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Ágrip 

 

Í þessu lokaverkefni sem samanstendur af greinargerð, námsbók og kennsluverkefni er 

einblínt á átök Ísraels og Palestínu. Hugmyndin er sprottin frá kennsluverkefni sem 

undirritaður bjó til ásamt öðrum um sama efni í áfanga um átakasvæði í heiminum haustið 

2018.  Höfundur leitaði í bækur fræðimanna um málefni Ísraels og Palestínu ásamt því að afla 

sér upplýsinga og myndefnis fyrir námsbókina á veraldarvefnum. Námsbókin og 

kennsluverkefnið er gert fyrir unglingastig grunnskóla í samfélagsgreinum og ætlað að veita 

nemendum sýn á átök þessara tveggja þjóða ásamt því að veita þeim tækifæri að mynda sér 

skoðun á málinu. Það er einlæg ósk undirritaðs að efnið muni nýtast í kennslu á unglingastigi 

grunnskóla til að efla þekkingu og skilning á átökum Ísraels og Palestínu ásamt því að styrkja 

gagnrýna hugsun og skoðanamyndun nemenda. 
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Formáli 

Verkefnið samanstendur af greinargerð, námsbók og kennsluverkefni. Undirritaður útbjó efnið 

sem 10 eininga lokaverkefni til B.Ed.-prófs í deild faggreinakennslu á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands. Höfundur vill færa sérstakar þakkir til leiðbeinanda síns Gunnars J. 

Gunnarssonar, fyrir góða aðstoð, leiðsögn og þróun við gerð þessa verkefnis. Egill Sigfússon og 

Örn Þór Karlsson, meðhöfundar að upprunalega kennsluverkefninu um Ísrael og Palestínu, fá 

einnig bestu þakkir fyrir að hafa veitt undirrituðum góðfúslegt leyfi til að nýta efnið við 

verkefnagerðina. Hreinn Pálsson fær innilegar þakkir fyrir yfirlestur og athugasemdir sem 

hjálpaði mikið til við frágang þessa verkefnis. Að endingu færir höfundur móður sinni einlægar 

þakkir fyrir fæðugjöf á meðan lokaverkefninu stóð.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=41969) og 

fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20_____ 

 

_________________________________  
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1 Inngangur  

 

Þekkt er Biblíusagan um unga hirðinn Davíð sem barðist fyrir hönd Ísraelsmanna gegn hinum 

stóra og ógnvænlega hermanni Filista, Golíat. Þeir sem hafa kynnt sér söguna vita að hinn litli 

Davíð sigrar risann mikla og Ísraelsmenn vinna orrustuna. Davíð og Golíat er sígild saga um 

sigur einstaklings á stórri hindrun sem enginn hélt að væri hægt að sigrast á, nema 

einstaklingurinn með trúna og viljann til að takast á við hindrunina (Magnús Þorkell 

Bernharðsson, 2018, bls. 183).  

Að vissu leiti má tengja söguna við þau átök sem ríkja nú á milli Ísraela og 

Palestínumanna, afkomenda Ísraelsmanna og Filista. Þó má ekki halda að verið sé að rekja 

sögu átaka þeirra aftur til þess tíma er Davíð og Golíat mættu hvor öðrum og halda að þessar 

tvær þjóðir hafi eldað grátt silfur í nokkur þúsund ár enda er saga átakanna ekki nema um 100 

ára gömul. Hvernig hófst saga Ísraela og Palestínumanna fyrir botni Miðjarðarhafs, hvað olli 

átökunum og hvernig hafa þau þróast? Þessum spurningum vildi undirritaður fá svör við og á 

sama tíma gefa nemendum á unglingastigi grunnskóla sem eru að læra sögu, tækifæri til að 

kynna sér þetta áhugaverða viðfangsefni með gerð námsbókar og kennsluverkefnis.  
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2 Ísrael og Palestína 

 

2.1 Uppruni Ísraela og Palestínumanna 

Gyðingar, þ.e. Ísraelar og Arabar, þ.e. Palestínumenn, rekja uppruna sinn til Abrahams þó í 

gegnum sitthvorn son hans (Tessler, M, 1994, bls. 7, 69, 287 og Magnús Þorkell Bernharðsson, 

2018, bls. 18, 184). Ísraelar hafa alla tíð haldið því staðfastlega fram að á sínum tíma hafi Guð 

lofað Abraham og afkomendum hans, Ísraelsmönnum, landsvæði Eretz Yisrael (ísl. Land 

Ísraels), þar sem þeir gætu sest að og átt heimili til frambúðar. Svæðið sem um var að ræða 

var þó ekki mannlaust þegar Móse leiddi Ísraelsmenn að landamærum fyrirheitna landsins á 

13. öld f.Kr (Tessler, M, 1994, bls. 8). 

Mörgum öldum áður eða um 3000 f.Kr. höfðu Kanaanítar (e. Canaanites) sest að á 

landsvæðinu sem kemur heim og saman við heimildir Biblíunnar þar sem talað er um 

Kanaansland, en Palestínumenn rekja ættir sínar m.a. til þeirra. Að auki telja þeir sig vera 

afkomendur Filista (e. Philistines), sem settust að í suðurhluta landsvæðisins um 1200 f.Kr en 

frá þeim draga þeir nafn sitt. Bæði Kanaanítar og Filistar dýrkuðu frjósemisguði og gyðjur en 

flestir Palestínumenn rekja aftur á móti trú sína til Arabans Múhameðs spámanns (570-632 e. 

Kr.), upphafsmanns íslam, en trúin hafði fest sig í sessi meðal Palestínumanna á 9. öld e.Kr., 

um 200 árum eftir að Arabar höfðu sest að á svæðinu (Tessler, M, 1994, bls. 69). Fyrir komu 

Araba var kristni ríkjandi meðal Palestínumanna sem margir skilgreina sig sem slíka í dag þó 

flestir Palestínumenn séu múslimar. 

2.2 Ísraelsmenn í Kanaanslandi 

Eftir að Ísraelsmenn höfðu náð völdum yfir stóru svæði Kanaanslands um 12. öld f.Kr. hófu 

þeir strax að gera svæðið að sínu og úr varð konungsríki. Hver konungurinn á fætur öðrum átti 

eftir að setja svip sinn á ríki Ísraelsmanna. Davíð (til 960 f.Kr.) efldi og jók veldi Ísraels til muna 

með miklum landvinningum þ.m.t. borgina Jerúsalem sem síðar átti eftir að verða einn helgasti 

staður meðal helstu eingyðistrúarbragða heims, kristni, íslam og gyðingdóms. Salómon sonur 

hans (til 930 f.Kr.) lét byggja mörg mannvirki í konungsríkinu, þar á meðal í Jerúsalem, þar sem 

hann lét reisa glæsilegt musteri sem var í tvígang lagt í rúst, 586 f.Kr. og 70 e.Kr. en musterið 

varð þannig táknmynd af falli ríkis Ísraels (Tessler, M, 1994, bls. 8-11). 
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 Nokkrum áratugum eftir eyðileggingu fyrra musterisins og brotthvarf Ísraelsmanna af 

svæðinu, snéru þeir til baka og hófu að endurreisa ríki sitt aftur til fyrri dýrðar en Rómverjar 

með innrás sinni og eyðileggingu seinna musterisins gerðu út um allar vonir um ríki 

Ísraelsmanna sem flúðu nú margir í burtu og dreifðust víða, einkum til landa í Evrópu. 

Ísraelsmönnum  hafði mistekist ætlunarverkið, að eiga varanlegt heimili fyrir alla Ísraelsmenn 

í Eretz Yisrael, landinu sem Guð hafði helgað þeim og Rómverjar höfðu nú skírt Syría-Palestína 

(Tessler, M, 1994, bls. 11-13), en taugarnar til heimkynna geta verið sterkari en skærin sem 

reyna að klippa þær í sundur. 

2.3 Valdatafl í Palestínu 

Fyrir utan tilraunir Ísraelsmanna að ná völdum í Kanaanslandi, sem hér eftir verður talað um 

sem Palestína, voru fleiri sem ásældust landsvæðið. Eftir fall Rómarveldis 476 e.Kr. fóru 

valdasvæði Araba frá Mið- Austurlöndum ört vaxandi en frá 622-750 e.Kr. höfðu þeir náð hluta 

allra þeirra landsvæða sem teygðu sig eftir suðurströnd Miðjarðarhafs og til Spánar, þ.m.t. 

Palestínu. Hver arabahópurinn á fætur öðrum náði völdum í Palestínu næstu aldirnar og þar 

sem bæði tungumál þeirra, trú og menning höfðu fest sig í sessi voru Palestínumenn farnir á 

líta á sig sem Araba (Tessler, M, 1994, bls 69, 70, 83-95).  

Velta má fyrir sér hvers vegna allir þessir hópar vildu ná yfirráðum í Palestínu og þá 

einkum í Jerúsalem. Fyrir utan heilagleika borgarinnar vóg hún ekki sérlega mikið fyrir Aröbum 

þar sem hún var utan allra verslunarleiða og skipti þá í raun engu máli enda fór lítið fyrir henni 

menningarlega séð þangað til á 16. öld (Vera Illugadóttir, 2017). Við komu Ottóman-Tyrkja 

hófst tími mikillar uppbyggingar í Jerúsalem en ýmis mannvirki t.d. hús og vegir sem standa 

enn til dagsins í dag og eru jafnframt talin vera elsti hluti Jerúsalem, má rekja aftur til þess 

tíma. Veldi Ottóman-Tyrkja hneig niður í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar vegna afstöðu þeirra 

að standa með Þjóðverjum í stríðinu og stærri heimsveldi stigu inn í myndina (Tessler, M, 1994, 

bls. 96-108 og Vera Illugadóttir, 2017). 

2.4 Palestína í fyrri heimsstyrjöldinni 

Árin 1915-1917 voru ansi áhugaverð þegar kom að bréfaskrifum og yfirlýsingum um framtíð 

Palestínu en svo virðist sem mörgum ólíkum aðilum hafi verið lofað sama landsvæðið af 

stjórnvöldum í Bretlandi. Í fyrsta lagi má þar nefna Araba, því næst átti svæðið að vera undir 
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stjórn alþjóðlegrar stofnunar og loks var síonistum, þ.e. Gyðingum lofað Palestínu (Magnús 

Þorkell Bernharðsson, 2018, bls. 78-79). En hvað útskýrir öll þessi loforð Breta?  

 Stjórnvöld í Bretlandi óttuðust að allur sá fjöldi múslima sem bjó í heimsveldum þeirra 

og Frakka myndi rísa upp gegn þeim í stríðinu þar sem Ottóman-Tyrkir stæðu með Þjóðverjum. 

Sharif Hussein, umsjónarmaður helgustu borgar íslam, Mekku og sjálfskipaður talsmaður 

Araba og Henry McMahon, æðsti embættismaður Breta í Egyptalandi, skrifuðust á frá júlí 1915 

til febrúar 1916 eða í um 8 mánuði. Hugmynd Breta var að Arabar myndu snúast gegn sínum 

eigin stjórnvöldum í Tyrklandi og á móti myndu Bretar viðurkenna sjálfstætt arabískt 

konungsveldi. Bréfaskrif Hussein og McMahon snérust að mestu um hvernig landamæri þessa 

konungsveldis myndu liggja. Arabar töldu sig halda að Palestína hefði verið hluti af 

samningnum en í lok stríðsins kom annað í ljós. Bretar höfðu útilokað það svæði en Arabar 

töldu sig vera svikna (Magnús Þorkell Bernharðsson, 2018, bls. 80-83) og hjálpaði sú staðreynd 

ekki að Bretar höfðu nú lofað Palestínu ásamt þeim svæðum sem þeir höfðu lofað Aröbum til 

fleiri aðila. 

 Stjórnvöld í Bretlandi höfðu gert leynilegt samkomulag við Frakka í maí 1916 um 

skiptingu Mið-Austurlanda að loknu stríðinu sem þeir voru fullvissir um að sigra og töldu sig 

vera í fullum rétti að skipta svæðinu upp án þess að þurfa að ræða það við íbúa þess. Sykes-

Picot samkomulagið, kennt við tvo embætismenn Breta og Frakka, fól í sér m.a. að Frakkar 

fengju yfirráð yfir svæði sem Bretar höfðu nú þegar lofað Aröbum en ljóst er að tryggð Breta 

var meiri við Frakka eins og átti eftir að koma í ljós síðar. Hvað varðaði Palestínu sáu bæði 

Frakkar og Bretar fyrir sér að hin heilaga borg Jerúsalem og nágrenni yrðu gerð að alþjóðlegu 

svæði einkum vegna sögulegs gildis (Magnús Þorkell Bernharðsson, 2018, bls. 87-89). Þetta 

leynimakk heimsveldanna átti hinsvegar eftir að skjóta skökku við yfirlýsingu Breta í garð 

Gyðinga sem gerð var mánuði áður en hið leynilega samkomulag var afhjúpað (Tessler, M, 

1994, bls. 149). 

 Balfour-yfirlýsingin 1917, kennd við utanríkisráðherra Bretlands, var loforð Breta í garð 

síonista að þeir síðarnefndu fengju aðgang að landsvæði Palestínu og myndu þar með eignast 

þjóðarheimili en nokkrar vangaveltur eru um orðalag Breta í þessari yfirlýsingu. Í fyrsta lagi ber 

að nefna að orðið þjóðarheimili kemur hvergi fram í alþjóðalögum og því má spyrja sig hvað 

Bretar hafi átt við með þessu orði. Þá litu Bretar ekki á Palestínu sem hið eina sanna 

þjóðarheimili Gyðinga því ekki voru allir Gyðingar sammála því að flytja frá heimkynnum sínum 
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í vesturhluta Evrópu til fátæklegs lands í Mið-Austurlöndum. Að auki voru Bretar hvorki að lofa 

þeim öllu landsvæðinu né þá heldur loforði yfir höfuð að þeir fengju svæði. Þeir væru 

hinsvegar jákvæðir fyrir því að Gyðingar fengju sitt svæði og myndu styðja þá í því ferli (Magnús 

Þorkell Bernharðsson, 2018, bls. 83-87). Hvers vegna skipti Breta máli að Gyðingar fengju þann 

samastað?  

 Fyrir Breta skipti stuðningur Bandaríkjanna miklu máli í stríðinu, en margir áhrifamiklir 

Gyðingar bjuggu þar og ef Bretar sýndu jákvæðni í garð þjóðarheimilis fyrir Gyðinga í Palestínu, 

því landsvæði sem Gyðingar töldu að Guð hafi lofað þeim, væru þeir vissir um að eignast 

trausta bandamenn í stríðinu. Að auki myndu þeir koma í veg fyrir að Gyðingar beittu áhrifum 

sínum í þágu Þjóðverja (Tessler, M, 1994, bls. 149). Segja má að yfirlýsing Breta hafi verið dæmi 

um þegar einn aðili lofar öðrum aðila svæði þriðja aðilans (Magnús Þorkell Bernharðsson, 

2018, bls. 84). 

2.5 Suðan í pottinum 

Gyðingahatur, sem hafði gengið á með hléum síðan á miðöldum, tók að vaxa undir lok 19. 

aldar og fjöldi Gyðinga hóf að snúa aftur til Palestínu. Á sama tíma var hreyfing síonista stofnuð 

en þeirra helsta hagsmunamál var að Gyðingar fengju það land sem Guð hafði lofað þeim, 

Eretz Yisrael (Tessler, M, 1994, bls. 170-171) og undir yfirborðinu var stefna síonista sú að 

annaðhvort fengju þeir landið eða Arabar (Magnús Þorkell Bernharðsson, 2018, bls. 189). 

Palestínumenn höfðu miklar áhyggjur af stöðugum straumi þessara innflytjenda en tala þeirra 

óx hratt með hverju árinu sem leið og fór fjöldi þeirra úr 25 þúsund í upphafi 20. aldar, í 

næstum hálfa milljón rétt fyrir síðari heimsstyrjöldina. Að auki ollu landakaup þessara nýju 

íbúa Palestínu áhyggjum innfæddra (Magnús Þorkell Bernharðsson, 2018, bls. 190). Ljóst var 

að mikil suða var að myndast á svæðinu sem Bretar virtust ekki reyna að stöðva fyrr en það 

var orðið of seint og hvað gerist ef pottur fullur af sjóðandi vatni er látinn afskiptalaus? Það 

sýður upp úr honum og það er einmitt það sem gerðist í Palestínu. 

 Að lokum gáfust Bretar upp á ástandinu sem hafði skapast og létu örlög Palestínu í 

hendur Sameinuðu þjóðanna í ársbyrjun 1947 sem skipuðu í kjölfarið sértaka nefnd, (e. United 

Nations Special Committee on Palestine) eða UNSCOP, sem falið var að kanna mögulegar 

lausnir á stöðunni. Í ágúst sama ár skilaði nefndin af sér tveimur tillögum um skiptingu 

landsins. Gyðingar samþykktu aðra þeirra en Palestínumenn höfnuðu þeim báðum. Skiptingin 

var að lokum samþykkt af allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna í lok nóvember 1947 með 
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nokkrum breytingum og einum degi eftir samþykktina braust út stríð í Palestínu þar sem 

Palestínumenn sóttu hart  á Gyðinga sem tókst á nokkrum mánuðum að snúa vörn í sókn. Þann 

14. maí 1948, degi áður en Bretar yfirgáfu Palestínu líkt og þeir höfðu gefið út, söfnuðust 

Gyðingar saman í Tel Aviv, lýstu yfir sjálfstæði sínu og stofnuðu þar með Ísraelsríki í þeim hluta 

sem Sameinuðu þjóðirnar höfðu samþykkt. Degi síðar réðust herir Araba í nágrannaríkjum 

Palestínu inn í Ísrael. Ísraelar litu svo á að innrásin þýddi að samningurinn um skiptingu 

landsins væri nú ógildur (Tessler, M, 1994, bls. 258-264) og upp frá þeim degi áttu landamærin 

eftir að breytast ansi mikið, Ísraelum til góðs og Palestínumönnum til óheilla. 

2.6 Tilgangur og uppbygging námsbókar um Ísrael og Palestínu 

Átök Ísraels og Palestínu skjóta reglulega upp kollinum á fréttamiðlum og þá nær eingöngu 

með því sem er að gerast hverju sinni. Lesandi fréttarinnar sem hefur ef til vill lítið eða aldrei 

heyrt um átökin fyrir þann tíma og þekkir þar af leiðandi ekki forsöguna, veit ekki hvers vegna 

staðan er líkt og hún er. Skiljanlega fylgja forsögur ekki með hverri nýrri frétt sem birtist eða 

er flutt enda yrði umfjöllunin ansi löng. Að sama skapi getur lesandi gert sér upp skoðun á 

málinu og valið sér aðila til að styðja, án þess að hafa heildarmyndina.  

Vorið 2019 var höfundur að kenna heimspeki í 9. bekk. Í opnum umræðum í einni 

kennslustundinni var nemandi sem fór að velta fyrir sér framlagi okkar Íslendinga í 

Söngvakeppni evrópskra sjónvarpsstöðva, Eurovision, þ.e. atriði Hatara og hvers vegna þeir 

væru svo á móti Ísrael og styddu Palestínu. Að mati undirritaðs var spurningin frábær sem 

spurði bekkinn hvort einhver hefði svör á hendi. Svo var ekki en margir höfðu verið að velta 

því sama fyrir sér. Nemendur skyldu einfaldlega ekki af hverju Hatari væri að ögra Ísrael. Þessi 

umræða varð til þess að ýta við höfundi að útbúa námsbók um Ísrael og Palestínu sem gæti 

skýrt þessa deilu fyrir nemendum. 

Tilgangur námsbókar undirritaðs um átök Ísraels og Palestínu er að varpa ljósi á þessa 

sögu og gefa nemendum og ef til vill öðrum sem kynnu að lesa bókina, tækifæri að öðlast 

þekkingu og skilning á deilu Ísraels og Palestínu en markmiðið er að hjálpa þeim að geta 

myndað sér skoðun á málinu. 
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3 Samfélagsgreinar í Aðalnámskrá grunnskóla 

 

3.1 Um samfélagsgreinar 

„Samfélagsgreinar eru þær greinar sem fjalla um samfélög og menningu á upplýsandi og 

gagnrýninn hátt“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 195). Markmið greinanna er að hjálpa 

nemendum að læra að setja sig í spor annarra veita þeim aðstoð í lýðræðislegum 

vinnubrögðum og að hjálpa þeim að læra að taka eigin afstöðu á ýmsum samfélags- og 

siðferðislegum álitamálum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 195-196). Þá felst menntagildi 

þeirra m.a. í sér að auka hæfni nemenda til að skilja veruleikann og sig sjálfa (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 195), hæfni líkt og sögulæsi, trúarbrögð, siðferði, stjórnmál, lýðræði, 

gagnrýna hugsun, ígrundun, heimildarýni og tjáning (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 197). 

Eins og áður hefur komið fram lítur undirritaður á samfélagsgreinar sem mikilvægan þátt í 

menntun barna og ungmenna, einkum til að auka þekkingu þeirra og skilning á heiminum og 

ólíkum samfélögum innan hans. Allt eru þetta mikilvægir hlekkir í keðju sem mótar 

framtíðarþegna samfélagsins. 

3.2 Samþætting námsgreina 

Sú aðalnámskrá sem hefur verið í gildi undanfarin ár fyrir grunnskóla, sameinar m.a. landa-, 

trúarbragða-, þjóðfélags-, samfélags- og siðfræði ásamt sögu, undir heiti samfélagsgreina 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 194). Höfundur lítur á sameininguna sem mikinn kost, 

hún gefi gott tækifæri til samþættingar á fræðum sem tengjast og auðvelt er að koma inn á 

nokkrar fræðigreinar í einu um sama efnið. Þá gegnir hver fræðigrein tilteknu hlutverki svo að 

gildi og markmið greinanna náist í heild (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 196) og því kjörið 

að útbúa efni sem nær til flestra greina að einhverju leiti. Námsbókin Ísrael Palestína – Átök 

tveggja þjóða er gerð með þessa samþættingu í huga rétt eins og hópverkefnið í lok 

bókarinnar.  

 

 



 

14 

3.3 Hæfniviðmið 

Þau hæfniðviðmið sem sjá má hér fyrir neðan eru öll tekin úr Aðalnámskrá grunnskóla og voru 

nýtt til hliðsjónar við gerð námsbókarinnar um Ísrael og Palestínu ásamt því að vera viðmiðin 

sem kennsluverkefnið byggir á. Eftir að viðfangsefninu lýkur er ætlast til að nemandi geti:  

 

• ígrundað víxlverkun samfélags, stjórnmála, náttúru, trúar og lífsviðhorfa í tímans rás,  

í samhengi nærsamfélags og hnattvæðingar,  

• aflað sér, hagnýtt, ígrundað og metið upplýsingar um menningar- og 

samfélagsmálefni, sem birtast í munnlegum flutningi, samræðum, texta og 

myndrænum búningi,  

• greint og fjallað um upplýsingar á kortum og gröfum og annars konar myndum,  

• sýnt fram á þekkingu og gagnrýna sýn á tímabil, atburði, persónur, menningartengsl 

og þróunarferla á ýmsum tímum, sem vísað er til í þjóðfélagsumræðu,  

• gert sér grein fyrir hlutverki heimilda, sjónarhorna og gildismats í sögu og 

sameiginlegum minningum,  

• séð hvernig sagan hefur mótast af umhverfisþáttum og samfélagsskipulagi, 

þjóðfélagshreyfingum og hugmyndastefnum, viljaverkum og tilviljunum,  

• sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum,  

• útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins og ólíkan bakgrunn fólks, borið 

virðingu fyrir frelsi fólks til mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta, 

• vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við þeim á fordómalausan og 

réttsýnan hátt,  

• fengist við samfélagsleg og siðferðileg málefni af mismunandi sjónarhólum,  

• rökrætt gildi jafnréttis og mannréttinda á öllum sviðum samfélagsins og þekki almenn 

ákvæði um mannréttindi, 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 198-202).  
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4 Kennsluaðferðir 

 

Þegar velja á aðferðir fyrir kennslu námsbóka og verkefna skiptir máli að velja rétt hverju sinni 

og reyna að hafa aðferðinar fjölbreyttar yfir skólaárið, sem ætti ekki að vera flókið miðað við 

fjölda þeirra aðferða sem til eru. „Frá sjónarhóli kennslufræðinnar skipta kennsluaðferðir 

tugum, ef ekki hundruðum, og afbrigðin áreiðanlega þúsundum“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, 

bls. 12). Þekkt er að skipta helstu kennsluaðferðum sem til eru í flokka en ólíkar skoðanir eru 

á því hvernig skuli gera það (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 55). Þeir flokkar kennsluaðferða 

sem námsbókin og hópverkefnið ná til eru hluti af flokkunarkerfi Ingvars Sigurgeirssonar 

(2013). Þessar aðferðir eru þulunám og þjálfunaræfingar, hópvinnubrögð, leitaraðferðir, 

þrautalausnir, umræðu- og spurnaraðferðir. 

4.1 Þulunám og þjálfunaræfingar 

Ein af þeim aðferðum sem eru í flokki þulunáms og þjálfunaræfinga byggist helst á því að 

nemendur fari yfir tiltekið námsefni með kennara sínum og leysi þau verkefni sem fylgja með. 

Sú aðferð nefnist yfirferð en með henni er farið skipulega yfir ákveðin námsefni, t.d. 

námsbækur, textinn lesinn með nemendum og verkefnin í bókinni eru unnin þess á milli 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 56). Leggur höfundur til að þeirri aðferð verði beitt við yfirferð 

á námsbókinni um Ísrael og Palestínu. „Þegar þessari aðferð er beitt er sérstaklega mikilvægt 

að forðast einhæfni og leita leiða til að virkja nemendur með fjölbreyttum og lifandi hætti“ 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 56-57). Þessu er undirritaður fyllilega sammála enda verða 

fleiri kennsluaðferðir tengdar hópvinnubrögðum nýttar þegar lengra líður á viðfangsefni 

Ísraels og Palestínu en hópvinnubrögð snúast fyrst og fremst um að þjálfa samvinnu. Þá þurfa 

nemendur að skipta með sér verkum og koma sér saman um hvernig eigi að safna saman, 

vinna úr og miðla heimildum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 58-59).  

4.2 Leitaraðferðir 

Leitaraðferðir eiga að virkja nemendur og vekja þá til umhugsunar ásamt því að þjálfa þá í 

rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum, m.a. með því í að afla upplýsinga með efnis- og 

heimildakönnun (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 58, 158, 167). Í hópverkefni um Ísrael og 

Palestínu munu nemendur vinna með námsbókina og veraldarvefinn í leit upplýsinga um 

ákveðna efnisþætti sem þeim hefur verið falið að finna og greina. Þá beita nemendur einnig 
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fyrrnefndum leitaraðferðum við lausn á þeim spurningum og umræðum sem fylgja hverjum 

kafla í námsbókinni. 

4.3 Þrautalausnir 

Þrautalausnir ganga út á að þjálfa rökhugsun, ályktunarhæfni og innsæi nemenda, m.a. með 

hlutverkaleik (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 58), sem er stór þáttur í umræddu verkefni þar 

sem nemendur setja sig í spor stjórnvalda Ísraels, stjórnvalda Palestínu eða hlutlaus fjölmiðils. 

Með slíkri aðferð er markmiðið að fá nemendur til að skilja ólík sjónarmið, ásamt því að þjálfa 

þá í samvinnu og tjáningu. Hlutverkaleikur er kjörin kennsluaðferð til að nýta eftir að 

nemendur hafa lokið vinnu við að afla og vinna úr upplýsingum. Þá fá þeir tækifæri til að miðla 

þekkingu sinni áfram á skapandi hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 148-149).  

4.4 Umræður 

Umræðu- og spurnaraðferðir tengjast á nokkra vegu hópverkefninu. Ein aðferð innan þess 

flokks er málfundur. Þar þjálfast nemendur í fundarstjórnun og fundarsköpum, m.a. með því 

að vera skipt upp í lið þar sem þeir eru gerðir að talsmönnum tiltekinna viðhorfa. (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 120). Málfundasniðið í hópverkefninu um Ísrael og Palestínu verður 

með slíkum hætti rétt eins og stór hluti verkefnisins og sett upp í formi leiðtoga- og 

fjölmiðlafundar sem fjallað verður um nánar í næsta kafla. 

Umræður skipta líka máli í lok hlutverkaleiks til að draga viðfangsefnið saman og ljúka 

þannig ferlinu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 151). Markmið slíkra aðferða er að virkja 

umræður, rökræður og skoðanaskipti milli nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 57). Einn 

– fleiri – allir (Hugsa – ræða – miðla) er aðferð sem virkja á nemendur til umhugsunar og 

samræðna. Aðferðin tilheyrir flokki hópvinnubragða en tengist vel umræðu- og 

spurnaraðferðum. Hún er sett upp í þremur skrefum og gengur þannig fyrir sig að kennari ber 

upp spurningu sem hver og einn nemandi hugsar um og veltir fyrir sér í hljóði. Nemendur para 

sig síðan saman tveir og tveir eða í smærri hópa, eftir því hver fyrirmæli kennara eru og bera 

saman bækur sínar. Að lokum kynnir hver hópur sínar niðurstöður fyrir hinum í bekknum 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 184). Undirritaður leggur til að þessi aðferð verði nýtt í 

umræðutíma sem er ætlaður til að ljúka hópverkefninu og þar með viðfangsefninu um Ísrael 

og Palestínu. Einnig er hægt að hafa umræður í miðri kennslustund meðan nemendur eru að 
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leysa þau verkefni sem fylgja hverjum kafla í námsbókinni og taka þar fyrir sérvaldar 

spurningar. 
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5 Viðkvæm álitamál í kennslustofunni 

 

5.1 Um viðkvæm álitamál 
„Viðkvæmum álitamálum má lýsa á þann hátt að þau valdi deilum eða skapi vandamál sem eru bundin 

stað eða tíma. Þau vekja upp mjög sterkar tilfinningar (geðshræringu), með mótsagnakenndri 

röksemdafærslu og lausnum sem byggja á takmarkaðri skoðun eða hagsmunum sem ólíkir hópar berjast 

fyrir og geta klofið samfélög. Slík álitamál eru oft afar flókin og ómögulegt að sætta sjónarmið með því 

einfaldlega að benda á rök“ 

(Bryndís Haraldsdóttir, Jón Páll Haraldsson og Linda Heiðarsdóttir, 2018, bls. 13). 

Halda mætti að skilgreiningin hér að ofan hafi verið búin til með átök Ísraela og 

Palestínumanna sem sterka fyrirmynd. Raunin er sú að deilur þessara aðila eru og hafa alltaf 

verið viðkvæmt álitamál. Ólíkir hópar með mismunandi skoðanir á hvernig hlutirnir eigi að vera 

á stað sem þeir ásækjast báðir og vilja ekki undir neinum kringumstæðum yfirgefa er ávísun á 

langvarandi ósætti og átök sem ekki verða leyst með einu pennastriki. Þó svo að nemendur á 

unglingastigi í grunnskóla á Íslandi séu ekki að fara að ná að leysa tæplega 100 ára deilu Ísraels 

og Palestínu með umræðum þá er ekki þar með sagt að umræðan eigi ekki að eiga sér stað. 

5.2 Eiga viðkvæm álitamál heima innan kennslustofunnar? 

Nokkrar ástæður eru fyrir því að taka ætti fyrir viðkvæm álitamál í kennslustofunni. Ekki er það 

bara gagnlegt fyrir þekkingu nemenda en einnig þroskandi fyrir þá að heyra um og kynnast 

viðkvæmum málum en „viðkvæm álitamál eru mikilvæg í sjálfu sér og að láta hjá líða að fræða 

um þau og ræða er eins og skilja eftir stórt gat í menntun ungs fólks“ (Bryndís Haraldsdóttir, 

Jón Páll Haraldsson og Linda Heiðarsdóttir, 2018, bls. 13). Að sama skapi koma umræður til 

móts við umfjallanir fjölmiðla og annars efnis á veraldarvefnum sem sýnir bara aðra hlið 

málsins ásamt því að fá nemendur til að efla færni sína í samræðum, að tjá skoðanir sínar og 

skilja sýn annarra sem gerir þau að ábyrgum þátttakendum í samfélaginu (Bryndís 

Haraldsdóttir, Jón Páll Haraldsson og Linda Heiðarsdóttir, 2018, bls. 15). Góð umræða skilar 

líka ýmsu af sér til nemenda. Hún hjálpar þeim að skilja fjölbreytni sjónarhorna, styrkir virðingu 

þeirra gagnvart flóknum sjónarmiðum, hvetur til hlustunar, stuðlar að víðsýni og leiðir til 

breytinga á hugsunarhætti (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 11). Ekki ættu þó öll álitamál að 

vera opin til umræðu innan kennslustofunnar að mati undirritaðs. Gæta verður þess að sýna 

varkárni þegar kemur að umræðuvali einkum til að sjá hvort einhverjar persónulegar tengingar 
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séu milli viðfangsefnisins og ákveðinna nemenda innan hópsins en slíkt verður að meðhöndla 

varlega. Að öðru leiti ættu kennarar að vera óhræddir að taka fyrir viðkvæm álitamál með 

nemendum sínum innan kennslustofunnar. 
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6 Námsbókin 

 

6.1 Um námsbókina 

Ísrael Palestína – Átök tveggja þjóða er námsbók sem ætluð er til kennslu á unglingastigi 

grunnskóla. Mismunandi getur verið eftir skólum hvernig fögum innan samfélagsgreina er 

skipt niður á árganga en höfundur telur umfjöllunarefnið og verkefnin sem því fylgja henta 10. 

bekk hvað best. Rökin fyrir því eru á vissu leiti aldurstengd en viðfangsefnið í heild sinni nær 

til allnokkra faga innan samfélagsgreina (sjá bls. 13) sem nemendur eiga að hafa kynnst á sinni 

skólagöngu og ættu því að vera í stakk búnir til að takast á við umfangsmikil verkefni. 

Fyrstu tveir kaflar bókarinnar fjalla um forsögu Ísraelsmanna annars vegar og 

Palestínumanna hinsvegar í því landi sem mörgum öldum síðar átti eftir að verða átakasvæði 

milli Ísraela og Palestínumanna. Þá er einnig sagt frá nokkrum af þeim herskáu þjóðum og 

stórveldum sem gerðu ásókn á landið og afleiðingum þess fyrir íbúa svæðisins. Eftir það tekur 

við meginkafli bókarinnar sem skipt er niður í nokkra hluta þar sem fjallað er um átök Ísraela 

og Palestínumanna. Fyrst er fjallað um komu Gyðinga til Palestínu við lok 19. aldar og skoðanir 

Araba á þeim innflutningi. Því næst er sagt frá áhrifum Breta á svæðinu við lok fyrri 

heimsstyrjaldar og þeirrar atburðarásar sem tók við er Sameinuðu þjóðirnar stigu inn í 

myndina 1947. Þá verða helstu atburðir teknir fyrir sem komu í kjölfar sjálfstæðisyfirlýsingar 

Ísraela árið 1948. Má þar nefna 6 daga stríðið og stofnun PLO ásamt þeirri tilraun sem gerð 

var til að stilla til friðar milli Ísraels og Palestínu með Oslóarsamkomulaginu 1993. Að lokum er 

tekin fyrir staðan á átakasvæðinu í dag ásamt þeim nýju hugmyndum sem uppi eru um 

skiptingu landsins. 

6.2 Litlu verkefnin 

Í lok hvers kafla og kaflahluta koma umræður og spurningar fyrir nemendur. Kennari tekur 

ákvörðun um hvernig þeim verkefnum skal háttað, þ.e. hvort nemandi leiti svara og skrifi þau 

niður sjálfur eða nemendur vinni saman í litlum hópum bæði til að skrifa og ræða svörin. Eins 

getur kennari tekið einstaka spurningar fyrir með opnum umræðum eftir því hvað hentar. 

Spurningar krefjast þess engu að síður að nemendur leiti svara af og til utan kennslubókarinnar 

sem undirbýr þá að einhverju leiti fyrir hópverkefnið. Kennari getur ákveðið að geyma einstaka 

spurningar þar til í umræðum sem teknar verða fyrir í lok fyrrnefnds hópverkefnis ef hann telur 
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slíkt henta. Höfundur mælir með sérstakri útfærslu á tiltekinni spurningu í lok námsbókarinnar 

en nánari lýsing á henni kemur fyrir í næsta kafla. 

6.3 Markmið námsbókarinnar  

Námsmarkmið bókarinnar eru unnin með hliðsjón af hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla (sjá bls. 14). Má þar nefna að nemendur læri að fást við samfélagsleg og siðferðileg 

málefni út frá ólíkum sjónarmiðum, vegi þau og meti, auk þess að geta fært rök fyrir skoðunum 

sínum, efli færni sína við heimildasöfnun og vinnslu ýmissa gagna ásamt því að læra að setja 

sig í spor annarra sem víkkar skilning þeirra á viðfangsefninu. Markmið námsbókarinnar er því, 

rétt eins og markmið samfélagsgreina, að stuðla að skilningi nemenda á þeirri hugmyndafræði 

sem liggur til grundvallar á viðhorfum í heiminum, m.a. til sögunnar og þeir tileinki sér réttsýni, 

gildismat og ábyrgð (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 195-196), m.ö.o., að efla nemendur 

til þátttöku í samfélaginu. 
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7 Kennsluverkefnið 

 

7.1 Um verkefnið 

Hópverkefnið felur í sér að bekknum er skipt í þrjá hópa og miðað við hefðbundinn fjölda í 

bekk má áætla að 5-7 nemendur séu saman í hóp. Einn hópurinn fær hlutverk ísraelskra 

stjórnvalda, annar palestínskra stjórnvalda og sá þriðji fær hlutverk hlutlausra fjölmiðla. Síðan 

er stjórnvöldum hvorrar þjóðar skipt upp í þrjú ráðuneyti, forsætis-, utanríkis- og 

innanríkisráðuneyti, um 2-3 nemendur í hverju ráðuneyti. Fjölmiðlahópurinn helst formlega 

óskiptur en vissulega koma hópmeðlimir til með að skipta með sér verkum. Allir hópar vinna, 

með aðstoð námsbókarinnar og veraldarvefsins, að undirbúningi fyrir leiðtoga- og 

fjölmiðlafund sem markar hápunkt verkefnisins um Ísrael og Palestínu. Í lokin verður 

umræðutími þar sem verkefnið verður dregið saman. 

7.2 Markmið 

Meginmarkmið verkefnisins er að nemendur kynnist deilum og átökum Ísraels og Palestínu, 

með samþættingu námsgreina landa-, trúarbragða-, þjóðfélags-, samfélags- og siðfræðinnar, 

auk sögu. Nemendur þjálfast í heimildaleit, í vinnu við skrif og framkomu ásamt því að efla sig 

í hópsamstarfi við leit að sameiginlegum markmiðum. Þá er einnig markmið að nemendur auki 

færni sína í að setja sig í spor annarra. 

7.3 Tímarammi 

Mislangur tími getur farið í tiltekin verkefni enda enginn nemendahópur eins. Hópverkefnið 

um Ísrael og Palestínu krefst mikillar vinnu og gera má ráð fyrir að minnsta kosti átta 

kennslustundum í verkefnið, þ.e. sex stundum í undirbúning, einni í leiðtoga- og 

fjölmiðlafundinn og síðustu í umræður, miðað við að hver kennslustund sé 60 mínútur og tímar 

í samfélagsgreinum á viku séu tveir. Hér er því um mánaðarverkefni að ræða. 

7.4 Skipting hópa 

Þegar búið er að kynna verkefnið fyrir nemendum er komið að því að skipta þeim í hópa. 

Margvíslegar leiðir er hægt að fara í hópskiptingu, m.a. með ýmsum leikjum. Þó leggur 

undirritaður til að kennari gefi nemendum sínum tækifæri að hafa áhrif á hvaða hóp þeir vinna 

í en slíkt er hægt að gera með því að útbúa kjörseðil. Á honum yrði val um að tilheyra 
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fjölmiðlum, forsætis-, innanríkis- eða utanríkisráðuneytinu. Nemendur merkja síðan við 

tölustafina 1-4, eftir því hvaða hóp þeir vilja helst og síst tilheyra. Með þessari aðferð getur 

kennarinn stýrt hverjir lenda saman í hóp á sama tíma og nemendur fá að hafa sitt að segja.  

Rétt er að benda á að nemendur eru ekki að velja um hvort þeir vilji tilheyra Ísrael eða 

Palestínu, kennarinn tekur ákvörðun um slíkt.       

 Þá er kominn tími að skipta upp rýminu í stofunni svo hver og einn hópur fái sitt 

vinnusvæði. Ein hugmynd gæti verið að ísraelsk stjórnvöld fái svæði í öðrum endanum á 

stofunni og palestínsk stjórnvöld í hinum en fjölmiðlar hafi rými fyrir miðju sem veitir þeim 

greiðari aðgang að báðum hliðum og er til merkis um hlutleysi þeirra. Í hverju rými eiga að 

vera nokkrar tölvur/spjaldtölvur sem nemendur nýta við heimildaleit og skrif. Ágætt er að ein 

tölva fylgi hverju ráðuneyti en hver og einn í fjölmiðlateyminu fái sitt eintak. 

7.5 Hlutverk hópa 

Forsætisráðuneytið leitar upplýsinga um sögu þjóðarinnar og upphaf átakanna. 

Utanríkisráðuneytið tekur fyrir hvernig átökin milli þjóðanna hafa verið síðastliðin 70 ár og 

kynnir sér andstæðinga og bandamenn sinnar þjóðar. Innanríkisráðuneytið segir frá 

landsvæðinu sem deilt er um og ástæðum þess. Þá aflar ráðuneytið sér heimilda um land og 

þjóð í núverandi ástandi. Öll ráðuneytin undirbúa ræðu fyrir leiðtoga- og fjölmiðlaafundinn og 

skipta með sér flutningi ásamt því að svara spurningum fjölmiðla. Fjölmiðlar kynna sér deiluna 

í grófum dráttum, semja fréttir byggðar á heimildum af netinu og viðtölum við fulltrúa hverrar 

þjóðar meðan á undirbúningi fyrir fundinn stendur og setja inn á þar til gerða vefsíðu. 

Fjölmiðlar semja einnig spurningar fyrir hvert ráðuneyti, sem bornar verða fram á leiðtoga- og 

fjölmiðlafundinum. Þá velur hópurinn fulltrúa sinn til að stýra fundinum.   

Þegar ráðuneytin hafa safnað saman helstu upplýsingum og samið ræður, sameinast 

ráðuneyti hvers lands í einn hóp, þ.e. ráðuneyti Ísraels í einn hóp og ráðuneyti Palestínu í 

annan. Hver hópur segir frá þeim gögnum sem hann fann ásamt því að kynna drög að ræðu 

fundarins. Ráðuneytin þurfa í samráði við hvort annað að fara yfir allar þessar upplýsingar og 

meta m.a. hvort ákveðin efni eigi frekar heima hjá einu ráðuneyti en öðru og hvort einhverjar 

tvær ræður séu með sama efni. Þetta er gert svo að fundurinn komi sem best út og engin 

endurtekning muni eiga sér stað. Fjölmiðlahópurinn vinnur á sama tíma að gerð gagnrýnna 

spurninga fyrir hverja þjóð á fundinum. 
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7.6 Leiðtoga- og fjölmiðlafundurinn 

Áður en fundurinn hefst og nemendur koma inn er skynsamlegt að búið sé að raða upp 

stofunni svo aðstæður séu eins líkar fundarrými og hægt er þannig hlutverkaleikurinn geti 

hafist um leið og nemendur koma inn. Púlti er komið upp og borð sett beggja vegna við þar 

sem öðru megin sitja fulltrúar stjórnvalda Ísraels og hinu megin fulltrúar stjórnvalda Palestínu. 

Stólum er komið fyrir í röðum á móti púltinu. Fjölmiðlahópurinn situr í fremstu röðunum en 

önnur ráðuneyti sem eru ekki upp á sviði sitja í þeim aftari.  

Fundarstjóri sem valinn er úr hópi fjölmiðla býður viðstadda velkomna og setur 

fundinn. Hann kynnir upp hvern fulltrúa fyrir sig sem allir fá þrjár til fimm mínútur til að flytja 

sína ræðu. Ágætt er að röðin sé sú að fulltrúar forsætisráðuneyta byrji, því næst fulltrúar 

utanríkisráðuneyta og að lokum fulltrúar innanríkisráðuneyta. Eftir hvern flutning eiga 

fjölmiðlar að spyrja meðlimi ráðuneytisins spurninga en gera má ráð fyrir tveimur mínútum í 

þann lið. Eftir að kynningum fulltrúa og spurningum fjölmiðla lýkur, þakkar fundarstjóri 

viðstöddum fyrir komuna og slítur fundi.  

7.7 Umræður í lok verkefnis 

Mikilvægt er að ljúka viðfangsefni líkt og Ísrael og Palestínu á umræðum. Slíkt gefur bæði 

kennara og nemendum tækifæri að sjá hvað þeir síðarnefndu draga persónulega frá 

verkefninu, viðfangsefninu í heild sinni og hvað þeir hafi lært. Kjörið að nýta hluta af tímanum 

til að ræða hvernig leysa ætti deilu Ísraels og Palestínu, fá þá að vita svör nemenda við sömu 

spurningu úr námsbókinni og hvort þeirra skoðun hafi breyst eftir hópverkefnið. 

Ýmsar leiðir er hægt að fara við uppsetningu á umræðum en mælt er með kennsluaðferðinni 

einn – fleiri – allir (sjá lýsingu á bls. 16). 

7.8 Námsmat 

Kennari getur valið hvaða leiðir hann vill fara við gerð námsmats fyrir kennsluverkefnið. 

Undirritaður leggur þó til nokkrar hugmyndir sem hægt er að nýta og verða útlistaðar hér: 

• mat kennara á dagbók sem hver og einn nemandi skrifar í lok hverrar kennslustundar, 

• jafningjamat sem hver og einn nemandi svarar um samstarf hópmeðlima, 

• sjálfsmat hvers nemanda á eigin vinnu og frammistöðu, 

• mat kennara á kynningum og spurningum. 
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7.9 Hlutverk kennara 

Fyrir utan að kynna sér vel sögu deilna Ísraels og Palestínu eru allnokkrir þættir sem kennari 

verður að hafa í huga svo verkefnið gangi upp en verkstjórnun kennara er mjög mikilvæg allt 

ferlið og hann má ekki sofna á verðinum. Mikilvægt er að fara vel yfir verkefnalýsinguna með 

nemendum og gera þeim ljóst að þó að þeir taki að sér að vera í hlutverki einstaklinga með 

ákveðnar skoðanir þýði það ekki að þær skoðanir séu þeirra eigin. Slík áminning er nauðsynleg 

svo nemendur geri greinarmun á hlutverkaleik og raunveruleikanum. Kennari skal einnig hafa 

í huga að raða sem best í hvern hóp svo afraksturinn verði álíka jafn hjá öllum.  

Á meðan nemendur vinna að heimildaleit og undirbúa ræður eða spurningar skal 

kennari fylgjast vel með og leiðbeina eftir þörfum. Á leiðtoga- og fjölmiðlafundinum ætti 

kennari að reyna sem minnst að vera leiðandi í kennslustundinni og leyfa heldur fundarstjóra, 

fulltrúum og fjölmiðlum að halda um taumana. Kennari verður engu að síður að fylgjast vel 

með og passa tímamörk hverrar ræðu og spurninga.  

Í lokatímanum er það kennarinn sem stýrir umræðunum og gætir þess að allir fái 

tækifæri að tjá skoðanir sínar. Vandasamt getur verið að stýra umræðum um viðkæm álitamál 

líkt og mál Ísraels og Palestínu en á sama tíma er nauðsynlegt að nemendur fái tækifæri að 

hlusta, vega og meta skoðanir annarra og jafnframt að deila sínum eigin. Þá skiptir máli að 

vera að fullu undirbúin/n fyrir slíkar umræður. 
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8 Lokaorð 

 

Samfélagsgreinar eru mikilvægur þáttur í menntun barna og ungmenna. Þær ná til fjölda þátta 

sem víkka sýn nemenda á heiminn og lífið sjálft og eru því sannarlega hluti af mótunarferli 

einstaklingsins. Undirritaður hefur haft mikinn áhuga á sögu frá unglingsárum og bíður 

spenntur eftir tilskyldum réttindum til að deila áhugamáli sínu með framtíðarþegnum þessa 

lands og kynna fyrir þeim átakasögu Ísraels og Palestínu svo þeir efli í senn þekkingu sína og 

skilning, ásamt siðferði og rökhugsun. 

 Síðustu sex sumur hefur höfundur orðið þess aðnjótandi að starfa í kristilegum 

sumarbúðum KFUM og KFUK í Vatnaskógi og oftar en ekki flutt hugvekju að kvöldi til fyrir 

börnin sem sækja starfið. Ein af þessum hugvekjum er sagan um Davíð og Golíat. Eftir að hafa 

lesið, kynnt sér og skrifað um átök Ísraels og Palestínu, verður ekki hjá því komist fyrir 

undirritaðan að líta Biblíusöguna öðrum augum. Smái Ísraelsmaðurinn sigraði Filistarisann, 

eitthvað sem enginn átti von á að myndi gerast þá. Í dag stefnir í það sama í átökum Ísraela og 

Palestínumanna en hvor aðilinn er stærri núna, Davíð eða Golíat?  
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