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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 eininga (ECTS) meistaraprófsverkefni gert til fullnaðar M.Ed. í 

grunnskólakennarafærði frá Kennaradeild á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Mig langaði til þess að verkefnið mitt gæti komið mér og öðrum að notum við kennslu í 

framtíðinni. Ég ákvað því að búa til kennslubók í sögu. Það þótti ekki nægilega sérstakt 

sem meistaraverkefni svo ég ákvað að sögukennslubókin yrði hönnuð með nemendur 

með námserfiðleika í huga. Ég hafði alltaf hann Helga Skúla Kjartansson, sagnfræðing, í 

huga sem leiðbeinanda en hann hafði verið leiðbeinandinn minn fyrir B.Ed. prófið. Helgi er 

sá kennari sem ég hef oftast setið námskeið hjá. Við ákváðum að best væri að hafa 

meðleiðbeinanda sem sérhæfði sig í sérkennslu þar sem verkefnið mitt snerti bæði á 

sagnfræði og sérkennslu. Þar hafði ég Hafdísi Guðjónsdóttur í huga og samþykkti hún að 

aðstoða mig. Ég hafði setið námskeið hjá henni í kennaranáminu sem fjallaði mikið um 

einstaklingsmiðað nám. 

Ég er þeim báðum afar þakklátur fyrir að hafa haft trú á mér og sömuleiðis fyrir aðstoðina. 

Verkefni mínu seinkaði oftar en einu sinni en þrátt fyrir það fann ég alltaf fyrir stuðningi 

þeirra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, 28. maí 2018 

 

Kristján Hildibrandsson 
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Ágrip 

Þetta verkefni er sögukennslubók sem ætluð er unglingum með námserfiðleika. Verkefnið 

er tvíþætt, annars vegar er fræðileg umfjöllun um ritun slíkrar kennslubókar og hins vegar 

er það kennslubókin sjálf. Í fræðilegu umfjölluninni er fjallað um það hvernig á að hanna 

kennslubók til þess að hún komi betur til móts við þarfir nemenda sem glíma við 

námserfiðleika. Þar er einnig fjallað um innihald og efnistök sögukennslubóka. Að lokum 

fylgir með texti kennslubókarinnar sjálfrar sem er skrifaður er í samræmi við umfjöllunina 

í fræðilega hluta ritgerðarinnar. 

Mikill skortur er á námsefni fyrir nemendur sem glíma við námserfiðleika. 

Einstaklingsmiðað nám hefur verið tekið upp víða en þó vantar enn þá námsefni sem 

styður við það. Þó að þessi kennslubók sé hönnuð fyrir nemendur með námserfiðleika þá 

er hún byggð á aðferðum sem aðstoða alla nemendur. Þær aðferðir sem notaðar eru til 

þess að koma til móts við þarfir nemenda með námserfiðleika gagnast einnig öðrum 

nemendum. 

Helstu áherslurnar í kennslubókinni eru í uppbyggingu textans. Textinn er hannaður til 

þess að vera auðlæsari fyrir nemendur sem eiga erfitt með lestur og til að ná til nemenda 

svo þeir tengist honum betur og skilji hann betur. Í kennslubókinni eru engin ártöl og 

engin mannanöfn. Sagan sem er sögð er aðallega um íslenskt samfélag og atburði á 20. 

öld. 
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Abstract 

A history textbook designed for teenagers with learning disabilities: Iceland in the 20th 

century 

This thesis is a history textbook made for teenagers with learning disabilities. This paper is 

composed by two parts, firstly there is the theoretical framework about how textbooks 

like that should be written and lastly there is the textbook itself. The theoretical 

framework covers how to create a textbook so it can help students with learning 

disabilities. It also covers what history textbooks should include. The textbook that 

follows is written according to the theoretical framework.  

There is a big shortage of learning materials for students with learning disabilities. 

Differentiated Instruction is being used in many places but there is still a big shortage of 

learning materials to support it. Although this textbook is designed for students with 

learning disabilities, its design can help all students. The methods that are used also 

benefit other students.  

The most emphasis is put on the text design of the textbook. The text is designed to 

be legible for students who have a hard time reading and to connect better with students 

so they have an easier time understanding it. There are no dates and no personal names 

in the textbook. The history is mostly about Icelandic community and events in the 20th 

century. 
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1 Inngangur 

Á grunnskólagöngu minni fannst mér oft kennslubækurnar í sögu vera skrifaðar fyrir 

einhverja aðra en mig eða fyrir aðra nemendur. Ég skildi aldrei af hverju þetta væri svona. 

Ég hafði mjög gaman af sögu og var góður í þeirri námsgrein í skóla. En ég þurfti alltaf að 

sækja mér þann fróðleik út fyrir skólabókina. Í rituðu máli var það aðallega yfirlitsrit eða 

internetið. Kennararnir gátu frætt mig á ýmsan hátt en kennslubókin átti talsvert erfiðara 

með það. Eftir að ég hóf kennaranám í samfélagsgreinum þá furðaði sumt fólk sig á því 

eftir að hafa spurt mig hvað ég væri að læra. Þessu fólki fannst saga svo leiðinleg grein 

þegar það hafði verið í grunnskóla og kenndi það gjarnan kennslubókinni um. Þá fyrst fór 

ég að hugsa með mér að þetta þyrfti ekki að vera svona. Kennslubækur í sögu þurfa ekki 

að vera svona erfiðar og fjarlægar lesandanum. 

Við vinnu á þessari ritgerð talaði ég við tvo kennslubókahöfunda í sögu og las 

útskýringar eftir þann þriðja. Enginn þeirra hafði rannsakað hvað ætti að vera í 

kennslubókum eða hvernig ætti að skrifa kennslubækur svo þær höfðuðu til nemenda. 

Allir skrifuðu einfaldlega eins og þeim fannst að sögukennslubók ætti að vera. Þeir voru þó 

allir kennslufræðingar og/eða sagnfræðingar svo þeir voru ekki óreyndir á þessu sviði. 

Mér fannst sérstakt að ekki væru til neinar leiðbeiningar fyrir kennslubókagerð. Þar að 

auki eru lög um námsefnisgerð og hæfnismat á námsbókum hálfkláruð og óljós. Þau eru á 

því stigi að mér fannst ég ekki geta fjallað um þau í greinargerðinni eða stuðst við þau við 

gerð kennslubókarinnar. Það er sérstakt því mikill hluti af námi nemenda er að lesa til þess 

að læra. Kennslubækur eru stór hluti af daglegu lífi nemenda innan skólans. Margir 

nemendur eiga erfitt með að skilja texta kennslubókanna. Ástæður þess geta verið 

margar, eins og til dæmis að hæfni þeirra til þess að lesa sé ábótavant, orðaforði þeirra 

ekki nægur eða að nemendur séu einfaldlega ekki vanir uppbyggingu textans sem er 

notaður í kennslubækur (Reichenberg, 2000). 

Þegar ég fór að lesa mér til um hvernig kennslubækur gætu stutt við einstaklingsmiðað 

nám varð ég hissa á því hversu lítið efni var til um það. Það er til heilmikið efni um 

einstaklingsmiðað nám en þar er talað um hvernig hægt er að gera tilbreytingar frá 

bókinni eða laga námið að ólíkum þörfum nemenda. Aldrei hvernig hægt væri að nota 

bókina í einstaklingsmiðuðu námi. Mér fannst eins og það væri bannað að tala um 

kennslubókina í einstaklingsmiðuðu námi. Það var hvergi talað um að einstaklingsmiðað 

nám ætti að vera bókarlaust, en mér fannst greinahöfundar oft tala í kringum bókina og 

ekki gera ráð fyrir henni. 

Það eru þó til nokkrar rannsóknir á því hvernig hægt sé að skrifa og byggja upp texta 

svo nemendur með námserfiðleika geti lesið hann með betri árangri. En margar þessara 
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rannsókna eru orðnar gamlar og taka nánast allar fram að þörf sé á frekari rannsóknum. 

Ég var í þeirri stöðu að líta á tuttugu ára gamlar rannsóknir sem nýlegar. 

Það er mikilvægt að kennslubækur taki tillit til nemenda, þar á meðal þeirra sem eiga í 

erfiðleikum með lestur (Berkeley, Sheri og fl., 2014). Nemendum sem glíma við 

námserfiðleika fer sífellt fjölgandi. Þá skortir réttu aðferðirnar og hæfnina til þess að 

meðhöndla ritað mál og eru þá í mótbyr þegar kemur að hefðbundinni kennslu (Dull, 

Laura og Van Garderen, 2005). Þess vegna er þörf á frekari rannsóknum á þessu sviði svo 

nemendur sem glíma við námserfiðleika fái námsefni við hæfi, bækur sem þeir ráða við og 

lendi ekki enn aftar námslega en þeir nemendur sem ekki glíma við námserfiðleika.  

Í þessu verkefni eru allir nemendur með námserfiðleika hafðir í huga sem einn hópur 

en ekki flokkaðir eftir þeim erfiðleikum sem þeir glíma við. Það er á vissan hátt ekki rétt að 

gera það því þessi hópur er mjög fjölbreytilegur og það er ágreiningsmál út á fyrir sig hvar 

ætti þá að leggja línuna. Þessi hópur er það margbreytilegur að áætlað er að 1-5% barna 

með námserfiðleika séu framúrskarandi nemendur (Viersen, Kroesbergen, Slot og Bree, 

2016). Það er engan veginn hægt að skrifa eina bók sem á að koma til móts við alla 

nemendur, hvort sem þeir glíma við námserfiðleika eða ekki. Kennarinn í kennslustofunni 

er enn þá og verður alltaf aðalhjálpartækið sem nemendur hafa. Þessi bók er ekki skrifuð 

til þess að koma í staðinn fyrir kennarann sem hjálpar nemendum heldur er hún ætluð til 

þess að aðstoða hann við að sinna nemendum með námserfiðleika og koma betur til móts 

við þarfir þeirra. 
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2 Kosturinn við það að fresta 

Ég ætla ekki að mæla með því að fresta verkefnum en í mínu tilfelli þá hjálpaði það mér á 

vissan hátt. Það tók mig fimm misseri að ljúka við þessa ritgerð. Ég fékk lokafrest og svo 

aukafrest ofan á það vegna aðstæðna. Það voru ýmsar ástæður fyrir því að verkefnið 

frestaðist, það vera vegna vinnu, áfalls, skipulagsleysis og svo margt fleira sem allt fór í 

einn hrærigraut, margt sem hægt var að komast hjá, en sumt ekki. En á þessum tíma 

þurfti ég oft að byrja upp á nýtt á sama verkefninu eða koma mér aftur inn í eitthvað sem 

ég hafði sett mig inní áður en hafði dottið út úr því vegna sinnuleysis. Verkefnið var samt 

alltaf byggt á sama grunni, sömu grunnhugmyndum og ég hafði um hvernig verkefnið ætti 

að vera. En þó að ég ynni ekki í verkefninu á hverjum degi og jafnvel þegar það voru 

langar pásur þá var hugurinn minn alltaf við það. Það var alltaf að malla aftan í 

hnakkanum á mér. Ég var að hugsa um það og það var að þróast í hausnum á mér allan 

þennan tíma.  

Þegar ég hugsa til baka þegar ég var rétt að byrja á verkefninu og ber hugmyndina 

mína þá saman við það sem ég hef núna sé ég kostulegan mun. Þó að þessi tveir hlutar af 

verkefninu, eins og þeir litu út í upphafi og síðan lokin séu byggðir á sama grunni þá er 

heilmikill munur á milli þeirra. Ef ég hefði lokið við verkefnið á fyrsta misserinu eftir að 

hafa byrjað á því hefði kennslubókin minnt helst á framhaldskólaritgerð. Með því að láta 

kennslubókina malla í hausnum á mér allan þennan tíma þá fékk ég margar nýjar 

hugmyndir um það hvernig kennslubók ætti að vera uppbyggð og fór þar af leiðandi að 

finna rökstuðning fyrir þeim hugmyndum. Þegar ég segi að hún hefði minnt helst á 

framhaldskólaritgerð þá á ég við að kennslubókin hefði í stuttu máli orðið venjuleg sögu 

frásögn með léttu orðavali. Kannski ekkert frábrugðin nýlegum sögukennslubókum. Ég 

hefði líklega lent á nokkrum af sömu hugmyndunum og ég fékk seinna með meiri 

rannsóknarvinnu en aldrei allar. Það eru svo margar hliðar, svo mörg atriði sem í fyrstu 

virðast smá og yfirsjáanleg sem mér datt ekki í hug að láta fylgja með í kennslubókinni og 

rökstyðja, ef þetta verkefni hefði ekki fengið þann tíma sem það fékk til þess að malla í 

hausnum á mér. 
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3 Aðalnámskrá Grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er lögð áhersla á allir geti stundað nám við sitt hæfi. Allir 

eiga að hafa jöfn tækifæri til náms óháð aðstæðum hvers og eins. Tækifærin eiga ekki að 

ráðast af því hvort nemandinn glími við fötlun, af hvaða uppruna hann er eða af hvaða 

kyni hann er. Meginhlutverk grunnskólans er að stuðla að alhliða þroska allra nemenda. Í 

því felst að nám sé á forsendum hvers nemanda og fari fram í hvetjandi námsumhverfi þar 

sem nemandinn finnur fyrir öryggi. Grunnskólinn á að koma til móts við námslegar og 

félagsfræðilegar þarfir hvers nemanda. Það á að bera virðingu fyrir mismunandi þörfum 

og hæfileikum nemendanna. Nemendahópurinn er margbreytilegur og þar af leiðandi eru 

þarfir nemenda ólíkar. Sveitarfélög bera ábyrg á því að nemendur fái sérstakan stuðning í 

skólakerfinu í samræmi við þeirra sérþarfir. Þeir sem teljast sem nemendur með sérþarfir 

eru þeir sem eiga erfitt með nám vegna námserfiðleika, tilfinningalegra eða félagslegra 

erfiðleika og/eða fötlunar, nemendur með leshömlun, langveikir nemendur, nemendur 

með þroskahömlun, geðraskanir og aðrir nemendur með heilsutengdar sérþarfir. 

 Það sem aðalnámskrá segir um samfélagsgreinar og sögukennslu er að 

,samfélagsgreinar eru þær greinar sem fjalla um samfélög og menningu á upplýsandi og 

gagnrýninn hátt. Þær eiga sér grundvöll í þeirri skyldu hvers samfélags að fræða 

nemendur um gildi eins og jafnrétti, lýðræði, umhyggju og virðingu og þýðingu þessara 

gilda fyrir farælt líf (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 195). Markmið samfélagsgreina er 

að hjálpa nemendunum að skilja margar af þeim hugmyndum og hugsjónum sem mynda 

viðhorf okkar til umhverfis, auðlinda, menningar og sögu. Þær eiga að gera nemendum 

kleift að nálgast samfélagsleg og siðferðisleg álitamál með hjálp samræðunnar og nota rök 

til þess að móta afstöðu sína. Nemendur eiga að geta tileinkað sér réttsýni, gildismat og 

ábyrgð með því að þeir þurfa að byggja upp hæfni svo þeir geti sett sig í fótspor annarra 

og geti séð fyrir afleiðingar gerða sinna sem snerta þá sjálfa, umhverfið og allt þjóðfélagið 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 
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4 Einstaklingsmiðað nám 

Einstaklingsmiðað nám er þegar kennslan er sniðin að ólíkum þörfum mismunandi 

nemendahópa. Unglingar á sama aldri eru ekki allir eins þegar kemur að því að læra. Rétt 

eins og þeir eru misstórir, hafa mismunandi áhugamál, búa yfir ólíkum persónuleikum og 

það sem þeim líkar eða mislíkar er margbreytilegt. Fyrir suma nemendur er námefnið of 

erfitt, fyrir aðra of létt og fyrir marga er það bara ekki rétt sett fram. Það þýðir samt ekki 

að nemandi sem t.d. á í erfiðleikum með að skilja viðfangsefnið eigi að fá léttara 

viðfangsefni, efni sem er hannað fyrir yngri nemendur eða færri spurningar á prófi. Þess 

konar viðbrögð eða úrræði geta haft slæm áhrif á nemandann, hægt á eða jafnvel stöðvað 

þroska hans. Aftur á móti á sá nemandi eða nemendahópur að fá námsefni sem sniðið er 

að hans þörfum. Námsefni sem er sett fram þannig að hann á auðveldara með að tileinka 

sér það og innihald þess. 

Það á ekki að gefa hverjum einasta nemanda sérstakt námsefni sem sniðið er eftir 

hans þörfum og getu. Enginn kennara hefur tíma eða orku fyrir það. Kennarinn á að meta 

hvað nemendur læra, hvernig þeir læra og hvernig þeir túlka það sem þeir hafa lært. Þetta 

þýðir samt ekki að það eigi að flokka nemendur eftir námslegri getu eða mynda 

mismunandi getuhópa innan kennslustofunnar. Nemendur með mismunandi þarfir eiga 

einnig að geta unnið saman þegar þess þarf (Tomlinson, 2001) og þarf kennarinn að 

skipuleggja nám og kennslu sem gerir þeim það.  

Á undanförnum árum hefur einstaklingsmiðuð kennsla og nám aukist og hefur mikið 

verið fjallað um það í skólaumræðu og - starfi. En þrátt fyrir þennan áhuga og áherslu á 

einstaklingsmiðað nám er samt skortur á einstaklingsmiðuðu námsefni. Jafnframt er mikill 

skortur á rannsóknum á þessu sviði sem fræðimenn hafa lengi bent á (Aldís Yngvadóttir, 

2008). 

Fólk bregst á mismunandi hátt við sömu aðstæðum, líkar eða mislíkar ólíkir hlutir, 

hegðar sér á ólíkan hátt og vinnur ekki eins úr reynslu sinni. Velferð nemanda er að veði. 

Nemendur fá oft ekki tækifæri til þess að vinna á sinn hátt. Menntastofnanir einblína ekki 

nægilega mikið á einstaklinginn heldur of mikið á heildina. Jafnvægið þarf að vera rétt 

milli þess að aðstoða nemandann og að leggja fyrir hann krefjandi verkefni. Ef nemendur 

fá alltaf að vinna innan síns þægindaramma, og með sínum aðferðum, þá er hætta á að 

þeir verði ekki vel undirbúnir fyrir lífið. Ef þeir eru þvingaðir til þess að vinna alltaf fyrir 

utan þægindarammann við aðstæður sem henta þeim ekki þá er líklegt að þeir nái litlum 

eða engum árangri því námið er of erfitt fyrir þá. Hver nemandi þarf að upplifa árangur til 

þess að öðlast aukið sjálfstraust. Það þarf að bera virðingu fyrir persónulegum stíl 
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nemenda því það er hvetjandi fyrir nemendur, eykur frumkvæði, auk þess að möguleiki á 

að þeir nái betri árangri eykst (Ginnis, 2004) 
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5 Markmið sögukennslu 

Sögukennsla er aldagömul og er hægt að rekja hana a.m.k. aftur til Forn-Grikkja. Gunnar 

Karlsson (1982) segir að hún litist mikið af tíðarandanum hverju sinni. Sagan sem var 

kennd á 19. öld í Evrópu litaðist af gildismati frjálslynds borgaralegs ríkisvalds. Hlutverk 

hennar var að vekja upp þjóðernistilfinningu ungs fólks í ríkinu. Það var gert með því að 

sannfæra fólkið um að það væri hluti af góðri og merkilegri þjóð og þess vegna væri 

mikilvægt fyrir það að leggja mikið á sig fyrir þjóð sína. Sagan átti að vekja börn og 

ungmenni til framtakssemi, ýta undir dugnað, vekja upp hugmyndaflug, vilja og 

tilfinningar. Markmiðið var að gera fólk undirgefið ríkisvaldinu en um leið áhugasamara og 

virkara í samfélaginu. Sagan byggðist oft á frásögn um baráttu þess góða gegn því illa til 

þess að vekja áhuga svo nemendur gætu tekið tilfinningalega afstöðu með þeim góðu. 

Auðvitað var það góða einstaklingar af sama þjóðerni og lesandinn, á móti erlendri þjóð. 

Þess háttar frásögn vakti þjóðernishyggju, einstaklingsdýrkun og vekjandi frásögn og hefur 

þetta verið kallað klassísk sögukennsla eða vekjandi saga. Styrkleikar vekjandi sögu er að 

hún hefur skýr markmið fyrir kennara og kennslubókahöfunda en ókosturinn er að hún 

segir einungis frá einni hlið. 

Vinna og kennsla byggð á hugmyndafræði vekjandi sögu minnkaði eftir að 

þjóðernishyggjan sem hún skapaði leiddi til heimsstyrjalda. Þá þróaðist sögukennslan í að 

fjalla meira um verkafólk en ekki einungis um sigursæla kónga og ríkisstjórnir. En þrátt 

fyrir það byggðist sögukennsla ennþá aðallega á sigursælum kóngum og ríkisstjórnum. 

Uppeldislega markmiðið var farið en sögukennslan kenndi ennþá gamla hugsunarháttinn. 

Uppbygging sögukennslu byggðist meira á venjum en markmiðum. Þessi venjubundna 

sögukennsla er kölluð hlutgerð saga. Margir hópar vilja að þeirra málefni rati inn í 

sögubækurnar. Verkalýðssinnar, kvenréttindasinnar og náttúruvísindasinnar vilja allir að 

fjallað sé um þeirra málefni. Kennslubókahöfundar eru í vandræðum með hlutgerðu 

frásögnina og taka til þess bragðs að fjalla stuttlega og yfirborðskennt um mörg málefni á 

hlutlausan hátt til þess að koma til móts við alla í stuttri kennslubók. Það verður ekkert 

rými fyrir útskýringar, ekkert til þess að tengja orsakir og afleiðingar og fá fram 

orsakasamhengi og þá verður efnið skiljanlegt fyrir nemendurna. Niðurstaðan verður saga 

sem fæst börn eða unglingar vilja læra, saga sem fáir geta lært og þó svo nemendur læri 

hana mun það ekki auka þroska þeirra (Gunnar Karsson, 1982). 
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6 Hvað á að vera í sögukennslubók? 

„Það hefur verið haft eftir einhverjum, jafnvel einhverjum vitrum og fróðum 

manni , að aðeins eitt væri hægt að læra af sögunni, nefnilega það að ekkert 

væri hægt að læra af sögunni. Með því er væntanlega átt við að lærdómar 

sem menn hafa þóst draga af sögunni hafi oftar en ekki reynst rangir. Að nota 

þekkingu um fortíðina til að spá um framvindu virðist sæmilega vís aðferð til 

að verða sér til skammar, fyrr eða síðar. Herforingjar búa sig sífellt undir 

síðasta stríð, aldrei það næsta, hefur líka verið sagt. Einhverjum kann að 

finnast þetta dapurlegur vitnisburður um fánýti þess að leggja stund á sögu, 

það eina sem hún getur sannað er eigið gagnleysi. Ég held hins vegar að þessi 

þversögn segi á sinn hátt einmitt sannleikann um það hvers konar 

lærdómsgildi sagan hefur“ (Gunnar Karlsson, 1990. bls. 172). 

Sögur eru eitthvað sem við segjum börnum jafnt sem fullorðnum. Þær fjalla um það 

sem samfélaginu finnst um sjálft sig og hvernig afstaða þess breytist með tímanum. En 

þrátt fyrir allar breytingar þá hefur hvert land eða þjóð ákveðna útgáfu af sögunni sem er 

innprentuð í sameiginlegt minni samfélagsins. Þessi útgáfa er oft talin réttari en rök, 

vísindi, kenningar eða pólitísk sjónarmið. En þrátt fyrir fjölbreytileikann sem finnst í 

kennslubókum, sérstaklega þegar inntak þeirra er borið saman á milli landa, hafa þær 

oftast sama markmiðið. Markmið þeirra er að móta næstu kynslóð. Meðal annars með því 

að gefa bjarta mynd af sögu landsins en á sama tíma að líta ekki fram hjá myrkum köflum í 

sögu landsins. Kennslubækur eiga líka að fjalla um hina myrku tíma, en þá er mikilvægt að 

útskýra af hverju þessir slæmu atburðir gerðust, ekki bara segja frá því sem gerðist. 

Tilgangurinn er að reyna að koma í veg fyrir að við lendum í því sama í framtíðinni, að 

hlutirnir fari í sama farveg og að við endurtökum mistök fortíðarinnar. Sagan er til þess að 

læra af henni. En á sama tíma og það má ekki geri of lítið úr dökkum tímum fortíðarinnar, 

þá má ekki koma í veg fyrir trú nemenda á nútíðinni eða framtíðinni. Það má ekki koma 

ábyrgð á sögu fortíðarinnar á nemendur samtímans, eða láta þeim líða illa yfir gjörðum 

forfeðra þeirra eða samlanda úr fortíðinni. Það einfaldlega gerir engum gott (Danilov, 

2011).  

Gunnar Karlsson (1992) heldur því fram að Aðalnámskrár grunnskóla hafi lengst af 

byggt á þekkingarmarkmiðum sem eru í stuttu máli þau að læra um fortíðina fortíðarinnar 

vegna. Það voru lengi ekki nein markmið né tilgangur á bak við sögukennslu. Það sem var 

haldið að væri mikilvægt fyrir börnin að læra var eitthvað sem höfundur taldi að væri 

lifandi menningararfur samtímans. Það er þó mikilvægt á sinn hátt og ekki gagnlaust að 

þekkja fortíðina fortíðarinnar vegna. Það er margt í okkar menningu sem skilst ekki nema 
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með sögulegri þekkingu. Sem dæmi er hægt að nefna skáldskap þegar höfundar byggja á 

því að áhorfendur eða lesendur hafi grunnþekkingu á efninu. Ísland er sögufrægt land og 

sagan laðar marga erlenda ferðamenn til landsins. Það myndi þá ekki koma vel út ef 

Íslendingar sjálfir þekktu ekki sína eigin sögu og væri jafnvel fráhrindandi ef íbúar og/eða 

starfsfólk á sögufrægum stöðum hefðu a.m.k. ekki smávægilega þekkingu á sögunni. 

Sömuleiðis er ýmislegt í tungumáli okkar sem skilst ekki nema með þekkingu á sögunni og 

má þar helst nefna hin ýmsu íslensku orðtök sem eiga uppruna í horfnum starfsháttum 

fyrri tíma.(Gunnar Karlsson, 1992) 

Það er mikilvægt að geta séð söguna frá fleiri en einu sjónarmiði. Mörg sjónarmið (e. 

multiperspectivity) er þegar við gerum ráð fyrir annarra manna sjónarmiðum og bætum 

þeim við okkar eigin sjónarmið. Það þýðir að við sjálf höfum skilning á því að menning 

okkar litast af okkar eigin sjónarmiðum, skoðunum og túlkun okkar á því hvað gerðist og 

af hverju. Það litast af því hvað okkur finnst merkilegt og hvað ekki og litast einnig af 

hlutdrægni. Til þess að uppfylla mörg sjónarmið þarf fyrst að vera vilji til þess að sættast á 

það að aðrir geta haft önnur sjónarmið á heiminn heldur en maður sjálfur og að þessi 

sjónarmið eru jafn merk og manns eigin. Síðan þarf að hafa vilja til þess að setja sig í spor 

annarra og sjá heiminn frá þeirra sjónarmiði (Stadling, 2003). Mörg sjónarmið í sögu er að 

fjalla um viðburði frá fleiri en einni hlið (Low-Beer, 1997). 

Sagnfræði byggist mikið á því hver skrifar og frá hvaða sjónarmiði viðkomandi skrifar 

söguna. Þess vegna er mikilvægt að lesa söguna með gagnrýnni hugsun. Það er engin ein 

útskýring á því hvað er gagnrýnin hugsun, enda myndi það stangast á við gagnrýna 

hugsun. Íslenskir heimspekingar styðjast oft við greiningu Páls Skúlasonar (2011) sem 

útskýrði hugtakið gagnrýn hugsun: 

„Gagnrýnin er sú hugsun sem felst ekki á neina skoðun eða fullyrðingu nema 

hún hafi fyrst rannsakað hvað í henni felst og fundið fullnægjandi rök fyrir 

henni. Með öðrum orðum: gagnrýnin hugsun leitar að nýjum og betri rökum 

fyrir skoðunum sínum og hugmyndum og er þar af leiðandi sífellt að 

endurskoða þær“ (Páll Skúlason, 2011). 

Þorsteinn Helgason (2011) segir að til þess að taka gagnrýnið á hlutunum þurfi að skilja 

þá, bæði inntak þeirra og samhengi. Hún felist ekki einungis í því að finna rök með eða á 

móti eða að finna villur í rökum. Undirstaða gagnrýnnar hugsunar sé siðfræðisleg afstaða 

og vönduð vinnubrögð sem taki ekki öllum fullyrðingum sem sjálfsögðum hlut án þess að 

tortryggja þær. Gagnrýnin hugsun sé mikilvæg og er hún talin ein af stoðum lýðræðis og 

vísindalegrar starfsemi. Skólakerfið ætti að byggjast á lýðræði og vísindum og þar með 

gagnrýnni hugsun.  
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Námsgögn eru mikilvæg þegar kemur að því að kenna gagnrýna hugsun. Námsgögnin 

geta ýtt undir gagnrýna hugsun en geta líka allt eins drepið hana niður ef ekki er rétt farið 

að. Þó að kennslubækur séu mikilvægar þegar kemur að því að kenna gagnrýna hugsun þá 

eru þær aldrei nefndar í norrænum námskrá þegar fjallað er um gagnrýna hugsun. 

Könnun sem gerð var á meðal sögukennara í þrem norrænum löndum sýndi að meirihluti 

kennaranna fannst kennslubækur leggja meiri áherslu á sögulegt yfirlit heldur en 

sjálfstæða hugsun nemenda. Þessir kennarar sögðust oft vera með námsgögn sem 

miðluðu öðrum gildum en þeim fannst mikilvægt. Þeirra lausn var þá að nota annað efni í 

staðinn eða til hliðsjónar og einnig að tala við nemendur um efnið (Þorsteinn Helgason, 

2011). 

 Samkvæmt Páli Skúlasyni (2011) þarf að kenna gagnrýna hugsun vegna þess að það er 

rangt að trúa einhverju á ófullnægjandi forsendum. Gagnrýnin hugsun er undirstaða nær 

allrar fræðimennsku. Þaðan koma allar spurningar um marktæk rök og gildar forsendur. 

Gagnrýnin hugsun er mjög mikilvæg fyrir þá sem vilja efla menntun og þekkingu, hún er 

forsenda fyrir starfi þeirra. 

Gagnrýni er oft talið neikvætt orð og að því fylgi aðallega neikvæð umsögn. Það er oft 

tengt við það þegar sett er út á eitthvað, þ.e.a.s. á neikvæðan hátt. En gagnrýni er svo 

miklu meira. Gagnrýni er að að trúa ekki öllu að óathuguðu máli. Hvort sem það kemur frá 

foreldrum, kennara eða fjölmiðlum. Það þýðir samt ekki að ekki eigi að trúa neinu sem 

maður sér eða heyrir né að efast eigi um það allt. Það þýðir að þó að oft þurfi að treysta á 

álit annarra þá á ekki að trúa þeim blindandi, heldur að hlusta á rök þeirra. En það að biðja 

aðra ávallt um rök er ekki endilega gagnrýnin hugsun. Fólk hefur oft tilhneigingu til þess 

að finna eitthvað að skoðunum og rökum annarra en það þarf ekki endilega að vera 

gagnrýnin hugsun. Gagnrýnin hugsun er frekar sú viðleitni og vilji til þess að rannsaka 

hlutina. Þessi þunna lína á milli þess að vera gagnrýninn í hugsun og að vera einfaldlega á 

móti hlutunum sýnir að það er erfitt að kenna gagnrýna hugsun. Það er ekki nóg að kenna 

nemendum að rannsaka hlutina á eigin spýtur. Það þarf að kenna nemendum að treysta 

niðurstöðum rannsókna fremur en eigin hugsunum og hagsmunum. Það á ekki að trúa 

hlutum út frá ófullnægjandi forsendum. Þessi hugsun þarf að vera djúpt inni í vitund 

nemendanna, þetta þarf að vera hugsunarmátinn þeirra ef þetta á að teljast gagnrýnin 

hugsun. Þetta þarf að vera lögmál sem er almennt gildi. Annars er gagnrýnin hugsun ekki 

til staðar. Til þess að kenna gagnrýna hugsun þarf að móta viðeigandi kennsluefni og 

aðferðir til þess að innprenta það í huga nemenda að trúa engu á ófullnægjandi 

forsendum. En þó svo að nemendum hafi verið kennd gagnrýnin hugsun á einhverju sviði 

þá er það ekki gefið að þeir tileinki sér gagnrýna hugsun á öllum sviðum sem þeir mynda 
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sér skoðun á. Þó svo vissulega að það að læra gagnrýna hugsun hjálpi. Það má gjarnar 

segja að dómgreindarleysi sé andstæðan við gagnrýna hugsun (Páll Skúlason, 2011). 
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7 Dulin námskrá 

Menntun þarf að stuðla að viðhorfi sem þróar siðferðislegt viðmót fyrir börn svo þau geti 

þroskast í áreiðanlega, vel alda og sjálfstæða einstaklinga. Sögukennslubækur, jafnt sem 

aðrar kennslubækur, eiga að fjalla um fólk sem eru þess verðugt að vera til umfjöllunar. 

Einstaklingar sem eru góðar fyrirmyndir. Ímynd þeirra getur hjálpað nemendum að taka 

réttar ákvarðanir og að hafa rétta dómgreind undir pressu. Innihald viðfangsefnanna á að 

verðlauna dyggð og dæma last. Ef farið er rétt með fyrirmyndirnar er það ein allra besta 

aðferðin til þess að kenna jákvætt viðmót og aga. Menntakerfið í heild þarf að leggja 

áherslu á að nemendur læri að greina rétt frá röngu og að ófélagslynd hegðun á ekki að 

viðgangast. Það má ekki gera lítið úr heiðarleika. Áhersla á heiðarleika í menntakerfinu 

hefur möguleika á að minnka spillingu og aðra óvættir í samfélaginu (Gachukia og Chung. 

2005) 

Í menntakerfi, sem stuðlar að menntun fyrir alla, á menntunin að ýta undir 

samfélagslega ábyrgð og umhyggju fyrir náunganum. Það er hægt að gera með mörgum 

aðferðum sem ýta undir samkennd og ná yfir marga fjölbreytta hópa. Þetta er hægt að 

gera með því að birta jákvæð persónueinkenni í bókarpersónum. Þegar 

samfélagsmeðvitund er viljandi sett inn í námsefni leiðir það til sjálfsþroska sem er ekki 

knúinn áfram af sjálfselsku. 

Kennslubækur eiga að byggja á dygðum sem stuðla að virðingu. Mikilvægi þess að 

vinna saman, deila og að kunna að meðtaka það sem hver og einn hefur fram að bjóða 

skal ávallt vera viðfangsefni. Það þarf reglulega að minna ungt fólk á að hugsa um velferð 

þeirra sem minna mega sín í þjóðfélaginu. Kennslubókin getur endurspeglað þá sem hugsa 

vel um þá sem minna mega sín og þar með virkað sem hvatning til þess (Gachukia og 

Chung, 2005). 

Það er hægt að túlka menningu sem eins konar heimsýn á samfélag. Skólinn er 

smækkuð útgáfa (e. microcosm) af samfélagi þar sem jafningjar læra hvernig þeir eiga að 

haga sér í stærra samfélagi. Í nútímasamfélagi eru skólar orðnir einhverjir mikilvægustu 

samkomustaðirnir þar sem hægt er að umgangast annað fólk. Þar með er skólinn orðinn 

ein allra mikilvægasta menningarstofnun samfélagsins. Kennslubækur eru ein öflugustu 

verkfærin innan skólakerfisins og hafa áhrif á það hvernig menning er meðtekin.  

Ungt fólk er sérstaklega viðkvæmt fyrir utanaðkomandi menningaráhrifum. 

Sérstaklega menningaráhrifum sem eiga að vera betri en þeirra eigin. Menntamál geta 

spornað við þessu með því að kenna ungu fólki um sína eigin menningu og 

menningararfleið. Ef ungt fólk þekkir vel sína eigin menningu eru þau ólíklegri til þess að 

fylgja nýrri menningarbylgju sem ríður yfir. Menning landsins á ávallt að vera í 
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bakgrunninum í kennslubókum og sem kennslutæki í ýmsum myndum. Kennslubækur 

eiga að innahalda margskonar en sannar hefðir, siði og annað sem snýr að menningu. Eins 

og fatnað, húsaskjól, mat, tónlist og margt annað. Slík umfjöllun á einnig að draga athygli 

lesandans að neikvæðum hliðum menningarinnar og siðanna sem eru stundaðir, því 

lesandinn þarf að skilja að engin menning er fullkomin (Gachukia og Chung, 2005). 

Það er hægt að ná fram dugnaði með góðri tímastjórnun innan og utan 

kennslustofunnar, með skapandi og áhugaverðum verkum og einnig með gagnlegum 

nálgunum. Leiðinleg kennslustund mun drepa áhuga nemenda. Kennarinn og 

kennslubókin þurfa að vinna saman til þess að ná góðum árangri. Kennslubókin þarf að 

höfða til starfskenningar kennarans svo hann velji hana en einnig þarf kennslubókin að 

leggja til kennsluaðferðir fyrir kennarann. Nemendur þurfa að viðhalda metnaðinum til 

þess að uppgötva hlutina sjálfir. Tíminn sem fer í að hlusta á kennarann þarf að vera 

stuttur, nákvæmur og eitthvað þarf að gerast eftir þann tíma (Gachukia og Chung, 2005). 

Það er stór spurning hvort og þá hvernig eigi að kenna föðurlandsást (e. patriotism) og 

þar með að gera nemendurna að föðurlandsvinum. Föðurlandsvinir er fólk sem er stolt af 

sínu eigin samfélagi og landi. Það nýtur þess að tala móðurmál sitt við samlanda sína, 

fagnar íþróttafólki þjóðarinnar þegar það keppir við íþróttafólk af öðru þjóðerni og fagnar 

áhrifum sem listamenn þeirra eigin lands hafa á menningu í heiminum. Það dáist að 

fegurð landsins og kennileitum (Hand, 2011). 

Oft er kennsla föðurlandsástar í skólum víðsvegar um heiminn byggð að verulegu leyti 

á fölskum forsendum og skáldskap sem er til í hverju landi (Hand, 2011). Það er ekki rétt 

að búa til ást á landinu sínu með því að ljúga viljandi um það. Menntun á föðurlandsást 

sem byggist á því að ýkja, ljúga, gleyma og skáldsetja verður ekki að sannri föðurlandsást 

(Archard, 1999). 

Joel Westheimer (2006) segir að það sé hægt að flokka föðurlandsást á marga vegu. Þó 

aðallega í tvennt: í valdboðs föðurlandsást (e. authoritarian patriotism) og lýðræðis 

föðurlandsást (e. democratic patriotism). Valdboðs föðurlandsást er öfgakenndari en 

lýðræðis föðurlandsást. Í valdboðs föðurlandsást er landið þitt besta landið í heiminum og 

það má ekki gagnrýna það. Þú átt að elska landið skilyrðislaust því ef þú elskar það ekki þá 

hatar þú það því það er ekkert þar á milli því landið þitt er það besta í heiminum. Í 

lýðræðs föðurlandsást elskar þú landið þitt en þú mátt gagnrýna það. Þú dáist að 

hugmyndafræðinni í landinu og virðir hana. Þú fylgir ekki ráðamönnum einhuga heldur 

fylgir þú því sem er best fyrir fólkið og samfélagið. 

Það er stundum talið að föðurlandsvinir séu líklegri til þess að sinna borgaralegum 

skyldum sínum umfram aðra. Föðurlandsvinir sjá frekar samlanda sína sem hluta af sínu 

samfélagi og eru þá líklegri til þess að hjálpa þeim sem hjálp þurfa. En það er ekki hægt að 



22 

sanna það svo það þarf ekki endilega að vera. Sumir berjast fyrir réttlæti, ekki af því þeir 

eru föðurlandsvinir, heldur af því að réttlætiskennd þeirra krefst þess. Flestir sem dreifa 

auðnum t.d. með því að borga skatta gera það ekki vegna þess að það er betra fyrir landið 

og samlanda þeirra, heldur af því annars er þeim refsað fyrir að gera það ekki. Fólk þarf 

ekki endilega að vera föðurlandsvinir til þess að sinna borgaralegum skyldum sínum. Það 

eru margir aðrir þættir sem spila þar inn í. 

Föðurlandsást gerir fólk hamingjusamara. Föðurlandsvinir fá hamingju frá landinu sínu 

og menningu með því að lesa um það, horfa á íþróttaviðburði o.s.frv. Fólk græðir á því að 

vera föðurlandsvinir en hamingja fólks byggist ekki á föðurlandsást. Ef fólk öðlast ekki 

hamingju af ást á föðurlandinu þá finnur það hamingju annarstaðar. Það er hægt að sækja 

hamingju til einstaklinga, samfélaga, stofnana, hugmynda, starfa, íþrótta, bóka, bygginga 

og svo mætti áfram telja. Þetta eru allt saman hlutir sem hægt er að sækja hamingju til 

(Hand, 2011). 
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8  Mínar áherslur 

Það voru nokkrar aðferðir sem mig langaði til þess að hafa en ég fann hvergi rökstuðning 

fyrir þeim. Þess ber þó að geta að ekki fannst heldur rökstuðningur gegn þeim. Þetta eru 

aðferðir sem tíðkast ekki í hefðbundnum sögukennslubókum en mig langaði að væru í 

kennslubókinni minni. Ég tel að þessar aðferðir geti aukið áhuga nemenda á 

viðfangsefninu og hjálpað nemendum með námserfiðleika að meðtaka textann betur. 

Margir þeirra sem líkar ekki að læra sögu segja að það sé út af kröfunni um 

utanbókarlærdóm. Það að læra öll þessi nöfn verður þreytandi og þeir sjá engan tilgang í 

því. Sjálfur sé ég ekki tilganginn í því heldur. Það voru að sjálfsögðu margir einstaklingar 

sem settu mark sitt á söguna, hægt væri að fjalla um það hvar ætti að draga línurnar um 

hverja á að nefna og hverja ekki. Þegar ég les gamlar sögukennslubækur þá finnst mér 

nafnafjöldinn of mikill. Ég hef heyrt aðra líkja sögukennslubók við símaskrá. Ég hef lesið 

kafla um mjög merkan einstakling í ónefndri sögukennslubók þar sem höfundurinn vill 

endilega nefna á nafn algjöra aukapersónu í þeirri umfjöllun. Þetta finnst mér draga úr 

mikilvægi aðalpersónunnar, lesandinn man ekki eftir nafninu hans í þessari nafnasúpu svo 

til hvers að nefna hann? Af hverju ekki að sleppa öllum nöfnunum og fjalla frekar um afrek 

persónunnar, hvernig hún litaði samfélagið eða hvað hún skildi eftir sig? 

Ég fylgi þeirri sagnfræðilegu hugmyndafræði að samfélagið skapi söguna en ekki vissir 

einstaklingar líkt og í kenningunni um mikilmenni (e. Great man Theory) þar sem sagan er 

sögð út frá miklum einstaklingum, og þá aðallega karlmönnum, sem höfðu mikil áhrif 

(Woodbum, 2006). Það eru til sagnfræðilegar stefnur og hugmyndafræði sem er á þann 

veg, eins og t.d. marxísk saga sem segir frá því hvernig verkafólk skapaði söguna og er 

hönnuð til þess að lyfta undir kommúnisma (Maidansky, 2012). Svo er samfélagssaga (e. 

social history) sem segir frá því hvernig samfélög þróast á löngum tíma (Stearns, 2007) og 

saga fólksins (e. people‘s history) sem segir sögu fólks frá sjónarhóli fólks, en er almennt 

byggð á takmörkuðum heimildum og ekki fullkomlega samþykkt sem sagnfræðileg 

hugmyndafræði (Wineburg, 2013). En engin þessara stefna nær að skilgreina þá 

hugmyndafræði sem ég vil hafa í kennslubókinni minni, þar sem samfélagið er í 

brennidepli en fjallað er einnig um nokkrar persónur sem eru þó ekki nefndar á nafn 

heldur geri ég afrek þeirra að afrekum samfélagsins. 

Ég hef fundið rökstuðning bæði fyrir því að efni sögukennslubóka eigi að vera í tímaröð 

eða því raðað eftir þema. En ég hef hvergi fundið rökstuðning fyrir því að ártöl séu óþörf 

og að þau rugli nemendur í því að læra mikilvægari hluti. Kennslubók mín er í tímaröð án 

þess að innihalda ártöl. Mér finnst tímaröðin mikilvæg til þess að geta útskýrt þróunina 

sem varð í samfélaginu. Hvort sem það er þróun á tíðaranda, tísku eða til þess að búa til 
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atburðarrás sem leiðir til einhvers annars. Á sama tíma finnst mér ártölin sjálf ekki 

mikilvæg svo lengi sem það er til staðar nokkurs konar þekking á því hvenær hlutirnir 

gerðust. Hvað gerðist á undan hverju svo hægt sé að sjá hvað orsakaði hvað og hverjar 

afleiðingarnar urðu af því. Þess vegna ákvað ég að hafa ekki eitt einasta ártal í 

kennslubókinni. En til þess að ná samt tímaröð og orsakasamhengi er hver kafli einn 

áratugur. Lesandinn fær að vita hvaða áratugur er til umfjöllunar hverju sinni. Með þessu 

vill ég líka einfalda hlutina og sleppa utanbókarlærdómi og koma þannig til móts við 

nemendur með námserfiðleika. Mér finnst mikilvægara að vita og geta sagt hvað leiddi til 

innrásar Breta og hvað það þýddi fyrir landsmenn frekar en að leggja áherslu á hvaða ár 

það gerðist, svo lengi sem lesandinn skilur að það var á tíma seinni heimstyrjaldarinnar og 

áður en við fengum sjálfstæði. 
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9 Aðferðir við skrif 

Það er margt sem spilar inn í þegar búinn er til góður texti. Þar er hægt að nefna einkenni 

persóna eins og bakgrunnsupplýsingar, áhugamál og önnur smáatriði. Einnig er hægt að 

nefna hvernig textinn er og hvort hann fylgir samfellu (e. coherence), hvernig letur er 

notað, hvernig myndskreytingar eru notaðar og hvernig stíll höfundar er. Það er 

auðveldlega hægt að færa rök fyrir því að eitt sé mikilvægara en annað við hönnun góðs 

texta (Crismore, 1989).  

Það vill oft vera venjan að þegar skrifaðar eru kennslubækur fyrir nemendur sem eiga í 

erfiðleikum með lestur þá gagnast textinn þeim ekki. Textinn er oft skrifaður með stuttum 

og auðveldum setningum þar sem það er auðveldara að lesa stuttar setningar heldur en 

langar. En slíkan texta skortir alla hrynjandi og verður þar af leiðandi erfiðari til lesturs. 

Það er auðveldara fyrir suma nemendur að læra slíkan texta utan bókar en þá án þess að 

skilja innihald textans (Beck, McKeown o.fl., 1991; Reichenberg, 2000). Texti sem saminn 

er fyrir getuminni lesendur verður þar með oft erfiðari en texti sem hannaður er fyrir 

breiðari hóp (Aldís Yngvadóttir, 2008). Kennslubókahöfundar eru farnir að skrifa 

hlutlausan og áhrifalausan texta sem á ekki að móðga neinn en það tekur spennuna og 

ástina úr frásögninni (Dull og Van Garderen, 2005). 

Nemendur sem glíma við námserfiðleika standa frammi fyrir mörgum erfiðleikum 

þegar þeir lesa hefðbundinn skólabókartexta. Nemendur með námserfiðleika hafa sína 

eigin styrkleika og veikleika en eiga það til að glíma við sömu vandamál þegar kemur að 

því að lesa texta í sögukennslu. Þessi vandamál geta t.d. verið að skilja textann, meðtaka 

textann og að nota réttu aðferðirnar við það að lesa textann. Einnig er það vandamál 

þegar nemandi með námserfiðleika rekur sig á nýtt orð í hefðbundum kennslubókartexta. 

Hefðbundnir kennslubókartexta innihalda orð sem einungis eru notuð á því sérsviði og eru 

því nemandanum ókunn. Það vantar líka oft betri baksögu í hefðbundinn 

kennslubókartexta, mikilvægar upplýsingar sem nemandinn þarf til þess að skilja nýja 

viðfangsefnið. Það er líka of oft sem sögukennslubækur innihalda ónýttan fróðleik sem 

gagnlausan fróðleik og nemandinn þarf sjálfur að flokka út hvað er gagnlegt og hvað ekki. 

Þetta eru hlutir sem geta verið erfiðir fyrir hvaða nemanda sem er en þá sérstaklega 

nemendur með námserfiðleika (Hall, 2004). Það eru til ýmsar aðferðir við uppbyggingu 

texta í námsbókum sem fjallað verður um hér. 

9.1 Skiljanlegur texti 

Í sögukennslubókum er ekki nóg að skrifa um ákveðinn viðburð heldur þarf höfundurinn 

að skrifa um hvað orsakaði viðburðinn, hvað fólki fannst um það og loks að gefa í skyn að 
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aðstæðurnar stefna í viðburðinn sem er verið að fjalla um. Með þessu er höfundurinn að 

útskýra, útfæra og opna fyrir mikilvægar upplýsingar með því að gera tenginguna 

greinilega. Höfundurinn á að gera það á skiljanlegan hátt. En ekki með því að reyna að 

koma öllum upplýsingunum fyrir í stuttu máli eins og einni setningu því það setur 

lesandann í þá stöðu að þurfa að beita ágiskunum til að skilja innihaldið. Textinn þarf að 

vera byggður þannig upp að lesandinn sé með á hreinu hvað sé að gerast. Lesandinn þarf 

að geta tengst efninu og geta notað fyrri þekkingu sem hann hafði til þess að tengjast því. 

En það gerist ekki nema höfundurinn veiti lesandanum a.m.k. nokkra grunnþekkingu á 

umfjöllunarefninu (Beck, McKeown, o.fl., 1991). 

9.2 Textinn fær rödd 

Það hafa verið gerðar rannsóknir þar sem tekinn er texti úr kennslubók og honum breytt 

svo að textinn fái rödd. Niðurstöðurnar úr þeim rannsóknum sýna að með því skilja 

lesendur innihald textans betur og muna það betur. Það á sérstaklega við um nemendur 

sem eiga í erfiðleikum með lestur, hvort sem það eru nemendur með námserfiðleika eða 

nemendur með annað móðurmál. Með því að gefa textanum rödd standa þessir 

nemendur mun nær samnemendum sínum sem ekki stríða við erfiðleika í námi (Beck, 

McKeown, o.fl. 1995; Reichenberg, 2000). 

Beck og fleiri (1995) hafa verið að þróa sig áfram í textagerð þar sem þau breyta 

hefðbundnum texta og gefa textanum rödd. Þau notast við þrenns konar þemu sem 

kallast athafnir (e. activity), munnlegt (e. orality) og tengsl (e. connectivity). 

Athafnir felast í því að gera textann kraftmeiri með því að nota sagnorð sem sjá til þess 

að enginn vafi er á túlkun þeirra og með því að hafa manneskjur í fararbroddi í staðinn 

fyrir stofnanir eða annað sem hefur ekkert andlit. Þetta er gert með því að segja 

„Íslendingar ákváðu þá að…“ í staðinn fyrir „Alþingi kaus um að…“ 

Munnlega aðferðin felst í því að notast við talmál eða munnlega framsetningu, eins og 

hversdagslega tjáningu og jafnvel að setja inn samtal. Dæmi um það er setning eins og 

„spurningin var hvernig átti að borga fyrir það?“ 

Tengslin nást með því að mynda samband milli lesandans og textans. Það er hægt með 

því að sýna tilfinningaleg viðbrögð persóna við atburðum, gera samskipti persóna lifandi 

og með því að ávarpa lesandann beint. Þetta er hægt að gera með ýmsum aðferðum eins 

og að láta persónuna setja fram sína persónulegu skoðun eða láta persónuna lýsa 

einhverju frá sínu sjónarhorni. 
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9.3 Frumorðræða 

Þegar höfundur texta er sýnilegur í textanum kallast það frumorðræða (e. 

(metadiscourse). Þá talar höfundurinn og tjáir sig við lesandann, gefur honum innsýn í 

sína skoðun og ávarpar hann í gegnum textann. Þetta er aðferð til þess að ná betur til 

lesandans. Með þessari aðferð getur höfundurinn gert textann þannig að hann falli að 

þörfum lesandans, skilningi hans, fyrri þekkingu og fyrri reynslu (Hyland, 2017). Í 

frumorðræðu getur höfundurinn sýnt lesandanum beint eða óbeint viðhorf sitt til 

umfjöllunarefnisins. Höfundurinn getur sagt lesandanum hvað er mikilvægt í textanum 

hverju sinni, hversu viss höfundurinn er um ákveðnar staðhæfingar, hvað honum finnst 

um umfjöllunarefnið og hann getur stjórnað fjarlægðinni milli sín og lesandans. Áhrif 

höfundar eiga að vera upplífgandi og tjáningarrík. Margar leiðir eru færar til þess að ná 

þessu fram: sem dæmi er hægt að segja Ennþá mikilvægara er að… til þess að undirstrika 

mikilvægi, auðvitað er… til að undirstrika vissu, Kannski er… til að undirstrika óvissu og Því 

miður er… til að sýna tilfinningar gagnvart hugmyndum eða staðreyndum. Frumorðræða 

getur haft orð eins og: því miður eða ábyggilega, línur eins og snúum okkur að…, þessi 

kafli er um…, mér finnst áhugavert að… og svoleiðis dæmi mætti áfram telja. Auk þess 

getur frumorðræða verið frá ýmsum sjónarhornum. Hún getur verið í fyrstu persónu: Ég 

held að…, annarri persónu: Mundu að… eða þriðju persónu: Þessi kafli er um… . Nærvera 

höfundar getur verið lítil eða mikil og fer notkun frumorðræðu alfarið eftir stíl 

höfundarins (Crismore, 1984). 

Rannsóknir hafa sýnt að nemendur tengjast betur texta þar sem höfundurinn er 

sýnilegur. Þeir eru virkari við lestur, meðtaka hann betur, hafa fleiri skoðanir og skilja 

innihald textans betur en nemendur sem lesa hefðbundinn texta. Þeir finna fyrir nærveru 

höfundarins og persónugera hann. Þeir skilja að þetta er persóna með skoðanir sem er að 

fræða þá en ekki hin alvitra þriðja persóna. Það verður til þess að þeir finna fyrir 

mögulegri hlutdrægni og verða þá læsari á frásögnina og fara jafnvel að velta fyrir sér fleiri 

hliðum á málefinu sem fjallað er um (Paxton, 2002; Paxton, 1997).  

9.4 Samfella 

Texti sem er í góðu samræmi hjálpar lesendum að lesa hraðar og sömuleiðis muna þeir 

innihald hans betur. Þetta á bæði við um lesendur sem glíma við lestrarerfiðleika og þá 

sem ekki glíma við slíka erfiðleika (McNamara, Kintsch, Songer og Kintsch, 1996; Berkeley, 

King-Sears, Hott og Bradley-Black, 2014).  

Þegar sama hugmyndafræði er notuð yfir alla kennslubókina flokkast það sem 

viðtæk samfella (e. global coherence). Með víðtækri samfellu tengja nemendur efni 

kaflanna saman með því að nota langtímaminnið. Ef höfundurinn hefur samfellu í gegnum 
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allan textann þá hjálpar það lesandanum að læra inn á stíl höfundarins sem þá auðveldar 

honum að tileinka sér lesefnið. Ef það vantar getur lesandinn farið að efast um tilgang 

lestursins (Berkeley, King-Sears, Hott og Bradley-Black, 2014).  

Staðarsamfella (e. local coherence) felst í því hversu vel setningar vinna með 

skammtímaminni lesandans. Dæmi um það er þegar fornöfn eru óljós eða þegar skipt er 

fram og aftur um umfjöllunarefni og nær lesandinn þá ekki að skilja lesefnið nægilega vel 

og á erfiðara með að svara spurningum um efnið (Berkeley, King-Sears, Hott og Bradley-

Black, 2014). 

9.5 Orðaforði 

Einstaklingar sem glíma við námserfiðleika búa gjarnan yfir minni orðaforða en aðrir og 

það gerir lestur oft erfiðari fyrir þá en hann ætti að vera. Mikilvægast er að einstaklingar 

með námserfiðleika lesi. Lestur er besta leiðin til þess að læra nýjan orðaforða en það þarf 

þó hafa texta við hæfi til þess. Einstaklingar með námserfiðleika eiga erfiðara með það en 

aðrir að læra ný orð og merkingu þeirra. Það er vegna þess að einstaklingar með 

námserfiðleika skortir gjarnan hæfnina og réttu aðferðirnar til þess að læra þessi orð. Það 

felst meðal annars í því að tengja sjálfkrafa orð sem maður sér í fyrsta skiptið við annað 

orð sem maður þekkir eða með því að skilja merkingu orðsins í gegnum samhengið á 

textanum (Jitendra, Edwards, Sacks og Jacobson, 2004)  

Það er gjarnan litið svo á að það að læra og bæta orðaforða sé einungis að læra 

merkingu orðanna en það er einungis hluti af því. Til þess að læra þarf vissulega að læra 

merkingu orðsins en einnig víðara samhengið eins og formið á því og hvernig það er 

notað. Það felst t.d. í því hvernig orðið er skrifað, hvernig það hljómar, hvaða hlutar af því 

eru kunnuglegir, hvernig orð fylgja þessu eða passa með þessu orði og hvenær, hvar og 

hversu oft þetta orð er notað, svo nokkur dæmi séu nefnd (Brown, 2011). 

Orð sem erfitt er að lesa á það oft til að rugla nemendur sem þekkja það ekki. Þeir vita 

yfirleitt ekki í fyrstu hvort þetta sé mikilvægt orð sem þeir þurfa að læra eða hvort þetta 

sé bara skemmtilegt smáatriði. Þá væri gagnlegt, ef þetta eru lykilhugtök, að þau kæmu 

fyrst fyrir í kaflaheitinu. Ef orðið er í kaflaheitinu veltur enginn vafi á því fyrir lesandann að 

þetta er mikilvægt orð sem hann þarf að læra fyrir samhengið sem fylgir á eftir. Þegar 

nemandinn nær festu á orði getur hann tengt merkingu þess orðs við önnur orð sem hafa 

svipaða merkingu og byggja á sama grunni. Nemandinn lærir orðið ef hann skilur að þessi 

orð eru tengt. Sú tenging næst ef hann áttar sig á því að þau hafa sömu byrjun eða sama 

endi. (Carnine og Carnine, 2004). 

Wood og fleiri (2009) fullyrða að einstaklingar sem hafa gaman af því að lesa séu 

yfirleitt færir í lestri og lesi þar með meira sem veitir þeim meiri orðaforða. Þeir hafa byggt 
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upp betri hæfni til að meðtaka erfitt lesefni í samfélagsgreinatexta, samanborið við aðra 

jafnaldra sem hafa ekki sömu hæfni og lesa þar með minna. Einstaklingum, sem hafa ekki 

góða lestrarhæfni, finnst námsefnið oft yfirþyrmandi, of tímafrekt, of áreynslufullt og að 

það þarfnist of mikillar athygli. Sérstaklega þegar þeir reka sig á orð sem þeir hvorki 

þekkja né kannast við. Ólíkir textar krefjast mismikillar þekkingar af lesandanum. Stundum 

þegar texti sem talar til lesandans er notaður nægir lesandanum að hafa takmarkaða 

þekkingu á nýjum orðum til þess að meðtaka textann, samanborið við hefðbundinn 

kennslubókartexta þar sem lesandinn þarf að hafa djúpan skilning á orðunum til þess að 

meðtaka textann. 

Lykilorð sem eru erfið þurfa að koma oft fyrir. Þau þurfa helst að koma fram í 

kaflaheitinu, svo aftur snemma í textanum svo jafnvel aftur í lok kaflans. Þá sér lesandinn 

orðið oftar en einu sinni og sér hvernig það er notað. Einnig er gagnlegt fyrir lesandann að 

lesa um sama orðið á öðrum stöðum en þar sem það var fyrst kynnt og sjá það í víðara 

samhengi, þannig nær lesandinn betur að tileinka sér orðið. Þetta er hægt að gera með að 

framkvæma rannsóknarverkefni um orðið eða hugtakið (Wood, Vintinner, Hill-Miller og 

fl., 2009). 
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10 Útlit kennslubóka 

Það eru til nokkrar gerðir af leturgerðum sem eru hannaðar til þess að lesendur með 

námserfiðleika, þá sérstaklega þeir sem glíma við lesblindu, eigi auðveldara með að lesa. 

Þessar leturgerðir byggja allar á því sama, þ.e. að gera bókstafina frábrugðnari hver 

öðrum. Það er gert með því að gera þá þykkari í botninn og með því að notast við útfærslu 

af stöfum sem eru sem mest frábrugðnir öðrum bókstöfum. Þessar leturgerðir eru líklega 

hannaðar út frá þeim misskilningi að námserfiðleikar einkennist af mistúlkun bókstafa. En 

útskýringar lesblindu eru flóknari og byggjast meira á úrlausn stafa og hljóða en því 

sjónræna (Wery og Diliberto, 2017).  

Það eru engar rannsóknir til sem sýna ágæti lesblinduleturs. Í rannsóknum stendur 

lesblinduletur yfirleitt jafnt hinum hefðbundu leturgerðum. Þrátt fyrir það eru 

lesblinduleturgerðir orðnar frægar um allan heim. Það skýrist mögulega af því að kennarar 

og foreldrar vilja leita allra ráða til þess að leysa erfiðleika barna sinna og bæta lestur 

þeirra. Þrátt fyrir að rannsóknir á árangri af notkun lesblinduleturs sýni ekki að 

lesblinduletur hafi skaðleg áhrif á lesandann þá hafa þessar leturgerðir skaðleg áhrif á 

óbeinan hátt. Þessar leturgerðir taka nefnilega tíma og fjármagn frá rannsakendum. Oft 

kosta þessar leturgerðir peninga sem stofnanir og einstaklingar gætu notað í annað sem 

virkar betur. En umfram allt þá geta þessar leturgerðir skaðað sjálfsímynd og sjálfstraust 

nemenda sem eiga í erfiðleikum fyrir og líta á reynsluna með lesblinduletur sem aðra 

misheppnaða reynslu þeirra af lestri (Wery og Diliberto, 2017). 

En þó að lesblinduletur virki ekki, þá er hægt að gera minniháttar breytingar á 

hefðbundnu letri. Með því að auka bilið milli bókstafa og orða eykst leshraðinn auk þess 

sem mistökum við lestur fækkar. Þetta á bæði við um nemendur sem glíma við lesblindu 

og þá sem ekki glíma við lesblindu þó að árangur þeirra sem glíma við lesblindu batni 

hlutfallega meira en þó ekki það mikið að þau standi jöfn jafnöldrum sínum sem ekki hafa 

lesblindu (Zikl, Bartosová, Vískóvá og fl., 2016). 

Samkvæmt Mikk (2000) líkar bæði kennurum og nemendum vel við myndskreyttar 

kennslubækur. Ef kennslubókin er myndskreytt þá hækkar hún í áliti bæði hjá kennurum 

og nemendum. Myndir eru minnisstæðari en orð. Til þess að fá sem mest út úr myndinni 

þarf hún að passa við textann. Sömuleiðis fæst það besta úr textanum ef það er mynd 

með sem passar við textann. Einar og sér eru myndir áhugaverðari en texti. Myndir geta 

kallað fram tilfinningaleg viðbrögð frá nemandanum. Myndir sem sýna eitthvað nýtt og 

óvenjulegt eru gagnlegri en þær sem sýna eitthvað kunnuglegt. Litaðar myndir eru meira 

hvetjandi og áhrifaríkari. Stundum eru fyndnar myndir settar í kennslubækur, fyndnar 

myndir gera textann ánægjulegri en draga úr trúverðugleika textans sem fylgir þeim og 
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gera hann ekki meðtækilegri. Það eru til margar aðferðir til þess að gera myndir líflegri og 

áhrifameiri. En ekki er mælt með því að nota margar aðferðir á sama tíma í einu og sömu 

myndina því það gerir myndina of tilfinningaríka og truflandi fyrir nemendur. 

Myndir eiga að vera upplýsandi. Þegar efnið er erfitt eða lesandinn óreyndur þá er 

myndefnið mikilvægt. Myndefnið getur sýnt það sem nemandinn getur ekki séð eins og 

tæki sem voru notuð áður fyrr. Sumar myndir sýna líka margt sem er nær ómögulegt að 

útskýra með texta líkt og kort (Mikk, 2000). 
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11 Notkun verkefna í lok kafla 

Það er gott fyrir alla nemendur að læra með því að skrifa um viðfangsefnið og það á við 

um öll viðfangsefni. Með því að skrifa safna nemendur upplýsingum um efnið og það 

styrkir lestrarkunnáttu þeirra. Það er líka góður vettvangur til þess að læra að segja sögu, 

rökræða og sjá hlutina frá sjónarhóli annarra. Að skrifa um efnið styrkir hærri stig 

hugsunar eins og að læra að beita, greina og að meta efnið (Lent, 2012).  

Með því að skrifa um efnið fá nemendur dýpri skilning á því. Jafnvel þegar þeir eiga í 

erfiðleikum að koma einhverju á blað hjálpar það þeim að átta sig á efninu. Nemendur 

fara út fyrir hefðbundu leiðina og fara að endurvinna upplýsingar og staðreyndir. 

Nemendur þurfa líka að læra að efast um það sem þeir hafa alltaf gert ráð fyrir og skoða 

aðra snertifleti eða önnur sjónarhorn. En það eru ekki allar ritunarspurningar sem hjálpa 

nemendunum. Stuttar ritunarspurningar leiða nemandann einungis að vissum þáttum 

sem eru nákvæmlega í textanum eða þá að ýjað er að þeim. Þá finnur nemandinn svarið í 

bókinni og skrifar það beint upp. Þá er lítið um hugsanir og vangaveltur varðandi efnið. 

Djúpur skilningur á efninu næst ekki með því að gera útdrátt heldur með því að túlka 

efnið. En til þess að ná árangri með því að skrifa um efnið þurfa nemendur ákveðið 

svigrúm. Þeir þurfa tíma til þess að hugsa um efnið, til þess að takast á við flókin mál, efast 

um trúverðugleika efnisins, mynda andsvör, tala við aðra um efnið og til að geta klárað 

textann seinna ef þess þarf. Nemendur þurfa líka valmöguleika. Valmöguleikarnir mega 

ekki vera of margir og ekki of fáir. Séu þeir of fáir er hugarflug nemandans takmarkað, of 

margir og þá veit nemandinn ekki hvað hann á að velja (Lent, 2012). 
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12 Dæmi um aðferðir við skrif 

Hér mun ég útskýra með dæmum hvernig ég notaði þær aðferðir sem fjallað er um hér að 

framan. Ég mun taka dæmi beint úr kennslubókinni þegar það á við og útskýra. 

12.1 Skiljanlegur texti 

Dæmi um það hvernig ég nota fyrri þekkingu til þess að koma nemandanum inn í efnið 

með útskýringu má sjá í kaflanum „kvótakerfið sett á“. Kaflinn byrjar á þessum orðum: 

Í gegnum áratugi þá brenndum við okkur oft á því að ofveiða fiskinn í sjónum. Við 

kenndum alltaf útlensku bátunum um það þegar fiskistofnar hrundu og fiskurinn minnkaði 

en þegar það hélt áfram að gerast eftir þorskastríðin þá vissum við að það væri núna 

okkur að kenna. Við urðum að grípa til einhvers ráðs og settum þá á kvótakerfi. 

Fyrr í kennslubókinn hef ég fjallað um það oftar en einu sinni á mismunandi tímum að 

erlend skip væru að veiða fisk á svæðum sem núna tilheyra okkar lögsögu auk þess sem ég 

hef fjallað um síðasta þorskastríðið stuttu áður. Fyrri þekking nemandans er því til staðar 

og nota ég hana til þess auðvelda útskýringa á því af hverju kvótakerfið var nauðsynlegt. Í 

kjölfarið á þessu útskýri ég svo hvernig kvótakerfið virkar.  

Ég get talið upp mörg önnur dæmi en það sem ég tel mögulega mikilvægast er fyrsti 

kaflinn í kennslubókinni „settu þig inn í tímann“. Þar er ekki eitt viðfangsefni heldur bara 

stiklað á stóru sem leggur grunninn að það sem koma skal í bókinni. Þar kemur sem dæmi 

fram að um aldamótin 1900 hafði fólk ekki rafmagn og þar með engin raftæki á 

heimilunum. Ásamt fleiri atriðum sem ég tel upp svo nemandinn skilji betur hvernig þetta 

var á þessum tíma og hafi þá fyrri þekkingu þegar betur er fjallað um þróunina á hinum 

ýmsu málum á næstu áratugum. 

12.2 Textinn fær rödd 

Ég lagði sérstaklega áherslu á athafna þemað þegar ég var að gefa textanum rödd. Ég 

notaði áhrifarík sagnorð alstaðar þar sem það átti við og gerði textann kraftmeiri með því. 

Ég notaði munnlega þemað talsvert minna þó því bregði fyrir einstöku sinnum. Tengingar 

þemað notaði ég mjög mikið. Ég vildi að nemandinn sem les bókina tengdi sig við textann 

og að bókin sé ekki að segja einhverja sögu heldur hans sögu. Í stað þess að segja t.d. 

„Íslendingar“ þá sagði ég alltaf „við“. Mig langar til þess að halda að sú litla breyting auki 

tengingu nemandans við frásögnina og fortíðina.  

Í köflunum „í þeirra sporum“ sem hver áratugur endar á læt ég nemandann ímynda 

sér að hann sé staddur í fortíðinni. Ég reyni að setja þetta þannig upp að nemandinn sé 
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hann sjálfur, með sínum vinum eða sinni fjölskyldu, eftir því sem við á. Hann ferðast ekki 

aftur í tímann heldur lifir hann á þessum tíma, svo á sama tíma þá er þetta líka skáldaður 

karakter í fortíðinni, karakter sem nemandinn byggir á sjálfum sér. Eitt af því sem ég gerði 

til þess að ná því fram var að gera persónuna kynlausa, þ.e. kyn persónunnar er aldrei sagt 

eða gefið í skyn eins og með sagnorðum. Ég ímyndaði mér að það myndi trufla flæðið og 

ímyndunaraflið ef kvenkyns nemandi les „þú ert þreyttur“ þegar hún er að ímynda þér 

karakterinn sem hún byggði á sjálfri sér. Eins vildi ég ekki komast fram hjá þessu með því 

að skrifa „þú ert þreytt(ur)“ því ég vil að hver einn og einasti nemandi sem les kaflana 

hugsi ómeðvitað að þessi kafli var skrifaður sérstaklega með hann í huga. Ég fór í kringum 

þetta með því að skrifa t.d. „þú þreytist hratt“, eða a.m.k. á þann veg að það virkaði fyrir 

bæði kyn. Ég þurfti þó stundum að ganga út frá því að nemandinn ætti foreldra og byggi 

með þeim og stundum hafði ég systkini með í sögunni og aðra ættingja. 

Stundum segi ég nemandanum hvað honum finnist um vissa hluti en þá er ég að tala 

um karakterinn hans í „í þeirra sporum“ köflunum. Það er á engan hátt ætlað til þess að 

hafa áhrif á skoðanir nemandans sem persónu. Dæmi um þetta eru setningar eins og 

„…þú hefur gaman af því‘‘ eða þegar karakterinn lýsir andúð sinni á varnarliðinu í Keflavík. 

12.3 Frumorðræða 

Ég sem höfundur reyndi að vera mjög sýnilegur en samt ekki um of. Ég talaði mikið við 

lesandann og til hans. Sem dæmi þá byrjar fyrsti kaflinn í bókinni svona: 

Mig langar til þess að byrja á því að setja þig inn í þennan tíma. Ég ætla að útskýra 

aðeins hver staðan var á landinu okkar svo þú skiljir betur það sem verður fjallað um (sjá 

námsbók bls. 8). 

Annað dæmi er þegar ég fjalla um stofnun RÚV þá byrjar kaflinn svona: 

Ég myndi giska á að RÚV sem útvarpsstöð sé ekki í miklu uppáhaldi hjá þér. En þrátt 

fyrir það finnst mér mikilvægt að nefna hana hér því að í blálok þessa áratugar var RÚV 

stofnað (sjá námsbók bls. 15). 

Það var oft sem ég kom með mína skoðun eins og í fyrrnefndu dæmi en ég gætti mín á 

því að vera ekki að hafa óþarflega mikil áhrif á nemandann. Ég sýni jú hvað mér finnst 

áhugavert eins og í fyrr nefndu dæmi með stofnun RÚV og er þar að reyna að smita út 

áhuga. Ef nemandinn finnur að ég hafi mikinn áhuga á viðfangsefninu eða mér finnist það 

mikilvægt, þá vonast ég til þess að það smitist út. Önnur dæmi um þetta eru í kaflanum 

„snjóflóð“: 

Til þess að undirstrika hversu sterk þessi snjóflóð geta verið þá langar mig að segja þér 

frá síðasta drengnum sem fannst á lífi eftir snjóflóðið á Flateyri (sjá námsbók bls. 45). 
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Og seinna í sama kafla: 

Ég vil líka undirstrika þrekvirkið sem björgunarfólkið vann (sjá námsbók bls. 45). 

Ég gætti þess að ýmsar skoðanir mínar, eins og t.d. pólitískar skoðanir, kæmu ekki í 

ljós. En ég er mannlegur og sýni nærveru í textanum svo mögulega er hægt að greina 

textann og lesa á milli línanna. Það var aldrei ætlunin að hafa þess háttar áhrif á 

nemandann. 

12.4 Samfella 

Til þess að halda víðtæku samfellu þá hélt ég sama ritunarstíl í öllum texta 

kennslubókarinnar. Það eina sem gæti truflað víðtæka samfellu er mismunandi lengd á 

köflunum, en flestir kaflarnir eru þó svipaðir að lengd.  

Til þess að gæta staðarsamfellu hafði ég sem fæst fornnöfn og sá til þess að þau væru 

skýr. Það hjálpaði að það eru mjög fá sérnöfn og þau sérnöfn sem eru, eru heiti fyrirtækja, 

stofnana og land því engin mannanöfn eru í kennslubókinni. Einnig sá ég til þess að efnið 

hlypi ekki úr einu í annað en þar hjálpaði að flestir kaflarnir eru um þröngt efni. Fyrsti 

kaflinn í kennslubókinni fer þó úr einu í annað en hann var skrifaður í þeim tilgangi að 

snerta stuttlega á mörgu. 

12.5 Orðaforði 

Í kennslubókinni nefni ég reglulega orð sem eru mikilvæg fyrir tiltekið viðfangsefni. Ég 

hefði mögulega getað farið framhjá sumum en sá tækifærið til þess að kenna orðið. Ég 

notaði aldrei óþörf orð. Þessi kennslubók er ekki ætluð til þess að kenna mjög stóran 

orðaforða. Þá á ég við orð sem sjaldan eru notuð og eru ekki mikilvæg fyrir tiltekin 

viðfangsefni. 

Þegar ég nefni orð sem er mikilvægt fyrir viðfangsefnið reyndi ég helst að hafa það í 

kaflaheitinu. Svo lét ég það koma fyrir helst í fyrstu setningunni og svo fljótlega aftur. Það 

stangast reyndar á við regluna um að byrja á inngangi sem byggir á fyrri þekkingu. Svo í 

flestum tilfellum þá lét ég regluna um fyrri þekkingu ganga fyrir og fór svo að útskýra 

orðið. 

 Ég útskýrði orðið og braut það stundum í tvennt svo báðir helmingarnir væru 

skiljanlegri. Ef það átti við, og ef ég hafði tækifæri til þess, þá notaði ég orðið aftur í 

annarri mynd eins og ég gerði þegar ég útskýrði orðið iðnbylting í kaflanum „upphaf 

iðnbyltingar“. Þar byrjar fjórða setning í kaflanum: 
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Nokkrum áratugum áður hafði verið svokölluð iðnbylting víðsvegar í Evrópu sem var 

einungis rétt að byrja hjá okkur. Iðnbylting er eins og nafnið gefur í skyn bylting í iðnaði 

eða í verksmiðjuframleiðslu (sjá námsbók bls. 8). 

Orðin sem þörfnuðust útskýringar voru ekki alltaf í kaflaheitinu eins og þegar í sama 

kafla ég útskýrði hugtökin „nauðsynjavörur og munaðarvörur“: 

Við skiptum á þessum vörum fyrir nauðsynjavörur og munaðarvörur. Nauðsynjavörur 

eru vörur sem við þurfum nauðsynlega á að halda en munaðarvörur eru vörur sem við 

getum verið án en er samt gott eða þægilegt að hafa (sjá námsbók bls. 8-9). 

Fleiri orð en þessi tilteknu voru útskýrð í kennslubókinni og er óþarfi að sýna fleiri 

dæmi. Það skal þó tekið fram að mörg orð sem voru útskýrð koma svo aftur fyrir í seinni 

köflum í kennslubókinni. 
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13 Lokaorð 

Kennslubóka og námsefnishöfundar þurfa að rannsaka betur hvernig hægt er að höfða 

betur til nemenda. Hér hef ég tekið saman ýmsar aðferðir sem eiga að hjálpa 

nemandanum að meðtaka efnið betur, sérstaklega nemendum sem glíma við 

námserfiðleika. 

Það þarf að nauðsynlega að gera fleiri rannsóknir á þessu sviði. Rannsóknirnar sem við 

höfum eru margar hverjar orðnar gamlar og þá mögulega úreltar. Samfélagið er stöðugt 

að breytast og þar með þarfir nemenda. Kennslubækur þurfa að þróast með samfélaginu 

til þess að halda í við þarfir nemenda. Það á vissulega við fyrir alla nemendur en 

sérstaklega fyrir þá nemendur sem mest þurfa á aðstoð að halda. Það eru vissulega til 

nýjar rannsóknir og nýjar greinar sem fjalla um það hvernig kennslubækur eiga að vera 

hannaðar til þess að koma til móts við þarfir nemenda með námserfiðleika. En þær 

greinar byggja oft á upplýsingum úr gömlum rannsóknum. Í einu tilfelli fann ég nýlega 

grein sem kom með staðhæfingu sem ég var að leitast eftir. Ég reyndi að leita að 

frumheimildinni þeirrar staðhæfingar. Það leiddi mig niður stutta keðju þar sem ég fann 

greinarnar sem fluttu mig að eldri greinum sem birtu sömu staðhæfinguna. Alltaf breyttist 

merking staðhæfingarinnar lítillega þar til ég fann frumheimildina en það var rannsókn 

sem var framkvæmd fyrir rúmum fjörutíu árum. Til allrar hamingju fann ég yngri 

rannsóknir sem sönnuðu staðhæfinguna. En þetta sýnir þörfina á nýrri rannsóknum. 

Þegar ég var að vinna við þetta verkefni átti ég það til að skoða aðrar kennslubækur 

mér til gamans. Ég skoðaði bæði nýjar kennslubækur sem eru notaðar í dag og eldri 

kennslubækur sem voru notaðar á mínum grunnskólaárum. Nýjar kennslubækur hafa 

tekið upp sumar af þeim aðferðum sem ég hef hér fjallað um. En eftir að hafa lært meira 

um þetta svið þá skil ég ekki hvernig sumar af þessum bókum gátu verið svona 

ólesendavænar. Sérstaklega vegna þess að það voru til rannsóknir á þeim tíma sem þær 

voru skrifaðar sem sýndu fram á hve óhentugar þær eru. 

Það hefur verið mjög áhugavert fyrir mig að vinna þessa vinnu. Ég hef lært margt um 

textagerð fyrir nemendur og þá sérstaklega nemendur með námserfiðleika. Það er mikil 

þörf á bókum fyrir nemendur sem hafa minni lestrargetu en aðrir. Í nútíma skólakerfi með 

nútíma kennslubækur fá þessir nemendur ekki sömu tækifæri og aðrir nemendur. Við 

eigum langt í land með að sjá til þess að allir nemendur fái jöfn tækifæri. Kennslubókin 

mín er alls engin töfralausn en ég vona að hún sé skref í rétta átt. Allir nemendur eiga rétt 

á því að líða vel í skólanum, og enginn ætti að upplifa það að hann eða hún sé getuminni 

eða vitlausari en aðrir vegna þess eins að þeim þykir erfitt að lesa þegar kennslubækurnar 
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eru einfaldlega ekki hannaðar fyrir þessa nemendur. Með því að gera kennslubækur sem 

höfða til fleiri nemendahópa getum við hjálpað þessum nemendum. 
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