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Ágrip 

Skömmu eftir að sögukennslubækurnar Sögueyjan 1 og Sögueyjan 2 komu út 

hlutu þær nokkra gagnrýni frá Jafnréttisstofu og öðrum aðilum vegna þess hve 

lélega hlutdeild konur fengu í texta bókanna. Bækurnar voru í kjölfarið 

endurútgefnar. Í þessari rannsókn er athugað hver munurinn er á nýju 

útgáfunum og þeim eldri hvað varðar hlutdeild kynjanna auk þess sem fleiri 

nýjar sögukennslubækur eru skoðaðar ásamt þýddum, norskum bókaflokki 

með tilliti til jafnréttis kynjanna í þeim og þær bornar saman við fyrri 

rannsóknir. Jafnframt eru þessar sömu bækur rannsakaðar út frá öðrum 

jafnréttisgrundvelli: búsetu. Reynt var að komast að því hvar Íslandssagan á 

sér stað í sögukennslubókum auk þess sem reifað er mikilvægi þess fyrir 

sjálfsvitund þeirra nemenda sem þurfa að nota umræddar bækur út frá tengingu 

þeirra við sitt nánasta samfélag. 

Notast var við innihaldsgreiningu á bókunum þar sem taldar voru 

nafngreiningar á fólki eða staðarheitum og þær flokkaðar eftir kyni eða búsetu, 

eftir því hvað átti við. Niðurstöðurnar eru þær að hlutföll kynjanna í  Sögueyju-

bókunum jöfnuðust og einnig að nýrri sögukennslubækur standa eilítið betur 

hvað varðar þessa hluti en þær eldri. 

Í búsetuþætti rannsóknarinnar var landinu skipt í tvennt eins og gert var í 

fyrri rannsókn sem gerð var á söguvitund íslenskra unglinga þar sem 

höfuðborgarsvæðið er skilgreint frá og með Hafnarfirði til og með 

Kjósarhrepps en landsbyggðin allir aðrir hlutar landsins. Í þeim bókum sem 

voru rannsakaðar kom í ljós að næstum þriðjungur nafngreindra staðarheita 

voru innan höfuðborgarsvæðisins en tvo þriðju fyrir utan það. Mismunandi var 

hvaða staðir voru nefndir í bókunum og skipti þar hvaða tímabil fjallað er um 

í bókunum mestu máli.  

 

 





 

Abstract 

When the history textbooks Sögueyjan 1 and Sögueyjan 2 were published they 

were criticized for how little space in the text was dedicated to women. In the 

light of that criticism the books were revised and republished. In this thesis we 

try to see if there is a difference between the two editions along with checking 

few newer textbooks along with Norwegian books that have been translated 

into Icelandic to see how much space women get in those books and compare 

the results to older researches. At the same time the same books were looked 

at by another perspective of equality: where people live. We tried to see where 

the history of Iceland happened in the textbooks and its importance for the 

identity of the students who need to read these books. 

Content analysis was used and all instances of peoples names or places were 

counted and categorized by gender or where the place is. The result was that 

the percentages of gender in Sögueyjan 1 and 2 were a little bit more favorable 

to women than in the previous editions and that newer history textbooks have 

a bit higher percentages of women then older textbooks. 

When the places were researched the country was split into two areas as it 

had been done in previous research about the historical consciousness of 

Icelandic teens compared to their European counterparts. The country was split 

into the capital area, from Hafnarfjörður to Kjósarhreppur, and the rest of the 

country. In the books that were analyzed around one third of the places named 

in them were in the capital area while around two thirds were in the rest of the 

country but different eras gave different results. 
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1. Inngangur 

Þá hlupu hestar á skeið, 

yfir heiðarnar, 

og á þeim riðu hetjur, 

eða svo er okkur sagt. 

 

Svona hljóðar upphaf viðlagsins í laginu „Þá hlupu hestar á skeið“ eftir 

tónlistarmanninn og grínistann Berg Ebba sem flutt var af Sprengjuhöllinni. 

Lagið fjallar um landnám vestrænna manna á Íslandi og sögu landsins fram 

yfir Sturlungaöld. Lagið kom út fyrir rúmum áratug síðan en andi þess, efni og 

inntak á vel við þá ritgerð sem hér er því bæði verkin fjalla um Íslandssögu og 

hvernig frá henni er sagt. Texti Bergs Ebba í heild sinni bendir sterklega til 

þess að hann hafi haft efasemdir um sannleiksgildi sögunnar og að það sem 

skrifað sé niður sé ekki endilega það sem gerðist í raun og veru. Seinni tvær 

línurnar í viðlaginu benda á kæruleysislegan hátt á að sögurnar um hetjurnar 

séu ekkert endilega sannar en þó sé þeim haldið við. Hver það er sem segir 

okkur þessa hluti kemur ekki beint fram í laginu en vel má ímynda sér að 

Bergur Ebbi sé að hugsa til menntunar og kannski ríkjandi viðhorfa til forfeðra 

nútíma Íslendinga og lífs þeirra. Í því verki sem hér liggur fyrir er þó ekki 

ætlunin að velta fyrir sér áreiðanleika þeirra sagnfræðirannsókna sem unnar 

hafa verið heldur hvernig frá þeim er sagt í kennslubókum sem notaðar eru í 

grunnskólum landsins og hver tilgangurinn með því er. Litið verður á nýlegar 

kennslubækur Menntamálastofnunar og þær skoðaðar út frá hlutdeild kynjanna 

annars vegar og hlutdeild landsbyggðarinnar hins vegar. 

Á undanförnum áratugum hefur mikið vatn runnið til sjávar í 

jafnréttisbaráttu kvenna og miklar framfarir og réttindi unnist þeim til handa. 

Lengi má þó gott bæta. Kynjamisrétti leynist víða og eru birtingarmyndir þess 

margbreytilegar en á 21. öldinni hefur orðið mikil vakning um slíka hluti. Ein 

af þessum birtingarmyndum er hvernig og hvaða efni birtist í því lestrarefni 

sem nemendum er sett fyrir á sinni skólagöngu. Eldri rannsóknir beinast 

aðallega að hlutföllum kynjanna í sögukennslubókum og haldið verður áfram 

að vissu marki með það efni hér, en það er að athuga hver hlutur karla og 
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kvenna er í sögukennslubókum á mið- og unglingastigi. Auk þess verður 

fjallað um hlutföll umfjöllunar á milli landsbyggðarinnar og 

höfuðborgarsvæðisins en þar birtist jafnréttið okkur með öðrum hætti en þegar 

við setjum á okkur kynjagleraugun. Mikilvægt er að átta sig á því að jafnrétti 

einskorðast ekki einungis við kyn heldur marga aðra þætti sem nánar verða 

nefndir hér á eftir.  

Ritgerð þessi byggist upp á þann hátt að fyrst er fjallað um jafnrétti í 

skólastarfi og um sögukennslu. Að því loknu er gerð grein fyrir 

rannsóknarspurningum sem unnið var út frá í þessari rannsókn, en þær má 

einnig finna í lok tveggja næstu kafla þar á eftir lesendum til upprifjunar og 

hægðarauka. Í þeim köflum er rætt um fyrri rannsóknir eða skort á þeim en 

jafnrétti kynjanna og jafnrétti vegna búsetu er skipt upp í köflunum tveimur. 

Þetta er aðgreining sem haldið er í gegnum ritgerðina til þess að gera hana 

auðveldari aflestrar. Aðferðarfræðikaflinn kemur á eftir þeim en svipaðar 

aðferðir eru notaðar til greiningar á báðum þeim þáttum jafnréttis sem teknir 

eru fyrir hér. Rætt er um hvaða bækur teknar eru til umfjöllunar í kaflanum þar 

á eftir og útskýrt hvaða rök réðu því að tilteknar bækur urðu fyrir valinu. Að 

því loknu kemur niðurstöðukaflinn sem skipt er í tvennt á milli tveggja þátta 

jafnréttis sem teknir voru fyrir hér og þeim jafnframt skipt upp í sér kafla um 

hvort verið sé að ræða hlutföll nafngreininga, myndir eða á hvaða hátt talað er 

um efnið í kennslubókum. Að lokum eru umræður og niðurlag þar sem fjallað 

er nánar um niðurstöðurnar, til að mynda eru tekin dæmi úr bókum, sagt frá 

því hvað betur mætti fara og hver næstu skref gætu verið í áframhaldandi 

rannsóknum.1 

                                                      
1 Verk þetta byggist að hluta til á rannsóknaráætlun sem höfundur skilaði í 

áfanganum AFM1510160 á vorönn 2018 við Háskólann á Akureyri. Inngangur, 

fræðilegur hluti og aðferðafræðikafli þessarar ritgerðar voru unnir áfram upp úr þeirri 

áætlun sem þar var samin. 
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2. Jafnrétti í skólastarfi 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er nokkuð talað um jafnrétti. Hlutverk 

aðalnámskrár er að samræma grunnskólamenntun barna og unglinga og að 

setja „sameiginleg markmið náms og kennslu í öllum grunnskólum landsins.“ 

Jafnframt er þar „kveðið á um uppeldis- og menntunarhlutverk grunnskólans 

og sett fram meginstefna um kennslu og kennsluskipan.“ Hlutverk 

aðalnámskrár er því það að „samræma nám og kennslu að því marki sem þörf 

er talin á og tryggja rétt allra nemenda til tiltekinnar lágmarksmenntunar og 

jafnrétti til náms“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2016, bls. 9). Af þessu má sjá að 

allir grunnskólanemendur eiga að fá svipaða menntun burtséð frá staðsetningu 

skóla þeirra og hafa jafnan rétt til að njóta þessarar menntunar.  

Aðalnámskrá grunnskóla byggist upp af sex grunnþáttum menntunar sem 

snúast um „læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og 

ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í 

samfélaginu og vinna með öðrum“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2016, bls. 16). 

Einn af þessum sex grunnþáttum er jafnrétti. Í Aðalnámskrá stendur að það sé 

í raun hugtak sem nái yfir marga þætti og er kyn einn af þeim fjölmörgu þáttum 

sem taldir eru þar upp. Búseta er einnig nefnd þegar talað er um mismunandi 

samfélagsstöðu og hve auðvelt er að nálgast og fá ýmis samfélagsleg gæði. 

Samkvæmt Aðalnámskrá skal jafnréttismenntun fela í sér „gagnrýna skoðun á 

viðteknum hugmyndum í samfélaginu og stofnunum þess í því augnamiði að 

kenna börnum og ungmennum að greina þær aðstæður sem leiða til 

mismununar sumra og forréttinda annarra.“  

Ásamt því segir þar að jafnréttismenntun vísi „í senn til inntaks kennslu, 

námsaðferða og námsumhverfis.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2016, bls. 22) 

Menntun sem snýr að jafnrétti á að miða að því að nemendur fái skilning á 

samfélaginu í því ástandi sem það er núna og hvernig það hefur þróast 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2016, bls. 18). Í Aðalnámskrá er þó ekki skilgreint 

hvaða samfélag sé um að ræða. Er verið að tala um alheimssamfélagið, Evrópu, 

Ísland, bæjarfélög, hverfisskóla, námssamfélagið eða allt þetta í einum 

hrærigraut? Öll þessi samfélög geta gengið inn í málsgreinina hér að framan 
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erfiðleikalaust. Því er gengið hér út frá því að það sé í lagi að „velja“ sér hvaða 

samfélagi jafnréttismenntun fær að snúast að. 

Að auki kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla að námsgögn skuli „vera í 

samræmi við gildandi lög og aðalnámskrá á hverjum tíma. Námsgögn, sem 

valin eru til notkunar í grunnskólum, þurfa að höfða til nemenda, vera 

aðlaðandi og áhugavekjandi.“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2016, bls. 49) 

Jafnframt er þar tekið fram að:  

 
[v]ið gerð námsgagna og val á þeim skal þess gætt að þau taki mið af 

grunnþáttum menntunar, þ.e. læsi, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti, 

heilbrigði og velferð, menntun til sjálfbærni og skapandi starfa. 

Námsgögnin skulu höfða jafnt til beggja kynja og mismuna ekki 

einstaklingum eða hópum vegna kynferðis, kynhneigðar, búsetu, 

uppruna, litarháttar, fötlunar, trúarbragða eða félagslegrar stöðu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2016, bls. 49). 

 

Það stendur því skýrum stöfum að kennslubækur þurfi að stuðla að 

jafnréttismenntun, þær þurfa að höfða jafnt til beggja kynja og það sem kannski 

mestu máli skiptir hér, þær mega ekki mismuna hópum eða einstaklingum. 

Jafnframt eiga námsgögn að taka mið af uppruna og búsetu nemenda en óljóst 

er hvað átt er við með því og þá sérstaklega þegar talað er um uppruna. Er hér 

verið að tala um uppruna erlendra nemenda, uppruna innlendra nemenda eða 

hugsanlega allra? Því miður virðist þetta vera auðveldara sagt en gert þegar 

kemur að ritun og útgáfu á bókum sem ætlaðar eru til sögukennslu ef marka 

má fyrri rannsóknir líkt og verður enn skýrara hér á eftir. 

Það kom greinilega í ljós árið 2011 að víða væri pottur brotinn í þessum 

málum þegar rannsókn á vegum Jafnréttisstofu á sögukennslubókum ætluðum 

fyrir miðstig grunnskóla kom út, en hún er jafnframt kveikjan að þessari 

rannsókn sem hér birtist. Þar voru niðurstöðurnar skýrar og í ljós kom að mikið 

hallaði á kvenfólk í bókunum og að umfjöllunin snerist aðallega um gjörðir 

karlmanna (Kristín Linda Jónsdóttir, 2011, bls. 1). Þar af leiðandi virtust þessar 

bækur hvorki vera í takt við tímann né uppfylla þau skilyrði sem þeim hafði 

verið sett í Aðalnámskrá grunnskóla. 

Í rannsókninni tók Kristín Linda Jónsdóttir meðal annars fyrir bækurnar 

Sögueyjuna 1 og Sögueyjuna 2 sem spanna tímabilið frá landnámi til loka 19. 

aldarinnar, ásamt fleiri bókum. Árið 2014 kom svo út bókin Sögueyjan 3 þar 

sem haldið er áfram þar sem frá var horfið í öðru bindi bókaflokksins. 

Námsgagnastofnun ákvað í kjölfar athugasemda frá menntamálaráðuneytinu 
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að endurskoða það efni sem skýrslan gagnrýndi og var annað bindi 

Sögueyjunnar endurútgefið og bindi eitt og þrjú, sem þá var enn óútkomið en 

greinilega komið vel af stað, jafnframt endurskoðuð (RÚV, 2014). 

Árið 2013 er víst að mennta- og menningarmálaráðuneytið og 

Námsgagnastofnun áttuðu sig á þessum vanda þegar stofnanirnar gáfu út ritröð 

um grunnþætti menntunar en í því riti sem fjallar um jafnrétti er einmitt talað 

um hvernig námsgögn geti haft áhrif á jafnrétti. Þar er til dæmis talað um 

gryfjur sem námsgagnahöfundum hættir til að falla í: 

 
Tilhneiging til að taka dæmi af körlum fremur en konum eða láta þá 

leika hlutverk gerenda í texta og myndefni er rík og margir hópar hverfa 

í skuggann ef alltaf er teflt fram dæmum af ófötluðu fólki með ljósan 

hörundslit, í hefðbundnum kynhlutverkum eða viðteknu 

fjölskyldumynstri. Hættan er þá sú að aðrir fái ekki réttláta umfjöllun og 

viðurkenningu við hæfi. Við þessu er auðvelt að sporna með gátlista sem 

beinir athygli að mögulegri mismunun af þessu tagi (Kristín Dýrfjörð, 

Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 55). 

 

Það er auðveldara að breyta myndum eða dæmum í stærðfræðibókum til að 

koma til móts við alla hópa, en þegar fjallað er um sögu vandast málið vegna 

þess að ef rannsóknir sýna fram á að hlutir hafi gerst á vissan hátt þar sem 

gerendur voru karlmenn er erfitt að snúa því á einhvern annan hátt til þess að 

öllum sé gert til geðs. 

Greinilegt er að taka þarf mið af mörgum hópum þegar námsefni er búið til 

og eru þeir of margir til að fjalla um hér. Mikið hefur verið fjallað um hlutföll 

kynjanna í kennslubókum í fyrri rannsóknum og því athyglisvert að sjá hvort 

einhverjar breytingar hafi orðið á stöðu kynjanna í nýrri bókum. Þó má ekki 

gleyma öðrum hópum en eins og áður segir verður búseta til umfjöllunar í 

þessu verki. Á höfuðborgarsvæðinu sem hér er skilgreint frá og með 

Hafnarfirði til og með Kjósarhreppi bjuggu þann 1. janúar árið 2018 222.484 

manns. Annars staðar á landinu, sem hér mun kallast landsbyggðin, bjuggu 

128.226 manns (Hagstofa Íslands, e.d.). Rúmlega þriðjungur þjóðarinnar bjó 

því á landsbyggðinni en tveir þriðju hlutar hennar á höfuðborgarsvæðinu. 

Hlutföll búsetu í sögukennslubókum hafa ekki verið rannsökuð áður og því var 

ákveðið að taka það einnig fyrir enda gæti umfjöllunin í sögukennslubókum 

haft áhrif á sjálfsmyndir þeirra sem þær lesa líkt og skýrt verður frá. 

Greinilegt er að samkvæmt gildandi aðalnámskrá grunnskóla á námsefni 

sem nemendur eru látnir nota að vera í samræmi við þau markmið sem eru sett 
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í þessari sömu aðalnámskrá. Fyrir sjö árum var raunin ekki sú hvað varðar 

jafnrétti kynjanna en viðkomandi aðilar fengu tækifæri til að bæta ráð sitt. Því 

væri gagnlegt og gaman að sjá hversu vel Námsgagnastofnun tókst til með 

endurskoðun bókanna og sjá jafnframt hvort nýju bækurnar séu á svipaðri leið. 

Einnig verður annar þáttur jafnréttis tekinn fyrir sem er búseta og athugað 

hvernig kennslubækur eru skrifaðar með tilliti til þess, það er, hvar gerist sagan 

sem nemendur í íslenskum grunnskólum eru látnir lesa? Búsetu verður í þessari 

ritgerð skipt í tvennt: Höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina. 

Leitast verður við að svara eftirfarandi spurningum: 

• Er einhver raunverulegur munur á nýrri útgáfum Sögueyjunnar 1 og 2 

hvað kynjamun varðar og ef svo er hver er hann?  

• Hvernig hefur þróunin verið í nýjum útgefnum sögukennslubókum 

þegar kemur að hlutföllum kynjanna? 

• Hvernig standast erlend rit sem eru notuð við sögukennslu í íslenskum 

grunnskólum á mið- og unglingastigi samanburð við þau íslensku hvað 

varðar hlutfall kynjanna og umfjöllun um þau?  

• Hvernig standast þær bækur sem um er fjallað hér samanburð við 

bækur sem voru notaðar á undan þeim í kennslu í grunnskólum hvað 

varðar hlutfall kynjanna og umfjöllun um þau? 

• Er munur á því hversu mikið er fjallað um höfuðborgarsvæðið og 

landsbyggðina í nýjum og nýlegum sögukennslubókum? 

• Er munur á því hvernig fjallað er um höfuðborgarsvæðið og 

landsbyggðina í nýjum og nýlegum sögukennslubókum? 

 

 

2.1 Tilgangur sögukennslu 

Áður en lengra er haldið er ágætt að velta fyrir sér hugmyndum um tilgang 

sögukennslu, hvernig hann hefur þróast í gegnum árin og hver staða 

sögukennslu er í dag. Sagnfræðingurinn og kennslubókahöfundurinn Gunnar 

Karlsson, sem samið hefur margar kennslubækur í sögu auk fræðilegra 

rannsókna, skrifaði í grein sem bæði birtist í tímaritinu Sögu og einnig í 

greinasafni eftir hann sjálfan að sagnfræði hefði ekkert þjóðfélagshlutverk og 

engin áhrif nema ef hún næði til almennings og ef slíkt gerðist þá kæmu áhrif 

hennar aðeins fram í því að hún hefði „sjálf áhrif á hugmyndaheim og skoðanir 
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almennings og orki þá m.a. á það hvaða kröfur almenningur gerir til stjórnenda 

sinna“ (Gunnar Karlsson, 1992, bls. 12-13). Einn af fjölmörgum tengipunktum 

sagnfræðirannsókna við almenning er í gegnum skólastarfið, en hvað er það 

sem við sem þjóðfélag viljum að nemendur læri af sögu og hvaða áhrif á 

sögukennsla að hafa á skoðanir og hugarheim almennings? 

Gunnar segir að sú saga sem hafi verið skrifuð og kennd hér á landi á 19. 

öld hafi sprottið upp af „hugmyndaheimi og gildismati frjálslynds borgaralegs 

ríkisvalds“. Hún hafi verið þjóðernissinnuð og fjallað um 

einstaklingsframtakið. Kennsla átti að vera áhugavekjandi og þá hafi sjónum 

oft verið litið til baráttu góðs og ills og því auðvelt að fjalla um átök „góðra 

einstaklinga af eigin þjóð og vondra af útlendri þjóð“. Þetta er það sem Gunnar 

talar um sem vekjandi sögu (Gunnar Karlsson, 1992, bls. 15). Gunnar lýsir 

kostum og göllum þessarar aðferðar og segir styrki hennar þá að hún hafi „skýrt 

uppeldislegt markmið og hlutverk“, það sé morgunljóst hvað kennarar skulu 

kenna og að sagan sé með þessu gerð spennandi og áhugaverð. Gallinn sé hins 

vegar sá „að hún stenst ekki, nema nokkurn veginn allir séu nokkurn veginn 

sammála um þjóðfélagsmál,“ þ.e. hver braut samfélagsins er (Gunnar 

Karlsson, 1992, bls. 16). Kennslubækur byggðar upp á þennan hátt hafi verið 

kenndar hér á landi til og með áttunda áratugarins (Gunnar Karlsson, 1992, bls. 

17). 

Það sem tók við af vekjandi sögu í Evrópu var svokölluð hlutgerð 

sögukennsla og má nefna ýmsa hluti sem veiktu mjög vekjandi sögu, þar á 

meðal hugmyndir um að þjóðir ættu frekar að vinna saman frekar en að berjast, 

sem var það sem menn töldu að þjóðernisstefnan kynti undir, „háværar 

stjórnmálahreyfingar í andstöðu við borgaralega frjálshyggju“ tóku að birtast 

en það sem mest áhrif hafði var það að andstæðingar þessarar þjóðlegu sögu 

tóku að benda á að hún væri ekki rétt, ekki unnin eftir vísindalegum 

vinnubrögðum og frekar sögur heldur en það sem raunverulega átti sér stað 

(Gunnar Karlsson, 1992, bls. 21-22). 

Nú er námsgreinin saga sem slík ekki lengur til, heldur var hún felld inn í 

hóp greina sem blandað var saman og heita núna einu nafni samfélagsgreinar 

eða samfélagsfræði. Þó er saga stór hluti af samfélagsfræði og þá aðallega á 

miðstigi grunnskóla. Sú atburðarás þar sem sögukennsla varð ekki lengur til 

heldur felld inn í samfélagsfræði var hluti af stærri breytingum á skólakerfinu 

á áttunda og níunda áratug síðustu aldar sem átti sér stað í hinum vestræna 

heimi þar sem átti að breyta inntaki kennslu, verklagi og auka samþættingu. 
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Nokkur mótspyrna varð við þessum breytingum þar sem þær áttu að verða og 

var lítil eyja í Norður-Atlantshafi engin undantekning. Á Íslandi voru sumir 

ekki ýkja hrifnir af breytingum á stærðfræðikennslu en mesta púðrið var notað 

til að tala um þessa nýju grein, samfélagsfræði (Jón Torfi Jónsson, 2013, bls. 

7-8). Bæði var þráttað um þetta í fjölmiðlum og á Alþingi en samfélagsfræðina 

átti að byggja í kringum nokkur lykilhugtök og þetta þóknaðist alls ekki öllum. 

Til dæmis var sett út á þá hugmynd að beygja af þeirri línulegu frásögn sem 

hafði áður verið uppistaðan í sögukennslu:  

 
að því var fundið að ekki yrði rakin atburðarás eða gefið yfirlit um menn 

og málefni í sögunni heldur valin viðfangsefni sem þjónuðu 

samtímaskilningi. Síður var fundið að því að kjörum alþýðu og hlut 

kvenna og barna væri gert hærra undir höfði en áður en aðfinnsluvert 

þótti ef það yrði á kostnað annarra viðfangsefna. Þá var í þessum 

umræðum efast um að til væri kvennasaga (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2013, bls. 139).  

 

Svo fór þó að lokum að ekki var þessu haggað og þingsályktunartillaga um 

Íslandssögu dó í allsherjarnefnd Alþingis (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013, 

bls. 140). Samfélagsfræði urðu raunin og í dag virðast skólar hafa nokkuð 

ákvörðunarvald um það hvernig þeir nálgast þau. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla má meðal annars finna upplýsingar um 

kennsluskipulag samfélagsgreina en þar segir að: „Þessar greinar og 

námsþættir eru ekki aðgreind í aðalnámskránni en skólunum látið eftir að haga 

greinaskiptingu eftir því sem skynsamlegast, hentugast og árangursríkast er við 

hverjar aðstæður. Við skipulagningu samfélagsgreina skulu öll hæfniviðmið 

höfð í huga og sá rammi sem námssviðinu er markaður í viðmiðunarstundaskrá 

í almennum hluta aðalnámskrár“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2016, bls. 194).  

Úr þessu má lesa að það sé því skóla að ákveða hvernig þeir skipuleggja 

samfélagsfræðikennslu en tilgangur hennar í núverandi aðalnámskrá er ansi 

fjölbreyttur. Í stuttu máli má segja að hann sé sá að auka skilning nemenda á 

þeim hugmyndum sem hafa áhrif á viðhorf okkar til samfélagsins, læri að leysa 

vandamál eftir lýðræðislegum leiðum og rökhugsun (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2016, bls. 195). Hver grein innan samfélagsgreina gegnir sérstöku 

hlutverki svo öll markmið samfélagsgreina náist í heild. Saga er þar engin 

undantekning en hún á að byggjast á „heildstæðri og fjölbreyttri skoðun 

heimilda um samfélög og einstaklinga frá fortíð til samtíma“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2016, bls. 196). 
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Í nýjum ritum virðist aðaltilgangur nútímasögukennslu vera sá að undirbúa 

nemendur fyrir þátttöku í samfélaginu. Heimspekingurinn Guðmundur Heiðar 

Frímannsson skrifar meðal annars um tilgang skólastarfs í bók sinni Skólar og 

lýðræði og virðist komast að þeirra niðurstöðu að eftir aldamótin 2000 leggi 

lögin mikinn þunga á lýðræðismenntun og:  

 
að stuðla beri að þátttöku nemenda í lýðræðisþjóðfélagi sem er í stöðugri 

þróun og starfshættir grunnskóla skulu mótast af lýðræðislegu samstarfi. 

Náskylt þessu er að starfshættir skuli mótast af umburðarlyndi, jafnrétti, 

ábyrgð, sáttfýsi, víðsýni, virðingu fyrir manngildi og skyldum 

einstaklingsins við samfélagið. Öll þessi atriði eru í raun nauðsynleg til 

þess að lýðræði fái þrifist í hverju samfélagi (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, 2018, bls. 105). 

 

Þetta rímar við nýlega útgefnar leiðbeiningar frá Evrópuráðinu til 

stjórnmálafólks og kennara um sögukennslu þar sem kemur fram að 

sögukennsla sé mikilvæg til að takast á við þær áskoranir sem beinast að 

Evrópu. Þessar áskoranir geta verið menningarlegar, stjórnmálalegar og 

félagslegar og geta hreinlega beinst að því lýðræði sem margir íbúar Evrópu 

búa við (Council of Europe, 2018, bls. 5). Í ritinu segir einnig meðal annars að 

kostur sögukennslu sé sá að með því að leggja stund á sögu kynnist nemendur 

hugsunarhætti sem gerir þá dómbærari á fleiri hluti tengda sögunni. Þessi 

gagnrýna hugsun sem þeir læra í sögukennslu undirbýr þá til að taka þátt sem 

borgarar í lýðræðislegu samfélagi (Council of Europe, 2018, bls. 6). 

Af þessari stuttu yfirferð má sjá að tilgangur sögukennslu hefur verið 

breytilegur í gegnum árin og nú virðist tilgangur hennar vera sá að undirbúa 

nemendur til að lifa, hrærast og taka þátt í lýðræðislegu samfélagi með því að 

kenna gagnrýna hugsun í gegnum sögu. Kennsla fer enn í dag að miklu leyti í 

gegnum þær bækur sem skólum stendur til boða frá Menntamálastofnun (sem 

tók við hlutverki Námsgagnastofnunar árið 2015). Evrópsk lýðræðisþjóðfélög 

eru margbreytileg líkt og íbúar þeirra. Íslenska þjóðin verður fjölbreyttari með 

hverju árinu sem líður og því verður athyglisvert að sjá hversu fjölbreyttur 

hópur fólks og staða fær umfjöllun í sögukennslubókum. 
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3. Um hlutdeild kynjanna í 

sögukennslubókum í fyrri rannsóknum 

Svo virðist sem ójöfn hlutföll kynjanna í sögubókum hafi verið raunin alla 20. 

öldina. Sagn- og kynjafræðingurinn Þorgerður Hrönn Þorvaldsdóttir skrifaði 

grein sem birtist í tímaritinu Sögu árið 1996 þar sem hún fjallaði um sömu hluti 

og Kristín Linda Jónsdóttir gerði í sinni rannsókn árið 2011. Þorgerður tók þar 

saman fjölda nafngreindra einstaklinga í sögukennslubókum sem höfðu verið 

notaðar í grunn- og framhaldsskólum á 20. öld og bar saman hlutföllin á milli 

karla og kvenna. Bækurnar sem Þorgerður tók fyrir sem sneru að 

grunnskólakennslu voru 13 talsins og voru gefnar út á árunum 1903-1988. Í 

þessum bókum var hlutfall nafngreindra kvenna á bilinu 2,8% allt upp í 21,2%. 

Þær bækur sem hún skoðaði og voru ætlaðar framhaldsskólanemum voru 11 

og var hlutfall nafngreindra kvenna í þeim 2,1% til 17,7% (Þorgerður Hrönn 

Þorvaldsdóttir, 1996, bls. 280-281). 

Bæði lægri og hærri mörk hafa því verið hærri í bókum sem notaðar voru í 

grunnskólum. Sögueyju-bækurnar hafa því í raun boðið upp á jafn slæm 

kynjahlutföll og gekk og gerðist á 20. öld, og ef eitthvað þá voru 

kynjahlutföllin í Sögueyjunum í lægri kantinum. Í Sögueyjunni 1 og 2 var 

hlutfall nafngreindra kvenna 4,5% og enn lægra þegar tíðni nafngreininga er 

reiknuð en þá voru konur aðeins 1,1% allra nafngreininga (Kristín Linda 

Jónsdóttir, 2011, bls. 12). Það ber að hafa í huga að Þorgerður telur hverja 

manneskju aðeins einu sinni, en áhugavert væri að vita hverjar niðurstöður 

hennar hefðu orðið hefði hún talið sömu nafngreindu manneskjuna jafn oft og 

hún birtist í bókunum líkt og Kristín Linda gerði í sinni rannsókn. 

Þorgerður fer einnig yfir það hvernig konurnar birtast í textum. Hún segir 

að þær fáu konur sem birtast í textunum séu oftast óvirkar, það er að þær hafi 

ekki verið gerendur sem hafi haft áhrif á gang sögunnar heldur eins og 

áhorfendur eða jafnvel fylgihlutir (Þorgerður Hrönn Þorvaldsdóttir, 1996, bls. 

181-184). Þorgerður bendir á hvaða áhrif þetta getur haft, sérstaklega á þær 

stúlkur sem þurfa að lesa slíkar bækur og jafnframt á mikilvægi þess fyrir 

stúlkur að hafa fleiri konur í sögubókum til þess að hafa fleiri fyrirmyndir:   
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Falin skilaboð, sem engum er ætlað að læra eða muna, síast inn í 

undirmeðvitundina og móta, ásamt mörgu öðru, væntingar okkar til 

framtíðarinnar. Í sögunni eru þetta skilaboð sem segja að „konur hafi nú 

svosem ekki gert neitt merkilegt í gamladaga“, og þá er hætt við að 

ómótaður barnshugur, sem veit að kennslubækurnar ljúga ekki, haldi 

röksemdafærslunni áfram á eigin forsendum og álykti að „konur séu nú 

svosem ekki að gera neitt sérstaklega merkilegt í dag heldur“ (Þorgerður 

Hrönn Þorvaldsdóttir, 1996, bls. 299). 

 

Nýrri rannsóknir beinast að nýrri bókum en þeim sem Þorgerður fjallar um og 

virðast bækurnar í Sögueyju-flokknum vera helsti skotspónn fræðimanna. 

Sagnfræðingurinn Bragi Guðmundsson fjallaði til dæmis um Sögueyjuna 1 

ásamt öðru í grein sinni Nýjar Íslandssögur fyrir miðstig grunnskóla þar sem 

hann athugar hvernig sú bók ásamt bókinni Frá Róm til Þingvalla passa við 

áfangamarkmið þágildandi námskrár fyrir grunnskóla. Helsti gallinn sem hann 

finnur á Sögueyjunni 1 er áður umrædd kynjaskekkja og Bragi sparar ekki stóru 

orðin þegar hann fjallar um hlutfallsskiptingu kynjanna í bókinni: „Það verður 

þar með ekki betur séð en að Leifur Reynisson [höfundur bókarinnar] hafi sett 

Íslandsmet hvað varðar bágan hlut kvenna í námsbók af þessu tagi“ (Bragi 

Guðmundsson, 2010, bls. 6). Hér sést hve mikilvægar úttektir fræðimanna eru, 

líkt og þær sem Þorgerður og Kristín Linda gerðu. Hægt er að bera nýjar bækur 

saman við niðurstöður þeirra og sjá hvort kynjahlutföll í nýjum bókum séu 

jafnari en í eldri bókum. Með þessu sést hvort framfarir sé að finna í nýjum 

kennslubókum þegar kemur að þessum málum eða hvort þær séu að fara í 

öfuga átt og jafnframt hvort höfundar þeirra haldi áfram að slá Íslandsmet. 

Í grein sinni, Er þjóðarsagan karlkyns, útskýrir sagnfræðingurinn Þorsteinn 

Helgason, af hverju ástand kennslubóka hafi verið eins og það er og segir hann 

það stafa af því að þegar saga varð að kennslugrein í almenningsskólum hafi 

hún fjallað um sögu þjóðríkis þess lands sem hún var kennd í og fjallað um 

opinbera sviðið, nánar tiltekið stjórnmál og hagsögu. Karlarnir einokuðu þann 

vettvang sem um var fjallað. Þorsteinn segir jafnframt að á 19. og 20. öld „voru 

athafnir manna aðgreindar í opinbert svið og einkasvið (e. private sphere) og 

kynin þar með líka. Afrek kvenna voru einkum á einkasviðinu eftir þessari 

skiptingu og þau voru lítt til frásagnar í sögukennslu“ (Þorsteinn Helgason, 

2011, bls. 2).  

Í greininni stiklar hann svo á stóru í gegnum þróun sögukennslubóka sem 

notaðar voru í skólum, frá bókum sem skrifaðar voru í upphafi 20. aldar og 

einkenndust af gullaldar og hnignunar frásagnarhefðinni, en þær hafi svo aftur 
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á móti haft mikil áhrif á þær bækur sem skrifaðar voru á síðari hluta 20. aldar 

(Þorsteinn Helgason, bls. 3). Það hafi ekki verið fyrr en rétt fyrir aldamót í 

krafti nýrrar námskráar sem horfið var frá hugsunum um algjöra nauðsyn 

þessarar línulegu, heilögu sögu, þar sem fjallað var um þessa hefðbundnu hluti 

þar sem karlmenn eru í aðalhlutverki. Þá hafi verið horft á hlutina á mun 

félagslegri hátt en áður og ekki þótti jafn nauðsynlegt að segja frá 

stjórnmálasögu Íslands á samfelldan hátt, heldur var hugsað um að gera hana 

menningarlegri og tengdari umheiminum. Hér er Þorsteinn að öllum líkindum 

að tala um þá þróun þegar sögukennsla féll inn í samfélagsgreinar. Hann segir 

svo að svo hafi áratugur liðið og önnur línuleg sögukennslubók verið gefin út, 

sem var þá Sögueyjan 1 (Þorsteinn Helgason, 2011, bls. 4-5).  

Þessi staða er alls ekki einskorðuð við Ísland eins og glöggt má sjá hér á 

næstu síðum. Ný námskrá var gefin út á Englandi árið 1991 sem kallaði meðal 

annars eftir samfélagslegri nálgun í sögukennslu og minni áherslu á 

stjórnmálasögu. Til að koma til móts við þessar breytingar kepptust útgefendur 

við að koma nýjum sögukennslubókum í gegnum prentvélarnar. 

Menntunarfræðingurinn Audrey Osler athugaði hvernig tekist hafði til með 

þessar nýju bækur út frá jafnrétti kynjanna en hún skoðaði aðallega orðanotkun 

og birtingarhlutföll kynjanna í myndmáli. Hún tók í heildina fyrir 36 bækur 

gefnar út á árunum 1991 og 1992 sem voru ætlaðar þremur áföngum fyrir börn 

á 7. og 8. skólaári, en einn af þeim áföngum tók fyrir Rómarveldi en hinir tveir 

Bretlandssögu, frá árunum 1066-1500 annars vegar og 1500-1750 hins vegar.  

Niðurstöður hennar voru þær að alltaf hallaði á kvenfólkið á myndum bókanna, 

hvort sem það voru ljósmyndir af frumheimildum eða myndum sem hafi verið 

teiknaðar í nútímanum. Þegar best lét voru hlutföll karla á móti konum á 

nútímateikningum sex á móti einni og konurnar sýndar í hefðbundnum 

kynhlutverkum en þegar verst lét voru hlutföllin 40 myndir af körlum á móti 

einni af konum. Í helmingi bókanna sem teknar voru fyrir var engin mynd af 

konum gerð í nútímanum (Osler, 1994, bls. 223). 

Hinum megin við Atlantshafið hafa Bandaríkjamenn einnig kljáðst við 

kynjaskekkju í kennslubókum. Kay A. Chick, prófessor við kennaradeild 

Pennsylvania State háskólans, segir að allt frá 7. til 9. áratugarins hafi konur 

nánast verið ósýnilegar í bandarískum sögukennslubókum. Á 10. áratuginum 

hafi verið gerðar tilraunir til að koma þeim í bækurnar en þær hafi endað til 

hliðar í ritunum, en ekki verið ofnar inn í textann (Chick, 2006, bls. 285). Hún 

greindi þrjár bækur, ætlaðar þremur mismunandi skólastigum í Bandaríkjunum 
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og komst að því að nafngreindir karlar voru mun fleiri en nafngreindar konur. 

Í bók ætlaðri fyrir 2. bekk voru nafngreindir 89 karlmenn á móti 31 konu 

(74,1% á móti 25,9%), í bók ætlaðri 7.-9. bekk voru karlarnir 185 á móti 53 

konum (77,7% á móti 22,3%) og í þeirri síðustu sem ætluð var 9.-12. bekk voru 

karlarnir aftur 185 en í þetta skiptið á móti 46 konum (80% á móti 20%). Chick 

bendir á að þótt þetta sé ekki jöfn skipting sé hún vissulega betri en áður 

(Chick, 2006, bls. 289). 

Hér hefur verið sagt frá stöðunni eins og hún birtist á Íslandi og í tveimur 

stórum og vestrænum ríkjum. Ástandið er svipað annars staðar í heiminum. 

Sonja Schoeman, prófessor við kennaradeild háskólans í Suður-Afríku, gerði 

úttekt á bókum skrifuðum eftir 1994 sem notaðar voru við sögukennslu í 

Suður-Afríku þegar greinin var skrifuð árið 2009. Hún tók fyrir þrjár bækur og 

í þeim öllum var sami kynjahalli og í öðrum rannsóknum sem hafa hér verið 

nefndar. Hún valdi einn kafla úr hverri bók og voru karlmennirnir 22 á móti 

þremur konum í fyrstu bókinni, 11 á móti þremur í annarri bókinni og 23 á 

móti þremur í þeirri þriðju (Schoeman, 2009, bls. 550). Ef hlutföllin eru skoðuð 

í þessari rannsókn má sjá hærri tölur en í rannsókn Þorgerðar. 22 karlmenn á 

móti þremur konum gerir það að verkum að konur eru 12% þeirra sem nefnd 

eru. Skástu tölurnar í rannsókn Schoeman birtast í annarri bókinni en þar eru 

konur 21,4% nefndra manneskja í kaflanum sem er ögn meira en hæsta talan 

sem Þorgerður Hrönn birti úr sinni rannsókn.  

Bandaríski sagnfræðingurinn Mary Beth Norton færir lesendum sínum 

innsýn inn í heim og störf kennslubókahöfunda í grein frá árinu 2005. Þar rekur 

hún söguna þegar hún ásamt nokkrum öðrum ritaði kennslubókina A People 

and a Nation sem var mikið frumkvöðlaverk sökum þess að þar leituðust 

höfundar við að gera bókina félagslegri en fyrri bækur en halda samt þeirri 

beinu línu sem svo margar sögukennslubækur nota, til þess að kennarar þyrftu 

ekki að breyta sínum áföngum mikið skyldu þeir kjósa að nota hana. Það 

sjónarhorn sem kemur fram í greininni er að það er í lagi að breyta textanum 

þegar bækur eru endurútgefnar. Kannski er hlutum í textanum ofaukið, 

hugsanlega þykir kennurum eða nemendum vanta hluti í textann og á löngum 

tíma getur komið fram ný þekking eða komið í ljós að eitthvað sem var í fyrri 

útgáfum hefur hreinlega verið hrakið (Norton, 2005, bls. 1385-1387). Með 

öðrum orðum heldur hún því fram að kennslubækur séu lifandi skjöl sem hægt 

sé að breyta eftir hentisemi.  
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Í grein sinni ræðir Þorsteinn Helgason þetta lítillega og vitnar þá í grein sem 

Ingibjörg Ásgeirsdóttir, þáverandi forstjóri Námsgagnastofnunar, skrifaði í 

Fréttablaðið árið 2011 þar sem bent er á að kennslubókahöfundar taka alltaf 

þá þekkingu sem fyrir er í fræðaheiminum sem snýr að kennslubókinni og setja 

fram á máta sem auðvelt er fyrir nemendur að lesa. Þorsteinn bendir á að 

rannsóknir með nýju kynjasjónamiði séu nú orðnar öflugri, þó aðallega 

rannsóknir á sögu nálægt okkur í tíma, og því hafa kennslubókahöfundar úr 

meiru að moða en áður (Þorsteinn Helgason, 2011, bls. 8).  

Fyrri íslenskar rannsóknir virðast einblína á íslenskar bækur, skrifaðar af 

íslenskum höfundum um íslenskt þjóðfélag. Um það leyti sem gagnrýnin stóð 

sem hæst í garð Sögueyjanna var Námsgagnastofnun að gefa út norskan 

bókaflokk sem fjallaði um heimssöguna, það er að segja 19. og 20. öld. 

Bækurnar voru þýddar og staðfærðar af einum afkastamesta 

sögukennslubókahöfundi Íslendinga, Gunnari Karlssyni. Það verður því 

athyglisvert að kanna síðar í þessu verki hvort þeir kaflar sem snúa að Íslandi 

hafi tekið mið af þeirri gagnrýni sem kennslubækur voru að fá á þeim tíma sem 

bækurnar komu út. 

Eins og sést hefur hlutskipti kvenna í sögubókum verið mun lakara en 

karlanna, bæði á Íslandi og erlendis, en svo virðist sem þróunin sé í áttina til 

jafnréttis sem er jákvætt, líkt og sjá má í grein Þorgerðar. Hér á fyrri síðum 

sjást einnig ástæður fyrir því af hverju kynjahlutföllin eru svona skökk en 

jafnframt að hægt sé að bæta þetta með því að uppfæra bækurnar með nýrri 

þekkingu, sem er mikilvægt. Það er því nauðsynlegt að komast að því hvort 

bækurnar sem íslenskir nemendur nota séu að breytast út frá 

jafnréttisgrundvelli, bæði tölfræðilega og út frá innihaldinu, þannig að gengið 

verður út frá þessum rannsóknarspurningum sem birtust áður í inngangi:  

• Er einhver raunverulegur munur á nýrri útgáfum Sögueyjunnar 1 og 2 

hvað kynjamun varðar og ef svo er, hver er hann?  

• Hvernig hefur þróunin verið í nýjum útgefnum sögukennslubókum 

þegar kemur að hlutföllum kynjanna og hvernig standast nýju 

bækurnar samanburð við þær sem eldri eru hvað varðar hlutföll kynja 

og umfjöllun um þau? 

• Hvernig standast erlend rit sem eru notuð við sögukennslu í íslenskum 

grunnskólum á mið- og unglingastigi samanburði við þau íslensku 

hvað varðar hlutföll kynjanna og umfjöllun um þau?  
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Rannsóknartilgátur 

Rannsóknartilgáturnar eru þær að það sé munur á kynjahlutföllunum í nýju 

útgáfum Sögueyjunnar og hlutfall kvenna hafi þar hækkað. Jafnframt er 

líklegra að hlutfall kvenna hafi aukist í nýrri bókum og að meðaltalið sé hærra 

en í rannsókn Þorgerðar Hrannar frá árinu 1996 sem og rannsókn Kristínar 

Lindu frá 2011, að allsherjar breyting sé að eiga sér stað þegar kemur að 

hlutföllum kvenna í íslenskum sögukennslubókum. Hvað norska bókaflokkinn 

varðar er ágiskunin sú að kynjahlutföll í honum séu jafnari en þau hlutföll sem 

ganga og gerast í íslensku bókunum.  
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4. Um búsetu í sögukennslubókum í fyrri 

rannsóknum 

Mjög lítið eða jafnvel ekkert hefur verið gefið út af rannsóknum á hlutföllum 

landsbyggðar og höfuðborgarsvæðis í kennslubókum. Sérstaða Íslands er sú að 

meira en helmingur Íslendinga, eða tveir af hverjum þremur, eiga heima á 

höfuðborgarsvæðinu. Í flestum öðrum löndum dreifast íbúarnir meira og í fleiri 

stærri byggðakjarna. Því verður litlu púðri eytt í að tala um fyrri rannsóknir á 

efninu þar sem þær eru ekki til heldur verður frekar einblínt á hvers vegna 

nauðsynlegt er að gæta jafnréttis þegar kemur að þessum efnum og spilar þá 

sjálfsmynd nemenda stærsta hlutverkið sem og söguvitund. 

Þó svo að sjónarhornið á landsbyggðina og höfuðborgarsvæðið hafi ekki 

verið athugað mikið hér á Íslandi eða úti í heimi ætti þó að gera meira af því ef 

marka má orð James H. Williams, prófessors í alþjóðlegri menntun (e. 

international education), sem hefur sterkar skoðanir á mikilvægi þess að 

rannsaka kennslubækur og tengir efni þeirra við sjálfsmyndir þeirra sem þær 

lesa: 

 
Í kennslubókum er að finna þá opinberu vitneskju sem samfélagið vill 

að börnin nemi – staðreyndir, tölfræði, dagsetningar, áhrifamikla 

atburði. Kennslubækur mynda einnig staðreyndir, tölfræði, dagsetningar 

og atburði í stærri, þó yfirleitt óbeint, frásögn sem skýrir frá því hvernig 

hlutir voru, hvað gerðist og hvernig þeir urðu eins og þeir eru núna. 

Birtingarmynd af fortíð hóps er oft mjög tengd sjálfsmynd hans – hver 

„við“ erum (og hver við erum ekki) auk þess hverjir „þeir“ eru. Greining 

á kennslubókum veitir okkur sjónarhorn sem við getum notað til að 

skoða það sem gæti kallast dýpri eða falda félags- og stjórnmálalega 

námskrá þjóðar (James H. Williams, 2014, bls. vii).2 

                                                      
2 Upprunalegur texti: „Textbooks provide official knowledge a society wants its 

children to acquire – facts, figures, dates, seminal events. Textbooks also form the 

facts, figures, dates, and events in a larger, though generally implicit, narrative that 

describes how things were, what appened, and how they came to be the way they are 

now. A group’s representation of its past is often intimately connected with its identity 

– who “we” are (and who we are not) as well as who “they” are. Analysis of textbooks 
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Sjálfsmyndir tengjast söguvitund á vissan hátt. Sagnfræðingurinn Bragi 

Guðmundsson skilgreinir hana á eftirfarandi hátt og segir hana vera 

„grundvallarhugtak sem snýst um það hvernig hver einstaklingur skynjar sig í 

sögulegri framvindu. Í þessari vitund felst allt í senn: sýn manns til fortíðar, 

samtíðarskynjun hans og væntingar til framtíðar (Bragi Guðmundsson, 2009, 

bls. 11). Þetta er að miklu leyti byggt á skilgreiningu Karl-Ernst Jeisman sem 

segir að „[s]öguvitund nær ekki einungis til þekkingar eða áhuga á sögunni. 

Hún felur einnig í sér samspil túlkunar á fortíðinni, skilnings á samtíðinni og 

sýnar á framtíðina“ (Bragi Guðmundsson, 2009, bls. 23-24).  

Bragi skýrir áhrif söguvitundar á þennan hátt: „Öllum er gefið að skynja 

umhverfi sitt í tíma og rúmi og sú skynjun verður hluti af sjálfsvitund 

einstaklingsins. Þessi samtímaskynjun er breytileg eftir því hver á í hlut því að 

baki liggur mismunandi þjóðfélagsstaða, menntun, lífsviðhorf o.s.frv.“  

Söguvitundin er bæði einstaklingsbundin og sameiginleg segir Bragi, „hún 

verður bæði til við sjálfstæða tilvist þeirra þriggja þátta sem hér hafa verið 

nefndir og við innbyrðis samspil og gagnverkan þar sem hver hefur áhrif á 

annan“ (Bragi Guðmundsson, 2009, bls. 24). Söguvitund er því flókið hugtak 

sem hefur áhrif á það hvernig við skynjum heiminn og okkur sjálf út frá 

skilningi okkar á fortíðinni, stöðu okkar í samtímanum og viðhorfa til framtíðar 

og annarra þátta sem aftur hafa áhrif á hvort annað og móta sjálfsvitund okkar 

og okkur sjálf. Söguvitund hefur því töluverð áhrif á það hver við erum sem 

sýnir hve mikilvæg hún er sem rannsóknarefni. 

Um miðjan tíunda áratug síðustu aldar var gerð stór könnun sem bar heitið 

Youth and history en hún sneri að söguvitund evrópskra unglinga. Þeir Gunnar 

Karlsson og Bragi Guðmundsson sáu um framkvæmd hennar á Íslandi en alls 

náði hún til „30 samfélaga, ríkja og þjóðernisminnihluta, og þátttakendur voru 

alls rúmlega 30 þúsund“ (Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1999, bls. 

7). Könnunin var lögð fyrir íslenska unglinga í níunda bekk um vorið 1995. 

Bekkirnir voru valdir með slembiúrtaki og en allir bekkir þar sem líklegt var 

að fjöldi nemenda væri undir 10 talsins voru útilokaðir. Spurningalistarnir voru 

lagðir fyrir 50 bekki sem samsvaraði um það bil 1.040 einstaklingum en svör 

bárust frá 967 þeirra (Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1999, bls. 7-

17). 

                                                      
provides a lens through which to examine what might be called a nation’s deeper or 

hidden social and political curriculum.“ 
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Þeim sem framkvæmdu rannsóknirnar voru gefnar nokkuð frjálsar hendur 

við það að skipta unglingum þeirrar þjóðar sem rannsóknin var framkvæmd á 

í undirflokka. Ákveðið var að skipta íslenskum unglingum í tvennt, í 

höfuðborgarsvæði annars vegar og landsbyggðina hins vegar og er skiptingin 

sú sama og notuð er í þessari rannsókn. Hafa skal þó í huga að minnstu skólum 

landsins var sleppt úr slembiúrtakinu en höfundar rannsóknarinnar telja að það 

hafi ekki getað haft þau áhrif að niðurstöður rannsóknarinnar skekktust (Bragi 

Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1999, bls. 16-17). 

Könnunin sýndi lítinn mun á söguvitund unglinga á höfuðborgarsvæðinu 

og landsbyggðarinnar (Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1999, bls. 

110). Samt má greina mun þegar kemur að einstökum spurningum. Hér er 

sérstaklega mikilvægur munurinn sem finna má í spurningu 23 í könnuninni 

og undirspurninga hennar en í henni er spurt: „Hversu mikinn áhuga hefur þú 

á sögu þessara landsvæða?“. Þegar kemur að áhuga á sögu næsta nágrennis 

unglinganna hafa unglingar á landbyggðinni meiri áhuga á henni heldur en 

jafnaldrar þeirra á höfuðborgarsvæðinu. Rétt er að taka fram að áhugi beggja 

hópanna var þó ekki mikill. Þegar spurt er um áhuga á að læra um sögu héraðs 

eða landsvæðið unglinganna höfðu unglingarnir á landsbyggðinni töluvert 

meiri áhuga á að læra það en þeir höfðu einnig meiri áhuga á að læra um sögu 

Íslands, þó mjög lítill munur hafi verið á hópunum tveimur. Þegar spurt er um 

áhuga á að læra um sögu Evrópu og heimsins utan hennar höfðu unglingar á 

höfuðborgarsvæðinu meiri áhuga en unglingar á landsbyggðinni (Bragi 

Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1999, bls. 162-163). Ef spurningarnar tvær 

á undan þessari eru skoðaðar, þ.e. hve mikinn áhuga nemendurnir höfðu á 

vissum tímabilum og tegundum sögu má sjá að nemendur á landsbyggðinni 

virtust hafa meiri áhuga á því sem stóð þeim nærri (Bragi Guðmundsson og 

Gunnar Karlsson, 1999, bls. 156-161). 

Hér má sjá mun á hópunum tveimur og um sögu hvaða svæða þeir höfðu 

áhuga á að læra. Á landsbyggðinni var meiri áhugi fyrir því að læra um það 

sem stóð unglingunum næst en á höfuðborgarsvæðinu var unglingum meira í 

mun um að læra um framandi heima. Þetta er athyglisvert því báðir hópar 

svöruðu á mjög svipaðan hátt þegar spurt var að því hvað gert væri í 

sögutímunum sem þeir sátu. Af svörum þeirra að dæma má segja að 

aðalkennsluaðferðirnar sem notaðar hafa verið á þeim tíma sem könnunin var 

gerð voru að lesa skólabók og/eða gera verkefni (Bragi Guðmundsson og 

Gunnar Karlsson, 1999, bls. 139). Úrvalið af sögukennslubókum hefur ekki 
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verið mjög fjölbreytt og ólíklegt að allir hafi fengið að lesa efni sem vakti 

mestan áhuga þeirra, sérstaklega ef horft er til þess að unglingar á 

landsbyggðinni og höfuðborgarsvæðinu höfðu mismunandi áhuga á að læra 

um einstök svæði.  

Það sem Þorgerður Hrönn bendir á varðandi sögukennslu, falin skilaboð, 

undirmeðvitundina og skort á kvenfyrirmyndum í sögukennslubókum sem 

aftur hefur áhrif á sjálfsmynd kvenna, sem finna má hér að framan, má vel 

yfirfæra á börn og unglinga á landsbyggðinni. Ef allt það merkilega sem gerðist 

í sögunni hefur átt sér stað, og eingöngu er fjallað um, á höfuðborgarsvæðinu 

af hverju ættu þessir sömu einstaklingar að halda að eitthvað merkilegt geti 

gerst í þeirra bæjarfélögum? Ef umfjöllun um konur í sögukennslubókum getur 

haft áhrif á sjálfsmynd kvenna liggur þá ekki beint við að umfjöllun um 

landsbyggðina, hvernig sem hún er, hafi áhrif á sjálfsmynd þeirra barna sem 

þar búa? 

Saga hefur nefnilega bæði áhrif á sjálfsvitund okkar en einnig á samvitund 

smærri hópa sem heilla þjóða og þannig má hugsa sér seinna hugtakið sem 

sjálfsmynd einhvers ákveðins hóps (Bragi Guðmundsson, 2009, bls. 11). Eins 

og kemur fram í fyrri kafla var hlutverk sögukennslu lengi vel það að sameina 

Íslendinga og kynda undir þjóðernisvitund þeirra. Það var gert með því að 

kenna öllum nemendum sömu söguna og búa til eins konar þjóðarvitund, 

samvitund allrar þjóðarinnar. Bragi Guðmundsson segir einmitt að 

þjóðarvitund byggi á „tilvísunum til sameiginlegrar sögu, eða nákvæmar 

orðað, á almennum hugmyndum um sögu sem öðlast hafa nánast goðsögulegt 

yfirbragð“ (Bragi Guðmundsson, 2009, bls. 21).  

Hugtakið samvitund getur þó náð yfir smærri einingar en þjóðir, til að 

mynda tiltekin byggðarlög og orðið þannig grunnur þess sem kalla má héraðs- 

eða bæjarvitund. Mögulegt er að samvitund þeirra sem búa á landsbyggðinni 

sé sterkari en þeirra sem búa á höfuðborgarsvæðinu ef marka má 

félagsfræðinginn Manuel Castells sem segir að til séu þrjár gerðir samvitundar. 

Eina þeirra gerða segir hann geta orðið til á meðal þeirra hópa sem upplifa sig 

annars flokks, telja sig ekki jafn mikils virði og aðrir. Þetta kallar Castells á 

ensku resistance identity (Castells, 2004, bls. 8) en hugtakið hefur verið þýtt 

yfir á íslensku sem viðnámsvitund (Bragi Guðmundsson, 2009, bls. 20). Þessi 

samvitund á til dæmis við íbúa ákveðinna svæða. Viðnámsvitund kemur meðal 

annars fram í því að þeir hópar sem finnast þeir lægra settir en aðrir fara að 
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gera einkenni sín skýrari til þess „að efla samstöðu sína og samkennd“ (Bragi 

Guðmundsson 2009, bls. 20).  

Er ekki möguleiki á því að þeir nemendur sem tilheyra hópum sem fá ekki 

umfjöllun í sögukennslubókum upplifi sig sem minni máttar, þ.e. t.d. kvenkyns 

nemendur eins og Þorgerður Hrönn hefur bent á? Má svo ekki hugsanlega segja 

það sama um nemendur sem tilheyra smærra mengi en þjóðinni, tilheyra til að 

mynda hópum eða búa á svæðum sem ekkert er talað um í sögukennslubókum? 

Castell segir viðnámsvitundina vera þá öflugustu af þeim þremur 

samvitundum sem hann telur upp sem eru ríkjandi í nútímasamfélögum en 

hinar tvær eru réttarvitund og viðfangsvitund. Hann kennir miðstýringu og 

aukinni hnattvæðingu um en Bragi Guðmundsson skýrir betur við hvað er átt: 

„Þegar rúmið er orðið of vítt vex þörfin fyrir eitthvað nærtækara og 

skiljanlegra, ella missum við fótanna. Svæðisvitund styrkist því á 

breytingartímum, hún er svar við hinu fjarlæga og breytilega og hún snýst oft 

um að verja og vernda sameiginlega sögu náttúru eða mannvirki“ (Bragi 

Guðmundsson, 2009, bls. 20). Spurningin er auðvitað sú að hversu miklu leyti 

unglingar í grunnskólum finna fyrir þessari viðnámsvitund. Þeir finna kannski 

fyrir þessu heima fyrir og í skólanum en kennslubækurnar hljóta að breytast 

mun hægar en umræðan í samfélaginu vegna þess hve langan tíma tekur að 

gefa út bækur. Sögueyjurnar voru til dæmis gagnrýndar harkalega árið 2011 

en endurskoðuð útgáfa af seinna heftinu kom ekki út fyrr en árið 2014. Auk 

þess ná kennslubækurnar til alls landsins en ekki bara þess samfélags sem 

nemendurnir eru hluti af, hversu lítið eða stórt sem það kann að vera.  

Þar sem að samvitund hópa birtist við hinar ýmsu menningarlegu og 

landfræðilegu aðstæður og oft í samanburði við aðra hópa og þeirra samvitund 

(Bragi Guðmundsson, 2009, bls. 22) þá hljóta að minnsta kosti einhverjir 

nemendur að velta fyrir sér af hverju minna eða meira sé fjallað um þeirra 

byggðir en annarra. Kennslubækurnar hljóta að hafa áhrif á samvitund 

nemenda því í þeim fá þeir að sjá sögu landsins eins og hún hefur verið skrifuð, 

opinberu útgáfuna af henni, og ef lítið eða ekkert er fjallað um það samfélag 

sem einstaklingurinn býr í þá hlýtur það að hafa neikvæð áhrif á sjálfsmynd 

hans og samvitund nemendahópsins í garð umhverfis síns. En hvaðan eiga 

nemendur að fá vitneskju um sitt nánasta samfélag í opinberri menntun ef hún 

kemur ekki úr kennslubókunum? 

Bragi Guðmundsson hefur hvað mest íslenskra fræðimanna fjallað um 

hugtakið grenndarvitund en það segir hann vera „heildarheiti yfir það sem kalla 
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má sveitar-, héraðs-, byggðar-, eða borgarvitund, allt eftir því sem best á við. 

Hún birtist í væntumþykju til tiltekins umhverfis eða landsvæðis, sögu þess, 

menningar, náttúru og hvers kyns sérkenna.“ Jafnframt segir Bragi 

grenndarvitundina vera eina tegund föðurlandsástar (Bragi Guðmundsson, 

2009, bls. 26), en hugsanlega er auðveldast að hugsa hana sem kennd sem snýr 

að því sem er enn nær okkur en landið allt, byggðarlagsást eða átthagaást. Bragi 

hvetur til rannsókna á samvitund fólks og hópa í mismunandi byggðarlögum 

og segir þær bæði eiga að vera sögulegar og samtímalegar þar sem þær 

samtímalegu myndu snúast um gildismat og viðhorf á meðan sögulegu 

rannsóknirnar myndu til dæmis snúast um textagreiningu, en árangurinn af 

þessum rannsóknum segir Bragi til dæmis geta orðið betra skólastarf (Bragi 

Guðmundsson, 2009, bls. 31). Sú rannsókn sem hér er kynnt getur mögulega 

talist til þeirra rannsókna sem Bragi kallar eftir þar sem markmiðið er að greina 

hvernig hlutföll eru í texta sögukennslubóka á milli höfuðborgarsvæðis og 

landsbyggðar. 

Grenndarkennsla eða grenndarnám er leið til að kenna grenndarvitund í 

skólunum en Bragi segir að markmið hennar séu „fyrst og fremst þau að gera 

nemendur læsa á sitt nánasta umhverfi: landfræðilegt, menningarlegt og 

náttúrufræðilegt“, svo sé horft til fjarlægari heima (Bragi Guðmundsson, 2000 

bls. 51). Markmið með grenndarkennslu getur verið það að auka væntumþykju 

ungs fólks í garð byggðarlagsins sem það býr í sem getur haft þau áhrif að 

brottflutningar ungs fólks úr litlum samfélögum í stærri verði ekki jafn tíð en 

lítil bæjarfélög á landsbyggðinni eru ekki jafn „töff“ í augum ungs fólks í 

samanburði við stærri þéttbýlisstaði (Bragi Guðmundsson, 2000, bls. 51-52). 

Hér á Íslandi er í raun aðeins einn stór þéttbýlisstaður til sem er 

höfuðborgarsvæðið, en þar er langstærsti kjarni allra lista, menntunar og 

tækifæra. 

En þá er kannski rétt að spyrja hvort nauðsynlegt sé að hafa áhyggjur af 

brottflutningi ungs fólks af landsbyggðinni og grípa til aðgerða líkt og 

grenndarkennslu í þeirri von að hægja á eða hindra þennan brottflutning? 

Þóroddur Bjarnason gaf út rannsókn árið 2004 um búsetuflutninga ungs fólks 

þar sem hann tók fyrir tvo íslenska árganga, fólk fætt árið 1976 og 1977 og 

athugaði hvar það átti heima árið 1991 og hvar það ætlaði að búa í framtíðinni 

og bar svo saman við tölur sem hann fékk frá þessu sama fólki árin 1996 og 

2001 (Þóroddur Bjarnason, 2004, bls. 306). Þóroddur greinir frá í niðurstöðum 

sínum að breytingar meðal fólks sem var fætt á þessum árum hafi verið meiri 
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en alls fólks í landinu. Niðurstöður hans eru athyglisverðar og á bak við þær er 

sú staðreynd að á umræddu tímabili fjölgaði íbúum á höfuðborgarsvæðinu 

fjölgaði fólkinu um 26,7%, fækkaði um 14,1% í þéttbýli sem ekki flokkaðist 

sem höfuðborgarsvæðið, og fækkaði jafnframt um 30,9% og 34,9% í 

sjávarbyggðum og á þeim svæðum sem flokkuðust sem sveitir (Þóroddur 

Bjarnason, 2004, bls. 306). Af þessu má sjá hve mikið og fast ungt fólk sækir 

í höfuðborgarsvæðið sem er þó ekki skrítið með breyttum atvinnuháttum og 

auknum lífsgæðum á höfuðborgarsvæðinu að ungt fólk sæki frekar þangað líkt 

og Þóroddur sjálfur orðar einkar vel: „Sem miðstöð viðskipta, opinberrar 

þjónustu og menningar á Íslandi býður Reykjavík upp á fjölbreytt 

atvinnutækifæri sem draga að fólk úr öllum landshlutum. Jafnframt býður 

höfuðborgin upp fjölbreytt tækifæri til mennta, menningar og afþreyingar af 

ýmsu tagi, að ógleymdri þjónustu á sviði heilbrigðismála, stjórnsýslu og 

viðskipta svo eitthvað sé nefnt“ (Þóroddur Bjarnason, 2004, bls. 303-304). 

Hafsteinn Karlsson kemur reyndar með athyglisverðan punkt í umræðuna í 

ritdómi um bókina Líf í Eyjafirði þar sem fjallað er um grenndarkennslu, en 

hann segir meðal annars hlutverk bókarinnar vera að hægja á eða stöðva 

fólksflótta á höfuðborgarsvæðið með því að efla einstaklinga til þess að halda 

áfram að búa á landsbyggðinni og styrkja sjálfsmynd þeirra (Hafsteinn 

Karlsson, 2001, bls. 299-300). Punktur Hafsteins er að nemendur á 

höfuðborgarsvæðinu þurfi líka á grenndarnámi að halda:  

 
Börn þar þurfa sterka sjálfsvitund eins og önnur íslensk börn. Þeir sem 

ólust upp í Breiðholtshverfinu á áttunda áratugi síðustu aldar líta á það 

sem sínar æskustöðvar og þeir hafa hlýhug til Breiðholtsins ekki síður 

en þeir sem aldir voru upp í Svarfaðardal á sama tíma bera taugar til 

sinna æskustöðva. Grenndarfræðin eru ekki aðeins fræði fyrir 

landsbyggðafólk, það er hægt að beita þeim alls staðar þar sem fólk býr 

á annað borð (Hafsteinn Karlsson, 2001, bls. 301).  

 

Vandamálið við þessar staðhæfingar Hafsteins er það að ef sagan hefur gerst á 

höfuðborgarsvæðinu og fjallað er um hana eins og hún hafi nánast aðeins átt 

sér stað á höfuðborgarsvæðinu, eins og tilgáta þessarar rannsóknar er, þá hafa 

þeir nemendur og kennarar sem eru á höfuðborgarsvæðinu mun styttri, 

auðveldari og fjölbreyttari leiðir að námsefni um sitt næsta umhverfi og 

menningu en kennarar og nemendur á landsbyggðinni. Vettvangsferðir hljóta 

jafnframt að verða meira spennandi á höfuðborgarsvæðinu þar sem hægt er til 
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að mynda að benda á mynd af Stjórnarráði Íslands í bók og fara svo og skoða 

húsið sjálft. 

Það liggur ljóst fyrir að til þess að geta kennt eitthvað þarf að hafa þekkingu 

á því sem verið er að kenna og námsefninu. Þessu er ekkert öðruvísi farið þegar 

kemur að grenndarkennslu (sjá t.d. Friðrik G. Olgeirsson, 2009, bls. 265-266) 

eða sögu sem ættu í raun að blandast svolítið saman. Vissulega hefur heilmikið 

verið ritað af ritum sem tengjast bæjarfélögum og þá helst í formi byggðarsögu. 

Ekki er þó víst að allir séu sammála um hvað byggðarsaga sé en hér verður 

notast við skilgreiningu Friðriks G. Olgeirssonar sem segir slík rit geta verið 

fjölbreytt en að tala megi um byggðarsögu fjalli ritin ekki um landið sem heild 

heldur einhvern hluta þess og hægt sé að teygja það á alla vegu og segir að 

byggðarsögurit geti tekið til eftirfarandi eininga: „héraðs, sýslu, kaupstaðar eða 

kauptúns, hrepps, jarðar, jafnvel eins fyrirtækis eða stofnunar“ (Friðrik G. 

Olgeirsson, 2009, bls. 250). 

Friðrik segir að margir höfundar þeirrar byggðarsögu sem skrifuð hefur 

verið hafi ekki sett sett fram af hverju þeir hafi gert það, þ.e., hver markmið 

þeirra með rituninni hafi verið. Nefnir hann meðal annars formála Sögu 

Hafnafjarðar frá árinu 1933 sem vissulega er orðið ansi gömul bók en þar segir 

„að útlendingar gefi út svona rit og því sé ekki óeðlilegt að Íslendingar geri það 

líka“ (Friðrik G. Olgeirsson, 2009, bls. 256). Eftir að sagnfræðingar fóru að 

einbeita sér meira að byggðarsögunni hafi orðið breyting til batnaðar hvað 

þetta varðar en þó vanti mikið upp á. Þau dæmi sem Friðrik nefnir þar sem 

höfundar nefna markmið sín með verkinu eru svipuð, að segja frá sögu 

byggðarlaganna út frá félags-, hag- og atvinnusögu ásamt samfélagsháttum. Í 

formála bókarinnar Akranes. Frá landnámi til 1885 er til dæmis tilgangurinn 

sagður vera sá að „treysta tengsl íbúanna við fortíð og sögu og sýna um leið 

fram á að þátt Akurnesinga í sögu landsins skal ekki vanmeta“ og að ritinu sé 

einnig ætlað að „brýna íbúa Akraness á því að blómleg byggð þeirra er reist á 

traustum og sameiginlegum grunni“ auk þess að sýna fram á áhrif Akraness á 

Íslandssöguna (Friðrik G. Olgeirsson, 2009, bls. 257). Tilgangurinn með 

bókinni um Akranes virðist vera keimlíkur tilgangi grenndarkennslunnar, að 

láta íbúunum þykja vænt um sinn heimabæ. 

Þegar Friðrik skrifar sína grein sem er gefin út árið 2009 segir hann að saga 

sveitarfélaga fjalli í mörgum tilfellum um sögu kaupstaða þó einnig megi finna 

rit um dreifbýlishreppa. Friðrik segir að til séu rit um 40 kaupstaði og kauptún 

en ekki sé búið að skrá sögu 22 þéttbýlisstaða sem eiga það þó sameiginlegt að 
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vera næstum allir með minna en 500 íbúa (Friðrik G. Olgeirsson, 2009, bls. 

250). Af þessu má sjá að ekki skortir efnið fyrir meirihluta staða en því miður 

eru þetta tæplega rit sem hægt er að bjóða grunnskólanemendum upp á að lesa, 

þó svo að kennarar gætu vel nýtt sér efni úr þeim við undirbúning sinnar 

kennslu. 

Auðvitað þarf að átta sig á því að fá lönd skiptast jafn greinilega og Ísland 

í einn höfuðstað þar sem meirihluti þjóðarinnar býr og svo það sem við 

Íslendingar köllum landsbyggðina. Í Bandaríkjunum hefur þó verið gerð 

rannsókn á því hvernig sveitalíf eða dreifbýlislíf (e. rural life) birtist í 

sögukennslubókum. Bent er á að birtingarmynd sveitalífsins hafi mikið verið 

skoðuð þegar kemur að ljósvaka- eða skemmtiefni en ekki kennslubókum. Í 

ljósvakaefni hafi sveitalífið fengið eilítið harða útreið en höfundar 

rannsóknarinnar benda á að mikilvægt sé að skoða kennslubækurnar því þar sé 

„opinbera sannleikann“ að finna og börn líklegri til að taka þær trúanlegri en 

skemmtiefnið.  

Þær dr. Aimee Howley, dr. Karen Eppley og Marged H. Dudek 

framkvæmdu rannsóknina en þær tvær fyrrnefndu eru prófessorar við 

kennslufræðideildir Háskólans í Ohio annars vegar og Pennsylvania State hins 

vegar. Þær tóku fyrir sex misgamlar kennslubækur, gefnar út á bilinu 1956 til 

2009 og athuguðu hvernig fjallað er um sveitalífið og hvernig þær umfjallanir 

höfðu áhrif á valdajafnvægið á milli ráðandi og víkjandi stétta. Niðurstöðurnar 

voru þær að kennslubækurnar voru ekki jafn hlutlægar og rannsakendur héldu 

í fyrstu (Howley, Eppley og Dudek, 2016, bls. 95-96). Því aftar sem farið var 

í tímann því jákvæðari augum var horft til sveitalífsins en neikvæðara eftir því 

sem nær samtímanum dregur (Howley, Eppley og Dudek, 2016, bls. 102). 

Hér hefur verið gerð grein fyrir mikilvægi þess fyrir sjálfsmynd og 

samvitund nemenda hvernig fjallað er um þeirra heimabyggð í kennslubókum. 

Rannsóknarspurningar sem beinast að búsetuhluta rannsóknarinnar eru 

eftirfarandi:  

• Hvernig eru hlutföllin þegar kemur að skiptingu á milli 

höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar? 

• Hvar gerist sú saga sem er framreidd í sögukennslubókum fyrir mið- 

og unglingastig grunnskóla? 

• Hvernig er fjallað um þá staði sem nefndir eru? 
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Rannsóknartilgátur 

Rannsóknartilgátur þessa hluta rannsóknarinnar eru þær að meira sé fjallað um 

höfuðborgarsvæðið í kennslubókunum og að það hlutfall sé á svipuðum 

slóðum og það hvernig þjóðin skiptist hlutfallslega á milli höfuðborgarsvæðis 

og landsbyggðar. Þar sem höfuðborgarsvæðið er svo stórt sem raun ber vitni 

og er í raun kjarnavettvangur íslenskra stjórnmála sem og menningar er 

nærtækt að ætla að svæðið fái umfjösllun eftir því.
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5. Aðferðafræði 

Við rannsóknina var notast við þær aðferðir sem kallast innihaldsgreining (e. 

content analysis). Til eru margar gerðir af innihaldsgreiningu en sú sem hér 

verður notuð kallast á ensku summative, sem getur bæði verið af megindlegum 

og eigindlegum toga. Sé notast við hana á megindlegan hátt er texti skoðaður 

og birtingar fyrirfram ákveðinna orða eða hugtaka í textanum talin, en þannig 

má sjá notkun orðanna eða hugtakanna. Ef ekki er meira unnið með gögnin er 

þessi aðferð talin megindleg og kallast á ensku manifest content analysis 

(Hsieh og Shannon, 2005, bls. 1283). Kristín Linda og Þorgerður Hrönn virðast 

hafa notað þessa aðferð í sínum rannsóknum með því að telja saman 

nafngreiningar og skipta þeim upp eftir kynjum og því liggur beinast við að 

gera það einnig í þessari rannsókn til að fá sem bestan samanburð við 

niðurstöður rannsókna Þorgerðar Hrannar og Kristínar Lindu.  

Í rannsókn Kristínar Lindu eru niðurstöðurnar birtar á þrennan hátt: fjöldi 

einstaklinga sem nefndur er á nafn, heildarfjöldi nafngreininga og svo á hve 

mörgum blaðsíðum fjallað er um nafngreinda einstaklinga (Kristín Linda 

Jónsdóttir, 2011). Þorgerður telur hins vegar hverja manneskju aðeins einu 

sinni og telur jafnframt þá fræðimenn sem vitnað er í inn í þá tölu en nefnir að 

hún hafi ekki talið með guðlegar verur, og munar þá líklega mest um norrænu 

goðin (Þorgerður Hrönn Þorvaldsdóttir, 1996, bls. 279-280). Í þeirri rannsókn 

sem hér liggur fyrir var farið eftir aðferð Kristínar Lindu þar sem aðferð 

Þorgerðar fellur í raun inn í hana, aðferð Kristínar Lindu er víðtækari. Að telja 

hve oft hver einstaklingur kemur fyrir og kyn hans er mikilvægt, því Kristín 

Linda segir að „[t]íðni nafnbirtinga er sérstaklega áhugaverður þáttur í 

námsbókum þar sem endurtekning hefur áhrif á minnisfestingu og mat lesenda 

á mikilvæg efnisatriði (Kristín Linda Jónsdóttir, 2011, bls. 10). Hún segist hafa 

talið nöfnin út frá heildartexta námsefnisins (Kristín Linda Jónsdóttir, 2011, 

bls. 12) en Þorgerður taldi aðeins í megintexta og myndartexta þeirra bóka sem 

hún notaðist við í sinni rannsókn (Þorgerður Hrönn Þorvaldsdóttir, 1996, bls. 

279-280). Meginhluti þessarar rannsóknar verður því megindleg 

innihaldsgreining. 
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Ekki verður þó stoppað hér heldur verður einnig notast við það sem kallast 

á ensku latent content analysis sem er eigindleg innihaldsgreining sem felst í 

því að túlka efni texta (Hsieh og Shannon, 2005, bls. 1283-1284). Út frá 

kynjavinklinum felst aðferðin hér í því að skoða í hvaða samhengi 

einstaklingarnir eru nafngreindir í textanum, út frá gerendahlutverki þeirra og 

skipt í tvo flokka eftir því hvort þeir birtist sem gerendur, þ.e. þeir sem hafa 

áhrif á atburðarásina, eða ekki, þ.e. þeir sem birtast sem áhorfendur eða skipta 

ekki máli fyrir atburðarásina. Þorgerður Hrönn Þorvaldsdóttir kaus að skipta 

konum í sinni rannsókn í þrjá flokka: gerendur, tengla og kynverur. Hér er því 

verið að einfalda flokkunina enda hafa tenglarnir og kynverurnar litla 

gerendahæfni og Þorgerður tekur það fram að þær konur sem flestar lenda í 

síðasta flokknum eru oft ekki nafngreindar. Tenglar eru „nafngreindar sem 

mæður, systur, dætur eða eiginkonur þeirra karlmanna sem leika lykilhlutverk 

í sögunni á hverjum tíma (Þorgerður Hrönn Þorvaldsdóttir, 1996, bls. 288). 

Konur sem gerendur skilgreinir Þorgerður sem „þær konur sem talið er að átt 

hafi þátt í að móta söguna“ (Þorgerður Hrönn Þorvaldsdóttir, 1996, bls. 284). 

Notast verður við sömu skilgreiningar á gerendum í þessari rannsókn og þeirri 

rannsókn sem liggur eftir Þorgerði. 

Þar sem engar fyrri rannsóknir liggja fyrir um hlutföll 

höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar í kennslubókum í sögu er ekki 

hægt að styðja sig við þær. Brugðið var á það ráð að nota sömu aðferð og 

Kristín Linda notaði þegar hún taldi nafngreiningarnar. Skrifað var niður í 

hvert skipti sem sérnafn byggðarkjarna, landsvæðis, örnefni, götuheiti og í raun 

hvert og eitt einasta sérnafn sem vísaði til tiltekins staðar var nefnt á nafn. Það 

var svo merkt eftir því á hvaða blaðsíðu það birtist og í hvaða samhengi. 

Sumstaðar í textunum kom fyrir að tvö sérnöfn voru notuð í einu til þess að 

tala um stað, til dæmis „Aðalstræti í Reykjavík“ eða „á Helgafelli nálægt 

Stykkishólmi“. Þá var brugðið á það ráð að telja staðinn með einu sinni. Þegar 

rætt er um Aðalstræti í Reykjavík var því ekki talið tvisvar, Aðalstræti annars 

vegar og Reykjavík hins vegar heldur var þetta merkt sem ein staðsetning. 

Ástæðan fyrir því er að í langflestum tilfellum er verið að tala um sértækari 

staðinn í setningunni. Síðan var það flokkað sem annað hvort 

höfuðborgarsvæðið eða landsbyggðin, en notast var við sömu skilgreiningu á 

þessum svæðum og greint var frá á fyrri síðu. Þegar þessi aðferð var notuð var 

allur texti bókanna tekinn með: meginmál, myndartextar, verkefni, 

rammatextar auk annarra þátta sem voru á lesefnissíðum. Þegar myndir komu 
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af kortum var myndartextinn talinn með en ekki textinn sem stundum mátti 

finna á kortunum sjálfum. 

Það kom fyrir í bókunum að rætt var um manneskjur sem voru kenndar við 

staðarheiti, til dæmis Gunnar á Hlíðarenda og Þorgeir Ljósvetningagoði. Í þeim 

tilfellum var staðarheitið ekki talið með. Það var gert vegna þess að þá var í 

flestum tilfellum verið að vísa til manneskjunnar en ekki staðarins sjálfs, þótt 

auðvitað mætti einnig færa rök fyrir því að telja þessi staðarheiti með. 

Tilraun var gerð með að flokka Akureyri fyrir utan höfuðborgarsvæði og 

landsbyggð þar sem bærinn hefur þá sérstöðu að vera stærsti byggðarkjarni 

Íslands utan höfuðborgarsvæðis og forvitnilegt þótti að sjá að hversu miklu 

leyti sagan gerðist þar. Auk þess er auðvelt að bæta tölum sem fengust með því 

að telja Akureyri við þær tölur sem fengust við að telja landsbyggðina til að fá 

heildarmynd af landsbyggðinni. 

Aðeins eitt sérnafn var tekið út fyrir hina hefðbundnu skiptingu á milli 

höfuðborgarsvæðis og landsbyggðar fyrir utan Akureyri en það var Alþingi. 

Best þótti að telja það sér enda oft ekki víst hvort um væri að ræða þingið sjálft 

sem stofnun, Alþingi á þingvöllum eða Alþingishúsið. Einnig eru mögulega 

mismunandi merkingar sem fólk hefur um orðið, hugsanlegt er til dæmis að 

þegar fólk heyrir talað um að eitthvað sé að gerast á Alþingi hugsi það um 

húsið frekar en stofnunina eða öfugt. Svo má einnig beita þeim rökum að störf 

þingmanna fara ekki aðeins fram í Alþingishúsinu heldur svo að segja út um 

allt. Alþingi sem slíkt verður því tekið út fyrir sviga en í þau skipti sem 

Alþingishúsið er nefnt telst það til höfuðborgarsvæðisins og í þau skipti sem 

Þingvellir eru nefndir teljast þeir til dreifbýlis sökum þess að þeir eru á því 

svæði eins og það hefur verið skilgreint. 

Myndir og myndartextar voru einnig greindir á þennan hátt. Á sumum 

myndum þar sem myndartexti sagði ekki beint frá efni myndarinnar var reynt 

eftir fremsta megni að komast að því hvar myndin var tekin. Þegar það tókst 

ekki var myndin merkt sem „óræð“, gæti hafa verið hvaðan sem er af landinu. 

Stærri orð þegar talað var um heil landsvæði, eins og Vestfirði, Austurland og 

Suðvesturhornið voru ekki talin með, enda ekki bein örnefni og ekki unnt að 

segja til um hvort væri verið að tala um höfuðborgarsvæðið eða landsbyggðina 

þegar talað er um Suðvesturhornið 

Aðeins voru þær myndir sem tengdust Íslandi beint teknar með í úrtakið, ef 

þær voru teknar af stöðum erlendis eða fólki sem vitað er að hefur aldrei komið 
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til landsins var þeim sleppt úr úrtakinu, enda er markmiðið að komast að því 

hvar saga Íslands gerist í íslenskum sögukennslubókum. 

 

5.1 Bókaúrtak 

Eftirfarandi bækur voru notaðar við gerð rannsóknarinnar: 

 

Kynjahlutföll 

Árni Stefán Guðjónsson og Hilmar Þór Sigurjónsson: „Blessað stríðið“  

Helgi Grímsson: Árið 1918. 

Hellerud, S.V., Knutsen, K., Moen, S.: Styrjaldir og kreppur. 

Hellerud, S.V., Knutsen, K.: Frelsi og velferð. 

Hellerud, S.V., Moen, Sigrid.: Lýðræði og tækni. 

Hlöðver Ingi Gunnarsson og Kristín Svava Tómasdóttir: Fjölskyldan á 20. öld. 

Leifur Reynisson: Sögueyjan 1. hefti, 2. útgáfa. 

Leifur Reynisson: Sögueyjan 2. hefti, 2. útgáfa. 

Leifur Reynisson: Sögueyjan 3. hefti.  

 

Búseta 

Árni Stefán Guðjónsson og Hilmar Þór Sigurjónsson: „Blessað stríðið“  

Helgi Grímsson: Árið 1918. 

Helgi Skúli Kjartansson: Frá Róm til Þingvalla. 

Hellerud, S.V., Knutsen, K., Moen, S.: Styrjaldir og kreppur. 

Hellerud, S.V., Knutsen, K.: Frelsi og velferð. 

Hellerud, S.V., Moen, Sigrid.: Lýðræði og tækni. 

Hlöðver Ingi Gunnarsson og Kristín Svava Tómasdóttir: Fjölskyldan á 20. öld. 

Leifur Reynisson: Sögueyjan 1. hefti, 2. útgáfa. 

Leifur Reynisson: Sögueyjan 2. hefti, 2. útgáfa. 

Leifur Reynisson: Sögueyjan 3. hefti.  
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Eins og sjá má eru þetta tveir flokkar, Sögueyjurnar og svo norsku bækurnar 

eftir Hellerud og félaga að viðbættum Íslandsköflum Gunnars Karlssonar. Að 

auki er að bókin Árið 1918 sem kom út árið 2009 en hefur ekki verið fjallað 

um í fyrri rannsóknum. Einnig eru þemaheftin „Blessað stríðið“ og 

Fjölskyldan á 20. öld, sem bæði eru ný en stutt rit úr flokki margra slíkra rita, 

tekin fyrir og rannsökuð ofan í kjölinn. Frá Róm til Þingvalla hefur fengið sína 

athygli í fyrri rannsóknum á kynjaskiptingunni í kennslubókum og verður því 

aðeins skoðuð hér út frá því hvar sagan gerist í henni. 

Rökin fyrir því að taka Sögueyjurnar með í rannsóknina eru augljós. Með 

því er hægt að sjá að hversu miklu leyti þær breyttust frá fyrri útgáfum og 

hversu mikil áhrif gagnrýnin á þær hafði. Norski bókaflokkurinn er tekinn með 

til þess að sjá muninn á stöðu íslenskra kennslubóka og erlendra. Hinar 

bækurnar eru býsna nýlegar og athyglisvert er að skoða hvar þær standa og á 

það sérstaklega við þemaritin því kallað hefur verið eftir því að kenna söguna 

með þeim hætti. 

Skipting bóka eftir tímabilum 

Tafla 5-1 Bækur sem voru greindar og tímabil þeirra 

BÓK TÍMABIL 

FRÁ RÓM TIL ÞINGVALLA 100 f.kr.-1000 e.kr. 

SÖGUEYJAN 1 870-1520 

SÖGUEYJAN 2 1520-1900 

LÝÐRÆÐI OG TÆKNI 1776-1914 

SÖGUEYJAN 3 1900-2010 

FJÖLSKYLDAN Á 20. ÖLD 1910-2000 

STYRJALDIR OG KREPPA 1912-1945 

ÁRIÐ 1918 1918 

„BLESSAÐ STRÍÐIÐ“ 1939-1945 

FRELSI OG VELFERÐ 1945-2008 

 

Í töflunni hér að ofan hefur bókunum verið raðað upp eftir því hvaða tímabil 

þær taka til, talið frá upphafsárinu, og eins og glöggt má sjá er meira en 

helmingur þeirra sem tekur aðeins til 20. aldar. Í raun eru aðeins fjórar bækur 

notaðar sem taka önnur tímabil og þar eru meðal annars Sögueyjan 1 og 2. 
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6. Niðurstöður 

6.1 Hlutföll kynjanna í sögukennslubókum 

Í fyrstu útgáfu af Sögueyjunni 1 voru upphaflega nefndar á nafn þrjár konur og 

64 karlar. Í nýrri og betrumbættri útgáfu eru konurnar orðnar 18 talsins en 

karlarnir haldast ennþá 64. Tíðni nafngreininganna í fyrstu útgáfu bókarinnar 

voru þrjár kvenna megin og 258 karla megin (Kristín Linda Jónsdóttir, 2011, 

bls. 12). Í nýrri bókinni eru þessar 18 konur nefndar alls 24 sinnum og þau 

skipti sem karlar eru nefndir á nafn fækkar niður í 229. 

Þegar kemur að Sögueyjunni 2 þá voru aðeins tvær konur nefndar í fyrstu 

útgáfu hennar á móti 42 karlmönnum. Konurnar tvær voru aðeins nefndar einu 

sinni á nafn á meðan karlarnir voru samtals nefndir 180 sinnum (Kristín Linda 

Jónsdóttir, 2011, bls. 12). Í annarri útgáfu bókarinnar má sjá að breyting hefur 

orðið á. Í henni eru alls 6 konur nefndar á nafn, hver þeirra í eitt skipti. 41 

karlmaður er nefndur og eru þeir samtals nefndir á nafn 155 sinnum í bókinni. 

Sögueyjan 3 sem gefin var út eftir úttekt Jafnréttisstofu á Sögueyju- 

flokknum sker sig frá hinum tveimur bókunum en þar eru sex konur nefndar 

alls 11 sinnum og 11 karlmenn sem nefndir eru á nafn alls 18 sinnum sem er 

nokkur fækkun bæði karla sem og samtals nafngreininga á þeim. 

Hvað varðar aðrar íslenskar bækur gefnar út á svipuð tíma eða seinna skal 

fyrst nefna bókina „Blessað stríðið“ sem er hluti af bókaflokknum 

Sögugáttinni sem samanstendur af nokkrum stuttum, sjálfstæðum 

þemaheftum. Í henni er ein kona nefnd alls sjö sinnum á nafn en það er Jóhanna 

Knudsen sem hlýtur þann heiður. 21 karlmaður er nafngreindur í bókinni en 

nafngreiningar þeirra voru samtals 59 talsins. Hin bókin í Sögugáttar-syrpunni 

sem tekin var fyrir var Fjölskyldan á 20. öld. Fleiri konur en karlar voru 

nafngreindar í henni en þær voru nefndar alls 77 sinnum sem deildist á 20 

konur. Karlarnir voru 17 talsins og voru nafngreindir 66 sinnum. Þrátt fyrir að 

kynjahlutföll bókarinnar skiptist svona skal það haft í huga að um er að ræða 

fjórar ímyndaðar fjölskyldur á vissum tímabilum á 20. öld þannig að í raun er 

ekki um gerendur í sögunni að ræða. 
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Tafla 6-1 Heildarnafngreiningar í sögukennslubókum 

Bók Nafngr. 

kvk 

Nafngr. 

kk 

Nafngr. 

samtals 

Tíðni 

kvk 

Tíðni 

kk 

Tíðni 

samtals 

„Blessað 

stríðið“ 

1 21 22 7 59 66 

Árið 1918 2 17 19 2 21 23 

Fjölskyldan 

á 20. öld 

20 17 19 77 66 143 

Frelsi og 

velferð 

17 82 99 26 261 287 

Lýðræði og 

tækni 

51 127 178 103 423 526 

Styrjaldir og 

kreppa 

17 81 98 38 404 442 

Sögueyjan 1 

(2. útg.) 

18 64 82 24 229 253 

Sögueyjan 2 

(2. útg.) 

6 41 47 6 155 161 

Sögueyjan 3 6 11 17 11 18 29 

 

Árið 1918 er stutt bók enda spannar hún aðeins sögu Íslands á einu ári, tvær 

konur eru nafngreindar í henni í sitt skiptið hvor og 17 karlmenn sem alls voru 

nefndir 21 sinni á nafn. Eins og sjá má á þessum niðurstöðum er svipaða sögu 

að segja af þessum bókum og Sögueyjunum. 

Höfundar erlendu bókanna sem hér eru til umfjöllunar, norska 

bókaflokksins, nefna umtalsvert fleiri persónur á nafn en þeir íslensku en á 

móti kemur að þessar bækur eru lengri en þær íslensku. Í bókinni Lýðræði og 

tækni: saga 19 aldar er 51 kona nefnd á nafn og eru nafngreiningarnar alls 103, 

á hinn bóginn eru 127 karlmenn nefndir á nafn alls 423 sinnum. Norsku 

bækurnar eru með íslenskum sérköflum, skrifuðum af Gunnari Karlssyni, en 

af þessum 103 skiptum þar sem konur eru nafngreindar eru þær íslenskar í 72 

skipti. Mun fleiri konur er því að finna í köflum Gunnars sem fjalla um Ísland 

heldur en hinum köflunum. 

Þorgerður Hrönn notar ekki sömu aðferðir og Kristín Linda við talningar á 

konum þar sem Þorgerður notast aðeins við meginmál og telur með í það beinar 
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tilvitnanir og myndartexta en sleppir til dæmis aftur á móti að telja með 

nafngreiningar í verkefnahlutum bókanna. Auk þess sleppti hún öllum 

trúarlegum persónum, sama hvort talað væri um norsku goðin eða persónur úr 

öðrum trúarbrögðum (Þorgerður Hrönn Þorvaldsdóttir, 1996, bls. 279-280) 

Það var því einnig gert hér og fækkaði tíðni nafngreininga nokkuð við það. 

Hafa skal í huga að aðeins vissum þáttum bókanna, sem sérmerktir eru t.d. sem 

umræður eða verkefni eða annað slíkt, var sleppt. Sumar bækurnar eru 

uppfullar af römmum sem skera sig út frá meginmálinu, til dæmis 

nærmyndarammarnir í norska bókaflokknum og minningarkorn í Árið 1918. 

Þegar aðferðirnar tvær eru bornar saman má sjá að enginn munur er í 

tveimur bókum, Árið 1918 og Sögueyjan 3. Í Sögueyjunni 1 má finna mesta 

muninn þegar kemur að fjölda nafngreindra kvenmanna en þar fækkar þeim úr 

18 niður í 7. Að öðru leyti eru nafngreindu konurnar á bilinu 65-94% af þeim 

fjölda sem fæst með aðferðum Kristínar Lindu. Hvað karlmennina varðar þá 

fækkar nafngreiningunum hlutfallslega ekki jafn mikið og hjá konunum en 

fjöldinn sem fæst með aðferðum Þorgerðar er á bilinu 76-95% af því sem birtist 

með aðferðum Kristínar. Þegar nafngreiningar kvenna og karla eru taldar 

saman þá er fjöldinn 70-95% og þar munar minnst í bókunum „Blessað 

stríðið“ og Sögueyjunni 2 en mest í Fjölskyldan á 20. öld. 

Þorgerður taldi hvern einstakling aðeins einu sinni og var ekki að velta tíðni 

nafngreininga fyrir sér. Þegar unnið er út frá þeirri aðferð kemur í ljós að 

hlutfall kvenna af heild nafngreininga í þeim bókum sem unnið er með hér er 

á bilinu 4-51%. Hæsta hlutfallið má finna í bókinni Fjölskyldan á 20. öld en 

eins og áður hefur komið fram eru nafngreiningarnar í henni að mestu leyti 

tilbúnar sögupersónur. Ef sú bók er tekin frá er hlutfall nafngreininga kvenna 

af heildinni á bilinu 4-22%. Niðurstöðurnar í rannsókn Þorgerðar á eldri bókum 

voru að hlutfall nafngreindra kvenna var á bilinu 2,8-21,2%. Eins og sjá má 

hefur ekki mikil breyting orðið á hlutfalli nafngreindra kvenna í 

sögukennslubókum sem notaðar eru í grunnskólum landsins nema að því leyti 

að neðri mörkin hafa hækkað um 1,2 prósentustig og efri mörkin um 0,8 

prósentustig. 
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Tafla 6-2 Nafngreindir einstaklingar í meginmáli og myndartexta (engir guðir) 

Bók Nafngr. 

kvk 

Nafngr. 

kk 

Nafngr. 

samtals 

Tíðni 

kvk 

Tíðni 

kk 

Tíðni 

samtals 

„Blessað 

stríðið“ 

1 20 21 3 52 55 

Árið 1918 2 17 19 2 21 23 

Fjölskyldan 

á 20. öld 

13 13 26 63 59 122 

Frelsi og 

velferð 

10 75 85 14 190 204 

Lýðræði og 

tækni 

48 114 162 89 302 391 

Styrjaldir 

og kreppa 

15 72 87 29 253 282 

Sögueyjan 

1 (2. útg.) 

7 61 68 17 215 232 

Sögueyjan 

2 (2. útg.) 

6 39 45 6 141 147 

Sögueyjan 

3 

6 11 17 11 18 29 

 

Þegar norski bókaflokkurinn, sem samanstendur af Lýðræði og tækni, 

Styrjaldir og kreppa og Frelsi og velferð er borinn saman við íslensku 

bækurnar sem eru hér til athugunar má sjá að hlutfall nafngreindra kvenna er 

17-28% af heildarnafngreiningum bókanna. Þegar tíðni nafngreininga er 

skoðuð má sjá að þá eru konur 8,6-19,6% allra nafngreininga í norsku 

bókunum. Í íslensku bókunum er hlutfall þeirra frá 4,5-54% en 4,5-35% sé 

Fjölskyldan á 20. öld ekki tekin með, og þá er það Sögueyjan 3 sem lyftir 

íslensku bókunum upp í svo hátt hlutfall. Þegar tíðnin er tekin með inn í 

myndina verða hlutföllin í íslensku bókunum 3,7-53,8% eða 3,7-37,9% sé 

Fjölskyldan á 20. öld ekki tekin með. Af þessu má sjá að mun meiri breytileiki 

er í hlutföllum kynjanna í íslenskum kennslubókum en þeim norska bókaflokki 

sem hér er tekinn fyrir. Vissulega skal þó benda á að norsku bækurnar eru 

aðeins 3 á meðan þær íslensku eru 6 talsins, sem gæti mögulega útskýrt hve 

frávikin eru mikil varðandi íslensku bækurnar. Á sama tíma kemur þó fram að 
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stór hluti íslensku bókanna hefur lægra hlutfall kvenna en í norska 

bókaflokknum en í sumum þeirra er það hærra.  

 

6.2 Gerendur eða tenglar? 

Í töflunni hér á eftir má sjá samtals nafngreiningar á konum sem flokkast sem 

gerendur, ekki gerendur, tenglar eða þá tekið fram að þeir passi ekki við neitt 

af þessu. Líkt og áður segir er notast við skilgreiningu Þorgerðar Hrannar á 

þessum hugtökum: Gerendur teljast þær konur sem höfðu áhrif á söguna og 

mótuðu hana og tenglar eru þær konur sem aðeins eru nefndar á nafn í tengslum 

við karlmann, t.d. systir hans eða kona. Hér bætist svo við einn flokkur í viðbót, 

svokallaðir ekki gerendur, en það eru þær konur sem ekki höfðu áhrif á söguna 

en eru heldur ekki nefndar í tengslum við karlmann. Í langflest skiptin voru 

það tilbúnar sögupersónur í bókunum eða guðir sem lentu í síðasta flokknum, 

þær sem passa ekki í neina af þeim þremur skilgreiningum sem unnið er eftir. 

Þrjár bækur virðast standa upp úr hvað varðar hlutfall þeirra kvenna sem 

nafngreindar eru sem kalla mætti gerendur, Frelsi og velferð, Lýðræði og tækni 

og Sögueyjan 3. Í Frelsi og velferð og Lýðræði og tækni er hlutfall nafngreindra 

kvenna sem birtast sem gerendur í kringum helming: 48% í Frelsi og velferð 

og 53,3% í Lýðræði og tækni. Í Sögueyjunni 3 voru svo 10 af þeim 11 tilfellum 

þar sem konan sem nafngreind var gat kallast sem gerandi, eða 90,9%.   

Fjölskyldan á 20. öld kemur einnig hlutfallslega vel út ef frá eru teknar þær 75 

nafngreiningar sem teljast ekki sem neitt þar sem þær eru tilbúnar 

sögupersónur. Hinar tvær nafngreiningarnar í bókinni teljast sem gerendur, en 

í bæði skiptin er um að ræða fyrrverandi forseta Íslands, Vigdísi 

Finnbogadóttur. 

Styrjaldir og kreppa sker sig svo enn úr þar sem stór hluti þeirra kvenna 

sem þar er nafngreindur er hvorki gerendur né tenglar, heldur einungis ekki 

gerendur. Þar eru konur sem ekki voru endilega nefndar í samhengi við 

einhvern mann, en höfðu engu að síður litla gerendahæfni. Dæmi um þetta er 

til að mynda Anna Frank. 
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Tafla 6-3 Nafngreindar konur sem gerendur eða tenglar 

Bók Gerandi Ekki 

gerandi 

Tengill Á ekki 

við 

Samtals 

Árið 1918 0 1 0 1 2 

„Blessað 

stríðið“ 

7 0 0 0 7 

Fjölskyldan 

á 20. öld 

2 0 0 75 77 

Frelsi og 

velferð 

12 0 2 11 25 

Lýðræði og 

tækni 

56 14 35 0 105 

Styrjaldir 

og kreppa 

3 30 1 4 38 

Sögueyjan 

1 (2. útg.) 

4 0 13 7 24 

Sögueyjan 

2 (2. útg.) 

2 0 4 0 6 

Sögueyjan 

3 

10 0 1 0 11 

Samtals 99 45 53 98 295 

 

6.3 Kyn og myndir 

Myndir af karlmönnum voru mun algengari en af konunum en alls voru birtar 

197 myndir sem sýndu aðeins karla eða þá karla í algjörum forgrunni en aðeins 

54 sem sýndu aðeins konur eða þá myndir þar sem konur tóku upp bróðurpart 

myndanna. Flestar myndir af körlum birtust í Sögueyjunni 2 en þær voru 41 

talsins en þar birtust engar myndir af konum. Enn ójafnari hlutföll má sjá í 

fyrstu bókinni í bókarflokknum en þar eru karlamyndirnar 31 á móti aðeins 

tveimur myndum sem sjá má konu á. Síðasta Sögueyjan er á svipuðu róli og 

bók númer tvö en þar eru 40 myndir af karlmönnum og sjö af kvenfólki. Réttast 
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er að benda á að þrátt fyrir þetta þá er ekki að finna neina bók þar sem jafn 

margar myndir eru birtar þar sem bæði kynin koma fyrir á sömu myndinni af 

þeim bókum sem hér eru til rannsóknar en í Sögueyjunni 1 og 3 og þrátt fyrir 

þessi hlutföll sem greint hefur verið frá hér að framan þá eru þetta ekki 

bækurnar sem sýna hvað minnst af konum á sínum blaðsíðum. 

 

Myndrit 6-4 Birtingar kynjanna á myndum 

 

 

Í tveimur bókum, Árið 1918 og „Blessað stríðið”, eru engar myndir birtar 

þar sem aðeins kvenfólk kemur fyrir, en þó er í þeirri fyrrnefndu að finna tíu 

myndir þar sem bæði kynin birtast samtímis og níu slíkar myndir í þeirri 

síðarnefndu. Í íslenska hluta bókarinnar Styrjaldir og kreppa má aðeins finna 

eina mynd þar sem kvenmaður er í forgrunni en níu þar sem karlar birtast í 

forgrunninum. Þess ber þó vel að merkja að aðeins eru 16 myndir sem voru í 

íslensku köflum Styrjalda og kreppu. 
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Aðeins fundust þrjár myndir sem ekki var hægt að sjá hvort manneskjan 

væri karlkyns eða kvenkyns en það var í fyrstu Sögueyjunni. Í öllum öðrum 

tilvikum var hægt að greina á milli kynjanna á myndunum eða þá að engar 

manneskjur birtust á þeim, til að mynda ef mynd var af korti, stað, landi eða 

einhverju öðru fram eftir götunum. 

Eins og sjá má á súluritinu á fyrri blaðsíðu var rétt rúmur þriðjungur allra 

birtra mynda í bókunum eða 36,7% þeirra af körlum eða þar sem karlar voru í 

miklum forgrunni. Örlítið minna hlutfall myndanna var ekki af neinni 

manneskju eða 30,2%. Myndir þar sem bæði kynin voru vel sýnileg náðu 

rúmlega fimmtungi allra mynda eða 22,5% allra mynda í bókunum. Aðeins ein 

af hverri tíu myndum sem farið var yfir voru myndir þar sem konur sáust í 

forgrunni. Lægstu hlutföllin voru sem áður segir að finna í Sögueyjunni 1, 

Sögueyjunni 3,  Styrjöldum og kreppu, Árið 1918 og „Blessuðu stríðinu“. 

Hlutföll kvenna á myndum í þessum bókum voru öll undir 10%. Hæsta hlutfall 

mynda af konum má finna í bókinni Fjölskyldan á 20. öld þar sem 27,6% allra 

mynda voru af konum en einnig má benda á að í bókinni Lýðræði og tækni 

voru konur á 22,9% mynda. 

 

6.4 Búseta í sögukennslubókum 

Að meðaltali voru staðarnöfn nefnd 119 sinnum í þeim níu bókum sem hér eru 

til skoðunar. Flest fundust í íslensku köflunum í bókinni Lýðræði og tækni en 

þar voru þau samtals 280. Höfundar bókarinnar „Blessað stríðið“ nefndu 

sérnöfn staða sjaldnast, eða alls 30 sinnum. Að meðaltali voru 42,6% þeirra 

sérnafna sem nefnd voru á því sem hér hefur áður verið skilgreint sem 

höfuðborgarsvæðið, sérnöfn á Akureyri voru nefnd í 2,8% tilvika, 

landsbyggðin fékk 40% og Alþingi 14,5%. 

Höfuðborgarsvæðið var hlutfallslega oftast nefnt í bókinni Lýðræði og 

tækni en þar voru staðir innan höfuðborgarsvæðisins nefndir í 67,6% tilvika, 

Akureyri og landsbyggðin í 16,2% tilvika og Alþingi einnig í 16,2% tilvika. 

Höfuðborgarsvæðið fékk minnstu umfjöllunina í Sögueyjunni 1 en þar voru 

staðir innan þess svæðis aðeins 4% nefndra sérnafna á meðan sérnöfn á 

landsbyggðinni tóku yfir 72,3% af nefndum stöðum í bókinni og er það hæsta 

hlutfallið sem fannst í þessum níu bókum.  
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Tafla 6-5 Nafngreiningar staðarheita, tíðni 

Bók Höfuð-

borgar-

svæði 

Akureyri Lands-

byggðin 

Alþingi Samtals 

Árið 1918 65 6 102 14 186 

„Blessað 

stríðið“ 

18 0 12 0 30 

Fjölskyldan 

á 20. öld 

23 3 21 0 47 

Frá Róm til 

Þingvalla 

14 3 27 13 57 

Frelsi og 

velferð 

26 1 22 9 58 

Lýðræði og 

tækni 

103 6 89 82 280 

Styrjaldir 

og kreppa 

25 1 5 6 37 

Sögueyjan 1 

(2. útg.) 

4 0 73 35 112 

Sögueyjan 2 

(2. útg.) 

87 2 70 35 194 

Sögueyjan 3 119 12 45 24 200 

Þetta skýrist af því að Sögueyjan 1 tekur fyrir tímabil þar sem að 

höfuðborgarsvæðið sem slíkt var ekki til. Frá Róm til Þingvalla er önnur bók 

sem tekur fyrir tímabil þar sem höfuðborgarsvæðið er heldur ekki orðið til en 

þar eru fjórðungur nefndra sérnafna sem flokkast til höfuðborgarsvæðisins. 

Meðalhlutfall nafna sem tilheyra höfuðborgarsvæðinu þegar þessar tvær bækur 

eru teknar saman er 10,7% en er samtals 45% í hinum bókunum. 

Alþingi var nefnt í 23,8% tilvika og Akureyri aldrei í Sögueyjunni 1. 

Alþingi var hlutfallslega hvergi nefnt jafn oft og í Sögueyjunni 1 nema í 

bókinni Lýðræði og tækni. Landsbyggðin fékk minnstu umfjöllunina íslensku 

köflum Styrjaldar og kreppu.  
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Þrátt fyrir hlutfallslegan mun í texta var ekki hægt að greina mun á því 

hvernig skrifað var um landsbyggðina og höfuðborgarsvæðið því höfundar 

bókanna virðast einungis nefna svæðin án þess að leggja einhvern sérstakan 

dóm á þau. 

 

Myndrit 6-6 Nafngreiningar staðarheita, hlutföll og tíðni 
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Þegar myndir kennslubókanna voru skoðaðar kom ýmislegt forvitnilegt í ljós. 

Á þeim 515 myndum sem greindar voru var minna en helmingurinn, eða 

41,5%, myndir sem glögglega mátti sjá hvar voru teknar eða voru af stöðum 

sem hægt var að sjá, eða sagt var frá, hvar voru. Myndirnar  sem hægt var að 

65

18

23

14

26
103

25

4

87

119

6

0

3

3

1

6

1

0

2

12
102

12
21

27

22

89

5

73

70

45

14
0 0

13
9

82

6

35

35
24

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Höfuðborgarsvæði Akureyri Landsbyggðin Alþingi



43 

sjá eða sagt var frá hvar voru teknar voru flestar teknar á höfuðborgarsvæðinu 

en þær voru alls 125 talsins eða 24,3% af öllum myndum bókanna. Myndir af 

landsbyggðinni voru samtals 89 talsins eða 17,3% af öllum myndum sem 

greindar voru. 

 

Myndrit 6-7 Myndir í kennslubókum flokkaðar eftir búsetu 

 

 

Eins og áður segir þá voru 58,5% myndanna sem teknar voru fyrir 
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Aðeins var tvær bækur að finna þar sem minna var af myndum af 

höfuðborgarsvæðinu en af landsbyggðinni en það var í bókunum Frá Róm til 

Þingvalla og Sögueyjunni 1 og er sú síðarnefnda hér eina bókin þar sem engin 

mynd birtist sem tengist höfuðborgarsvæðinu á neinn hátt. Það sést sama þróun 

þegar kemur að myndum í Sögueyju-flokknum og þegar kemur að 

nafngreiningum, þ.e. að landsbyggðin fær meiri umfjöllun í fyrstu bókinni en 

svo snýst það við í hinum tveimur. 
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7. Umræður 

7.1 Kynin í sögukennslubókum 

Auðvelt er að ímynda sér að margir hafi vonast eftir því að íslenskar 

námsbækur sem notaðar eru í sögukennslu myndu laga að einhverju leyti þá 

kynjaskekkju sem mátti finna í eldri bókunum, sérstaklega í ljósi aukinnar 

áherslu á kynjafræði í háskólum landsins og aukinnar umræðu um jafnrétti á 

20. öld, en miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar virðist lítil þróun hafa 

átt sér stað. Konum hefur vissulega fjölgað, en varla þannig að það nemi 

nokkru. Þetta sýnir hversu krefjandi verkefni kennslubókahöfundar standa 

frammi fyrir þar sem þeir þurfa á vissan hátt að endurskrifa söguna með þeim 

áherslum sem samfélagsfræðin setur þeim. Það er greinilegt í skrifum 

fræðafólks að margir vilja ekki að línuleg saga sé kennd eða skrifuð líkt og 

kom bersýnilega í ljós þegar sögukennsla varð hluti af samfélagsfræðikennslu.  

Ef kennslubókahöfundar ætla að skrifa nýja bók um sögu þá virðist vera 

nokkuð ljóst hvernig þeir eiga að vinna. Þeir eiga helst ekki að skrifa línulega 

yfirlitssögu heldur að vinna út frá vissum þemum. Nýju bækurnar í 

Sögugáttinni virðast leysa það verkefni vel. Til að mynda tekst höfundum 

Íslands á 20. öld nánast að skrifa allt heftið án þess að nefna eina alvöru 

sögupersónu sem mögulega auðveldar þeim að jafna kynjahlutföllin. Kannski 

tókst þeim það vegna þess að þar er ekki skrifað um línulega sögu heldur um 

lífshætti fólks á mismunandi tímabilum 20. aldarinnar á mismunandi stöðum á 

Íslandi. Hvergi er til dæmis tekið fram hvernig breytingarnar urðu og hver stóð 

fyrir breytingunum (ef það er þá nauðsynlegt að nefna það eða jafnframt talið 

mögulegt). Í bókinni er hlutfall nafngreindra sögupersóna jafnt, hvort sem þær 

voru raunverulegar eða tilbúningur. Það ber að hrósa höfundum heftisins fyrir 

að hafa að öllum líkindum haft kynjahlutföllin í heftinu á bak við eyrun. Aftur 

á móti virðist ekkert vera fastákveðið um hvaða þemu á að taka fyrir og hver 

það er sem ræður því. Úrval kennslubóka hlýtur að stýra kennurunum nokkuð 

í þeim efnum. 
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Líkt og kemur fram hér að framan var ekki mjög mikill munur á fyrstu og 

annarri útgáfu Sögueyjunnar 1 og 2 og svo virðist vera sem að konunum hafi 

verið komið inn í bækurnar og karlmönnum aðeins fækkað til að friðþægja 

gagnrýnisraddir. Þetta sést best þegar skoðað er hverrar tegundar hlutverk 

þeirra kvenna sem bætt var inn í Sögueyjuna 1 eru. Þar eru fjórar konur sem 

hægt er að telja sem gerendur, 13 tenglar og svo sjö goð. Í þau fjögur skipti 

sem kona var nefnd á nafn sem gerandi á Auður djúpúðga tvö af þeim skiptum 

en hin tvö skiptast á milli Randalínu Filipusdóttur og Margrétar oddhögu sem 

taldar eru hér sem gerendur vegna þess að þær eru flokkaðar sem listamenn, 

en gætu í sjálfu sér vel talist einfaldlega sem ekki gerandi því þær höfðu engin 

bein áhrif á atburðarás sögunnar. Skipt var um mynd sem birtist í fyrstu 

útgáfunni (Leifur Reynisson, 2009, bls. 39) af norrænum manni á tali við 

innfæddum íbúum nýja heimsins og í stað kom mynd af Freydísi, systur Leifs 

heppna, þar sem hún berst gegn frumbyggjum (Leifur Reynisson, 2012, bls. 

39). Þetta dæmi sýnir kannski hve auðvelt það er í verki að jafna 

kynjahlutföllin í bókunum. Þessum sjö goðum, sem samanstanda af Frigg, 

Freyju, Urði, Verðandi og Skuld, var öllum bætt við í síðari útgáfunni en í 

þeirri fyrri var aðeins talað um þau goð sem eru karlmenn sem verður í raun að 

teljast sem athyglisverð vinnubrögð.  

Í fyrri útgáfu af 2. hefti Sögueyjunnar eru tvö bersýnileg dæmi þess að 

konum hafi verið bætt inn í bókina sem tenglum. Þegar talað er um Tyrkjaránið 

í fyrri útgáfunni eru engin nöfn nefnd þar (Leifur Reynisson, 2010, bls. 47) en 

í síðari útgáfunni er þar búið að bæta inn frægasta fórnarlambi þessara atburða, 

Guðríði Símonardóttur. Hún kemur fram sem tengill vegna þess að hún er 

nefnd sem kona Hallgríms Péturssonar (Leifur Reynisson, 2014, bls. 47) sem 

er undarlegt vegna þess að þau kynntust ekki fyrr en hún hafði verið keypt aftur 

til Kaupmannahafnar að Tyrkjaráninu yfirstöðnu.  

Hitt dæmið er tekið úr kaflanum sem sjálfstæðisbaráttu Íslendinga en á 

blaðsíðu 69 í fyrri útgáfunni er myndartexti undir mynd af Jónshúsi sem 

hljóðar svona: „Jón Sigurðsson bjó á þriðju hæð í þessu húsi við Östervoldgade 

í Kaupmannahöfn. Í dag kallast það Jónshús og er þar samkomustaður 

Íslendinga í Danmörku“ (Leifur Reynisson, 2010, bls. 69). Í endurskoðaðri 

útgáfu hljómar myndartextinn svona: „Jón Sigurðsson bjó ásamt konu sinni, 

Ingibjörgu Einarsdóttur, á þriðju hæð í þessu húsi við Østervoldgade í 

Kaupmannahöfn. Í dag kallast það Jónshús og er þar samkomustaður 

Íslendinga í Danmörku“ (Leifur Reynisson, 2014, bls. 68). Að það hafi að 
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minnsta kosti verið reynt að jafna kynjahlutföllin í kennslubókunum hlýtur þó 

að teljast skref í jákvæða átt þótt svo að mögulega hafi stysta og auðveldasta 

leiðin verið tekin þegar kemur að Sögueyjunum.  

Sagt var fyrr í ritgerðinni frá rannsókn Mary Beth Norton þar sem hún talaði 

um mikilvægi þess að líta á kennslubækur sem lifandi skjöl, að það megi breyta 

þeim og bæta eftir því sem samfélagið þróast sem og sú þekking sem bækurnar 

eru byggðar á, því auðvitað hljótum við flest að vilja að rannsóknir skili sér í 

kennslubækur grunnskólanna og þar sé nýjustu upplýsingar að finna. Líkt og 

Gunnar Karlsson talaði um þá hefur sagnfræðin sem fræðigrein engan 

samfélagslegan tilgang nema þegar hún nær til almennings. Nemendur eru 

skyldaðir til að lesa, eða í það minnsta læra, þá sögu sem er borin á borð þeirra 

í gegnum kennslubækur í grunnskólum og því hlýtur þetta að vera þokkalega 

góð aðferð til að koma til almennings nýjustu rannsóknum.   

Á þessu eru þó gallar eins og öllu öðru. Nemendur geta verið ómóttækilegir 

og áhugalausir í garð þess sem þeir eru látnir lesa og hugsanlega eiga sumar 

rannsóknir ekkert erindi í skólana þar sem þær fjalla um of þröng efni sem 

skipta heildarmyndina á þróun lands og þjóðar það litlu máli að þær komast 

ekki inn í kennslubækurnar. Nemendur geta verið of ungir til að geta meðtekið 

þessar upplýsingar, gallinn er hins vegar sá að þegar fólk verður nógu gamalt 

til að skilja þá hefur það ekki áhuga á þessu og fáir lesa því niðurstöðurnar 

nema þeir sem sækjast eftir því. Stærsti gallinn er samt örugglega sá að það er 

dýrt að breyta bókunum og gefa þær út upp á nýtt. Með aukinni tækniþróun má 

þó vel ímynda sér að bækurnar verði rafrænni, verði jafnvel aðeins að finna í 

tækjum eins og spjaldtölvum eða rafbókum og þá ætti kostnaðurinn við það að 

endurútgefa bækurnar að minnka töluvert, þar sem ekki þarf að prenta þær. 

Þar sem mesta gagnrýnin á upprunalegar útgáfur Sögueyjanna kom fram 

áður en þriðja bókin var gefin út er útlit fyrir að höfundur hennar hafi haft tíma 

til að skrifa nýja bók út frá þeirri gagnrýni sem fyrri verkin fengu. Greinilegt 

er að mark hefur verið tekið á gagnrýninni þar sem heildarnafngreiningum 

fækkar. Svo virðist sem að höfundur hafi verið hrakinn til að passa sig mikið 

enda hlýtur hann að hafa haft þetta fast í huga og á sumum stöðum verður 

textinn óaðgengilegri en eðlilegt væri. Til dæmis virðist hann vanda sig mjög 

mikið á síðustu blaðsíðu meginmáls bókarinnar þegar talað er um Hrunið og 

þær breytingar á stjórnmálum Íslands sem komu í kjölfarið: 

 
Kosningasigur óháðu flokkanna, Besta flokksins í Reykjavík og L-

listans á Akureyri, í sveitarstjórnarkosningunum árið 2010 bar vott um 
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vantrú kjósenda á fjórflokknum. Á Akureyri fékk L-listinn hreinan 

meirihluta í sveitarstjórn. Besti flokkurinn í Reykjavík sem var stofnaður 

af þekktum grínista nokkrum mánuðum fyrir kosningarnar fékk flest 

atkvæði og grínistinn varð borgarstjóri en fjórflokkurinn tapaði miklu 

fylgi [Áherslur mínar] (Leifur Reynisson, 2011, bls. 115). 

 

Hér er líkt og farið sé sem köttur í kringum heitan graut að nefna Jón Gnarr 

ekki á nafn og þá í leiðinni sleppa við að bæta enn einni nafngreiningunni af 

karlmannstaginu inn í textann. Hér er búið að taka út nafngreiningu en í staðinn 

er einungis talað um þekktan grínista. Miklu skýrara hefði verið að nota 

hreinlega nafn þess einstaklings sem talað er um í textanum. Það segir einnig 

mun meira fyrst það skiptir greinilega nógu miklu máli að grínisti hafi sigrað í 

kosningunum enda er Jón Gnarr einn frægasti grínisti landsins og hefur verið í 

marga áratugi. Er með þessu viljandi verið að skrifa karlmenn út úr textum 

kennslubókanna? 

Tölulega eru aðeins til tvær leiðir til að auka hlutdeild kvenna í 

kennslubókum, fækka karlmönnum eða fjölga kvenfólki. Líklegt er að báðar 

leiðir hafi verið notaðar. Eitt vitum við þó og það er að hlutfall kvenna í 

sögukennslubókum hefur hækkað, ekki mikið, en hækkað engu að síður. 

Líklega er það að einhverju leyti þeirri gagnrýni sem birtist, sérstaklega 

varðandi Sögueyjurnar. Það er því gríðarlega mikilvægt að slaka ekki á í 

þessum efnum heldur halda áfram að skoða þróunina, skoða þær kennslubækur 

sem koma út og gagnrýna. Það er einnig nauðsynlegt að birta þær niðurstöður 

sem fást, í hvora áttina sem þær eru, til að auðvelda öðrum að gera samanburð. 

Eins og sjá má í niðurstöðukaflanum var ekki margar konur að finna á 

myndum í Sögueyju-bókunum en það er vandamál sem áður hefur komið fyrir 

í fyrri útgáfum bókaflokksins. Þegar Kristín Linda tók bækurnar fyrir athugaði 

hún hversu oft nafngreindir einstaklingar kæmu fram á mynd og í Sögueyjunni 

1 og Sögueyjunni 2 fann hún samtals þrjár myndir af nafngreindum konum. Í 

nýju útgáfunum eru samtals 11 myndir í fyrstu tveimur bókunum. Þar sem 

flokkurinn varð fyrir mikilli gagnrýni áður en þriðja bókin kom út er því 

ótrúlegt að hún hafi svo verið gefin út þar sem aðeins sjást samtals sjö konur á 

móti 40 körlum, sem er þó mikil bót frá fyrri útgáfum Sögueyjunnar 1 og 2 þar 

sem samtals voru aðeins nefndar á nafn fimm konur (Kristín Linda Jónsdóttir, 

2011, bls. 25). 

Norski bókaflokkurinn virðist standa sig betur í að birta myndir af kvenfólki 

en Sögueyjurnar en samt er þar lítið til að hrópa húrra yfir. Í norska 

bókaflokknum eru konur á 6,3% til 22,9% mynda á meðan Sögueyjurnar halda 
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bilinu í 2,5% til 10%. Aðrar íslenskar bækur eru þó með hlutföllin 0% til 27,6% 

en þar er það Fjölskyldan á 20. öld sem hífir hlutfallið upp enda virðast 

höfundar hennar standa sig langbest í að gæta jafnréttis kynjanna í bók sinni. 

Hins vegar, líkt og áður hefur verið sagt, er lítið sem ekkert fjallað um 

sögulegar persónur í þeirri bók og ef henni er sleppt eru hlutföllin á bilinu 0% 

til 13% en þá er það Frá Róm til Þingvalla sem stendur sig best íslensku 

bókanna. Aðrar íslenskar bækur virðast því vera með svipuð hlutföll og 

Sögueyjan. Norski bókaflokkurinn stendur sig þar með betur þegar kemur að 

þessu. Hafa ber í huga að aðeins voru myndir úr íslensku köflum norska 

flokksins greindar svo ekki er hægt að kenna því um að munurinn skýrist á 

mismunandi umfjöllunarefni þar sem norski flokkurinn fjallar um 

alheimssöguna (sögu Evrópu). Gunnar Karlsson ber ábyrgð á íslensku 

köflunum og hefur að öllum líkindum valið meirihluta þeirra mynda til útgáfu. 

En það má ekki heldur gleyma að það var mun erfiðara og dýrara að taka 

myndir á 19. öld og góðan part af þeirri tuttugustu og þar sem konur voru 

aðallega á einkasviðinu eins og áður hefur komið fram hér má vel ímynda sér 

að til séu mun fleiri myndir af körlum heldur en konum. 

Mikilvægi þess að jafna þessi hlutföll hefur áður verið rætt hér í þessu verki. 

Það er harðsótt að ímynda sér að erfitt sé að setja inn fleiri myndir af kvenfólki 

í bækurnar, í það minnsta að hafa það á bak við eyrað. Mögulega eru 

ástæðurnar fyrir því að það er ekki gert einfaldlega þær að slíkar myndir þyki 

ekki jafn spennandi og myndir af körlum. Kristín Linda greindi í sinni 

rannsókn frá því hvað væru vinsælustu athafnir kynjanna þegar þau birtust á 

myndum í sögukennslubókunum og þar voru konur oftast við barnagæslu, 

heimilisverk eða að hlusta á karlmenn tala á meðan karlarnir birtust meðal 

annars í meiri hasar: átökum, samningum og svo má heldur ekki gleyma 

víkingunum (Kristín Linda, 2011, bls. 21). Þessi kvenhlutverk virka ekki 

spennandi, þó vel mögulegt sé að nemendum finnist það, en þar sem flestar 

myndir í fyrstu Sögueyjunum tveimur eru teiknaðar hefði verið hægðarleikur 

að teikna konurnar við eitthvað meira spennandi ef það er það sem er að. Á 

hinn bóginn er kannski algjör óþarfi að hjakka í sama gamla farinu og notast 

við vekjandi sögu þar sem rætt er um víkinga og þeir látnir líta út fyrir að vera 

spennandi, því líkt og Bergur Ebbi bendir okkur á að gera í laginu sem vitnað 

er í í inngangi: „gleymið ekki að tíminn gerir grimmdina að dýrð“. 

Þegar unglingarnir sem tóku þátt í rannsókninni á söguvitund evrópskra 

unglinga voru spurðir út í hvaða tegund af sögu þeir hefðu áhuga var 
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bersýnilegt hvar áhugasvið þeirra lá. Þeir sögðust hafa áhuga á að læra um 

ævintýramenn og merkilega landafundi (Bragi Guðmundsson og Gunnar 

Karlsson, 1999, bls. 159), en þar koma víkingarnir og þjóðveldisöld Íslands að 

öllum líkindum sterkt inn. Drengirnir sýna þessu þó meiri áhuga en stúlkurnar, 

sem og höfuðborgarsvæðið frekar en landsbyggðin. Þegar spurt var um 

hversdagslíf venjulegs fólks sýna nemendur á höfuðborgarsvæðinu og 

landsbyggðinni svipað lítinn áhuga, íslenskir piltar virðast sýna því mjög lítinn 

áhuga en íslenskar stúlkur sýna því rétt yfir meðaláhuga, sem er samt mun 

meiri áhugi en drengirnir sýna þessari tegund sögu (Bragi Guðmundsson og 

Gunnar Karlsson, 1999, bls. 158). Það er kannski erfitt að gera öllum til geðs, 

jafna út kynjahlutföllin og fjalla um hluti sem vekja áhuga nemenda, þar sem 

nemendurnir virðast sýna þeim tegundum sögu sem karlmenn voru hvað 

atkvæðamestir í mestan áhuga. Að vísu má benda á það að gæta á jafnréttis 

allra hópa þegar kemur að gerð námsbóka og íslenskar stúlkur sögðust hafa 

mikinn áhuga á hversdagslífi venjulegs fólks og það mætti því mögulega fjalla 

meira um það í kennslubókum. Það fellur til dæmis mjög vel inn í þemu líkt 

og bókin Fjölskyldan á 20. öld sýnir fram á. 

Söguvitundarrannsóknin er þó orðin býsna gömul og heimurinn breytist 

hraðar og hraðar með aukinni tækni og þróun. Að endurgera rannsókn þeirra í 

dag gæti gefið okkur mikilvægar niðurstöður sem hægt væri að tvinna við nýjar 

sögukennslubækur eða jafnvel endurútgáfur af eldri bókum. Til dæmis væri 

hægt að vinna að því að gera kennslubækurnar meira spennandi fyrir þá krakka 

sem lesa þær í dag en með því einu að fá frekar á hreint hvaða tegundir sögu 

þeim nemendum sem sitja grunnskólana í dag finnast áhugaverðar. Slíkar 

niðurstöður mætti vel nota til að sníða bækurnar betur að nútímanemendum. 

Hafa íslenskar stúlkur í dag til dæmis jafn mikinn áhuga á hversdagsverkum 

og fjölskyldulífi Íslendinga fyrir einhverjum öldum og þeir kvenkyns 

nemendur sem tóku þátt í söguvitundarrannsókninni? Hafa íslenskir piltar enn 

jafn mikinn áhuga á ævintýramönnum og landafundum og þeir sem tóku þátt í 

könnuninni á síðustu öld?  

Breyttir tímar hljóta að bera með sér ný eða önnur áhugasvið og það hlýtur 

að skipta verulegu máli að námsefnið veki áhuga hjá nemendum (hér er þó ekki 

verið að tala um vekjandi sögu líkt og Gunnar Karlsson talar um). Aðalnámskrá 

gerir meira að segja kröfu um það en einnig að hún skuli höfða jafnt til beggja 

kynja (Aðalnámskrá grunnskóla, 2016, bls. 49). Þess vegna hlýtur það að vera 
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grunnforsenda að vita hvað það er í sögunni sem veki áhuga íslenskra nemenda 

þegar það á svo að búa til kennsluefni sem stenst kröfur Aðalnámskrár.  

 

7.2 Konur sem gerendur eða tenglar 

Þegar unnið er út frá því hvort einhver sé gerandi eða ekki, hafi áhrif á gang 

sögunnar, þá verða oft til vafamál sem oft er hreinlega matsatriði hvers og eins, 

hvernig einstaklingurinn sem greinir horfir á söguna og hverjar hans ætlanir 

eru. Í bókinni Lýðræði og tækni eru mjög margar konur sem erfitt er að greina 

á milli hvort séu gerendur eða ekki. Sumar þeirra eru ekki nefndar sérstaklega 

sem gerendur en ekki heldur í sambandi við neinn karlmann. Vilhelmína Lever 

er gott dæmi um þetta. Hún kaus í bæjarstjórn á Akureyri árið 1863. Í þessari 

rannsókn er hún talin sem gerandi þar sem hún var á vissan hátt brautryðjandi, 

en ekkert er talað um í kennslubókinni hvort hún hafi barist fyrir að fá að gera 

þetta eða að þetta hafi hreinlega bara verið mistök af hálfu kosningastjórnar. Á 

sama máta má spyrja sig hvort að listakonur, hvort sem það séu skáldkonur eða 

myndlistakonur, teljist til gerenda eða ekki. Hvort heldur sem er þá birtast 

konur yfirleitt ekki sem gerendur í sögukennslubókunum en því miður höfum 

við ekki samanburð við rannsókn Þorgerðar þar sem hún birti ekki tölulegar 

niðurstöður úr sínum rannsóknum hvað varðar þessi atriði. 

 

7.3 Hvar gerist sagan? 

Ef spurt er hvar sagan gerist sem börnum og unglingum er kennd í gegnum þær 

9 bækur sem hér voru til athugunar þá er svarið nokkuð einfalt: Út um allt land. 

Ef aðeins textar kennslubókanna eru skoðaðir þá má sjá að skiptingin er 

nokkuð jöfn, jafnari en gert var ráð fyrir í rannsóknartilgátunni. Að meðaltali 

skiptu höfuðborgarsvæðið og landsbyggðin með sér 80% af öllum nefndum 

stöðum og húsum sem nefnd voru í bókunum en Alþingi og Akureyri fyllti upp 

í rest, þar sem Alþingi var mun stærri hluti. Hugsanlegt er að skipta mætti 

Alþingi á milli dreifbýlis og höfuðborgarsvæðisins með frekari rannsóknum 

og þá er möguleiki að það skiptist nokkurn veginn jafnt á milli þessara tveggja 

svæða. Í bókum sem fjalla um miðaldir Íslands fór Alþingi fram á Þingvöllum 
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sem í þessari ritgerð eru flokkaðir sem landsbyggðin vegna fjarlægðar sinnar 

frá höfuðborginni. Gallinn við að flokka Alþingi er þó að oft er talað um: „á 

Alþingi fóru fram umræður“ og þá er erfitt að vita hvort verið sé að meina í 

Alþingishúsinu eða Þingvöllum eða að verið sé að tala um störf þingfólksins 

sem þurfa svo sem ekki að hafa átt sér stað á einhverjum sérstökum stað. 

Það kom reyndar á óvart hve litla umfjöllun Akureyri fékk, enda helsti 

þéttbýliskjarni landsins fyrir utan höfuðborgarsvæðið. Á sama tíma er einnig 

athyglisvert að sjá hve margir staðir og svæði á landsbyggðinni voru 

nafngreind í bókunum. Ómögulegt hefur náttúrulega verið fyrir 

kennslubókahöfundana að nefna alla staði landsins og ólíklegt að þeir hafi 

verið með það að markmiði að gæta jafnræðis þegar kemur að því, heldur hafi 

þeir skrifað og nefnt þá staði þar sem þeir sögulegu atburðir sem þeim fannst 

merkilegastir og mikilvægastir gerðust. 

Athyglisvert er, en ætti ekki að koma á óvart, hvernig hlutföll 

höfuðborgarsvæðisins og landsbyggðarinnar eru breytileg eftir því hvaða 

bækur eru teknar fyrir, hvert efni þeirra er og hvaða tímabil þær taka fyrir. Þetta 

sést best þegar Sögueyjurnar eru skoðaðar. Þar sést greinilega hvernig 

hlutföllin breytast og speglast. Í Sögueyjunni 1 sem tekur fyrir árin 870-1520 

fær höfuðborgarsvæðið, eins og það er skilgreint hér, aðeins tæplega 4% 

umfjöllun á móti 72,3% sem landsbyggðin fær og svo fær Alþingi afganginn 

sem er tæplega fjórðungur af allri umfjölluninni. Í Sögueyjunni 2 urðu 

hlutföllin jafnari en höfuðborgarsvæðið búið að taka fram úr landsbyggðinni 

með 44,8% af umfjölluninni á móti 36%. Alþingi fær svo 18% af 

heildarumfjölluninni í bókinni. Þriðja og síðasta Sögueyjan heldur sömu stefnu 

og þar er hlutur höfuðborgarsvæðisins 59,5% á móti 22,5% af umfjöllun sem 

landsbyggðin fær. Eftir því sem Reykjavík styrkist sem miðja stjórnmála og 

menningar á Íslandi þegar líða tekur á 19. öld og alla 20. öld jafnt og þessa öld 

þeim mun meiri umfjöllun fær höfuðborgarsvæðið á kostnað 

landsbyggðarinnar. 

Íslensku kaflarnir í norska bókaflokknum eru jafnari en Sögueyjurnar enda 

fjalla norsku bækurnar um tímabil sem eru nær nútímanum, 19. og 20. öld á 

meðan Sögueyjurnar fjalla um tímabilið frá 870 til nútímans og alltaf er meira 

fjallað um höfuðborgarsvæðið eftir því sem nær dregur nútímanum. Bókin 

Lýðræði og tækni er fyrsta bókin í flokknum og þar fær höfuðborgarsvæðið 

36,8% af umfjölluninni, landsbyggðin 31,8% og Alþingi 29,3% en það eru 

jöfnustu hlutföllin af öllum bókunum. Styrjaldir og kreppa koma næst en þar 
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fær höfuðborgarsvæðið 67,6% umfjöllunarinnar á móti aðeins 13,5% sem 

landsbyggðin fær. Sú bók sem næst er okkur í tíma er bókin Frelsi og velferð 

en þar fellur höfuðborgarsvæðið niður í 44,8% á móti 37,9% sem landsbyggðin 

fær. Það er því ekki jafn skýr lína og í Sögueyju-bókunum og athyglisvert að 

sjá að hlutfallslega er minna fjallað um höfuðborgarsvæðið í bókinni sem gerist 

eftir síðari heimstyrjöld en í þeirri sem gerist fyrir hana þar sem Reykjavík og 

höfuðborgarsvæðið hélt áfram að stækka til muna og verða enn mikilvægara 

og þéttara og því ætti umfjöllunin að snúast meira um höfuðborgarsvæðið. Í 

þessari bók fær Alþingi einnig minnstu umfjöllunina af þessum þremur bókum 

sem gerir þetta enn skrítnara. 

Íslandssagan gerðist þó ekki aðeins á Íslandi, heldur er mikið talað um í 

mörgum þessara bóka um tengsl Íslands við önnur lönd og áhrif þaðan. Í 

þessari rannsókn var það ekki talið saman hversu mikið af sögu Íslands gerðist 

í raun erlendis og hve stóran part af sögukennslubókunum sú saga fær pláss í 

en tengslin við Danmörku eru þó tvímælalaust þau mikilvægustu og ber þar 

helst að nefna Kaupmannahöfn og Kaupmannahafnarháskóla en samskipti við 

Noreg og Danmörku í fyrri tíð auk Bretlands í heimstyrjöldinni síðari og svo 

Bandaríkjunum og Atlantshafsbandalaginu í kjölfarið á því eru einnig stór hluti 

af umfjölluninni. Athyglisvert væri að fá upplýsingar um það að hve miklu 

leyti íslenskir kennslubókahöfundar fjalla um tengsl Íslands við umheiminn og 

á hvaða hátt það er gert.  

Bókin Fjölskyldan á 20. öld er sem áður segir í raun ekki sögubók heldur 

þemahefti um lífshætti Íslendinga á mismunandi tímabilum 20. aldarinnar. Þó 

er athyglisvert að athuga með hvaða hætti sú umfjöllun fór fram. Af þeim 

fjórum fjölskyldum sem fjallað var um í bókinni eru tvær þeirra búsettar í 

Reykjavík, ein á Seyðisfirði og ein í Eyjafjarðarsveit. Þó eru ýmis ör- og 

sérnefni nefnd á nafn í bókinni og skemmtilegt er að sjá hversu jafnt þeir staðir 

skiptast, til að mynda eru staðir á höfuðborgarsvæðinu um 49% allra nefndra 

staða og 44,7% þeirra eru á landsbyggðinni. Þetta er í samræmi við 

kynjahlutföll bókarinnar sem styrkir enn frekar þá kenningu að höfundar 

þeirrar bókar hafi vandað sig mjög við að gæta jafnréttis við gerð bókarinnar. 

Það verður þó að hafa í huga að þó svo að höfuðborgarsvæðið fái 

hlutfallslega minni umfjöllun heldur en landsbyggðin þá búa enn mun fleiri þar 

á sama blettinum en á landsbyggðinni dreifist umfjöllunin um allt landið. Hvað 

varðar tengsl kennslubóka við vettvangsferðir þá hlýtur það að teljast til 

forréttinda að tveir þriðjungar íslenskra nemenda hafi tækifæri til að fara í 
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tiltölulega stuttar vettvangsferðir til þess að skoða 42,6% af þeim stöðum sem 

talað er um í kennslubókunum. Nemendur sem búa á Hólmavík eiga til að 

mynda eflaust mjög erfitt með að fara í vettvangsferðir til að skoða einhvern 

af þeim stöðum sem fjallað er um í bókunum. Fjarlægðin á milli staða á 

höfuðborgarsvæðinu, þéttleiki þeirra staða sem fjallað er um í 

kennslubókunum gerir það að verkum að nemendur þar geti séð heilan helling. 

Á landsbyggðinni dreifast staðirnir á mun færri nemendur sem hafa þá að 

öllum líkindum færri tækifæri til þess að sjá jafn marga hluti og nemendum á 

höfuðborgarsvæðinu býðst upp á. 

Eins og áður segir í niðurstöðukaflanum var ekki hægt að greina neinn mun 

á því hvernig sögukennsluhöfundar töluðu um höfuðborgarsvæðið eða 

landsbyggðina. Ólíkt niðurstöðunum í rannsókn þeirra Howley, Eppley og 

Dudek var aðeins að finna hlutleysi í íslensku kennslubókunum hvort sem 

fjallað var um landsbyggðina eða höfuðborgarsvæðið. Kannski er það vegna 

þess að lítið er fjallað um líf og lifnaðarhætti einstaklinga á ólíkum svæðum í 

þeim kennslubókum sem hér voru til umfjöllunar eða kannski einfaldlega 

vegna þess hve stutt er að þorri landsmanna flutti á mölina. Þriðji möguleikinn 

er svo að mun meiri munur er á sveitalífi og borgarlífi í Bandaríkjunum og sá 

munur hefur fengið að gerjast lengur en á Íslandi en líklegast er þó að þessi 

munur er vegna þess að rannsókn þeirra Howley, Eppley og Dudek náði til 

sveitanna sjálfra en í þessari rannsókn er fjallað um allt fyrir utan 

höfuðborgarsvæðið sem landsbyggð, alla bæi og þorp og svo sveitirnar, sem fá 

litla umfjöllun í kennslubókunum. Aldrei fannst til dæmis setning þar sem talað 

var niðrandi um eitthvert þéttbýli eða atvinnu. 

Að meðaltali voru um 51,5 mynd í hverri bók af þeim sem teknar voru fyrir. 

Fæstar myndir mátti finna í íslensku köflum Styrjalda og kreppu eða samtals 

16 en mest í Sögueyjunni 3 þar sem 96 myndir birtust.  

Myndirnar voru mjög mismunandi eftir bókum. Í sumum þeirra, líkt og 

Sögueyju-flokknum var mikið notast við teikningar eða málaðar myndir í stað 

ljósmynda. Það er mögulega rökrétt, sérstaklega í fyrstu Sögueyjunni, þar sem 

fjallað er um tíma þar sem nokkuð hundruð ár voru þangað til ljósmyndun varð 

að möguleika. Myndirnar eru mjög almennar. Oft eru þetta myndir sem gætu 

verið af hvaða stað sem er og hvaða fólki sem er og eru aðeins þarna til að sýna 

klæðaburð fornmanna, útbúnað, heimili og þar fram eftir götunum þannig að 

oft tengjast þær ekki umfjölluninni beint heldur eru til þess að gera bækurnar 

litríkari og færa lesendum sennilegt útlit þessara fornu tíma. Með því kemur 
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fram hálfgert jafnrétti ef þannig má að orði komast þó það sé ekki endilega 

með vilja gert, en vissulega verður meiri þemablær á bókinni en annars hefði 

verið hvað varðar búsetu fólks. 

Það má einnig sjá þetta á annan hátt, kannski var meira notað af teiknuðum 

myndum þegar verið var að tala um hluti sem gerðust endur fyrir löngu. Þessa 

þróun má sjá í Sögueyju-flokknum þar sem myndum sem ekki er hægt að 

greina hvaðan séu fækkar greinilega eftir því sem nær dregur nútímanum, mest 

af slíkum myndum eru í Sögueyjunni 1 og minnst í Sögueyjunni 3. Í fyrstu 

bókinni eru til að mynda 67 teiknaðar myndir en aðeins 13 ljósmyndir, í annarri 

bókinni í flokknum eru hlutföllin 60 teiknaðar myndir á móti 27 ljósmyndum 

en svo fjölgar ljósmyndunum gríðarlega í þriðja og síðasta riti flokksins en þar 

er 81 ljósmynd á móti 18 teikningum. Hugsanlegt er að teikningar séu ekki 

fyrsti kostur kennslubókahöfunda við gerð bóka heldur eitthvað sem þeir grípa 

til í sárri neyð og ljósmyndaskorti. Hvort heldur sem er þá virðist það þó skapa 

ákveðið jafnrétti þegar kemur að höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. 

Slíkt er einnig mjög vel gert í Fjölskyldunni á 20. öld þar sem notast er við 

teikningar og ljósmyndir í bland en aðeins var hægt að tengja 2 myndir í 

bókinni við einhvern stað en þeir voru báðir á höfuðborgarsvæðinu. Hinar 

myndirnar eru allar með þeim hætti að þær gætu verið teknar hvar sem er og 

þó höfundar hafi vitað hvaðan myndirnar væru þá segja þeir ekki frá því. Þessar 

myndir virðast hafa það hlutverk að sýna hlutina eins og þeir voru heldur en 

að sýna frá stöðum þar sem eitthvað gerðist. Það er náttúrulega það sem gengið 

var út með við gerð bókarinnar en höfundum hennar hefur tekist einkar vel til 

við að gera hana eins hlutlausa og mögulegt var. 

Það kom fyrir að sama ljósmyndin væri notuð í tveimur eða fleiri bókum en 

það eru myndir sem flestir fullorðnir Íslendingar með áhuga á sögu ættu strax 

að þekkja, líkt og myndin af fámennum hópi Reykvíkinga sem var 

samankominn við Stjórnarráðshúsið árið 1918 til þess að fagna fullveldi 

landsins. Ekki er hægt að setja út á slíkt enda mikilvæg mynd fyrir sögu 

landsins og ekki að furða að slíkar myndir birtist oft. 
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8. Lokaorð 

Í upphafi var talað um hvað stendur í Aðalnámskrá grunnskóla um jafnrétti og 

jafnréttiskennslu, hvað í henni felist og hvernig skólastarfið skuli sniðið að 

hennar stakki. Mennta- og menningarmálaráðuneytið gefur hana út og er hún 

leiðarljós kennara í skólastarfinu auk fleiri einstaklinga sem að því koma. 

Áréttað er að allt námsefni skuli taka mið af jafnréttissjónarmiðum þeim sem 

birtast í Aðalnámskránni. Jafnrétti nær til endalausra þátta, fleiri en þeirra sem 

nefndir eru í Aðalnámskrá, en hér voru tveir þeirra sem nefndir eru í fyrrnefndu 

riti rannsakaðir, jafnrétti út frá kyni annars vegar og búsetu hins vegar. 

Mikilvægt er að gæta jafnréttis í kennslubókum því allt það efni sem við 

innbyrðum hefur áhrif á okkur sjálf, sjálfsmynd okkar og væntingar til 

samfélagsins og lífsins eins og kom fram í fræðilegum kafla þessarar ritgerðar. 

Gengið var inn í þessa rannsókn með margar spurningar sem vörðuðu 

kennslubækur og jafnrétti og reynt að finna fullnægjandi svör við þeim. Hvað 

jafnrétti kynjanna í sögukennslubókum sem ætlaðar eru tveimur efri stigum 

grunnskólans voru hlutföll nafngreindra einstaklinga mest notuð við greiningu 

á stöðu þeirra hvað jafnrétti varðar og þær upplýsingar bornar saman við fyrri 

rannsóknir, íslenskar og erlendar. Í ljós kom að þrátt fyrir að greina megi vissar 

framfarir hvað varðar hlutföll nafngreindra kvenna í kennslubókunum miðað 

við eldri bækur þá eru þær hægar og í flestum tilfellum eru þær konur sem 

nafngreindar eru ekki miklir gerendur í sögulegri atburðarás og að farið hafi 

verið auðveldar leiðir til að auka hlutdeild þeirra í sögukennslubókunum. 

Aukning var á hlutdeild kvenna í nýjum útgáfum Sögueyjunnar 1 og 2 en þau 

verk eru þó ekki með öllu gallalaus. Konur eru nefndar á nafn í meira mæli en 

áður en svo virðist sem það sé hugsanlega aðeins gert til að friðþægja 

gagnrýnisraddir og hækka hlutdeild kvenna í sögukennslubókum, en ekki til 

þess að fjalla um konurnar sjálfar og þátttöku þeirra í sögulegri framvindu. 

Ekki tókst að finna mun á hlutdeild kynjanna norska bókaflokknum sem hér 

var til greiningar og því úrtaki íslenskra bóka sem notaðar voru, en norski 

bókaflokkurinn var ekki með jafn litla hlutdeild kvenna og í sumum íslenskum 

bókum og ekki jafn mikla og í sumum þeirra, heldur var hann mitt á milli. 
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Á myndum bókanna sem voru rannsakaðar eru karlmenn í forgrunni á 

rúmlega þriðjungi þeirra en konur í forgrunni á einum tíunda þeirra. Þetta er 

sérstaklega slæmt í ljósi þess að stór hluti myndanna í sumum bókum var 

teiknaður og hægðarleikur að teikna konur inn í bækurnar, en það er ekki gert. 

Jafnrétti vegna búsetu var athugað á svipaðan hátt, nafngreindir staðir 

skráðir niður og taldir og þeim skipt í þrennt, höfuðborgarsvæði, landsbyggð 

og Alþingi og niðurstöðurnar urðu þær að tölulega hallar á höfuðborgarsvæðið 

að því leiti að það fær hlutfallslega minni umfjöllun borið saman við það 

hlutfall þjóðarinnar sem þar býr en það var mjög mismunandi eftir því hvaða 

tímabil sögunnar fjallað var um í sögukennslubókunum. Saga Íslands sem 

fjallað er um í sögukennslubókum sem notaðar eru í grunnskólum landsins 

gerist út um allt land en að meirihluta átti hún sér stað á landsbyggðinni en með 

auknum yfirburðum höfuðborgarsvæðisins hvað varðar stjórnsýslu, 

skemmtanir og lífsgæði að auknum fólksflótta þangað ógleymdum fær það 

svæði aukna umfjöllun þegar 20. öldin gekk í garð í bókunum. Allar líkur eru 

á því að sú þróun haldist áfram en athyglisvert væri ef þetta yrði athugað aftur 

að einhverjum árum liðnum. 

Myndir voru einnig greindar út frá búsetu og kom þá í ljós að greina mátti 

á minna en helmingi myndanna hvar þær voru teknar eða þá að sagt var í 

myndartexta hvaðan þær voru. Fjórðungur myndanna sýndi efni af 

höfuðborgarsvæðinu og 17,3% myndanna voru af landsbyggðinni.  

Eins og áður hefur komið fram í þessari ritgerð er nauðsynlegt að horfa 

alltaf gagnrýnum augum á sögukennslubækur, og kennslubækur almennt, út 

frá jafnrétti. Það er erfitt að jafna hlutföll kynjanna en svo virðist sem íslenskar 

bækur séu að skríða í rétta átt miðað við eldri bækur sem er vel. 

Sögukennslubókahöfundar verða þó að passa sig hvaða leiðir þeir fara að því 

að jafna hlutföllin, ekki er nóg að skrifa konur inn í bækurnar bara sem tengla 

eða fylgihluti karlmanna. Búsetan er jafnari í umfjölluninni og stjórnast meira 

af því hvaða tímabil er til umfjöllunar og jafnvel hvaða þema. Skoða verður 

hverja bók sem kemur út og bera saman við aðrar bækur og við það verkefni 

getur þessi rannsókn vonandi komið að nokkrum notum. 
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