennslubækurnar á Íslandi, sem eru flestar í 

eldri kantinum, fjalla einnig að stærstum hluta um vestræna sögu og tengsl 

Vesturlanda við umheiminn. Aðeins tvær bækur innihéldu skýra kaflaskiptingu þar 

sem minnst var á sögu annarra heimsálfa án þess að blanda mikið af sögu 

Vestrænna landa inn í efnið. Lítið var fjallað um sögu Asíu þótt að hún búi yfir langri 

og merkilegri sögu í t.d. Mið-Austurlöndum og Kína en það Asíuland sem fékk mesta 

umfjöllun var aðeins 12,3% af heildarumfjöllun þeirrar bókar sem telst vera frekar lítið. 

Flest af því efni bókanna, þar sem farið er í sögu annarra heimshluta, snýst aðallega 

um sögu þeirra í tenglsum við sögu Vesturlanda. Aðeins örlítill partur af þeirri sögu 

sem sögð er tengist ekki Vesturlöndum á neinn hátt. Nemendur læra því ekki um 

sögu annarra landa utan Evrópu að miklu marki ef þessar bækur eru eingöngu 

notaðar við kennslu. 

 Samkvæmt viðtölum við kennara í framhaldsskólum á Íslandi eru þeir margir 

hverjir vel meðvitaðir um að efla þurfi kennslu á sögu utan Evrópu þar sem heimurinn 

er að minnka. Mismunandi er samt hvort kennarar eru tilbúnir að takast á við að 

breyta kennslufyrirkomulaginu, það er taka út efni sem er nú þegar fyrir annað efni 

um sögu utan Evrópu. Flestir eiga í erfiðleikum með að finna út hvað væri best að 

taka út í staðinn fyrir nýja efnið. Sumir vildu auka kennslu á Íslandssögu sem getur 

reyndar einnig verið umdeilt. Sumir kennarar vildu hinsvegar ekki breyta neinu, 

sérstaklega í grunnáföngunum, þeir vildu einblína á nágrenni nemenda og á þá sögu 

sem hefur haft mest áhrif á umhverfi þeirra, það er á Evrópusöguna. En hefur ekki 
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sagan öll haft áhrif á okkur öll? Heimurinn hefur í vissum skilningi minnkað á síðustu 

áratugum og hefur haft mikil áhrif á hvernig heimurinn virkar. Fjölgun innflytjenda og 

aukin samskipti og viðskipti við t.d. Kína og önnur Asíulönd ætti að ýta undir það að 

við verðum að þekkja menningu og sögu þessara landa betur. Kennslubækurnar 

virðast oft einnig stjórna kennslu í skylduáföngum í mörgum framhaldsskólum 

samkvæmt niðurstöðum viðtalanna sem tekin voru við sögukennara á Íslandi, þá 

sérstaklega í grunnáföngunum. Evrópumiðuð sögukennsla virðist því hrjá 

sögukennslu í framhaldsskólum á Íslandi eins og raunin hefur verið í fleiri löndum í 

heiminum, þar á meðal í Asíulöndum. 

 Segja mætti síðan í lokin að okkur beri skylda til að reyna að efla sögukennslu 

fyrir nemendur. Heimurinn hefur að vissum skilningi minnkað, þjóðfélög heimsins eiga 

í nánari samskiptum en áður og okkur ber skylda að fræða nemendur um nauðsyn 

þess að vita hvað hafi átt sér stað í heiminum, ekki aðeins í vestræna heiminum. Þó 

að saga Vesturlanda sé merkileg og að það sé einnig mikilvægt að kenna um hana, 

þá er hún ekki merkilegri heldur en saga annarra landa og er nauðsynlegt að fræðast 

um hvernig lönd heimsins hafa þróast í gegnum tíðina. Sumir gætu komið með þá 

afsökun að önnur lönd séu að kenna líka aðeins um nágrannalöndin sín en það er að 

mati höfundar ekki nægilega góð afsökun. Kennurum ber skylda til að þróa og bæta 

kennsluna og hjálpa nemendum að sjá hvaðan þeir eru og af hverju þjóðfélög eru 

eins og þau eru í dag. Eins og sagt var í kafla 4, þá eru kennarar með mismunandi 

sérþekkingu og væri líklega besta lausnin á kennslubókavandamálum að reyna að 

koma efni á netið þar sem nemendur og kennarar gætu náð í hefti eða 

kennsluáætlanir um sögu ákveðinna heimshluta.   
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 Viðauki 1 
 

Skóli Skólabækur 

Borgarholtsskóli 

www.bhs.is 

Íslands- og mannkynssaga. 

Frá örófi til 18. aldar (fæst 

einungis hjá kennara). 

Íslands- og mannkynssaga 

1789-1989 (fæst einungis hjá 

kennara). 

Aðgengilegt efni á námsvef 

áfangans. 

Fisktækniskóli Íslands 

www.fiskt.is 

 

Ekki skráð á heimasíðu. 

Fjölbrautaskólinn í 

Breiðholti 

www.fb.is 

 

Íslands og mannkynssaga 

NBI. 

Íslands og mannkynssaga 

NB II. 

Námsefni í samráði við 

kennara. 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ 

www.fg.is 

 

Íslandssaga í stuttu máli. 

Nýir tímar. 

Upplýsingar frá kennara. 

Fjölbrautaskólinn við 

Ármúla 

Fornir tímar.  

http://www.bhs.is/
http://www.bhs.is/
http://fiskt.is/
http://www.fiskt.is/
http://www.fb.is/
http://www.fb.is/
http://www.fb.is/
http://www.fg.is/
http://www.fg.is/
http://www.fa.is/
http://www.fa.is/
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www.fa.is 

 

Íslands- og mannkynssaga 

NB II. 

20. öldin - Svipmyndir frá öld 

andstæðna. 

Heimildakvikmyndir um sögu 

20. aldar (t.d. öld fólksins). 

Upplýsingar hjá kennara. 

Fjölbrautaskóli Norðurlands 

vestra 

www.fnv.is 

 

Fornir tímar. 

Nýir tímar. 

20. öldin. Svipmyndir frá öld 

andstæðna. 

 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga 

www.fsn.is 

 

Ekki skráð á heimasíðu. 

Fjölbrautaskóli Suðurlands 

www.fsu.is 

 

Ekki skráð á heimasíðu. 

Fjölbrautaskóli Suðurnesja 

www.fss.is 

 

Fornir tímar. 

Nýir tímar. 

Þættir úr menningarsögu NB. 

Upplýsingar frá kennara. 

http://www.fa.is/
http://www.fnv.is/
http://www.fnv.is/
http://www.fnv.is/
http://www.fsn.is/
http://www.fsn.is/
http://www.fsu.is/
http://www.fsu.is/
http://www.fss.is/
http://www.fss.is/
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Fjölbrautaskóli Vesturlands 

www.fva.is 

 

Ekki skráð á heimasíðu. 

Flensborgarskólinn í 

Hafnarfirði 

www.flensborg.is 

 

Fornir tímar. 

Nýir tímar. 

Þættir úr menningarsögu NB. 

Framhaldsskólinn á Húsavík 

www.fsh.is 

 

Nýir tímar. 

Námsefni frá kennara. 

Framhaldsskólinn á Laugum 

www.laugar.is 

 

Íslands- og mannkynssaga 

NBI.  

Námsefni frá kennara. 

Framhaldsskólinn í Austur - 

Skaftafellssýslu 

www.fas.is 

 

Ekki skráð á heimasíðu. 

Framhaldsskólinn í 

Mosfellsbæ 

www.fmos.is 

 

Fornir tímar. 

Námsefni hjá kennara. 

http://www.fva.is/
http://www.fva.is/
http://www.flensborg.is/
http://www.flensborg.is/
http://www.flensborg.is/
http://www.fsh.is/
http://www.fsh.is/
http://www.laugar.is/
http://www.laugar.is/
http://www.fas.is/
http://www.fas.is/
http://www.fas.is/
http://www.fmos.is/
http://www.fmos.is/
http://www.fmos.is/
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Framhaldsskólinn í 

Vestmannaeyjum 

www.fiv.is 

 

Ekki skráð á heimasíðu. 

Handverks- og 

hússtjórnarskólinn á 

Hallormsstað 

www.hushall.is 

 

Ekki skráð á heimasíðu. 

Hússtjórnarskóli 

Reykjavíkur 

www.husstjornarskolinn.is 

 

Ekki skráð á heimasíðu. 

Kvennaskólinn í Reykjavík 

www.kvenno.is 

 

Þættir úr sögu vestrænnar 

menningar. Fornöldin frá 

steinöld til 476 e.Kr.  

Þættir úr sögu vestrænnar 

menningar. Nýöldin 1492-

1848.  

Þættir úr sögu vestrænnar 

menningar. Frá 1848 til okkar 

daga.  

Þættir úr menningarsögu. 

Ljósritað hefti frá kennara. 

 

Landbúnaðarháskóli Íslands Ekki skráð á heimasíðu. 

http://www.fiv.is/
http://www.fiv.is/
http://www.fiv.is/
http://www.hushall.is/
http://www.hushall.is/
http://www.hushall.is/
http://www.hushall.is/
http://www.husstjornarskolinn.is/
http://www.husstjornarskolinn.is/
http://www.husstjornarskolinn.is/
http://www.kvenno.is/
http://www.kvenno.is/
http://www.lbhi.is/
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www.lbhi.is 

 

Menntaskóli Borgarfjarðar 

www.menntaborg.is 

 

Efni frá kennara. 

Menntaskólinn á Akureyri 

www.ma.is 

 

Nýir tímar. 

Menntaskólinn að 

Laugarvatni 

www.ml.is 

 

Ekki skráð á heimasíðu. 

Menntaskólinn á 

Egilsstöðum 

www.me.is 

 

Fornir tímar. 

Nýir tímar. 

20. öldin. Svipmyndir frá öld 

andstæðna. 

Upplýsingar frá kennara. 

Menntaskólinn á Ísafirði 

www.misa.is 

 

Ekki skráð á heimasíðu. 

http://www.lbhi.is/
http://www.menntaborg.is/
http://www.menntaborg.is/
http://www.ma.is/
http://www.ma.is/
http://www.ml.is/
http://www.ml.is/
http://www.ml.is/
http://www.me.is/
http://www.me.is/
http://www.me.is/
http://www.misa.is/
http://www.misa.is/
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Menntaskólinn á 

Tröllaskaga 

www.mtr.is 

 

Ekki skráð á heimasíðu. 

Menntaskólinn í Kópavogi 

www.mk.is 

 

Fornir tímar. 

Nýir tímar. 

Þættir úr menningarsögu NB. 

20. öldin. Svipmyndir frá öld 

andstæðna. 

Saga listarinnar. 

Menntaskólinn í Reykjavík 

www.mr.is 

 

Ekki skráð á heimasíðu. 

Menntaskólinn við 

Hamrahlíð 

www.mh.is 

 

Saga læknisfræðinnar: Frá 

steinöld til nýaldar. Gefið út 

af kennara. 

Fornir tímar. 

Nýir tímar. 

Þættir úr sögu vestrænnar 

menningar. Fornöldin. 

Kennari gefur upp námsefni. 

Menntaskólinn við Sund 

www.msund.is 

Íslands- og mannkynssaga 

NB II. 

Fornir tímar. 

http://www.mtr.is/
http://www.mtr.is/
http://www.mtr.is/
http://www.mk.is/
http://www.mk.is/
http://www.mr.is/
http://www.mr.is/
http://www.mh.is/
http://www.mh.is/
http://www.mh.is/
http://www.msund.is/
http://www.msund.is/
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 Nýir tímar. 

20. öldin: Svipmyndir frá öld 

andstæðna. 

Myndlistaskólinn á Akureyri 

www.myndak.is 

 

Ekki skráð á heimasíðu. 

Myndlistaskólinn í Reykjavík 

www.myndlistaskolinn.is 

 

Ekki skráð á heimasíðu. 

Tækniskólinn 

www.tskoli.is 

 

Fornir tímar. 

Verkmenntaskóli Austurlands 

www.va.is 

 

20. öldin.  Svipmyndir af öld 

aðstæðna.  

Íslands- og mannkynssaga 

NBI. 

Verkmenntaskólinn á 

Akureyri 

www.vma.is 

 

Fornir tímar. 

Nýir tímar. 

Þættir úr menningarsögu NB. 

Verzlunarskóli Íslands 

www.verslo.is 

Fornir tímar. 

http://www.myndak.is/
http://www.myndak.is/
http://www.myndlistaskolinn.is/
http://www.myndlistaskolinn.is/
http://www.tskoli.is/
http://www.tskoli.is/
http://www.va.is/
http://www.va.is/
http://www.vma.is/
http://www.vma.is/
http://www.vma.is/
http://www.verslo.is/
http://www.verslo.is/
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 Þættir úr sögu vestrænnar 

menningar. Frá 1848 til okkar 

daga. 

Íslands-og mannkynssaga 

NB II. 

 

 


