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Yfirlýsingar 
 

„Ég lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur þessa verkefnis og að það er ágóði eigin 

rannsókna.“ 

 

_________________________________________ 

Sigurlaug Rún Brynleifsdóttir 

 

„Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi kröfum til B.Ed.-

prófs í kennaradeild.“ 

 

_____________________________________ 

Bragi Guðmundsson 
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Útdráttur 

Samkvæmt grunnskólalögum frá árinu 1995 er hverjum grunnskóla landsins skylt að sjá 
til þess að nemendur fái kennslu í sögu. Sagan er nauðsynleg til að efla skilning okkar á 
því samfélagi sem við búum í ásamt þekkingu á þeim hugmyndum sem hafa átt þátt í að 
móta samfélag okkar á hverjum tíma. 
 Eitt af meginmarkmiðum sögukennslu samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er að 
nemendur verði læsir á umhverfi sitt, samfélag og menningu. Nauðsynlegt er að 
nemendur skilji hvernig sagan hefur mótandi áhrif á einstaklinginn og hvernig sú 
sögulega framvinda sem einstaklingurinn er staddur í hefur áhrif á skoðanir hans og 
væntingar til framtíðarinnar. 
 Það er hægt að fara ótal leiðir í sögukennslu í grunnskólum og er ýmislegt í umhverfi 
okkar sem gagnast getur í slíkri kennslu, svo sem byggingar, landslag, minnisvarðar og 
söfn og sýningar af ýmsu tagi. Í slíkri kennslu getur myndrænt nám komið að góðu gagni 
ásamt fjölbreyttri heimildarvinnu. Mikilvægt er að kennarar leiti tækifæra til að tengja 
fortíð við nútíð og framtíð og leitast við að tryggja að nemendur upplifi söguna sem 
eitthvað mikilvægt og um leið að auka skilning þeirra á mikilvægi sögunnar í lífi og starfi 
hvers einstaklings. 
 Árið 1995 var gerð evrópsk rannsókn á söguvitund unglinga. Þar var meðal annars 
athugað hvaða þýðingu sagan hefur fyrir unglinga, hvernig sögukennslu er háttað í 
grunnskólum og hvaða framsetningu sögunnar unglingar hafa gaman af og treysta. Í 
nóvember árið 2005 var hluti þessarar rannsóknar endurtekinn til að sjá hvort einhverjar 
breytingar hafi átt sér stað á framangreindum þáttum á síðustu 10 árum. Rannsókn þessi 
gefur vísbendingar um að smávægilegar breytingar hafi átt sér stað á nefndu tímabili en 
jafnframt vekja niðurstöður hennar upp spurningar um hugtakið söguvitund og að hvaða 
marki sögukennarar nota það til grundvallar sögukennslunni í þeim tilgangi að efla 
söguvitund meðal nemenda. 
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Summary 

According to the elementary school act from 1995, every elementary school shall provide 
their students with education in history. History is important to increase our 
understanding of the society that we live in along with knowledge of the ideas that have 
influenced our society through time. 
 One of the most important goals in history teaching is that pupils will understand their 
environment, society and culture. It is important that pupils understand how history can 
influence the individual and how the historical progress that the individuals are part of 
can influence their opinions and expectations for the future. 
 There are approaches to history teaching in elementary schools and in our 
environment there are various resources for teaching, for example buildings, landscape, 
memorials, and different kinds of exhibition and museums. When we use such resources 
in teaching we can for example use pictorial study along with different kinds of 
documentation. It is important that teachers look for opportunities to link the past to the 
present and the future, to ensure that their pupils experience history as something 
important, and try at the same time to increase their pupils understanding of the 
importance of history for every individual. 
 In 1995 a study was conducted on the historical consciousness of European youth. 
The research addressed the importance history held for youth, how history is taught in 
youth education and what approaches to the subject appeal to youth. In 2005 part of this 
research was repeated to assess whether changes had taken place over the last decade. 
This study indicates that mirror changes have indeed occurred but at the same time the 
results raise questions about the concept of historical consciousness and to what extent 
history teachers base their teaching practice on this key concept.  
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1. Inngangur 

Í þessari ritgerð verður leitast við að svara tveimur spurningum. Annars vegar er spurt 

hvaða aðferðir séu líklegar til að skila góðum árangri í sögukennslu í grunnskólum. Til 

þess að svara því er mikilvægt að skoða hvers vegna við lærum sögu og hvaða markmið 

Aðalnámskrá grunnskóla leggur til grundvallar sögukennslu. Það er einnig nauðsynlegt 

að skoða og skilja hugtakið söguvitund og hvernig það hefur áhrif á markmið 

sögukennslu. Í leitinni að bestu aðferðunum til þess að kenna sögu í grunnskólum verður 

fjallað um mikilvægi heimilda, mismunandi tegundir heimilda og hvernig má nýta þær í 

sögukennslu. Hér ber meðal annars að nefna minnisvarða, myndir, byggingar, ýmis konar 

söfn og fleira.  

 Seinni spurningin sem leitað verður svara við í þessari ritgerð er um hvernig 

sögukennslu sé háttað í íslenskum grunnskólum. Henni verður ekki svarað án rannsóknar 

en slík var framkvæmd í nokkrum skólum norðanlands á haustmánuðum 2005. Í seinni 

hluta ritgerðarinnar birtast niðurstöður og dregnar af henni ályktanir. Til samanburðar 

verður stuðst við evrópska rannsókn á söguvitund unglinga sem gerð var hér á landi árið 

1995 af Braga Guðmundssyni og Gunnari Karlssyni.1

Í lokaorðum eru niðurstöður dregnar saman ásamt eigin hugleiðingum og ályktunum 

höfundar.  
 

1 Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson 1999 
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2. Hvers vegna lærum við sögu? 

Án sýnilegs og skiljanlegs tilgangs með sögukennslu verður  kennsla og nám í greininni 

oft á tíðum lítt áhugaverð í hugum nemenda en það gildir að sjálfsögðu um fleiri greinar 

sem kenndar eru í skólum landsins. Af þessum sökum er mjög mikilvægt að byrja á því 

skoða hvers vegna við lærum sögu áður en fjallað verður um hvernig best sé að kenna 

hana.   

Þegar við veltum fyrir okkur spurningunni hvers vegna lærum við sögu liggur beinast 

við að skoða hvað löggjafinn segir um málið. Í grunnskólalögum sem tóku gildi 13. mars 

árið 1995 segir meðal annars:  
 

Hlutverk grunnskólans, í samvinnu við heimilin, er að búa nemendur undir líf og starf í 
lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir skólans skulu því mótast af 
umburðarlyndi, kristilegu siðgæði og lýðræðislegu samstarfi. Skólinn skal temja 
nemendum víðsýni og efla skilning þeirra á kjörum fólks og umhverfi, á íslensku 
þjóðfélagi, sögu þess og sérkennum og á skyldum einstaklingsins við samfélagið.2

Þegar kemur að því að efla og viðhalda áhuga nemenda á sögu dugar það kennurum 

sennilega skammt að segja að þeir læri sögu vegna þess að lögin í landinu segja að svo 

skuli gera. Því er nauðsynlegt að skoða fleiri ástæður fyrir því hvers vegna við lærum 

sögu. 

 Vert er að nefna skilning okkar á því samfélagi sem við búum í. Við getum varla 

skilið nútímann og tekið þátt í lýðræðissamfélagi án þess að þekkja þá sögu og 

hugmyndir sem liggja að baki og hafa átt þátt í að móta það samfélag sem við búum í á 

hverjum tíma. Guðmundur Finnbogason kemst vel að orði, í bók sinni Lýðmenntun, þegar 

hann segir:  
Allt sem er, lifir og hrærist á sér rætur í skauti liðins tíma. Til þess að skilja nútímann, 
skilja sjálfan sig og þann heim sem maður lifir í, er því nauðsynlegt að sjá út yfir 
takmörk líðandi stundar. Til þess að skilja og meta rétt þjóð sína, einkenni hennar, kosti 
og lesti, verður maður að þekkja æfiferil hennar, sögu hennar, vita hvernig hún hefur 
reynst á umliðnum öldum og til þessarar stundar, í viðureigninni við aðrar þjóðir, í 
baráttunni við náttúruöflin.3

Þó svo að þessi málsgrein hafi verið rituð fyrir rúmlega eitt hundrað árum segir hún 

nánast allt sem segja þarf. Við verðum einnig að hafa í huga að sagan birtist okkur ekki 

aðeins í sögukennslu í skólum. „Hún er víða sýnileg – í bókmenntum, listum, tungumáli, 

 
2 Lög um grunnskóla nr. 66/1995:2. grein 
3 Guðmundur Finnbogason 1903:64 
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á söfnum, í byggingum, landslagi, í tali manna og enn víðar.“4 Það hlýtur því að vera 

mikilvægt fyrir þegna hvers einasta lands að þekkja söguna í þeim tilgangi að skilja 

hvernig framangreindir þættir mótuðust. Sá sem ekki þekkir neitt til sögunnar gæti til 

dæmis átt í miklum erfiðleikum með að skilja hvers vegna Íslendingar biðu með það fram 

á 20. öld að nota steypu í byggingar. Sami einstaklingur skilur sjálfsagt ekki heldur hvers 

vegna ljóðskáld nýttu sér ekki dægurlagið frá örófi alda til þess að gera texta sína 

„líflegri“ eða hvers vegna rapparar komu ekki fram á sjónarsviðið fyrr en í lok 20. aldar. 

Þessi dæmi eru að sjálfsögðu mjög ýkt en ættu þó að sýna hve mikilvægt það er að 

einstaklingar þekki sögu sinnar eigin þjóðar og hvernig mannkynssagan í heild hefur áhrif 

á sögu hverrar einustu þjóðar. 

 Sagan hefur óneitanlega áhrif á sjálfsmynd fólks. Með því að kenna sögu og miðla 

þar með menningararfinum höfum við áhrif á sjálfsmynd nemenda og þann skilning sem 

þeir hafa á því að vera Íslendingar. „Þeir [nemendur] eru mannverur sem er skömmtuð 

tilvera á jörðinni um nokkra hríð og sækja í söguna til að hefja sig yfir stað og stund, 

skoða sögu mannsins í veröldinni og stöðu sína í lífkeðju kynslóðanna, upphefja takmörk 

mannsævinnar, hugsa frjálst og skapa.“5 Eitt mikilvægt atriði í þessari umræðu er 

skilningur okkar á hugtakinu saga. Saga felur í sér tvo þætti, annars vegar fjallar hún um 

samanburð við nútímann og hins vegar er hún lýsing á uppruna nútímans.6 Við getum 

ekki skilið til fullnustu þær aðstæður sem við búum við í dag án þess að skoða hvernig 

aðstæður fólks voru fyrr á öldum og hvernig þær hafa þróast til dagsins í dag. Sá 

skilningur sem einstaklingar öðlast við slíka skoðun hefur óneitanlega áhrif á sjálfsmynd 

þeirra. 

Nú þegar við höfum velt því fyrir okkur til hvers við lærum sögu er næsta skref að 

skoða hvað skal kenna og hvernig. Liggur þá beinast við að skoða hvað Aðalnámskrá 

grunnskóla hefur um málið að segja. 

 

2.1 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í grunnskólum er saga samfélagsfræðigrein ásamt landafræði og þjóðfélagsfræði. 

Samfélagsgreinarnar í heild fjalla um stöðu og hlutverk mannsins í samfélagi og náttúru. 

Þar er fjallað um samfélagseiningar allt frá einstaklingi, fjölskyldu og heimabyggð til 

 
4 Þorsteinn Helgason 1998:62 
5 Þorsteinn Helgason 1998:62 
6 Gunnar Karlsson 1982:219 
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þjóða heims og vistkerfa. Meginmarkmið samfélagsgreina er að nemendur setji sig í 

samhengi við áðurgreinda þætti, að nemendur verði læsir á umhverfi sitt, samfélag og 

menningu og nái auðveldlega að taka þátt í mannlegu félagi og temji sér gildi þess 

lýðræðisþjóðfélags sem við búum í.7

Markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla er skipt eftir aldursstigi nemenda og er 

mismunandi áhersla lögð á viðfangsefni sögunnar eftir aldri nemenda. Um þessa 

skiptingu verður ekki fjallað frekar hér heldur er þessi umfjöllun um Aðalnámskrá 

grunnskóla ætluð til þess að auka skilning lesenda á þeim meginmarkmiðum og 

hugmyndum um sögu og sögukennslu sem settar eru fram í áðurnefndu riti.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinum, er fjallað um mikilvægi þess að 

kennsluaðferðir séu virkar, skapandi og hvetji til sjálfstæðra vinnubragða en með því móti 

verður markmiðum námskrárinnar best náð.  

Fram að árinu 1999 hafði sögukennslan snúist að mestu um stjórnmál þjóða og ríkja. 

Með nýrri Aðalnámskrá árið 1999 var leitast við að breikka sjóndeildarhringinn. 

Stjórnmál njóta nú minna vægis en áður en hins vegar er leitast við að skoða fleiri þætti 

mannlífsins og má þar nefna siði, trú, menningu, hugmyndastefnur, umhverfismál og 

fleira. Í nýju námskránni er einnig leitast við að tengja Íslandssöguna meira við 

umheiminn en áður hafði verið gert en með því móti ætti saga okkar eigin þjóðar að verða 

skýrari fyrir nemendum. Í Aðalnámskrá grunnskóla er lítillega fjallað um mikilvægt 

hugtak í sögukennslu; söguvitund. 8 

2.2 Söguvitund 

Hugtakið söguvitund barst frá Þýskalandi til Norðurlanda á áttunda áratug síðustu aldar. 

Íslendingar hafa tileinkað sér bæði hugtakið og skilgreininguna en þó hefur umræðan sem 

spratt upp í kjölfar hugtakaskilgreiningarinnar ekki verið jafn mikil hér á landi og hjá 

nágrannaþjóðum okkar annars staðar á Norðurlöndum.9

Í Aðalnámskrá grunnskóla er hugtakið söguvitund skilgreint á eftirfarandi hátt: 

„Söguvitund merkir tilfinningu fyrir liðnum tíma, nútíð og framtíð og vitund um að 

fyrirbæri mannlífsins eru breytingum undirorpin.“10 Þetta er einfölduð skilgreining á 

hugtakinu söguvitund sem er mikilvægt hugtak jafnframt því að vera grundvallarmarkmið 
 
7 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 1999:5 
8 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 1999:26–29 
9 Bragi Guðmundsson 2000:25–26  
10 Aðalnámskrá grunnskóla, samfélagsgreinar 1999:7 
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sögukennslu í grunnskólum. Nauðsynlegt er að skoða hugtakið nánar til þess að betri 

skilningur náist. Í hugtakinu söguvitund felst að einstaklingur hafi vitund um að hann sé 

staddur í einhverri sögulegri framvindu og að hann sem einstaklingur sé liður í þróun 

samfélags. Einstaklingurinn er jafnframt meðvitaður um að skoðanir hans á fortíðinni 

tengjast því sem hann býst við af framtíðinni.11 Til eflingar sjálfsvitundar einstaklings og 

samábyrgðar hans á umhverfi og með öðru fólki, skiptir söguvitund miklu máli. Eitt af 

því sem hefur áhrif á sjálfsvitund einstaklings er skynjun hans á umhverfi sínu í tíma og 

rúmi.12 

Nú ætti að vera ljóst hversu mikilvægt hugtakið söguvitund er þegar kemur að 

kennslu í sögu. Hugtak þetta ætti hver sögukennari að hafa að leiðarljósi þar sem það 

beinir okkur að ákveðnum markmiðum sem við viljum gjarnan ná í sögukennslu. Hér er 

um að ræða markmið sem lesa má beint út frá skilgreiningunni á hugtakinu söguvitund og 

liggja að baki skilgreiningunni. Kennarar verða þó jafnframt að varast að láta hugtakið 

söguvitund og viðmið nútíðarinnar, sem hugtakið vísar í, stjórna kennslunni eða beina 

henni í ákveðinn farveg. Nemendur þurfa ekki einungis að geta borið saman fortíð og 

nútíð heldur verða þeir einnig að geta sett sig í spor einstaklinga fyrri alda og reyna eftir 

megni að setja sig inn í tíðaranda tiltekins tíma.13 

Grundvallaratriði í kennslu er að kennarar séu meðvitaðir um, skilji og geri sér grein 

fyrir tilgangi sögukennslunnar. Kennslan verður ekki aðeins ánægjulegri heldur skilar sá 

skilningur sér í aukinni trú kennara á því að kennsla þeirra sé mikilvæg og hafi gildi fyrir 

nemendur.14 

En það er ekki nóg að kennarar séu meðvitaðir um framangreinda þætti heldur verða 

þeir einnig að sýna nemendum sínum fram á tilgang sögukennslunnar en við það ætti 

áhugi nemenda að aukast. Um leið og nemendur ná að tengja tilgang kennslunnar við 

raunveruleika dagsins í dag þá er mun líklegra að áhugi þeirra eflist. Þetta er hægt að gera 

með því að tengja ákveðna atburði sögunnar við okkar daglega líf og útskýra fyrir 

nemendum á hvern hátt tilteknir atburðir áttu þátt í að móta það líf sem við lifum í dag. 

Með þessu móti ættu nemendur að öðlast  góðan skilning á samspili fortíðar, nútíðar og 

framtíðar.  

 
11 Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson 1999:12 
12 Bragi Guðmundsson 2000:25–26  
13 Þorsteinn Helgason 1998:62 
14 Haydn o.fl. 2001:25–32 
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Þegar við höfum skoðað hvers vegna við lærum sögu og hvað skal kenna getum við 

farið að skoða þá meginspurningu sem liggur til grundvallar þessari ritgerð: Hvaða 

aðferðir eru líklegar til að skila góðum árangri í sögukennslu í grunnskólum? 

 

3. Saga í grunnskólum 

Það er mjög mikilvægt í sögukennslu að leita tækifæra til að tengja fortíðina við nútíðina 

og framtíðina í þeim tilgangi að sýna nemendum fram á mikilvægi þess að læra sögu. Það 

er því eitt af mikilvægari hlutverkum kennara að tryggja það að nemendur upplifi söguna 

sem eitthvað mikilvægt, nauðsynlegt, og að þeir skilji að sagan skipti þá máli í lífi og 

starfi.15 

Frá því að markviss sögukennsla hófst á Íslandi hafa nokkrar aðferðir verið notaðar 

við slíka kennslu og má þar meðal annars nefna vekjandi sögu og hlutgerða sögukennslu. 

Vekjandi saga hafði það hlutverk að ýta undir þjóðernisvitund ungra þegna en hlutgerð 

sögukennsla er frekar venjubundin sögukennsla þar sem uppeldislega markmiðið sem 

fylgt hafði vekjandi sögu er glatað og litið er á söguna sem hlut sem þarf að troða inn í 

nemendur án þess að hugsað sé út í hvaða áhrif þessi ítroðsla eigi að hafa á nemendur.16 

Þessar aðferðir eru væntanlega lítið notaðar í sögukennslu nú um stundir og því verða 

kennarar að finna aðrar leiðir til þess að nálgast námsefnið á spennandi hátt. Gunnar 

Karlsson segir í grein sinni, Markmið sögukennslu: „Í staðinn verður þá að treysta á 

náttúrulegan áhuga barna og unglinga á framandi mannlífi og forvitni um uppruna 

hlutanna í kringum okkur.“17 En hvernig er best að vekja forvitni og áhuga? Í næstu 

köflum verður leitast við að svara því. 

 Þegar kemur að því að skoða hvernig best sé að kenna sögu í grunnskólum liggur 

beinast við að kanna hvað er sagt um kennsluhætti í Aðalnámskrá grunnskóla. Þar segir 

meðal annars: „Markmiðum námskrár í sögu verður best náð með virkum og skapandi 

kennsluaðferðum og sum markmiðanna gera ráð fyrir sjálfstæðri könnun nemenda undir 

handleiðslu kennara.“18 Nú gætum við spurt hverjar eru þessar kennsluaðferðir?  

 Hér verður reyndar ekki fjallað um kennsluaðferðir sem slíkar heldur verður fjallað 

um ákveðnar leiðir sem hægt er að fara í sögukennslu í grunnskólum. Þessar leiðir er 

síðan hægt að útfæra í samræmi við ólíkar kennsluaðferðir. Lesendum skal þó bent 
 
15 Haydn o.fl. 2001:13–14 
16 Gunnar Karlsson 1982 181–201 
17 Gunnar Karlsson 1982:219 
18 Aðalnámskrá grunnskóla 1999:29 
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sérstaklega á bækurnar Litróf kennsluaðferðanna eftir Ingvar Sigurgeirsson og Learning 

together and alone: cooperative, competitive, and individualistic learning eftir David W. 

Johnson og Roger T. Johnson. Þessar bækur innihalda mikinn fróðleik um helstu 

kennsluaðferðir sem notaðar eru í grunnskólum og ættu bækurnar að gagnast kennurum 

við að tengja saman kennsluaðferðir og þær leiðir í sögukennslu sem til umfjöllunar eru í 

þessari ritgerð. 

 Nú hljóta lesendur að spyrja: „Hvað á höfundur við þegar hann talar um leiðir?“ Í 

stuttu máli er hér um að ræða hugmyndir um hvernig við getum nýtt okkur það sögulega 

efni sem er allt í kringum okkur til þess að gera sögukennslu fjölbreytta og vonandi 

áhugaverða. Hér er ekki verið að tala um að leggja kennslubækur sem slíkar á hilluna 

heldur að nýta sér ákveðnar upplýsingar til þess að auka fjölbreytni í kennsluháttum og 

tengja við umfjöllunarefni kennslubókanna. Það liggur því beinast við að ræða næst um 

sögulegt efni, það er heimildir, og hvernig það nýtist okkur við kennslu í sögu. 

 

3.1 Heimildir 

Þegar við veltum fyrir okkur hugtakinu heimildir koma fræðibækur sennilega fyrst upp í 

hugann. Fræðibækur geta verið af tvennum toga, frumheimildir og heimildir sem unnar 

eru upp úr frumheimildum. Frumheimildir eru fyrstu heimildir sem skráðar eru um 

ákveðinn atburð eða efni. Þær geta bæði verið unnar á því tímabili sem atburðurinn á sér 

stað eða síðar. Heimildir sem unnar hafa verið upp úr frumheimildum eru gerðar á eftir 

því tímabili sem tilteknir atburðir áttu sér stað og gjarnan reistar á tveimur eða fleiri 

mismunandi frumheimildum.19 Í erlendum ritum er þessi tegund heimilda kölluð 

„secondary sources“ en í þessari ritgerð er þetta hugtak þýtt sem eftirheimildir. Dæmi um 

frumheimildir sem unnar eru á þeim tíma sem atburðir eiga sér stað eru meðal annars 

upplýsingar frá Hagstofu Íslands en þar er til dæmis íbúafjöldi á ákveðnum landsvæðum 

skráður árlega. Dæmi um frumheimildir sem skráðar eru eftir að atburðir áttu sér stað er 

Íslendingabók Ara fróða en hún var skrifuð á þriðja hundrað árum eftir að atburðirnir sem 

hún lýsir áttu sér stað. Saga Íslands  og kennslubækur eins og Uppruni nútímans og 

Sjálfstæði Íslendinga eru dæmi um eftirheimildir.  

Í grunnskólum er aðgangur að frumheimildum mjög takmarkaður og því hafa 

kennarar aðallega notað eftirheimildir sem oftast eru í formi kennslubóka. Samkvæmt 

 
19 Wood 1999:3 
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evrópskri rannsókn á söguvitund unglinga virðast kennslubækur, staðreyndanám og 

frásagnir kennara vera undirstaða sögukennslu í grunnskólum hér á landi. Þessi 

niðurstaða bendir til þess að fjölbreytni sé ekki ríkjandi þegar kemur að kennslu í sögu. 

Nefnd rannsókn leiddi einnig í ljós að nemendur hafa mest gaman af að skoða söguna í 

öðru ljósi, til dæmis í formi kvikmynda og heimsókna á söfn og sögufræga staði.20 

Til þess að auka fjölbreytni í kennsluháttum og að koma til móts við óskir og þarfir 

nemenda er nauðsynlegt að skoða hvernig við getum nýtt okkur þær heimildir sem ekki 

eru í formi kennslubóka. Eftirheimildir („secondary sources“) eru ekki aðeins bundnar 

við ritaðan texta heldur höfum við mikið af heimildum og ýmis konar minjum í umhverfi 

okkar og má þar nefna minnisvarða, minjasöfn, byggingar, landslag, fjölskyldur, myndir 

af ýmsum toga og áfram mætti telja. Í kafla fjögur verður fjallað um hvernig má nýta 

þessa tegund heimilda við sögukennslu í grunnskólum. Hér verður hins vegar staldrað við 

og hugleitt hvernig það líffæri sem gerir okkur að vitsmunaverum, heilinn, vinnur best og 

hvernig við getum nýtt okkur vitneskju um starfsemi heilans við kennslu. 

3.2 Myndrænt nám  

Eins og gefur að skilja skipar mannsheilinn mikilvægasta hlutverkið í því ferli sem kallast 

nám. Heilinn er þannig gerður að hann á auðveldast með að vinna úr upplýsingum sem 

eru í myndrænu formi. Slíkar upplýsingar gera heilanum kleift að byggja upp, skilja og 

sækja þekkingu á sem auðveldasta hátt.21 Það er til dæmis auðveldara fyrir heilann að 

vinna úr myndum og byggja þannig upp þekkingu heldur en ef hann gerði slíkt hið sama 

við orð eða setningar. 

Þegar við veltum útskýringunni hér að framan fyrir okkur og tengjum hana við 

hversdagslíf okkar þá sjáum við fljótt að sennilega getum við, hvert fyrir sig, sannað 

hana. Við sjáum til dæmis að nöfn manna festast okkur betur í minni ef við getum tengt 

þau við andlit. Að þekkja leið á milli staða er í myndrænu formi, hvort heldur sem við 

styðjumst við kennileiti eða förum í huganum yfir legu staða á landakorti.  

 Hvað skyldi koma upp í huga nemenda þegar þeir heyra nafn Adolfs Hitlers? Það sem 

kemur fyrst upp í huga mér er andlit Hitlers sem ég hef einhvern tímann á ævinni séð á 

mynd. En hvað ætli komi upp í huga nemenda þegar þeir heyra nafn Ara fróða? Sjá þeir 

mynd af manninum? Eða sjá þeir fyrir sér orð eins og til dæmis Íslendingabók? Ef við 
 
20 Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson 1999:72 
21 Garnett 2005:29 
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berum saman Ara fróða og Adolf Hitler hvorn er þá auðveldara að þekkja? Að sjálfsögðu 

væri það heldur aumt ef Íslendingar þekktu ekki Ara fróða, en hvernig getum við lært um 

slíkan mann á myndrænan hátt ef við höfum ekki mynd af honum tiltæka?  

 Myndrænt nám felst ekki aðeins í því að skoða myndir sem heimildir, það er 

ljósmyndir, málverk og kvikmyndir af fólki, atburðum, stöðum eða öðru, heldur felst það 

einnig í því að nemendur búi sér til sínar eigin myndir af ákveðnum atburðum. Þessar 

myndir auðvelda nemendum að skilja atburðina, þekkja tengsl ýmissa þátta og síðast en 

ekki síst að festa sér þekkinguna í minni. Það 

eru mjög sterk tengsl á milli mynda og 

langtímaminnisins og virðist eiginleiki heilans 

til að geyma myndir vera nær ótakmarkaður.22 

Til að útskýra málið enn frekar er hér tekið 

dæmi um það hvernig kennari getur hjálpað 

nemendum við að gera sér hugræna mynd af 

Ara fróða Þorgilssyni. Á mynd 1, hér til hliðar, 

má sjá þrjá hringi sem hver um sig er merktur 

með mismunandi lit og bókstöfum. Stærsti 

hringurinn (A) stendur fyrir Ara fróða, rauði 

hringurinn (C) merkir Laxdælu en ættir Ara 

fróða liggja meðal annars til Guðrúnar Ósvífursdóttur. Blái hringurinn (B) merkir 

Íslendingabók sem Ari fróði skrifaði og var fyrsta ritið sem skrifað var á íslensku. 

Myndin er unnin samkvæmt upplýsingum úr Sögu Íslands.23 

Slíkar hugrænar myndir getur kennari gert fyrir nemendur eða þá að nemendur geta 

sjálfir búið sér til myndir sem þeim þykja henta til að útskýra ákveðna atburði sögunnar 

og tengsl ýmissa þátta er tengjast þeim. Kennari getur einnig búið til myndir og látið 

nemendur finna út hvað hvert atriði myndarinnar táknar. 

 Málverk og ljósmyndir eftir marga þekkta listamenn sögunnar eru oft góðar heimildir 

um lífshætti fólks fyrr á tímum. Í þeim má oft sjá landslag, byggingarstíl, klæðaburð og 

fleira sem allt má tengja lífsháttum fólks fyrr á öldum. Til þess að geta nýtt sér slíkar 

heimildir í kennslu er mjög mikilvægt að kenna nemendum að skanna myndir. Það þarf 

að kenna þeim að skanna myndirnar frá hægri til vinstri, horna á milli, frá toppi til botns 

 
22 Garnett 2005:29 
23 Jónas Kristjánsson 1975:212–213 

Mynd 1: hugræn mynd. 
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og öfugt. Síðan skal ætíð byrjað á að biðja nemendur að nefna hlut eða persónu sem þeir 

sjá á myndinni. Þessi aðferð krefst oft svokallaðrar hugstormunar þar sem nemendur eiga 

að koma með tillögur um hvers vegna ákveðin atriði eru á myndinni. Það er tilvalið að 

nota þessa aðferð sem upphaf að kennslu ákveðins tímabils eða atburðar.24 Sem dæmi 

væri hægt að nota myndirnar hér að neðan, myndir 2 og 3, sem kveikju þegar þróun 

byggingarstíls á Íslandi er kennd. Hægt væri að spyrja nemendur hvað þeir sjá á 

myndunum og biðja þá að skoða hvað er líkt og 

hvað ólíkt á myndunum og setja í kjölfarið fram 

kenningar um hvað veldur þessum mismun. Síðan 

væri hægt að sýna nemendum tengslin á milli myndanna og þróunar byggingarstíls. Þessi 

aðferð ætti að efla áhuga nemenda á viðfangsefninu auk þess sem slík rannsóknarvinna 

hvetur nemendur til umræðna sem eru mikilvægur þáttur í átt að auknum þroska þeirra 

hæfileika er tengjast tjáningu.25 

Myndrænt nám er mikilvægur þáttur í kennslu og þar sem til er mikið af sögulegum 

heimildum í formi mynda þá er um að gera fyrir sögukennara að nýta sér þetta efni ásamt 

því að setja efnið fram á myndrænan hátt líkt og greint er frá hér að ofan. Myndrænt nám 

eitt og sér dugar okkur þó ekki til að byggja upp fjölbreytta kennsluhætti og því er 

mikilvægt að skoða fleiri þætti. Það ber þó að hafa í huga að myndrænt nám tengist 

ýmsum þeim þáttum sem fjallað verður um hér á eftir. 

 
24 Card 2004:16–17 
25 Card 2004:17 

Mynd 3: Íslensk fjölskylda 1835-36 Mynd 2: „Thomsentorg“ 1910-1913 
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Í leit okkar að svari við spurningunni um hvernig best sé að kenna sögu í 

grunnskólum skulum við staldra við og skoða okkar nánasta umhverfi. Hvað er það í 

umhverfi okkar sem við getum nýtt okkur við kennslu í sögu? 

4. Saga og umhverfið 

Umhverfi okkar hefur að geyma fjölmargar heimildir um fyrri tíma. Þessar heimildir eru 

meðal annars í formi minnisvarða, bygginga, landslags og ýmis konar safna, svo sem 

listasafna og minjasafna. Hér á eftir verður fjallað um hvernig hægt er að nýta þessar 

heimildir í sögukennslu í grunnskólum.  

 Það skal þó haft í huga að einn af mikilvægum þáttum í sögukennslu er 

sérfræðiþekking kennarans á því efni sem hann er að miðla til nemenda. Rannsóknir 

benda til að sterk tengsl séu á milli sérfræðiþekkingar kennara og námsárangurs 

nemenda.Við megum þó ekki gleyma að sérfræðiþekkingin ein og sér dugir skammt því 

að sjálfsögðu er einnig mikilvægt að kennarinn hafi þekkingu á því hvernig best er að 

kenna sögu.26 Því er ljóst að kennari getur ekki nýtt sér þá þætti sem fjallað verður um hér 

á eftir til kennslu án þess að vera búinn að kynna sér efnið mjög vel. 

 

4.1 Byggingar 

Við skulum byrja á að skoða byggingar. Hvers konar byggingar eru í kringum okkur og 

hvernig getum við notað byggingar í sögukennslu?  

 Byggingar í umhverfi okkar eru af ýmsum stærðum og gerðum. Í hverjum landshluta 

er að finna byggingar sem bera ákveðin 

sameiginleg einkenni og sýna glöggt sögu 

byggingarstíls á Íslandi. Í umhverfi okkar 

sjáum við hvernig byggingarstíll á Íslandi 

þróaðist frá torfhúsum til timburhúsa og 

þaðan til steinsteyptra bygginga. Inn á 

milli sjáum við einnig byggingar sem 

skera sig frá öðrum byggingum og bera 

sterk erlend einkenni. Þessar byggingar 

má finna í flestum landshlutum og má sem dæmi nefna Hóladómkirkju í Skagafirði, 

Stjórnarráðshúsið og Alþingishúsið í Reykjavík en þessar byggingar eru allar hlaðnar úr 
 
26 Haydn o.fl. 2001:28–32 

Mynd 4: Gunnarshús í Fljótsdal 



13

steini. Í bók Einars Laxness, Íslandssaga a-ö, má meðal annars finna upplýsingar um 

framangreindar byggingar.27 Á vef Þjóðminjasafns Íslands eru einnig ágætis upplýsingar 

um merkar íslenskar byggingar og má þar meðal annars nefna steinhlaðið sæluhús við 

Jökulsá á Fjöllum og Sauðanes á Langanesi.28 Að Skriðuklaustri í Fljótsdal stendur hið 

reisulega hús, Gunnarshús, sem byggt var í bæheimskum stíl árið 1939 og má til dæmis 

finna upplýsingar um byggingu hússins á vefsíðu Skriðuklausturs.29 

Það krefst mikils undirbúnings af hálfu kennara að nota margvíslegar heimildir úr 

umhverfi okkar til kennslu. Þegar um byggingar ræðir er mikilvægt að kennarinn fari yfir 

hvers konar byggingar eru í nágrenninu, hvers vegna voru þær byggðar, hvernig voru þær 

reistar, hvaða hráefni var notað, hvaðan kom það, hvers vegna var þetta efni notað en 

ekki eitthvað annað, er hægt að greina erlend áhrif og þá hvaðan? Þegar kennarinn hefur 

sjálfur aflað sér þekkingar um málið er tilvalið að láta nemendur fara í gegnum sama 

ferlið þar sem þeir geta spurt sig svipaðra spurninga og kennarinn spurði sig hér að 

framan.30 

Það er hægt að nálgast upplýsingar um hinar ýmsu byggingar í bókum sem og á 

Netinu. Ásamt þeim bókum og vefsíðum sem vísað hefur verið í hér að framan skal bent 

á eftirfarandi yfirlitsrit: Í Iðnsögu Íslands, fyrra bindi, er fjallað um húsagerð á Íslandi í 

aldanna rás.31 Íslensk þjóðmenning, fyrsta bindi – Uppruni og umhverfi, geymir fróðleik 

um íslenska torfbæinn.32 Íslensk byggingararfleifð – Ágrip af húsagerðarsögu 1750–1940 

fjallar um íslenska húsagerðarsögu.33 Bókin Arkitektúr á Íslandi – leiðarvísir er 

aðgengilegt rit þar sem meðal annars er ágrip af íslenskri byggingarlistasögu.34 Síðast en 

ekki síst ber að benda á bókina Leiðsögn um íslenska byggingarlist þar sem meðal annars 

má finna yfirlit um byggðarþróun í Reykjavík.35 

Á heimasíðu Húsafriðunarnefndar ríkisins er hægt að nálgast skrár yfir friðuð hús. 

Skrárnar eru mjög aðgengilegar og eru flokkaðar eftir landshlutum.36 Það getur verið 

mjög áhugavert að rannsaka friðaðar byggingar með nemendum en þá er einnig hægt að 

velta því fyrir sér hvað gerir viðkomandi byggingu svo sérstaka að hún var friðuð á sínum 
 
27 Einar Laxness 1998 
28 Þjóðminjasafn Íslands [án ártals] 
29 Gunnarsstofnun 2002 
30 Durbin 1993:3–13 
31 Guðmundur Hannesson 1943:1–317 
32 Hörður Ágústsson 1987:227–344 
33 Hörður Ágústsson 1998 
34 Abrecht, Birgit 2000 
35 Dennis Jóhannesson o. fl. 2000 
36 Húsafriðunarnefnd ríkisins 2005  
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tíma. Í bókinni Using Listed Buildings eru mjög góðar ábendingar um hvernig hægt er að 

nota friðaðar byggingar í kennslu. Þar er fjallað um hvernig friðaðar byggingar tengja 

saman fortíð, nútíð og framtíð og hvernig tengja má námið við nánasta umhverfi 

nemenda.37 

Hér á Íslandi eru vegalengdir yfirleitt frekar stuttar og er ýmsar merkilegar byggingar 

að finna í næsta nágrenni hvers einasta grunnskóla í landinu. Hér verður Skagafjörður 

tekinn sem dæmi. Í Skagafirði eru grunnskólarnir þannig staðsettir að innan 40 kílómetra 

radíuss frá hverjum þeirra má finna byggingar sem bera merki byggingarstíls fyrri alda. 

Má þar nefna Glaumbæ, Víðimýrarkirkju, Hóladómkirkju, Nýjabæ á Hólum, Pakkhúsið á 

Hofsósi, Grafarkirkju á Höfðaströnd, Sjávarborgarkirkju, Knappsstaðakirkju í Fljótum og 

Stóru Akra í Blönduhlíð en þar standa leifar af þeim bæ sem Skúli Magnússon, einn af 

fyrrverandi sýslumönnum Skagafjarðar og síðar landfógeti, lét byggja á árunum 1743–

45.38 Þess ber einnig að geta að yngri hús nýtast ekki síður í kennslu en þau sem eldri eru 

og er meðal annars hægt að skoða stíl þeirra, byggingarefni, stærð og fleira.  

 Þegar saga er kennd í gegnum byggingar er mikilvægt að byggingar sem eru í næsta 

nágrenni séu teknar til umfjöllunar þannig að auðvelt sé að fara og skoða þær. Í slíkum 

ferðum er mjög mikilvægt að kennarinn hafi undirbúið nemendur þannig að þeir séu færir 

um að spyrja innihaldsríkra og gagnrýnna spurninga í þeim tilgangi að gera sínar eigin 

rannsóknir á byggingunni þegar komið er á vettvang. Góður undirbúningur auðveldar 

skipulag og nýtingu ferðarinnar til muna.39 

Næst skulum við líta á hvaða upplýsingar byggingar geta gefið okkur aðrar en þær er 

viðkoma byggingarefni, stíl og verklagi. 

 

4.1.1 Byggingar og mannlíf 

Byggingar veita okkur ekki aðeins upplýsingar um hvaða efni var notað í þær eða undir 

hvaða áhrifum þær voru reistar heldur segja þær okkur heilmikið um líf þess fólks sem 

byggði þær, bjó í þeim eða nýtti á annan veg. Byggingar má flokka bæði sem sögulegar 

og félagslegar heimildir. Þær endurspegla breytingar á lífi fólks og standa sem sannanir 

fyrir líferni og umhverfi fólks í gegnum aldirnar.40 Byggingar gefa okkur vísbendingar 

um ýmsa þætti er tengjast lífi fólks á fyrri tímum. Þær gefa okkur til dæmis upplýsingar 
 
37 Keith 1991:3 
38 Þjóðminjasafn Íslands [án ártals] 
39 Durbin 1993:12 
40 Allen o.fl. 1998:3 
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um heimilislíf, vinnu, trúarbrögð, þjónustu, menntun, samgöngur, öryggi, skemmtun, 

heilsu og þróun tækninnar.41 

Húsakynni fyrri tíma endurspegla oft á tíðum félagslega stöðu þess fólks er lifði og 

starfaði í þeim. Hvernig byggingar voru notaðar og innréttaðar gefa okkur heilmiklar 

vísbendingar um líferni eigendanna og jafnvel stöðu þeirra í þjóðfélaginu.42 Í bók sinni, 

Íslenskir þjóðhættir, fjallar Jónas Jónasson meðal annars um húsaskipun og byggingar á 

síðari öldum. Þar er að finna lýsingar á húsum og inn á milli er fjallað um hvað aðgreindi 

hús heldri manna, presta og stórbænda frá alþýðlegri húsum.43 Með því að skoða slíkar 

heimildir og rannsaka í framhaldinu ákveðin hús með svipuðu byggingarlagi ættu 

nemendur að geta gert sér hugmyndir um hvers konar fólk bjó í þessum tilteknu húsum. 

Voru það prestar, vinnufólk, kotbændur eða stórbændur?  

 Í flestum landshlutum eru gamlir torfbæir með mörgum innanstokksmunum. Þessir 

munir segja sína sögu um verklag, heimilislíf og fleira og er tilvalið að nota þessa muni í 

kennslu. Þá er hægt að skoða til hvers hlutirnir voru notaðir, hverjir notuðu þá, úr hverju 

þeir eru gerðir, eru þeir notaðir enn í dag, og ef ekki, hvaða verkfæri notum við í dag sem 

hafa sama eða svipuðu hlutverki að gegna? 

 Það eru ekki aðeins gömlu torfbæirnir sem gefa okkur vísbendingar um lífshætti fólks 

hér áður fyrr. Kirkjur hafa löngum verið þýðingarmiklar byggingar hér á landi og 

endurspegla oft þá siði er ríktu í trúarlífi landans á öldum áður. Hér verður 

Hóladómkirkja tekin sem dæmi. Framan við milligerðina er aðskilur kór og kirkju eru 

tvær stúkur sín hvoru megin við ganginn. Í þeim eru tveir bekkir og hurð á lömum sem 

hægt er að læsa. Á fyrri tímum voru „biskupssæti“ sunnan gangsins en norðan hans voru 

„hústrúarsæti“44 Á norðurvegg kirkjunnar, gegnt frúardyrunum, hangir stór og mikill 

róðukross sem er mjög sérstakt í lútherskum kirkjum en slíkir munir hafa fylgt kaþólskum 

sið í aldanna rás.45 Altarisbríkin í kirkjunni er með vængjum á lömum þannig að hægt er 

að loka töflunni. Á bakhlið vængjanna eru myndir sem tengjast föstunni. Bríkin var höfð 

opin allt árið nema á föstunni, líkt og tíðkaðist í kaþólskum sið, en þá var henni lokað 

ásamt því að ýmsir munir á altari voru huldir með svörtum dúk.46 Í kennslu væri hægt að 

tengja innanstokksmuni Hóladómkirkju við Íslandssöguna og hvernig trúarlíf landans 

 
41 Wood 1999:9 
42 Durbin, Gail 1993:4 
43 Jónas Jónasson 1961:438–475 
44 Þorsteinn Gunnarsson 1993:45 
45 Bragi Guðmundsson 1993:269 
46 Jón Aðalsteinn Baldvinsson 2005  
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breyttist við siðaskiptin. Þá væri til dæmis hægt að spyrja spurninga eins og hvers vegna 

voru róðukrossar ekki í lútherskum kirkjum og hvers vegna var altarisbríkinni stundum 

lokað? Með því að skoða breyttar trúarvenjur Íslendinga ættu nemendur að fá innsýn í 

hvernig fólk fyrri tíðar reyndi að móta tilveruna eftir forsendum síns tíma en samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla er það mikilvægur þáttur í sögukennslu.47 

Í umhverfi okkar er margt fleira en byggingar sem segja okkur frá fólki og atburðum 

liðinna tíma. Sennilega leggur hver einasti Íslendingur leið sína framhjá minnisvarða á 

degi hverjum og mjög líklega er þetta nokkuð sem við veltum heldur ekkert sérstaklega 

fyrir okkur í amstri hversdagsins. 

 

4.2 Minnisvarðar 

Þegar við notum hugtakið minnisvarði detta sjálfsagt flestum í hug styttur eða skúlptúrar. 

Það er hins vegar mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir að hugtakið stendur fyrir svo 

margt fleira. Í þessari ritgerð verður hugtakið minnisvarði notað yfir allt það sem hefur 

verið búið til af mönnum í þeim tilgangi að minnast annað hvort fólks eða atburða. 

Minnisvarði getur því verið í formi styttu, garðs, skúlptúrs, byggingar, veggplatta, trés, 

grafreits, kirkjugarðs, hlutar eða nafns á stað, byggingar eða götu.  

 Minnisvarðar eru mikilvægar heimildir um merka 

einstaklinga og atburði. Hvern einasta minnisvarða er 

hægt að nota sem kveikju að áhugaverðum rannsóknum á 

fortíðinni þar sem leitast er við að finna söguna á bak við 

minnisvarðann og vinna skýrslu um efnið í þeim tilgangi 

að upplýsingarnar séu aðgengilegar komandi 

kynslóðum.48 

Hér á landi má finna allar þær tegundir minnisvarða 

sem greint var frá hér að framan. Hér verður sérstaklega 

minnst á þrjá minnispeninga sem Seðlabanki Íslands gaf út í tilefni 50 ára afmælis 

íslenska lýðveldisins. Peningarnir eru með mynd af þremur fyrrverandi forsetum Íslands, 

þeim Sveini Björnssyni, Ásgeiri Ásgeirssyni og Kristjáni Eldjárn. Seðlabanki  Íslands gaf 

 
47 Aðalnámskrá grunnskóla – samfélagsgreinar 1999:28 
48 Purkis 1995:3 

Mynd 5: Kristnipeningur 
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einnig út sérsleginn minnispening úr gulli til þess að minnast 1000 ára kristni á Íslandi.49 

Slíka hluti er hægt að rannsaka í sögukennslu í grunnskólum. Ef forsetapeningarnir eru 

teknir sem dæmi er hægt að nota þá sem kveikju að rannsókn á íslenska lýðveldinu þar 

sem meðal annars er hægt að skoða hvenær Ísland varð sjálfstæð þjóð, hverjir hafa verið 

forsetar á Íslandi og á hvaða árum. Það er einnig hægt að velta því fyrir sér hverjir þessir 

forsetar voru og hvers vegna voru gerðir peningar til minningar um þá? Til þess að auka 

enn frekar áhuga nemenda er hægt að athuga ættartengsl nemenda við framangreinda 

forseta Íslands. Hér kemur Íslendingabók Íslenskrar erfðagreiningar að góðu gagni en 

með aðgangi þar geta nemendur rakið ættir sínar aftur í aldir.50 Að sjálfsögðu er um að 

gera að hvetja nemendur til að athuga ættartengsl sín við fleiri merka einstaklinga 

sögunnar. Börnum ekki síður en unglingum finnst skyldleiki við þekkt fólk mjög 

áhugaverður og verður slíkur skyldleiki oft til þess að efla áhuga nemenda á verkum og 

athöfnum þessara einstaklinga. Hér vísar höfundur sérstaklega til dætra sinna sem finnst 

það mikill heiður að vera skyldar tveimur fyrrverandi forsetum íslenska lýðveldisins. 

 Það er ekki aðeins hægt að skoða Íslandssöguna í gegnum minnisvarða heldur getum 

við einnig fræðst heilmikið um sögu okkar nánasta umhverfis í gegnum þá minnisvarða 

sem næstir okkur eru. Þar sem höfundur þessarar ritgerðar býr í Skagafirði þá þykir 

nærtækast að taka dæmi úr heimahéraði. Á Hólum í Hjaltadal er hægt að finna dæmi um 

flestar þær tegundir minnisvarða sem að framan greinir. Norðan við Hóladómkirkju 

stendur reisulegur minnisvarði um Guðmund góða sem var biskup á Hólum á árunum 

1203–1237.51 Sigurður Sigurðarson sem var skólastjóri við Bændaskólann á Hólum á 

árunum 1902–1919 skipulagði Hólastað og studdist þá við norrænt herragarðsmunstur. 

Það sem var einkennandi fyrir slíkt munstur var áhersla á garð sem skyldi vera nokkurn 

veginn miðsvæðis á staðnum. Sigurður lét gera garð við suðurenda Bændaskólans sem 

hlaut nafnið Biskupsgarður. Fyrstu trjánum var plantað í þennan garð í kringum 1910. 

Vegna þess að garðurinn hlaut nafnið Biskupsgarður sögðu menn að trjám hefði verið 

plantað í garðinn sem jafngilti þeim fjölda biskupa sem setið hefðu á Hólum frá upphafi. 

Það skal þó tekið fram að þessi saga varð til töluvert eftir að trjánum var plantað í garðinn 

og er ekki vitað með vissu hvort það hafi verið markmið Sigurðar að trén yrðu jafnmörg 

og biskuparnir.52 

49 Seðlabanki Íslands 2005 
50 Íslensk erfðagreining ehf. og Friðrik Skúlason ehf. 1997–2003  
51 Þorsteinn Gunnarsson 1993:14 
52 Jón Bjarnason 2005  
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Í Varmahlíðarskóla í Skagafirði hefur verið unnið með minnisvarða á þennan hátt. 

Nemendur skólans hafa, í samvinnu við kennara sinn, safnað upplýsingum um 

minnisvarða í Skagafirði og gefið þær út í riti sem heitir Minnisvarðar í Skagafirði.53 

Umhverfis Hóladómkirkju er kirkjugarður líkt og við flestar aðrar kirkjur landsins. Í 

kirkjugarðinum eru mismunandi legsteinar sem hægt er að skoða með tilliti til breytinga á 

þeim í áranna rás. Þar getum við einnig séð leiði þekkts fólks og má í þessu sambandi 

nefna leiði Þóru Gunnarsdóttur sem okkur Íslendingum er kunnust sem æskuást 

þjóðskáldsins Jónasar Hallgrímssonar. Flestir telja að Jónas hafi verið að yrkja um Þóru í 

sínu þekkta kvæði Ferðalokum.54 

Þegar komið er í Hóladómkirkju má finna 

marga minnisvarða. Í kirkjunni eru átta 

legsteinar sem felldir eru í kirkjugólfið. Á 

hverjum steini er áletrun til minningar um það 

fólk sem jarðsett var í kirkjunni.55 Þegar gengið 

er inn í forkirkju Hóladómkirkju má sjá múrað 

minningarletur á vinstri hönd. Letur þetta er á 

þýsku en í bókinni Um Hóladómkirkju hefur 

letrið verið þýtt yfir á íslensku, þar stendur:  

 Hér ligg ég  
veslings krakkaskinn 
og hvílist vært 
í klefakorni mínu.  
Jungfrú Jóhanna Dóróthea  
Sabinskysdóttir 
var fædd hinn 26. október árið 1762, 
dáin 11. nóvember 
1762.56 

Eins og lesa má úr letrinu þá hlaut þessi unga stúlka leg á þessum stað. 

 Það er ein tegund minnisvarða sem ekki var nefnd hér að framan, það eru stofnanir og 

félög sem stofnuð eru til minningar eða heiðurs ákveðnum persónum eða atburðum sem 

skipað hafa stóran sess í sögunni. Á Hólum er ein slík stofnun, Guðbrandsstofnun, sem 

stofnuð var árið 2004. 

Guðbrandsstofnun er kennd við Guðbrand Þorláksson, einn helsta biskup sem setið 
hefur Hólastað. Hlutverk hans í íslenskri menningarsögu var mikið, bæði sem 

 
53 Minnisvarðar í Skagafirði 2005 
54 Hannes Pétursson 1973:88 
55 Þórarinn Eldjárn 1993:77–105 
56 Þorsteinn Gunnarsson 1993:40 

Mynd 6: Legsteinn Þóru Gunnarsdóttur 
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kennimanns, forvígismanns á sviði prentlistar og útgáfustarfsemi auk þess sem hann 
lagði stund á myndlist og hafði þekkingu á náttúrufræði.57 

Nú þegar fjallað hefur verið um hvernig sagan birtist okkur á ótal vegu í mismunandi 

heimildum er rétt að skoða þá staði sem geyma söfn heimilda um mismunandi þætti 

þjóðlífsins. 

 

4.3 Söfn og sýningar 

Segja má að listasöfn, minjasöfn og ýmis konar sýningar séu gullmolar heimildanna. Söfn 

og sýningar eru af mörgum stærðum og gerðum og eru vinsældir þeirra miklar.  

 Í hverjum einasta landshluta eru ótal söfn og sýningar sem vert er að skoða. Í flestum 

tilvikum höfum við aðgang að einhvers konar söfnum allan ársins hring og er 

fjölbreytileiki þeirra hreint ótrúlegur. Söfn þessi geyma oft á tíðum mikla leyndardóma og 

merkar heimildir um liðna tíma. Árið 1993 var gefin út handbók sem heitir Söfn á 

Íslandi.58 Í henni eru upplýsingar um þau söfn sem voru til á þeim tíma er bókin var gefin 

út en síðan þá hafa nokkur bæst í safnið. Þrátt fyrir það getur bókin nýst kennurum í leit 

sinni að söfnum sem tengjast kennsluefni í sögu á hverjum tíma. Jafnframt skal bent á 

upplýsingamiðstöðvar en þær halda, í flestum tilvikum, skrár yfir þau söfn sem er að 

finna í næsta nágrenni við þær. Upplýsingar um söfn má einnig finna á Netinu og er hér 

bent á tvær vefsíður; Safnahandbókina, sem Íslandsdeild ICOM heldur úti,59 og vefsíðu 

sem Ferðamálaráð Íslands hefur gert.60 Á báðum síðunum er meðal annars hægt að 

nálgast upplýsingar um söfn í öllum landshlutum. 

 Áður en lengra er haldið er rétt að skoða í hverju munurinn á safni og sýningu felst. Í 

viðtali sem birtist við Margréti Hallgrímsdóttur í Morgunblaðinu þann 14. júlí 2002 

útskýrir hún í hverju þessi munur felst.  
Mjög mikilvægt er að gera greinarmun á safni og sýningu. Söfn hafa fjölþætt hlutverk í 
samræmi í [svo] safnalög og alþjóðleg lög, sem er að safna, varðveita, rannsaka og 
forverja minjar og sögu viðkomandi svæðis, en einnig að miðla í formi sýninga, 
kynningar og safnfræðslu. Segja má að sýningar og sögusetur geti verið nk. útibú frá 
söfnum, þar sem sögunni er miðlað. Því eru starfandi hér á landi mörg söfn en einnig 
sýningar og menningarsetur, sem einungis varpa ljósi á ákveðna þætti sögunnar í 
sýningum sínum.61 

57 Guðbrandsstofnun 2004 
58 Söfn á Íslandi 1993 
59 Safnahandbókin [án ártals] 
60 Ísland – upplýsingabrunnur um ferðalög [án ártals] 
61 Margrét Hallgrímsdóttir 2002 
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Í þessari ritgerð verður sjónum beint að miðlunarhlutverki safna. Víða um land eru 

minja- og byggðasöfn sem setja upp sýningar er byggja á ýmis konar heimildum, svo sem 

ljósmyndum, munum og rituðum texta. Allt er þetta gert í þeim tilgangi að segja ákveðna 

sögu.62 Unnið er með margar þessara sýninga í safnakennslu og er sýningin Akureyri – 

bærinn við Pollinn, sem opnuð var á Minjasafninu á Akureyri árið 2000, gott dæmi um 

slíka sýningu.63 

Minja- og byggðasöfn og þær sýningar sem slík söfn setja upp gefa nemendum oft 

vísbendingar um líf og störf fólks á ákveðnum tímabilum sögunnar. Áður en farið er á 

minjasöfn er mikilvægt að setja sér markmið eða spyrja spurninga sem leitað verður svara 

við og er að sjálfsögðu mjög mikilvægt að kennarar séu búnir að kynna sér hvers konar 

sýning er í boði hverju sinni. Skemmtileg leið er að láta nemendur geta sér til um líf og 

störf þess fólks sem minjasafnið endurspeglar, þetta ættu nemendur að geta með því að 

skoða það sem fyrir augu ber og draga af því ályktanir um framangreind atriði.64 

En það eru ekki aðeins minjasöfn sem geyma heimildir um liðinn tíma því listasöfn 

gegna þar einnig mikilvægu hlutverki. Listaverk geta verið mjög verðmætar sögulegar 

heimildir þar sem þau segja okkur oft hvernig fólk hagaði sér, hvernig það hugsaði og 

hverju það trúði. Til þess að sjá slíkt í listaverki þá þurfum við að leita að táknum í 

verkunum sem mætti túlka fyrir framangreinda þætti. Listaverk sem slík eru hvorki 

áreiðanlegri né óáreiðanlegri en aðrar tegundir heimilda. Líkt og þegar aðrar tegundir 

heimilda eru skoðaðar þá þarf að rannsaka listaverk nákvæmlega, skoða hvað þau segja 

okkur og varast að taka það sem við sjáum sem algildan sannleika svo að við endum ekki 

uppi með misskilda og jafnvel afvegaleidda niðurstöðu.65 

Ef fara á með nemendur á listasafn er mikilvægt að kennarar fái upplýsingar um 

sýninguna frá viðkomandi listasafni til þess að geta undirbúið nemendur áður en komið er 

á vettvang. Starfsmenn listasafna geta oftar en ekki bent á heimildir þar sem hægt er að 

sækja meiri fróðleik um tiltekið efni. Líkt og þegar byggingar eru skoðaðar þá er góður 

undirbúningur mikilvægt atriði hvað varðar skipulag og nýtingu ferðarinnar.66 Auk þess 

sem áhugi nemenda fyrir ferðinni verður meiri þegar þeir vita nákvæmlega til hvers er 

ætlast af þeim. 

 
62 Gerður Róbertsdóttir 2002:82 
63 Hanna Rósa Sveinsdóttir 2002:100 
64 Durbin 1993:20–21 
65 Wood 1999:24–26 
66 Durbin 1993:12  
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4.4 Landslag 

Í landslaginu getum við greint ýmislegt sem gefur okkur vísbendingar um fyrri tíma. Á 

mörgum stöðum er að finna gamlar rústir og fornminjar sem nú hafa verið friðaðar. Á vef 

Fornleifanefndar ríkisins má finna skrá yfir friðlýstar fornminjar.67 Þessa skrá er tilvalið 

fyrir kennara að nýta sér, sérstaklega ef það er eitthvað á skránni sem tengist nánasta 

umhverfi nemenda. Þá er hægt að fara í ýmis konar rannsóknir á uppruna og sögu þessara 

minja ásamt því að finna út hvenær þær voru friðlýstar og hvað gerði það að verkum að 

minjarnar voru friðlýstar.  

 Það er fleira í umhverfi okkar sem hægt er að nota til kennslu í sögu en fornminjar. 

Við þekkjum öll einhverja atburði sögunnar sem við getum tengt við ákveðna staði á 

landinu og jafnvel þekkjum við landsvæðið það vel að við getum verið mjög nákvæm í að 

staðsetja tiltekna atburði. Hér skal Örlygsstaðabardagi nefndur sem dæmi. Það er 

sannarlega upplifun fyrir nemendur að fara á stjá og skoða umhverfi þessa bardaga 

Sturlungaaldar þar sem höfðingjarnir Sighvatur Sturluson og Sturla sonur hans féllu.68 

Höfundur veit fyrir víst að það var mjög gaman hjá nemendum Grunnskólans á Hólum 

þegar þeir réðust í það verkefni á vordögum 2005 að kvikmynda Örlygsstaðabardaga og 

það er ekki spurning að verkefnið var þeim einnig mjög lærdómsríkt. 

 Við getum einnig tengt slíka umhverfisskoðun við þjóðsögur og sögusagnir sem við 

höfum þó enga vissu fyrir hvort séu í raun sannar. En hugsanlega getum við leitast við að 

rannsaka það hvort einhver fótur geti verið fyrir slíkum sögum. Frá Enni í Viðvíkursveit í 

Skagafirði er hægt að ganga yfir svokallaðan Hrísháls þar sem komið er niður að bænum 

Dalsmynni í sömu sveit. Gönguferð yfir Hríshálsinn gæti gagnast til annars en 

heilsubótar. Sagan segir að þegar Jón Arason og synir hans voru fluttir í kistum frá 

Skálholti heim að Hólum árið 1550 var farið yfir Vatnsskarð og síðan Hríshálsinn. Þegar 

komið var á Vatnsskarð byrjaði Líkaböng, kirkjuklukkan á Hólum, að hringja sjálfkrafa 

og þegar líkfylgdin kom yfir hálsinn, og sást heim til Hóla, sprakk klukkan af harmi.69 

Höfundur þessarar ritgerðar heyrði þá sögu eitt sinn að þegar menn þeir er fluttu kisturnar 

að Hólum komu yfir Hríshálsinn hafi þeir heyrt Líkaböng hringja. Þó að Líkaböng sé ekki 

lengur til á Hólum væri hægt að fara með nemendum í vísindaleiðangur yfir Hríshálsinn 

til þess að kanna hvort það geti verið fótur fyrir þessari sögu, það er að menn geti heyrt í 

 
67 Fornleifavernd ríkisins 2005 
68 Einar Laxness 1998:172–173 
69 Brynleifur Tobiasson 1943:249  
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kirkjuklukkunum á Hólum þegar þeir eru staddir á hálsinum. Þá gætu nemendur einnig 

skoðað gamla slóð sem var notuð til samgangna út úr Hjaltadalnum hér fyrr á öldum og 

aldrei að vita nema Jón Arason hafi sjálfur riðið slóð þessa. 

Það er eitt atriði enn sem varðar umhverfið og vert er að skoða með nemendum en 

það er bæjarstæði og náttúrufar. Ef við komum að rústum eða gömlum bæjum með 

nemendum þá er tilvalið að velta því fyrir sér hvers vegna bænum skyldi hafa verið 

valinn þessi staður. Tengist það útsýni, vatni, snjóalögum eða einhverju allt öðru. Þó svo 

að við komumst ekki alltaf að niðurstöðu í slíkum umræðum þá vekja þær nemendur til 

umhugsunar um atriði sem þeir velta kannski ekki svo mikið fyrir sér í daglegu amstri. 

Það er síðan aldrei að vita nema að við getum fundið heimildir um málið sem gætu leitt 

okkur nær sannleikanum.  

 

5. Hvernig er saga kennd? 

Nú þegar fjallað hefur verið um hvernig hægt er að auka fjölbreytni í sögukennslu í 

grunnskólum er rétt að leita svara við seinni spurningunni sem nefnd var í inngangi 

þessarar ritgerðar. Hvernig er saga kennd í grunnskólum í dag? Þá verður fróðlegt að sjá 

hvort sú fjölbreytni sem fjallað var um í köflum þrjú og fjögur ríki í sögukennslu. Til þess 

að kanna þetta þótti höfundi best að leggjast í rannsóknarvinnu. Við skipulag og vinnslu 

rannsóknar var stuðst við bókina Aðferðarfræði félagsvísinda: undirbúningur rannsókna, 

framkvæmd og skýrslugerð eftir Hermann Óskarsson.70 

Á árunum 1994–96 var gerð rannsókn á söguvitund evrópskra unglinga. Þessi 

rannsókn var gerð hér á landi á vorönn 1995 og tóku 967 nemendur og 47 kennarar þátt í 

henni.71 Í rannsókn þessari var meðal annars athugað hvert gildi námsgreinarinnar sögu 

var fyrir nemendur, hvernig kennslustundir í sögu fóru fram og hvaða framsetningarmáta 

sögunnar nemendur treystu og höfðu áhuga á.72 Helstu niðurstöður þessa hluta 

rannsóknarinnar voru að nemendur voru frekar jákvæðir gagnvart þýðingu sögunnar fyrir 

þá persónulega og þeir gengust ekki við því að saga sé bara námsgrein í skólanum og 

eitthvað sem kæmi þeim ekki við. Rannsóknin sýndi einnig að sögukennsla hér á landi 

var frekar einhæf á þessum tíma og byggðist að mestu leyti á notkun námsbóka.73 

Nemendur virtust aftur á móti hafa minnst gaman af slíkum framsetningarmáta sögunnar 
 
70 Hermann Óskarsson 2000 
71 Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson 1999:7 
72 Bragi Guðmundsson 1999:30 
73 Bragi Guðmundsson 1999:89–91 
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en höfðu mest gaman af leiknum bíómyndum. Í rannsókninni kom einnig fram að 

nemendur virtust hafa mjög gaman af kennslu sem tengist söfnum og sýningum af ýmsu 

tagi en þetta er jafnframt sá framsetningarmáti sögunnar sem þeir treystu best.74 

5.1 Markmið og tilgátur 

Markmið rannsóknar minnar er að komast að því hvernig saga er kennd nú um stundir, 

hvort fjölbreytni ríki í kennsluháttum í sögu og að kanna hvort einhverjar breytingar hafi 

átt sér stað í sögukennslu frá því að evrópska rannsóknin var gerð árið 1995 og er þá 

sjónum beint að þeim hluta rannsóknarinnar sem nefndur var hér að framan. 

 Margar þær heimildir sem notaðar hafa verið í þessari ritgerð voru skrifaðar fyrir 

1995, þegar evrópska rannsóknin var gerð. Með aðstoð þessara heimilda hefur höfundur 

þessarar ritgerðar leitast við að sýna fram á hvernig hægt er að lífga söguna við og 

vonandi gera hana áhugaverða í hugum nemenda. Á grundvelli þess að heimildir þessar 

voru aðgengilegar kennurum fyrir 1995 en virtust á þeim tíma ekki vera nýttar sem skyldi 

er hér sett fram sú tilgáta að sögukennsla hafi lítið breyst á þessu tíu ára tímabili. 

Jafnframt telur höfundur að nemendur séu áhugasamir um „óhefðbundinn 

framsetningarmáta“ sögunnar og að námsbækurnar eigi ekki greiðan aðgang að hugum 

þeirra. Hugtakið „óhefðbundinn framsetningarmáti“ vísar til kennslu sem ekki einblínir á 

námsbækurnar en samkvæmt evrópsku könnuninni byggðist sögukennsla að mestu leyti á 

námsbókum og verkefnavinnu. 

 

5.2 Framkvæmd rannsóknar 

Til þess að geta skoðað hvort einhverjar breytingar hafa átt sér stað í sögukennslu frá því 

að nefnd rannsókn var gerð þykir höfundi rétt að nota sömu tölfræðiaðferðir og 

spurningar og notaðar voru í þeirri rannsókn. Spurningarnar eru fengnar með góðfúslegu 

leyfi Braga Guðmundssonar.  

 Líkt og í evrópsku rannsókninni er notaður Likert-kvarði með fimm 

afstöðumöguleikum.75 Hann gengur út á að svör nemenda fá stigin eitt til fimm. 

Svarmöguleikarnir eru mismunandi á milli spurninga. Hér að neðan má sjá hve mörg stig 

hver svarmöguleiki gefur. 

 
74 Bragi Guðmundsson 1999:60–62 
75 Gunnar Karlsson 1999:22 
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1. alveg ósammála, alls ekki, mjög lítið eða mjög sjaldan          gefur 1 stig 

2. ósammála, lítilvægt, lítið eða sjaldan        gefur 2 stig 

3. óákveðin(n), nokkurt, nokkuð eða stundum   gefur 3 stig 

4. sammála, mikilvægt, mikið eða oft     gefur 4 stig 

5. alveg sammála, mjög miklu, mjög mikið eða mjög oft   gefur 5 stig 

Úr svörunum er reiknað út meðaltal sem finnst á eftirfarandi hátt. Stigatalan er 

margfölduð með fjölda þeirra sem gefa viðkomandi svar, heildarstigafjöldi allra 

svarmöguleika er síðan lagður saman og deilt með fjölda þátttakenda. Meðaltal hverrar 

spurningar leikur því á bilinu einn til fimm.  

 Í fylgiskjölum er spurningalistinn sem lagður var fyrir nemendur (fylgiskjal 1) ásamt 

bréfi sem skólastjórar fengu í hendur þar sem leitað var eftir leyfi þeirra til að leggja 

spurningalistann fyrir nemendur (fylgiskjal 2). Á haustmánuðum 2005 var sótt um leyfi 

til persónuverndar til að gera rannsóknina. Starfsmenn persónuverndar töldu athugunina 

ekki vera háða leyfi frá þeim (sjá fylgiskjal 3). 

 Úrtak þessarar rannsóknar er töluvert minna en í þeirri evrópsku og takmarkast við 

hluta Norðurlands, það er Skagafjörð og Eyjafjörð. Rannsóknin var gerð í tveimur 

grunnskólum í tveimur þéttbýlisstöðum á Norðurlandi í byrjun nóvember 2005 og voru 

þátttakendur 85 talsins. Aldurshópur er nemendur 9. bekkjar og er hann hinn sami og í 

rannsókninni sem gerð var árið 1995. Rannsókninni er meðal annars ætlað að gefa 

vísbendingu um hvort kennsluhættir í sögu hafi tekið einhverjum breytingum á síðustu tíu 

árum og því taldi rannsakandi ekki ástæðu til að leggja spurningalistann fyrir fleiri 

nemendur. Sú hefði hins vegar orðið raunin ef tilgangurinn væri að fá staðfestingu á því 

hvort kennsluhættir hafi tekið einhverjum breytingum síðan evrópska rannsóknin var 

gerð. Eins og áður sagði voru þátttakendur 85 talsins og var svörun 100 % sem þýðir að 

allt úrtakið tók þátt í rannsókninni.  

 Þegar rannsóknin var lögð fyrir þátttakendur þá kom það rannsakanda mjög á óvart 

hve margir nemendur könnuðust ekki við hugtakið „sögu“ og voru ófáir nemendur sem 

spurðu: „Hvaða saga er þetta“? Rannsakandi leitaðist við að útskýra hugtakið fyrir 

nemendum en óneitanlega vekur þetta upp spurningar er varða áreiðanleika slíkrar 

rannsóknar ef þátttakendur þekkja ekki þau grundvallarhugtök sem rannsóknin snýst um. 
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Tölfræðilega marktækur munur lá í um það bil 0,2 í evrópsku rannsókninni.76 Í 

þessari rannsókn var tölfræðilega marktækur munur ekki reiknaður en gera má ráð fyrir 

að hann sé meiri en í þeirri evrópsku vegna smæðar úrtaksins.  

 

5.3 Niðurstöður og ályktanir 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru settar fram í töflum og myndritum í fylgiskjölum 4 - 6. Í 

fyrstu spurningunni voru þátttakendur spurðir að kyni. Kynjaskipting er á þá leið að 39 

stelpur tóku þátt í rannsókninni og 44 strákar. Tveir þátttakendur merktu ekki við þessa 

spurningu. Í töflunum sem vísað er í hér að framan eru svör þessara tveggja þátttakenda 

sett í töflu undir heitinu „svara ekki“ sem vísar til þess að þeir merktu ekki við 

svarmöguleika í viðkomandi spurningu.  

 Nokkrir nemendur merktu ekki við neinn svarmöguleika í einstaka spurningum og var 

tekið sérstakt tillit til þess í útreikningum. Þetta sést þegar töflur í fylgiskjali 4 eru 

skoðaðar en þá er heildarfjöldi þátttakenda í einstaka tilfellum 83 eða 84. Þessum kafla er 

skipt í fimm undirkafla þar sem niðurstöður hverrar spurningar eru ræddar og ályktanir 

dregnar af þeim. 

 

5.3.1 Markmið sögukennslu 

Í 2. kafla þessarar ritgerðar var fjallað um tilgang sögukennslu í grunnskólum og var þar 

meðal annars komið inn á hugtakið söguvitund sem skilgreint var á eftirfarandi hátt: Í 

hugtakinu söguvitund felst að einstaklingur hafi vitund um að hann sé staddur í einhverri 

sögulegri framvindu og að hann sem einstaklingur sé liður í þróun samfélags. 

Einstaklingurinn er jafnframt meðvitaður um að skoðanir hans á fortíðinni tengjast því 

sem hann býst við af framtíðinni.77 Nú vaknar spurningin um hvort nemendur skynji sig 

sem þátttakendur í þróun samfélagsins og hvort þeir sjái samhengi milli þess að læra sögu 

og þess að þekkja fortíðina, skilja nútíðina og átta sig á framtíðinni. Spurning númer þrjú 

á spurningablaðinu sem þátttakendur þessarar rannsóknar fengu í hendur snerist um 

mikilvægi sögukennslu. Í töflu 1 eru helstu niðurstöður við spurningunni ásamt þeim 

niðurstöðum sem fengust við sömu spurningu fyrir 10 árum. Niðurstöður evrópsku 

 
76 Gunnar Karlsson 1999:114 
77 Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson 1999:12 
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rannsóknarinnar eru í tveimur öftustu dálkum töflunnar og eru þar annars vegar 

niðurstöður Íslands í heild og hins vegar landsbyggðar. 
 

Tafla 1:  Hvað álítur þú að sé mikilvægasta markmið þess að læra sögu? 

 2005 1995 - Ísland 1995 - landsbyggð 

a) Að þekkja fortíðina 3,51 3,93 3,88 

b) Að skilja nútíðina 3,47 3,69 3,71 

c) Að átta sig á framtíðinni 3,4 3,46 3,56 
 

Niðurstöðurnar sýna að evrópska rannsóknin gefur nokkru fleiri stig heldur en sú sem 

gerð var nú í haust þó svo að munurinn sé ekki mikill. Það sem kemur hér einna helst á 

óvart er að a-liðurinn skyldi ekki fá fleiri stig því þetta er sá þáttur sem er einna 

augljósastur í sögukennslu í grunnskólum þar sem liðnir atburðir eru oftast til 

umfjöllunar. Það er hins vegar af hinu góða að nemendur skuli sjá tengsl sögunnar við 

nútíð og framtíð. Að enginn liður við þessari spurningu skildi fá fleiri stig vekur upp 

spurningar varðandi sögukennslu. Hafa sögukennarar hugtakið söguvitund að leiðarljósi í 

kennslu eða er tenging milli fortíðar, nútíðar og framtíðar ekki nægilega ljós fyrir 

nemendum og þá hvers vegna? 

 

5.3.2 Mikilvægi sögu 

Í spurningu númer tvö var spurt um hvaða þýðingu saga hefur fyrir þátttakendur. 

Spurningin skiptist í átta liði og höfðu þátttakendur um fimm svarmöguleika að velja við 

hverjum lið. Niðurstöðurnar eru eftirfarandi: 
 

Tafla 2: Hvaða þýðingu hefur sagan fyrir þig? 

 2005 1995 - Ísland 1995 - landsbyggð 

a) Hún er ekkert annað en námsgrein í skólanum 3,13 2,3 2,36 

b) Uppspretta ævintýra og spennu; heillar og 
örvar ímyndunarafl mitt 3,07 3,11 3,14 

c) Tækifæri fyrir mig til að læra af sigrum og 
ósigrum annarra 3,24 3,17 3,18 
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d) Sagan er eitthvað löngu liðið sem kemur mér 
ekkert við 2,82 1,92 1,94 

e) Ýmis lærdómsrík dæmi um hvað sé rétt og 
hvað rangt, gott eða slæmt 3,38 3,54 3,6 

f) Hún segir forsögu lífshátta okkar í nútímanum 
og skýrir vandamál dagsins í dag 3,08 3,2 3,15 

g) Samsafn grimmdarverka og hörmunga 3,06 2,46 2,44 

h) Aðferð til að ná tökum á lífi mínu sem hluta af 
sögulegum breytingum 2,61 2,69 2,7 

 

Hér sjáum við mun á svörum þátttakenda við a-, d- og g-liðum spurningarinnar. Þar sem 

munurinn við þessum spurningum er meiri en 0,5 stig má gera ráð fyrir að hann sé 

marktækur. Niðurstöðurnar vekja óneitanlega athygli en samræmast þó að nokkru leyti 

niðurstöðum og umræðum við spurningu tvö sem fjallað var um í kaflanum hér á undan. Í 

heildina svöruðu þátttakendur flestum liðum spurningarinnar fremur neikvætt og gefur 

það vísbendingar um að þeir geri sér ekki grein fyrir hlutverki sögunnar og áhrifum 

hennar á mótun nútímans og framtíðarinnar. Hér erum við aftur komin að hugtakinu 

söguvitund og spurningunni um hvort sögukennarar séu nægilega meðvitaðir um að efla 

söguvitund meðal nemenda.  

 Þegar niðurstöðurnar eru bornar saman við niðurstöður frá árinu 1995 er mjög 

mismunandi á milli liða spurningarinnar hvort þátttakendur eru nær Íslandi sem heild eða 

landsbyggðinni í stigum.  

 

5.3.3 Framsetning sögunnar 

Í spurningum fjögur og fimm voru þátttakendur spurðir að því hvaða framsetningu 

sögunnar þeir hafa mest gaman af og hvaða framsetningu þeir treysta best. Í töflum 3 eru 

niðurstöður þessara spurninga. Í fyrstu tveimur dálkunum eru niðurstöður þeirrar 

rannsóknar sem nú var gerð og í næstu fjórum dálkum eru niðurstöður evrópsku 

rannsóknarinnar. Þar hafa niðurstöðurnar verið flokkaðar, annars vegar eru heildar 

niðurstöður fyrir Ísland og hins vegar eru niðurstöður landsbyggðarinnar. 
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Tafla 3: Hvaða framsetningu sögunnar hefur þú gaman af og hvaða framsetningu 

sögunnar treystir þú? 
 

Gaman 
2005 

Traust 
2005 

Gaman 
1995 – Ísl. 

Traust 
1995 – Ísl. 

Gaman 1995 
– landsb. 

Traust 1995 
– landsb. 

a) Í skólabókum 2,25 3,18 2,45 3,42 2,42 3,28 

b) Í sögulegum 
skjölum og heimildum 

2,4 3,67 2,52 4,1 2,51 4,02 

c) Í sögulegum 
skáldsögum 

2,87 2,77 2,99 2,35 2,87 2,33 

d) Í leiknum 
bíómyndum 

3,69 2,89 3,82 2,38 3,75 2,4 

e) Í heimildamyndum 
í sjónvarpi 

3,06 3,54 3,05 3,55 3,0 3,4 

f) Þegar kennarar 
segja frá 

2,95 3,33 2,86 3,37 2,85 3,27 

g) Þegar aðrir 
fullorðnir segja frá 
(t.d. foreldrar, afi eða 
amma) 

3,2 3,47 3,18 3,35 3,16 3,36 

h) Á söfnum og 
sögufrægum stöðum 

2,94 3,79 3,18 4,08 3,15 3,98 

 

Niðurstöður spurninga fjögur og fimm eru kjörnar fyrir kennara að nýta sér í þeim 

tilgangi að höfða til áhuga nemenda á því hvernig saga er kennd. Báðar rannsóknirnar 

gefa til kynna að nemendur hafa minnst gaman af þeirri sögukennslu sem byggir á 

skólabókum en skemmtilegast finnst þeim þegar sagan er skoðuð í formi bíómynda. Við 

sjáum einnig að nemendur treysta þó skólabókunum ívið meira en bíómyndunum og eru 

niðurstöður mjög svipaðar á milli rannsókna. Mest áberandi munur á milli þess sem 

nemendur hafa gaman af og því sem þeir treysta eru söguleg skjöl og heimildir. Í báðum 

rannsóknum virðast nemendur hafa lítið gaman af slíkum framsetningarmáta en samt sem 

áður er þetta sá framsetningarmáti sem þeir treysta best ásamt söfnum og sögufrægum 

stöðum. Hér er rétt að benda á sóknarfæri kennara sem felst í að efla áhuga nemenda á að 

vinna með söguleg skjöl og heimildir og skal í því sambandi vísað í kafla 3 og 4 í þessari 

ritgerð þar sem fjallað er um mismunandi tegundir heimilda og hvernig hægt er að nota 

þær í sögukennslu í grunnskólum. 

 Hér sjáum við líkt og áður mismun á milli liða spurningarinnar hvort þátttakendur eru 

nær Íslandi eða landsbyggðinni í stigum.  
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5.3.4 Hvernig er saga kennd? 

Tilgangurinn með sjöttu og síðustu spurningu rannsóknarinnar er að komast að því 

hvernig saga er kennd í grunnskólum. Niðurstöðurnar eru í töflu 4 hér að neðan og sýna 

niðurstöður frá árinu 1995 annars vegar landsbyggð og hins vegar landið í heild. 
 
Tafla 4: Hvað gerist venjulega í sögutímum? 

 2005 1995 - Ísland 1995 - landsbyggð 

a) Við hlustum á kennarann segja sögur úr 
fortíðinni 

2,99 2,89 2,78 

b) Okkur er sagt hvað var gott og hvað var vont 
og rétt og rangt í sögunni 

2,69 2,48 2,48 

c) Við ræðum mismunandi skýringar á því sem 
gerðist í fortíðinni 

3,27 2,98 2,95 

d) Við skoðum sögulegar heimildir, t.d. skjöl, 
myndir og kort 

2,3 2,06 1,98 

e) Við endursegjum og túlkum söguna sjálf 2,13 1,78 1,75 

f) Við hlustum á útvarpsþætti eða horfum á 
söguleg myndbönd og kvikmyndir 

2,25 1,85 1,9 

g) Við lesum skólabókina og/eða gerum verkefni 4,24 4,62 4,59 

h) Við notum margar aðferðir, t.d. hlutverkaleiki 
og hópverkefni eða förum á söfn og sögustaði 

2,27 1,52 1,52 

 

Hér sjáum við mun á þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið þó svo að hann sé hvergi 

mjög afgerandi. Þegar niðurstöður yngri rannsóknarinnar eru bornar saman við þá sem 

gerð var fyrir 10 árum sést nokkur munur. Allir liðir spurningarinnar, nema g-liður, fá 

fleiri stig nú en árið 1995. Þessi munur er í alla staði jákvæður þar sem rannsóknin gefur 

vísbendingar um að kennsluhættir í sögu séu að taka breytingum og að þar ríki meiri 

fjölbreytni en áður og styður g-liður spurningarinnar þessa kenningu þar sem nemendur 

virðast vinna minna nú en áður í skólabókum og verkefnum. Slíkir kennsluhættir virðast 

samt sem áður hafa mun meira vægi í sögukennslu en aðrir þættir sem rannsakaðir voru. 

Síðasti liður spurningarinnar sýnir mestan mun á milli rannsókna og er hann 0,75 sem má 

teljast marktækur munur. Svör þátttakenda við þessum lið styðja enn frekar þá kenningu 

að kennsluhættir í sögu séu að taka breytingum.  

 Það þykir rétt að taka það fram að rannsókn þessari er ætlað að gefa vísbendingar um 

ákveðna þætti og því varasamt að taka niðurstöðunum sem óyggjandi sönnunum. Það er 

þó von rannsakanda að hér sé ekki aðeins um vísbendingar að ræða heldur sé ákveðin 

þróun til fjölbreyttari kennsluhátta í sögu að eiga sér stað. 
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5.3.5 Kynjamunur 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna lítinn kynjamun og þykir því ekki ástæða til að fjalla 

sérstaklega um hann. Þess ber þó að geta að í tveimur spurningum gætir töluverðs munar. 

Þar sem spurt er hvaða þýðingu sagan hefur fyrir þátttakendur kemur fram mikill 

kynjamunur í g-lið spurningarinnar sem er á þá leið að sagan sé samsafn grimmdarverka 

og hörmunga. Almennt eru stúlkurnar minna sammála þessari staðhæfingu en piltarnir. 

Kynjamunur er einnig áberandi í c – lið spurningar þrjú. Stúlkurnar telja það almennt 

mikilvægt markmið í sögukennslu að átta sig á framtíðinni, stigafjöldi piltanna er hins 

vegar 0,58 stigum lægri sem verður að teljast marktækur munur miðað við stærð 

úrtaksins.  

 Niðurstöður sýna töluverðan mun á svörum kynja á milli rannsókna og er þessi munur 

mest áberandi í spurningunni um hvaða þýðingu sagan hefur fyrir þátttakendur.  
 
Tafla 5: Hvaða þýðingu hefur sagan fyrir þig? 

 Stúlkur 
2005 

Stúlkur 
1995 

Piltar 
2005 

Piltar 
1995 

a) Hún er ekkert annað en námsgrein í 
skólanum 

3,23 2,29 3,02 2,33 

b) Uppspretta ævintýra og spennu; 
heillar og örvar ímyndunarafl mitt 

3,26 3,07 3,05 3,15 

c) Tækifæri fyrir mig til að læra af 
sigrum og ósigrum annarra 

3,34 3,01 3,64 3,32 

d) Sagan er eitthvað löngu liðið sem 
kemur mér ekkert við 

2,82 1,87 2,77 1,97 

e) Ýmis lærdómsrík dæmi um hvað sé 
rétt og hvað rangt, gott eða slæmt 

3,33 3,52 3,45 3,56 

f) Hún segir forsögu lífshátta okkar í 
nútímanum og skýrir vandamál 
dagsins í dag 

3,1 3,2 3,09 3,19 

g) Samsafn grimmdarverka og 
hörmunga 

2,79 2,43 3,3 2,49 

h) Aðferð til að ná tökum á lífi mínu 
sem hluta af sögulegum breytingum 

2,69 2,68 2,8 2,69 

 

Eins og sjá má í töflu 5 hafa töluverðar viðhorfsbreytingar átt sér stað meðal unglinga. Í 

þessari rannsókn virðast bæði piltar og stúlkur hallast meira að því að sagan sé ekkert 

annað en námsgrein í skóla og fær a – liður spurningarinnar töluvert fleiri stig nú heldur 

en í evrópsku rannsókninni.  Jafnframt virðast unglingar í dag líta svo á að sagan sé 
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eitthvað löngu liðið sem komi þeim ekki við og er munur á milli rannsókna afgerandi. 

Vegna þessa munar er engan veginn hægt að líta fram hjá þessum niðurstöðum. Þetta 

vekur óneitanlega upp spurningar um söguvitund unglinga og áhugaleysi þeirra í garð 

sögunnar.  

 

5.4 Umræður 

Rannsakandi setti fram þá tilgátu að kennsluhættir í sögu hafi tekið litlum breytingum á 

síðustu tíu árum. Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar virðist sú vera raunin. 

Eins og fram hefur komið er hugsanlegt að einhverjar breytingar hafi átt sér stað en 

munurinn á milli rannsókna er það lítill að rannsakandi telur hæpið að draga af því 

ályktanir um breytingar á kennsluháttum þó skal taka það fram að rannsóknin gefur 

sterkar vísbendingar um að svo sé. Eins og fram hefur komið ber að hafa í huga að fjöldi 

svara í þessari rannsókn er lítill og er tölfræðileg marktækni, miðað við þá rannsókn sem 

gerð var árið 1995, því takmörkuð. Rannsakandi taldi samt sem áður að munur sem sýndi 

meira en 0,5 stig mætti teljast marktækur. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar renna stoðum undir þá tilgátu að nemendur séu 

áhugasamir um „óhefðbundinn framsetningarmáta“ sögunnar eins og greint var frá í kafla 

5.1 hér að framan. Þetta ættu kennarar að notfæra sér því ætla má að þannig megi efla 

áhuga nemenda á sögunni enn frekar. 

 Rannsóknin gefur sterkar vísbendingar um að söguvitund unglinga sé ábótavant og er 

áhugaleysi þeirra í garð sögunnar mjög áberandi. Unglingar virðast jafnframt líta svo á að 

sagan sé þeim óviðkomandi. Niðurstöðurnar vekja óneitanlega athygli og telur 

rannsakandi mikilvægt að sögukennsla í grunnskólum verði skoðuð nánar og leitast við 

að finna leiðir til að efla áhuga nemenda á sögunni, auka meðvitund þeirra um mikilvægi 

sögunnar fyrir hvern einstakling og efla söguvitund þeirra.  
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6. Lokaorð 

Hugtakið söguvitund er óneitanlega mikilvægur þáttur í sögukennslu. Hugtakið ættu 

sögukennarar að nota sem grundvallarmarkmið sögukennslu í þeim tilgangi að efla 

skilning nemenda á hlutverki sögunnar og hlutverki þeirra sjálfra í mótun sögunnar. 

 Annað mikilvægt markmið sögukennara ætti að vera að efla áhuga nemenda á 

sögunni og reyna eftir fremsta megni að haga kennsluháttum á sem fjölbreyttastan hátt í 

þeim tilgangi að vekja áhuga sem flestra. 

 Hægt er að fara margar og ólíkar leiðir í sögukennslu sem allar eiga það sameiginlegt 

að grundvallast á notkun heimilda. Sögulegar heimildir eru til í ýmsu formi og ætti slík 

heimildavinna að hvetja til fjölbreytileika í kennsluháttum og vonandi að efla áhuga 

nemenda um leið.  

 Rannsóknir sýna að lítið fer fyrir fjölbreytni í kennsluháttum þegar kemur að 

sögukennslu í grunnskólum og er ritgerð þessari ætlað að ýta undir hugmyndaflug 

kennara og fá þá til að líta á sitt nánasta umhverfi og skoða hvað í umhverfinu þeir geta 

nýtt sér í sögukennslu. 

 Þær leiðir sem fjallað hefur verið um í þessari ritgerð krefjast í flestum tilvikum 

mikils undirbúnings af hálfu kennara. Það skal þó bent sérstaklega á að slíkur 

undirbúningur verður aðeins mikill í fyrsta skipti sem tiltekið viðfangsefni er kennt og 

búa kennarar að þeim undirbúningi síðar meir. 
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Íslands, þann 20. júní 2005. Vefslóð: 
http://www.hi.is/~eggthor/heimildirAdal.html#15

Mynd 3, bls. 11 Myndin sýnir íslenska fjölskyldu. 1835-36. Úr Atlas historique 
Gaimard-leiðangursins sem var á ferð á Íslandi. Tekið af heimasíðu 
Eggerts Þórs Bernharðssonar, aðjúnkts við Hugvísindadeild Háskóla 
Íslands, þann 20. júní 2005. Vefslóð: 
http://www.hi.is/~eggthor/heimildirAdal.html#15

Mynd 4, bls. 12    Gunnarshús. 2002. Skriðuklaustur – Gunnarsstofnun. Vefslóð: 
http://www.skriduklaustur.is/islsida/skriduklaustur/klaustur.htm (Tekið 
af Netinu 20. júní 2005). 

 
Mynd 5, bls. 16     Kristnipeningur. 2005. Seðlabanki Íslands. Vefslóð: 

http://www.sedlabanki.is/?PageID=118 (Tekið af Netinu 23. júní 
2005). 

 
Mynd 6, bls. 18 Legsteinn Þóru Gunnarsdóttur. Ljósm. Sigurlaug Rún Brynleifsdóttir. 

Mynd tekin 1. ágúst 2005. 
 
Fylgiskjöl Myndir í bakgrunni myndrita í fylgiskjölum 5 og 6 voru teknar í 

Varmahlíðarskóla í september og október 2005 af Sigurlaugu Rún 
Brynleifsdóttur og Helgu Sjöfn Helgadóttur. 
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Töfluskrá 
 
Tafla 1, bls. 26 Hvað álítur þú að sé mikilvægasta markmið þess að læra sögu? 

Samanburður á niðurstöðum rannsókna frá árunum 1995 og 2005. 
 
Tafla 2, bls. 26 Hvaða þýðingu hefur sagan fyrir þig? Samanburður á niðurstöðum 

rannsókna frá árunum 1995 og 2005. 
 
Tafla 3, bls. 28 Hvaða framsetningu sögunnar hefur þú gaman af og hvaða 

framsetningu sögunnar treystir þú? Samanburður á niðurstöðum 
rannsókna frá árunum 1995 og 2005. 

 
Tafla 4, bls. 29 Hvað gerist venjulega í sögutímum? Samanburður á niðurstöðum 

rannsókna frá árunum 1995 og 2005.  
 
Tafla 5, bls. 30 Hvaða þýðingu hefur sagan fyrir þig? Samanburður á svörum 

kynja samkvæmt niðurstöðum rannsókna frá árunum 1995 og 
2005. 
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Fylgiskjal 1 Spurningalisti sem lagður var fyrir þátttakendur rannsóknar á 

haustmánuðum 2005. 
 
Fylgiskjal 2 Bréf til skólastjóra, dagsett 24. október 2005. 
 
Fylgiskjal 3 Bréf frá persónuvernd, dagsett 14. október 2005. 
 
Fylgiskjal 4 Niðurstöður rannsóknar settar fram í töflum. 
 
Fylgiskjal 5 Niðurstöður rannsóknar settar fram í myndriti. 
 
Fylgiskjal 6 Niðurstöður rannsóknar samkvæmt kynjamuni. 
 



Fylgiskjal 1 – Spurningalisti 

 

Hvernig er saga kennd og hvað vekur áhuga nemenda? 
 

Til nemenda 
 
Bekkurinn þinn hefur verið valinn til þess að taka þátt í könnun sem verður notuð í hluta 
af lokaritgerð minni við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Þessari könnun svara um 
það bil 90 nemendur í Skagafirði og Eyjafirði. 
 
Með þessum spurningalista langar mig að fá upplýsingar um hvernig saga er kennd í 
skólanum þínum og hvernig þér finnst skemmtilegast að saga sé kennd. 
 
Þú mátt ekki merkja blöðin með nafninu þínu. Það fær enginn að vita hverju þú svaraðir.
Það er mjög mikilvægt að hver svari fyrir sig svo að þú skalt ekki leita ráða eða kíkja á 
blaðið hjá sessunaut þínum. 
 
Það eru hvorki til rétt né röng svör við spurningunum og því er mikilvægt að þú svarir 
spurningunum af eigin sannfæringu og eins og þér þykir réttast. 
 
Ef þú skilur ekki spurningarnar skaltu spyrja umsjónarmann könnunarinnar. Vinsamlega 
gerðu það þó án þess að trufla hina. 
 

Þakka þér kærlega fyrir að taka þátt í þessari könnun og gangi þér vel. 
 

Sigurlaug Rún Brynleifsdóttir 
Nemi við kennaradeild Háskólans á Akureyri 

 



Ekki merkja í þessa reiti. 
 

Skóli________________________________                        Bekkur_______ 

Nemandi____________             Dagsetning könnunar________ 

 

Svaraðu með því að setja hring utan um eitt svar í hverjum lið. 

1. Ert þú stelpa eða strákur? 
stelpa                     strákur 

2. Hvaða þýðingu hefur sagan fyrir þig? 
 
a. Hún er ekkert annað en námsgrein í skólanum.................................................................. 
 

alveg ósammála        ósammála       óákveðin(n)        sammála        alveg sammála 
 
b. Uppspretta ævintýra og spennu; heillar og örvar ímyndunarafl mitt................................. 
 

alveg ósammála        ósammála       óákveðin(n)        sammála        alveg sammála 
 
c. Tækifæri fyrir mig til að læra af sigrum og ósigrum annarra............................................ 
 

alveg ósammála        ósammála       óákveðin(n)        sammála        alveg sammála 
 
d. Sagan er eitthvað löngu liðið sem kemur mér ekkert við.................................................. 
 

alveg ósammála        ósammála       óákveðin(n)        sammála        alveg sammála 
 
e. Ýmis lærdómsrík dæmi um hvað sé rétt og hvað rangt, gott eða slæmt............................ 
 

alveg ósammála        ósammála       óákveðin(n)        sammála        alveg sammála 
 
f. Hún segir forsögu lífshátta okkar í nútímanum og skýrir vandamál dagsins í dag............ 
 

alveg ósammála        ósammála       óákveðin(n)        sammála        alveg sammála 
 
g. Samsafn grimmdarverka og hörmunga.............................................................................. 
 

alveg ósammála        ósammála       óákveðin(n)        sammála        alveg sammála 
 
h. Aðferð til að ná tökum á lífi mínu sem hluta af sögulegum breytingum........................... 
 

alveg ósammála        ósammála       óákveðin(n)        sammála        alveg sammála 
 



3. Hvað álítur þú að sé mikilvægasta markmið þess að læra sögu? 
 

a. Að þekkja fortíðina........ 
 

alls ekki          lítilvægt          nokkurt          mikilvægt         mjög mikilvægt 
 
b. Að skilja nútíðina......... 
 

alls ekki          lítilvægt          nokkurt          mikilvægt         mjög mikilvægt 
 
c. Að átta sig á framtíðinni..... 
 

alls ekki          lítilvægt          nokkurt          mikilvægt         mjög mikilvægt 
 

4. Hvaða framsetningu sögunnar hefur þú gaman af? 
 

a. Í skólabókum...................................................................................................................... 
 

mjög lítið           lítið           nokkuð           mikið          mjög mikið 
 

b. Í sögulegum skjölum og heimildum.................................................................................. 
 

mjög lítið           lítið           nokkuð           mikið          mjög mikið 
 

c. Í sögulegum skáldsögum.................................................................................................... 
 

mjög lítið           lítið           nokkuð           mikið          mjög mikið 
 

d. Í leiknum bíómyndum........................................................................................................ 
 

mjög lítið           lítið           nokkuð           mikið          mjög mikið 
 

e. Í heimildamyndum í sjónvarpi........................................................................................... 
 

mjög lítið           lítið           nokkuð           mikið          mjög mikið 
 

f. Þegar kennarar segja frá..................................................................................................... 
 

mjög lítið           lítið           nokkuð           mikið          mjög mikið 
 

g. Þegar aðrir fullorðnir segja frá (t.d. foreldrar, afi eða amma)............................................ 
 

mjög lítið           lítið           nokkuð           mikið          mjög mikið 
 

h. Á söfnum og sögufrægum stöðum..................................................................................... 
 

mjög lítið           lítið           nokkuð           mikið          mjög mikið 
 



5. Hvaða framsetningu sögunnar treystir þú? 
 

a. Í skólabókum...................................................................................................................... 
 

mjög lítið            lítið            nokkuð            mikið            mjög mikið 
 

b. Í sögulegum skjölum og heimildum.................................................................................. 
 

mjög lítið            lítið            nokkuð            mikið            mjög mikið 
 

c. Í sögulegum skáldsögum.................................................................................................... 
 

mjög lítið            lítið            nokkuð            mikið            mjög mikið 
 

d. Í leiknum bíómyndum........................................................................................................ 
 

mjög lítið            lítið            nokkuð            mikið            mjög mikið 
 

e. Í heimildamyndum í sjónvarpi........................................................................................... 
 

mjög lítið            lítið            nokkuð            mikið            mjög mikið 
 

f. Þegar kennarar segja frá..................................................................................................... 
 

mjög lítið            lítið            nokkuð            mikið            mjög mikið 
 

g. Þegar aðrir fullorðnir segja frá (t.d. foreldrar, afi eða amma)............................................ 
 

mjög lítið            lítið            nokkuð            mikið            mjög mikið 
 

h. Á söfnum og sögufrægum stöðum..................................................................................... 
 

mjög lítið            lítið            nokkuð            mikið            mjög mikið 

 

6. Hvað gerist venjulega í sögutímum? 
 
a. Við hlustum á kennarann segja sögur úr fortíðinni............................................................ 
 

mjög sjaldan            sjaldan            stundum         oft            mjög oft 
 
b. Okkur er sagt hvað var gott og hvað var vont og rétt og rangt í sögunni.......................... 
 

mjög sjaldan            sjaldan            stundum         oft            mjög oft 



c. Við ræðum mismunandi skýringar á því sem gerðist í fortíðinni...................................... 
 

mjög sjaldan            sjaldan            stundum         oft            mjög oft 
 

d. Við skoðum sögulegar heimildir, t.d. skjöl, myndir og kort.............................................. 
 

mjög sjaldan            sjaldan            stundum         oft            mjög oft 
 

e. Við endursegjum og túlkum söguna sjálf........................................................................... 
 

mjög sjaldan            sjaldan            stundum         oft            mjög oft 
 

f. Við hlustum á útvarpsþætti eða horfum á söguleg myndbönd og kvikmyndir.................. 
 

mjög sjaldan            sjaldan            stundum         oft            mjög oft 
 

g. Við lesum skólabókina og/eða gerum verkefni................................................................. 
 

mjög sjaldan            sjaldan            stundum         oft            mjög oft 
 

h. Við notum margar aðferðir, t.d. hlutverkaleiki og hópverkefni eða förum á söfn og 

sögustaði................................................................................................................................ 
 

mjög sjaldan            sjaldan            stundum         oft            mjög oft 
 



Fylgiskjal 2 – Bréf til skólastjóra 

 

Hólar 24. október 2005  
 

Ágæti skólastjóri. 
 

Ég er í námi við kennaradeild Háskólans á Akureyri og er þessa dagana að skrifa 
lokaritgerð. Í grófum dráttum þá fjallar ritgerðin um hvaða leiðir sé vænlegast að fara í 
sögukennslu í grunnskólum en jafnframt ætla ég að kanna hvernig sögukennslu er háttað. 
Árið 1995 var gerð Evrópsk rannsókn á söguvitund unglinga í 9. bekk en þar var 
sögukennsla einnig skoðuð. Ég hef hugsað mér að endurtaka þá rannsókn að hluta og leita 
hér eftir samþykki þínu um að leggja rannsóknina fyrir í 9. bekk.  
 
Ég mun gera rannsóknina í tveimur skólum á Norðurlandi og mun hvergi koma fram 
hvaða skólar urðu fyrir valinu. Það er ekki ætlunin að nýta niðurstöðurnar til samanburðar 
af neinu tagi heldur er henni ætlað að gefa vísbendingar um hvort sögukennsla sé með 
svipuðu sniði í dag og hún var fyrir 10 árum þegar Evrópska rannsóknin var gerð. 
 
Rannsóknin fer þannig fram að ég legg spurningablað fyrir nemendur og áætla ég að það 
taki þá um það bil 15-20 mínútur að svara spurningunum. Um lokaðar spurningar er að 
ræða og koma nemendur því til með að merkja við ákveðna svarmöguleika. 
 
Ég leita hér eftir leyfi þínu til að leggja spurningablaðið fyrir nemendur í 9. bekk í þínum 
skóla. Ef þú sérð þér ekki fært að verða við bón minni þá kæmi sér vel fyrir mig ef þú 
myndir svara mér sem allra fyrst svo að ég geti gert aðrar ráðstafanir. Að öðrum kosti 
mun ég hafa samband við þig símleiðis innan fárra daga þar sem við gætum komið okkur 
saman um tímasetningar. 
 

Með kærri þökk 
Sigurlaug Rún Brynleifsdóttir 
4536587, 8653582 
sigbrynl@visir.is 



Fylgiskjal 3 – Bréf frá persónuvernd 

 



Fylgiskjal 4 – Niðurstöður rannsóknar 

 
Alls tóku 85 nemendur þátt í rannsókninni. Tveir nemendur merktu ekki við hvort kynið 

þeir eru og er kynjaskipting eftirfarandi. 
 

1. Ert þú stelpa eða strákur? 
Stelpa 39
Strákur 44
Ómerkt 2
Alls: 85

Spurningar 2-6 skiptust í átta liði hver og höfðu nemendur fimm svarmöguleika við 

hverjum lið. Á næstu blaðsíðum eru niðurstöður rannsóknarinnar í töflum og er ein tafla 

fyrir hvern lið hverrar spurningar. Í aftasta dálki í hverri töflu má sjá stigin sem 

heildartölur í dálki fimm voru margfaldaðar með. 

 
2. Hvaða þýðingu hefur sagan fyrir þig? 
 
2. a) Hún er ekkert annað en námsgrein í skóla. 
 

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 alveg ósammála 1 2,6 5 11,4 6 7,1
2 ósammála 12 30,8 9 20,4 21 24,7
3 óákveðin(n) 8 20,5 15 34,1 1 24 28,2
4 sammála 13 33,3 10 22,7 1 24 28,2
5 alveg sammála 5 12,8 5 11,4  10 11,8

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 3,23 3,02 3,13
Rannsókn 1995 - Ísl. 2,29 2,33 2,3
Rannsókn 1995 - landsb.           2,36



2. b) Uppspretta ævintýra og spennu; heillar og örvar ímyndunarafl mitt  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 alveg ósammála 2 5,3 7 15,9 1 10 11,9
2 ósammála 6 15,8 5 11,4 1 12 14,3
3 óákveðin(n) 13 34,2 14 31,8 27 32,2
4 sammála 14 36,8 15 34,1 29 34,5
5 alveg sammála 3 7,9 3 6,8  6 7,1

Alls: 38 100 44 100 2 84 100
Rannsókn 2005 3,26 3,05 3,07
Rannsókn 1995 - Ísl. 3,07 3,15 3,11
Rannsókn 1995 - landsb.           3,14

2. c) Tækifæri fyrir mig til að læra af sigrum og ósigrum annarra  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 alveg ósammála 0 0 3 6,8 1 4 4,8
2 ósammála 7 18,4 5 11,4 1 13 15,5
3 óákveðin(n) 13 34,2 18 40,9 31 36,9
4 sammála 16 42,1 15 34,1 31 36,9
5 alveg sammála 2 5,3 3 6,8  5 5,9

Alls: 38 100 44 100 2 84 100
Rannsókn 2005 3,34 3,64 3,24
Rannsókn 1995 - Ísl. 3,01 3,32 3,17
Rannsókn 1995 - landsb.           3,18

2. d) Sagan er eitthvað löngu liðið sem kemur mér ekkert við  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 alveg ósammála 5 12,8 7 15,9 12 14,1
2 ósammála 15 38,5 16 36,4 31 36,5
3 óákveðin(n) 4 10,3 8 18,2 1 13 15,3
4 sammála 12 30,8 6 13,6 18 21,2
5 alveg sammála 3 7,6 7 15,9 1 11 12,9

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 2,82 2,77 2,82
Rannsókn 1995 - Ísl. 1,87 1,97 1,92
Rannsókn 1995 - landsb.           1,94



2. e) Ýmis lærdómsrík dæmi um hvað sé rétt og hvað rangt, gott eða slæmt 

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 alveg ósammála 1 2,6 0 0 1 2 2,4
2 ósammála 4 10,3 6 13,6 10 11,8
3 óákveðin(n) 16 41 15 34,1 31 36,4
4 sammála 17 43,5 20 45,5 1 38 44,7
5 alveg sammála 1 2,6 3 6,8  4 4,7

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 3,33 3,45 3,38
Rannsókn 1995 - Ísl. 3,52 3,56 3,54
Rannsókn 1995 - landsb.           3,6

2. f) Hún segir forsögu lífshátta okkar í nútímanum og skýrir vandamál dagsins í 
dag 

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 alveg ósammála 2 5,1 2 4,5 1 5 5,9
2 ósammála 10 25,6 11 25 21 24,7
3 óákveðin(n) 10 25,6 14 31,8 24 28,2
4 sammála 16 41,1 15 34,2 1 32 37,7
5 alveg sammála 1 2,6 2 4,5  3 3,5

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 3,1 3,09 3,08
Rannsókn 1995 - Ísl. 3,2 3,19 3,2
Rannsókn 1995 - landsb.           3,15

2. g) Samsafn grimmdarverka og hörmunga  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls      % 
1 alveg ósammála 2 5,1 0 0 2 2,4
2 ósammála 13 33,3 9 20,5 1 23 27
3 óákveðin(n) 15 38,5 17 38,6 32 37,7
4 sammála 9 23,1 14 31,8 1 24 28,2
5 alveg sammála 0 0 4 9,1  4 4,7

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 2,79 3,3 3,06
Rannsókn 1995 - Ísl. 2,43 2,49 2,46
Rannsókn 1995 - landsb.           2,44



2. h) Aðferð til að ná tökum á lífi mínu sem hluta af sögulegum breytingum 

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 alveg ósammála 4 10,3 5 11,4 1 10 11,8
2 ósammála 13 33,3 7 15,9 1 21 24,7
3 óákveðin(n) 13 33,3 25 56,8 38 44,7
4 sammála 9 23,1 6 13,6 15 17,6
5 alveg sammála 0 0 1 2,3  1 1,2

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 2,69 2,8 2,61
Rannsókn 1995 - Ísl. 2,68 2,69 2,69
Rannsókn 1995 - landsb.           2,7

3. Hvað álítur þú að sé mikilvægasta markmið þess að læra sögu? 

3. a) Að þekkja fortíðina  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls      % 
1 alls ekki 1 2,6 2 4,5 1 4 4,7
2 lítilvægt 7 17,9 1 2,3 8 9,4
3 nokkurt 9 23,1 15 34,1 24 28,2
4 mikilvægt 20 51,3 19 43,2 39 45,9
5 mjög mikilvægt 2 5,1 7 15,9 1 10 11,8

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 3,38 3,64 3,51
Rannsókn 1995 - Ísl. 3,98 3,87 3,93
Rannsókn 1995 - landsb.           3,88

3. b) Að skilja nútíðina  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls      % 
1 alls ekki 1 2,6 4 9,1 1 6 7,1
2 lítilvægt 5 12,8 2 4,5 7 8,2
3 nokkurt 11 28,2 13 29,5 1 25 29,4
4 mikilvægt 16 41 19 43,2 35 41,2
5 mjög mikilvægt 6 15,4 6 13,7  12 14,1

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 3,54 3,48 3,47
Rannsókn 1995 - Ísl. 3,73 3,66 3,69
Rannsókn 1995 - landsb.           3,71



3. c) Að átta sig á framtíðinni  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls      % 
1 alls ekki 4 10,3 6 13,6 1 11 12,9
2 lítilvægt 5 12,8 6 13,6 1 12 14,1
3 nokkurt 5 12,8 9 20,5 14 16,5
4 mikilvægt 15 38,5 13 29,5 28 33
5 mjög mikilvægt 10 25,6 10 22,8  20 23,5

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 3,92 3,34 3,4
Rannsókn 1995 - Ísl. 3,47 3,46 3,46
Rannsókn 1995 - landsb.           3,56

4. Hvaða framsetningu sögunnar hefur þú gaman af?  

4. a) Í skólabókum  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 mjög lítið 7 17,9 14 31,8 1 22 25,9
2 lítið 17 43,6 17 38,6 1 35 41,2
3 nokkuð 9 23,1 8 18,2 17 20
4 mikið 3 7,7 4 9,1 7 8,2
5 mjög mikið 3 7,7 1 2,3 4 4,7

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 2,44 2,11 2,25
Rannsókn 1995 - Ísl. 2,5 2,41 2,45
Rannsókn 1995 - landsb.           2,42

4. b) Í sögulegum skjölum og heimildum  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 mjög lítið 10 25,6 7 15,9 1 18 21,2
2 lítið 15 38,5 16 36,3 31 36,5
3 nokkuð 7 18 15 34,1 1 23 27
4 mikið 5 12,8 5 11,4 10 11,8
5 mjög mikið 2 5,1 1 2,3 3 3,5

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 2,33 2,48 2,4
Rannsókn 1995 - Ísl. 2,41 2,63 2,52
Rannsókn 1995 - landsb.           2,51



4. c) Í sögulegum skáldsögum  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls      % 
1 mjög lítið 6 15,4 5 11,4 1 12 14,1
2 lítið 10 25,7 6 13,6 16 18,8
3 nokkuð 13 33,3 19 43,2 32 37,7
4 mikið 8 20,5 12 27,3 1 21 24,7
5 mjög mikið 2 5,1 2 4,5 4 4,7

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 2,74 3 2,87
Rannsókn 1995 - Ísl. 3,02 2,95 2,99
Rannsókn 1995 - landsb.           2,87

4. d) Í leiknum bíómyndum  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls      % 
1 mjög lítið 0 0 1 2,3 1 1,2
2 lítið 7 17,9 5 11,4 1 13 15,3
3 nokkuð 7 17,9 10 22,7 17 20
4 mikið 19 48,8 14 31,8 1 34 40
5 mjög mikið 6 15,4 14 31,8 20 23,5

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 3,62 3,8 3,69
Rannsókn 1995 - Ísl. 3,6 4,03 3,82
Rannsókn 1995 - landsb.           3,75

4. e) Í heimildamyndum í sjónvarpi  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls      % 
1 mjög lítið 4 10,3 4 9,1 1 9 10,6
2 lítið 12 30,8 6 13,6 18 21,2
3 nokkuð 10 25,6 15 34,1 25 29,4
4 mikið 11 28,2 13 29,6 1 25 29,4
5 mjög mikið 2 5,1 6 13,6 8 9,4

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 2,87 3,25 3,06
Rannsókn 1995 - Ísl. 2,72 3,36 3,05
Rannsókn 1995 - landsb.           3



4. f) Þegar kennarar segja frá  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls      % 
1 mjög lítið 4 10,3 7 16,3 1 12 14,3
2 lítið 7 17,9 11 25,6 1 19 22,6
3 nokkuð 12 30,8 13 30,3 25 29,8
4 mikið 11 28,2 6 13,9 17 20,2
5 mjög mikið 5 12,8 6 13,9 11 13,1

Alls: 39 100 43 100 2 84 100
Rannsókn 2005 3,15 2,84 2,95
Rannsókn 1995 - Ísl. 2,89 2,84 2,86
Rannsókn 1995 - landsb.           2,85

4. g) Þegar aðrir fullorðnir segja frá (t.d. foreldrar, afi eða amma)  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls      % 
1 mjög lítið 2 5,1 3 6,8 5 5,9
2 lítið 7 17,9 7 15,9 1 15 17,7
3 nokkuð 17 43,6 14 31,8 1 32 37,6
4 mikið 9 23,1 15 34,1 24 28,2
5 mjög mikið 4 10,3 5 11,4 9 10,6

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 3,23 3,27 3,2
Rannsókn 1995 - Ísl. 3,3 3,06 3,18
Rannsókn 1995 - landsb.           3,16

4. h) Á söfnum og sögufrægum stöðum  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls      % 
1 mjög lítið 9 23,1 3 6,8 1 13 15,3
2 lítið 8 20,5 10 22,7 18 21,2
3 nokkuð 8 20,5 14 31,8 22 25,9
4 mikið 11 28,2 13 29,6 1 25 29,4
5 mjög mikið 3 7,7 4 9,1 7 8,2

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 2,77 3,11 2,94
Rannsókn 1995 - Ísl. 3,2 3,16 3,18
Rannsókn 1995 - landsb.           3,15



5. Hvaða framsetningu sögunnar treystir þú?  

5. a) Í skólabókum  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls      % 
1 mjög lítið 2 5,1 5 11,6 1 8 9,5
2 lítið 7 17,9 6 14 13 15,5
3 nokkuð 10 25,7 17 19,5 1 28 33,3
4 mikið 14 35,9 12 17,9 26 31
5 mjög mikið 6 15,4 3 7 9 10,7

Alls: 39 100 43 100 2 84 100
Rannsókn 2005 3,38 3,05 3,18
Rannsókn 1995 - Ísl. 3,38 3,46 3,42
Rannsókn 1995 - landsb.           3,28

5. b) Í sögulegum skjölum og heimildum  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 mjög lítið 2 5,1 1 2,3 1 4 4,7
2 lítið 5 12,8 3 6,8 8 9,4
3 nokkuð 10 25,6 9 20,5 19 22,4
4 mikið 15 38,5 19 43,1 1 35 41,2
5 mjög mikið 7 18 12 27,3 19 22,3

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 3,51 3,86 3,67
Rannsókn 1995 - Ísl. 4,08 4,12 4,1
Rannsókn 1995 - landsb.           4,02

5. c) Í sögulegum skáldsögum  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 mjög lítið 2 5,3 7 15,9 9 10,7
2 lítið 11 28,9 11 25 1 23 27,4
3 nokkuð 16 42,1 15 34,1 1 32 38,1
4 mikið 9 23,7 9 20,5 18 21,4
5 mjög mikið 0 0 2 4,5 2 2,4

Alls: 38 100 44 100 2 84 100
Rannsókn 2005 2,84 2,73 2,77
Rannsókn 1995 - Ísl. 2,41 2,29 2,35
Rannsókn 1995 - landsb.           2,33



5. d) Í leiknum bíómyndum  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 mjög lítið 4 10,3 4 9,1 8 9,4
2 lítið 9 23,1 12 27,3 1 22 25,9
3 nokkuð 17 43,5 16 36,4 1 34 40
4 mikið 6 15,4 7 15,9 13 15,3
5 mjög mikið 3 7,7 5 11,3 8 9,4

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 2,87 2,93 2,89
Rannsókn 1995 - Ísl. 2,38 2,38 2,38
Rannsókn 1995 - landsb.           2,4

5. e) Í heimildamyndum í sjónvarpi  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 mjög lítið 1 2,6 3 7 4 4,8
2 lítið 8 20,5 1 2,3 1 10 11,9
3 nokkuð 12 30,8 11 25,6 23 27,4
4 mikið 14 35,9 16 37,2 1 31 36,9
5 mjög mikið 4 10,2 12 27,9 16 19

Alls: 39 100 43 100 2 84 100
Rannsókn 2005 3,31 3,77 3,54
Rannsókn 1995 - Ísl. 3,43 3,67 3,55
Rannsókn 1995 - landsb.           3,4

5. f) Þegar kennarar segja frá  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 mjög lítið 0 0 4 9,1 1 5 5,9
2 lítið 5 12,8 6 13,6 11 12,9
3 nokkuð 14 35,9 15 34,1 1 30 35,3
4 mikið 14 35,9 15 34,1 29 34,1
5 mjög mikið 6 15,4 4 9,1 10 11,8

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 3,54 3,2 3,33
Rannsókn 1995 - Ísl. 3,33 3,41 3,37
Rannsókn 1995 - landsb.           3,27



5. g) Þegar aðrir fullorðnir segja frá (t.d. foreldrar, afi eða amma)  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 mjög lítið 1 2,6 1 2,3 2 2,4
2 lítið 3 7,7 6 13,6 1 10 11,8
3 nokkuð 12 30,7 18 40,9 30 35,3
4 mikið 17 43,6 14 31,8 1 32 37,6
5 mjög mikið 6 15,4 5 11,4 11 12,9

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 3,62 3,36 3,47
Rannsókn 1995 - Ísl. 3,42 3,28 3,35
Rannsókn 1995 - landsb.           3,36

5. h) Á söfnum og sögufrægum stöðum  

Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 mjög lítið 3 7,7 2 4,5 1 6 7,1
2 lítið 2 5,1 2 4,5 4 4,7
3 nokkuð 7 18 14 31,8 21 24,7
4 mikið 13 33,3 11 25 1 25 29,4
5 mjög mikið 14 35,9 15 34,2 29 34,1

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 3,85 3,8 3,79
Rannsókn 1995 - Ísl. 4,11 4,04 4,08
Rannsókn 1995 - landsb.  3,98

6. Hvað gerist venjulega í sögutímum?  

6. a) Við hlustum á kennarann segja sögur úr fortíðinni  
Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 mjög sjaldan 2 5,1 5 11,4 7 8,2
2 sjaldan 9 23,1 9 20,5 1 19 22,4
3 stundum 16 41 18 40,9 1 35 41,2
4 oft 7 18 9 20,4 16 18,8
5 mjög oft 5 12,8 3 6,8 8 9,4

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 3,1 2,91 2,99
Rannsókn 1995- Ísl. 2,9 2,88 2,89
Rannsókn 1995 - landsb.           2,78



6. b) Okkur er sagt hvað var gott og hvað var vont og rétt og rangt í sögunni 
Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 mjög sjaldan 5 12,8 5 11,4 1 11 13
2 sjaldan 9 23,1 9 20,5 18 21,2
3 stundum 17 43,6 27 61,3 1 45 52,9
4 oft 5 12,8 3 6,8 8 9,4
5 mjög oft 3 7,7 0 0 3 3,5

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 2,79 2,64 2,69
Rannsókn 1995- Ísl. 2,48 2,47 2,48
Rannsókn 1995 - landsb.           2,48

6. c) Við ræðum mismunandi skýringar á því sem gerðist í fortíðinni  
Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 mjög sjaldan 1 2,6 2 4,5 3 3,5
2 sjaldan 5 12,8 6 13,6 1 12 14,1
3 stundum 18 46,1 16 36,4 1 35 41,2
4 oft 12 30,8 17 38,7 29 34,1
5 mjög oft 3 7,7 3 6,8 6 7,1

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 3,28 3,3 3,27
Rannsókn 1995- Ísl. 3,02 2,95 2,98
Rannsókn 1995 - landsb.           2,95

6. d) Við skoðum sögulegar heimildir, t.d. skjöl, myndir og kort  
Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 mjög sjaldan 12 30,8 15 34,1 2 29 34,1
2 sjaldan 11 28,2 4 9,1 15 17,6
3 stundum 12 30,8 17 38,6 29 34,1
4 oft 2 5,1 8 18,2 10 11,8
5 mjög oft 2 5,1 0 0 2 2,4

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 2,26 2,41 2,3
Rannsókn 1995- Ísl. 2,07 2,05 2,06
Rannsókn 1995 - landsb.           1,98



6. e) Við endursegjum og túlkum söguna sjálf  
Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 mjög sjaldan 10 26,3 17 39,5 1 28 33,7
2 sjaldan 12 31,6 15 34,9 1 28 33,7
3 stundum 12 31,6 5 11,6 17 20,6
4 oft 4 10,5 4 9,3 8 9,6
5 mjög oft 0 0 2 4,7 2 2,4

Alls: 38 100 43 100 2 83 100
Rannsókn 2005 2,26 2,05 2,13
Rannsókn 1995- Ísl. 1,78 1,78 1,78
Rannsókn 1995 - landsb.           1,75

6. f) Við hlustum á útvarpsþætti eða horfum á söguleg myndbönd og kvikmyndir 
Svar Stelpur % Strákar % Svara ekki Alls  %
1 mjög sjaldan 12 30,7 15 34,9 2 29 34,5
2 sjaldan 11 28,2 9 20,9 20 23,8
3 stundum 9 23,1 12 27,9 21 25
4 oft 7 18 6 14 13 15,5
5 mjög oft 0 0 1 2,3 1 1,2

Alls: 39 100 43 100 2 84 100
Rannsókn 2005 2,28 2,28 2,25
Rannsókn 1995- Ísl. 1,83 1,87 1,85
Rannsókn 1995 - landsb.           1,9

6. g) Við lesum skólabókina og/eða gerum verkefni  

Svar Stelpur 
 

% Strákar 
 

% Svara ekki Alls  %
1 mjög sjaldan 0 0 2 4,5 2 2,4
2 sjaldan 2 5,1 2 4,5 1 5 5,9
3 stundum 2 5,1 2 4,5 4 4,7
4 oft 16 41 18 41 34 40
5 mjög oft 19 48,8 20 45,5 1 40 47

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 4,33 4,18 4,24
Rannsókn 1995- Ísl. 4,7 4,53 4,62
Rannsókn 1995 - landsb.           4,59



6. h) Við notum margar aðferðir, t.d. hlutverkaleiki og hópverkefni eða förum á söfn 
og sögustaði 
Svar Stelpur % Strákar  % Svara ekki Alls  %
1 mjög sjaldan 8 20,5 15 34,1 2 25 29,4
2 sjaldan 8 20,5 14 31,8 22 25,9
3 stundum 21 53,9 8 18,2 29 34,1
4 oft 2 5,1 6 13,6 8 9,4
5 mjög oft 0 0 1 2,3 1 1,2

Alls: 39 100 44 100 2 85 100
Rannsókn 2005 2,44 2,18 2,27
Rannsókn 1995- Ísl. 2,53 1,52 1,52
Rannsókn 1995 - landsb.  1,52



Fylgiskjal 5 – Niðurstöður í myndritum 

 
Á næstu tveimur blaðsíðum eru niðurstöður rannsóknar minnar settar fram í myndrænu 

formi ásamt niðurstöðum evrópsku rannsóknarinnar sem gerð var árið 1995. Við hvert 

myndrit er spurningin sem myndritið byggir á og allir liðir hennar. Í hverju myndriti er 

tvö ártöl; 1995 táknar evrópsku rannsóknina sem gerð var það ár og 2005 táknar þá 

rannsókn sem gerð var á haustdögum árið 2005. Myndir í bakgrunni voru teknar í 

Varmahlíðarskóla haustið 2005. 

 
2. Hvaða þýðingu hefur sagan fyrir þig?  
 
a) Hún er ekkert annað en 

námsgrein í skólanum.  
b) Uppspretta ævintýra og 

spennu; heillar og örvar 
ímyndunarafl mitt. 

c) Tækifæri fyrir mig til að 
læra af sigrum og 
ósigrum annarra. 

d) Sagan er eitthvað löngu 
liðið sem kemur mér 
ekkert við. 

e) Ýmis lærdómsrík dæmi 
um hvað sé rétt og hvað 
rangt, gott eða slæmt. 

f) Hún segir forsögu lífshátta okkar í nútímanum og skýrir vandamál dagsins í dag. 
g) Samsafn grimmdarverka og hörmunga. 
h) Aðferð til að ná tökum á lífi mínu sem hluta af sögulegum breytingum. 
 

3. Hvað álítur þú að sé 
mikilvægasta markmið 
þess að læra sögu? 
 
a) Að þekkja fortíðina. 
b) Að skilja nútíðina. 
c) Að átta sig á 
framtíðinni. 
 

2. Hvaða þýðingu hefur sagan fyrir þig?
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3. Hvað álítur þú að sé mikilvægasta markmið 
þess að læra sögu?
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4. Hvaða framsetningu sögunnar hefur þú gaman af?  
 
a) Í skólabókum. 
b) Í sögulegum skjölum og 

heimildum. 
c) Í sögulegum skáldsögum. 
d) Í leiknum bíómyndum. 
e) Í heimildamyndum í 

sjónvarpi. 
f) Þegar kennarar segja frá. 
g) Þegar aðrir fullorðnir segja 

frá (t.d. foreldrar, afi eða 
amma). 

h) Á söfnum og sögufrægum 
stöðum. 

 
5. Hvaða framsetningu sögunnar treystir þú?  
 

a) Í skólabókum. 
b) Í sögulegum skjölum og 

heimildum. 
c) Í sögulegum skáldsögum. 
d) Í leiknum bíómyndum 
e) Í heimildamyndum í sjónvarpi. 
f) Þegar kennarar segja frá. 
g) Þegar aðrir fullorðnir segja frá 

(t.d. foreldrar, afi eða amma). 
h) Á söfnum og sögufrægum 

stöðum. 
 
6. Hvað gerist venjulega í sögutímum?  
 
a) Við hlustum á kennarann segja 

sögur úr fortíðinni. 
b) Okkur er sagt hvað var gott og 

hvað var vont og rétt og rangt í 
sögunni. 

c) Við ræðum mismunandi skýringar 
á því sem gerðist í fortíðinni. 

d) Við skoðum sögulegar heimildir, 
t.d. skjöl, myndir og kort. 

e) Við endursegjum og túlkum 
söguna sjálf. 

f) Við hlustum á útvarpsþætti eða horfum á söguleg myndbönd og kvikmyndir. 
g) Við lesum skólabókina og/eða gerum verkefni. 
h) Við notum margar aðferðir, t.d. hlutverkaleiki og hópverkefni eða förum á söfn og 

sögustaði.

5. Hvaða framsetningu sögunnar treystir þú?
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Fylgiskjal 6 – Kynjamunur, myndrit 

Á myndritunum á næstu tveimur blaðsíðum er samanburður á svörum kynja samkvæmt 

niðurstöðum rannsókna frá árunum 2005 og 1995. Líkt og í fylgiskjali 5 er við hvert 

myndrit sú spurning sem myndritið byggir á og allir liðir hennar.  

 

2. Hvaða þýðingu hefur sagan fyrir þig?  
 
a)   Hún er ekkert annað 

en   námsgrein í 
skólanum.  

b)   Uppspretta ævintýra 
og spennu; heillar og 
örvar ímyndunarafl 
mitt. 

c)   Tækifæri fyrir mig til 
að læra af sigrum og 
ósigrum annarra. 

d)   Sagan er eitthvað 
löngu liðið sem 
kemur mér ekkert við. 

e)   Ýmis lærdómsrík dæmi um hvað sé rétt og hvað rangt, gott eða slæmt. 
f)    Hún segir forsögu lífshátta okkar í nútímanum og skýrir vandamál dagsins í dag. 
g)   Samsafn grimmdarverka og hörmunga. 
h)   Aðferð til að ná tökum á lífi mínu sem hluta af sögulegum breytingum. 
 

3. Hvað álítur þú að sé 
mikilvægasta markmið þess 
að læra sögu? 
 

a) Að þekkja fortíðina. 
b) Að skilja nútíðina. 
c) Að átta sig á framtíðinni. 
 

2. Hvaða þýðingu hefur sagan fyrir þig?
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4. Hvaða framsetningu sögunnar 
hefur þú gaman af?  
 

a)   Í skólabókum. 
b)   Í sögulegum skjölum og 

heimildum. 
c)   Í sögulegum skáldsögum. 
d)   Í leiknum bíómyndum. 
e)   Í heimildamyndum í sjónvarpi. 
f)   Þegar kennarar segja frá. 
g)   Þegar aðrir fullorðnir segja frá 

(t.d. foreldrar, afi eða amma). 
h)   Á söfnum og sögufrægum 

stöðum. 
 
5. Hvaða framsetningu sögunnar 
treystir þú?  
 
a)  Í skólabókum. 
b) Í sögulegum skjölum og 

heimildum. 
c)  Í sögulegum skáldsögum. 
d)  Í leiknum bíómyndum 
e)  Í heimildamyndum í sjónvarpi. 
f)  Þegar kennarar segja frá. 
g)  Þegar aðrir fullorðnir segja frá (t.d. 

foreldrar, afi eða amma). 
h)  Á söfnum og sögufrægum stöðum. 
 
6. Hvað gerist venjulega í 
sögutímum?  
 
a)  Við hlustum á kennarann segja 

sögur úr fortíðinni. 
b)  Okkur er sagt hvað var gott og 

hvað var vont og rétt og rangt í 
sögunni. 

c)  Við ræðum mismunandi skýringar 
á því sem gerðist í fortíðinni. 

d)  Við skoðum sögulegar heimildir, 
t.d. skjöl, myndir og kort. 

e)  Við endursegjum og túlkum 
söguna sjálf. 

f)  Við hlustum á útvarpsþætti eða horfum á söguleg myndbönd og kvikmyndir. 
g)  Við lesum skólabókina og/eða gerum verkefni. 
h)  Við notum margar aðferðir, t.d. hlutverkaleiki og hópverkefni eða förum á söfn og 

sögustaði. 

4. Hvaða framsetningu sögunnar hefur þú 
gaman af?
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5. Hvaða framsetningu sögunnar treystir þú?
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6. Hvað gerist venjulega í sögutímum?

3,1 2,79 3,28 2,26 2,26 2,28 4,33 2,44
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