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Ágrip 

Ritgerðin „Orð eru til alls fyrst“ er tilraun mín til að skoða samræðuna sem kennslutæki 

og á hvern hátt hún kemur við sögu náttúrufræðikennslu í unglingadeildum íslenskra 

grunnskóla. Fyrstu kaflar ritgerðarinnar fjalla um ríkjandi ástand í náttúrufræðikennslu á 

unglingastigi, margumtalaðan vanda hennar og stiklað á stóru í þeirri umræðu sem farið 

hefur fram í samfélaginu undanfarna tvo til þrjá áratugi. Inn í hina fræðilegu umfjöllun 

tvinna ég persónulega reynslu mína og skoðanir á málinu. Ég velti fyrir mér hlutverki 

tungumálsins á þroskaferli mannsins og hvernig tungumál vísindanna og hinn 

sjálfsprottni skilningur eða forhugmyndir nemenda takast á í kennslustofunni og hvernig 

samræðan getur flýtt fyrir því að sættir náist. Ég nefni dæmi um nokkur form samræðu, 

hvernig þau eru og hafa verið nýtt við kennslu. Að lokum reyni ég að leggja mat á það 

hvort samræðan eigi heima í kennslu náttúrufræðigreina og þá í hvaða formi.  
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Inngangur 

Um tíma var á Íslandi hávær umræða um það hvort „bókvitið yrði í askana látið“ og 

sýndist sitt hverjum. Margir gagnrýndu þá miklu áherslu sem var á bóknám og 

embættispróf á sama tíma og hvers konar verknám átti undir högg að sækja innan 

skólakerfisins. Viðhorf hins opinbera til verknáms endurspeglaðist síðan í 

almenningsálitinu. Enn í dag á verknám undir högg að sækja í skólakerfinu og sama á við 

um hvers kyns verklegar æfingar í bóknámsskólunum. Á unglingastigi grunnskólanna er 

bóknámið ráðandi og verkleg kennsla hverfandi. Kennarar stritast við að halda þeirri 

áætlun sem aðalnámskrá kveður á um, en vegna þess hve hún er þéttpökkuð af 

þekkingarmarkmiðum sem prófa þarf út úr, verður lítill tími afgangs frá hefðbundinni 

textayfirferð. Litlum tíma er varið í verkefni sem tengja þekkingaratriði kennslutextans 

við raunveruleika nemendanna. Rannsóknir sýna að víða er pottur brotinn í 

náttúrufræðikennslu í íslenskum grunnskólum og það sama á einnig við í mörgum þeim 

löndum sem við berum okkur saman við. Ástandið er þó sýnu verst á unglingastigi 

grunnskólanna þar sem enn meiri fagþekkingar er þörf en á yngri stigunum. 

Kennsluhættir eru þar oft einhæfir og staglkenndir og allt of lítið er um félagslega 

uppbyggt nám sem gerir unglinunum kleift að taka beinan þátt í að móta sinn eigin 

þekkingargrunn á sviði náttúruvísindanna. Samræður eru fátíðar nema í því formi að 

kennari beinir tilteknum beinum spurningum að nemendum og væntir tiltekinna gefinna 

svara. Kennsluhættir sem þessir hafa verið kenndir við „ítroðslu“ eða stagl. Þeir vekja 

ekki áhuga nemenda á námsefninu en rannsóknir sýna einmitt að áhugi nemenda á 

náttúrufræði dvínar mjög þegar á unglingsaldurinn kemur (Hafþór Guðjónsson, 2002). 

 

Í aðdraganda kosninga er mikið rætt um íbúalýðræði og lýðræðislegra umræðu. Yfirleitt á 

þann veg að hvort tveggja skorti tilfinnanlega hér á landi. Einhverjir pólitískir 

áróðursmeistarar skiptu stjórnmálunum á Íslandi upp í umræðustjórnmál annars vegar og 

athafnastjórnmál hins vegar. Umræðustjórnmálamenn væru þeir sem eyddu tímanum í 

snakk um hlutina á meðan athafnastjórnmálamenn létu verkin tala.  

Þeir sem vilja ræða um hlutina áður en þeir eru framkvæmdir og ná sátt um þá, eru litnir 

hornauga af fólki sem ekki hefur vanist opinni samræðu. Það er fleira sem ógnar 

samræðunni t.d. sá litli tími sem foreldrar og börn eiga saman.   
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Í dag er viðvera meirihluta barna á leikskólaaldri 8 tímar á dag á leikskólunum sem segir 

sína sögu um samverutíma margra fjölskyldna á Íslandi. Of algengt er að foreldrar gefi 

sér ekki tíma til að tala við börnin sín þegar vandamál koma upp heldur grípi til einhvers 

konar valdboðs eða agatækis. Sama á við í skólunum og fyrir vikið fara börnin á mis við 

heilbrigð skoðanaskipti og geta auðveldlega fests í ranghugmyndum. Vigdís 

Finnbogadóttir fyrrverandi forseti kom einmitt inn á samræðuna og mikilvægi hennar í 

útvarpsviðtali föstudaginn 21 febrúar 2007 í tilefni af Frönskum dögum. Þar lýsti hún 

þeirri skoðun sinni að Íslendingar töluðu ekki nógu mikið saman. Hjá okkur væri lítil 

samræðuhefð. Það er einmitt samræðan sem ég hef valið að skoða betur í þessari ritgerð. 

 

Ég mun fjalla um hugmyndir manna og rannsóknir á náttúrufræðikennslu í grunnskóla. 

Ég hef mestan áhuga á að skoða kennsluaðferðir sem styðjast við hugmyndafræði 

félagslegrar hugsmíðahyggju og þá sérstaklega samræðuna, hvernig hún getur hjálpað 

nemendum að byggja upp skilning á vísindalegum hugtökum og fyrirbærum. Spurningar 

sem hafa vaknað með mér og ég mun leitast við að svara eru m.a. hvernig fellur 

samræðan að námi og kennslu í náttúrufræðum?  Getur samræðan staðið ein eða nýtist 

hún best samhliða öðrum kennsluaðferðum og þá hverjum?  Hvernig er hægt að tryggja 

að samræðuformið í kennslustund leiði til náms?  Hvernig fellur þetta kennsluform að 

markmiðum aðalnámsskrár í náttúrufræðum?  
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Náttúrufræðikennsla á Íslandi 

Haustið 2006 sótti ég námskeiðið „Náttúrufræðikennsla“ á kjörsviði mínu. Á 

námskeiðinu lásum við nokkrar erlendar greinar og skiluðum inn ígrundunum okkar á 

þeim. Mér er minnisstæð grein eftir Weiss og Pasley sem heitir „High Quality Teaching“ 

og birtist í Educational Leadership árið 2004.  Í greininni segja þær frá rannsókn sem þær 

gerðu í Bandaríkjunum á 350 kennslustundum auk eftirfylgni með viðtölum við kennara. 

Þær stöllur skoðuðu það ferli sem leiddi til vals kennaranna á því kennsluefni og þeim 

kennsluaðferðum sem þeir notuðu. Rannsakendur mældu hvern einstakan þátt á 

mælikvarðanum 1-5  (lakur-frábær). Síðan voru þessir vísar eða atriði skoðuð í heild til 

að staðsetja gæði kennslunnar á skalanum lítil, miðlungs eða mikil.  Lággæðakennsla var 

þannig metin að hún bætti engu við þekkingu nemandans eða skilning hans á viðfangsefni 

kennslunnar. Kennsluaðferðin hvatti nemandann ekki til að takast á við viðfangsefnið 

með virkum hætti. Hágæðakennsla á hinn bóginn var þannig skipulögð og framkvæmd að 

nemendur voru virkir þátttakendur í samræðu og skoðun á mikilvægum hugtökum sem 

tengdust viðfangsefnum kennslunnar. Nemendur unnu raunveruleikatengd verkefni og 

unnið var markvisst að því að tengja nýja vísindalega þekkingu við forhugmyndir þeirra 

um sama fyrirbæri. Niðurstöður rannsóknarinnar voru ekki upplífgandi og hafa vafalaust 

vakið einhverja til umhugsunar. Í ljós kom að samkvæmt þeim mælikvörðum sem notaðir 

voru, flokkuðust aðeins um 15% kennslustundanna sem hágæðakennslustundir en  59% 

lentu í lágæðakennslu flokknum. Þetta eru sláandi niðurstöður og vöktu viðbrögð langt út 

fyrir heimaland rannsóknarinnar. Íslensk rannsókn sem Ingvar Sigurgeirsson (2004) vann 

á árunum 1987 og 1988 gefur vísbendingar um að ástand kennslu í íslenskum 

grunnskólum hafi síst verið af hærri gæðaflokki en kennslan sem rannsókn Weiss og 

Pasley náði til (Hafþór Guðjónsson, 2002). 

 

Þessar tvær rannsóknir á gæðum þeirrar kennslu sem í boði er í grunnskólum er í takti við 

mína reynslu sem nemanda. Kennslan sem ég fékk í náttúrufræðum á grunnskólaferli 

mínum gekk aðallega út á það að kanna hve mikið ég  hefði lagt á minnið af 

kennslutextanum. Það var í náttúrufræðinni eins og stærðfræðinni, maður lærði hugtök, 

formúlur og aðferðir utanað án þess að átta sig á samhenginu eða heildarmyndinni. Nú 

nokkrum áratugum síðar er þessi sami vandræðagangur enn við líði.  
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Umræðan í þjóðfélaginu á undanförnum mánuðum um stöðu náttúrufræðikennslu í 

grunnskólum landsins bendir til þess að enn sé víða pottur brotinn. Menn eru að kljást við 

sömu vandamálin ár eftir ár, ýta vandanum á undan sér en ráðast ekki að rótum vandans. 

Nemendur eru það fólk sem mest líður fyrir ástandið, en þeir hafa ekki verið að öðlast þá 

menntun eða ná þeirri færni sem lögvernduð þrepamarkmið aðalnámskrár frá 1999 kveða 

á um að þeir eigi að ná. 

 

Ari Ólafsson hjá Raunvísindastofnun Háskóla Íslands er áhugamaður um bætta 

raungreinakennslu í grunnskólum landsins. Hann telur að náttúrufræðikennsla þar sé í 

„slæmum vítahring“. Ástæðuna segir hann aðallega vera veikan faglegan bakgrunn þeirra 

sem veljast til að kenna þessar greinar í grunnskólunum. Ari heldur fram að óöryggi 

faglega veikra kennara, við meðferð hugtaka og fyrirbæra úr náttúrufræðum, hafi áhrif á 

kennsluhætti þeirra og skapi ranglega þá mynd í huga nemenda að þessi fög séu erfið og 

leiðinleg. Ari segir óöryggi kennarans og vanþekkingu færast yfir á nemandann sem fyrir 

vikið forðast þessi fög, jafnvel um alla framtíð. Vandamál grunnskólanna verða ekki leyst 

með góðum vilja eða tilmælum í aðalnámsskrá, það sé hlutverk og skylda stjórnvalda að 

leggja til þau verkfæri sem þarf til að koma náttúrufræðikennslunni í rétt horf og tryggja 

að markmiðum aðalnámskrár sé náð (Ari Ólafsson, 2006).  

 

Þorvaldur Örn Árnason hjá Háskólanum á Akureyri tók í sama streng á málþingi um 

náttúrufræðigreinar sem haldið var í Kennaraháskóla Íslands í apríl 2006, en hann sagði í 

erindi sínu að í grunnskólum landsins væri stór hópur kennara að kenna 

náttúrufræðigreinar án þess að hafa á þeim neina sérþekkingu. Þá sagði Þorvaldur að þess 

væru mörg dæmi að ekki væri hægt að halda úti kennslu í náttúrufræðigreinum á 

unglingastigi vegna þess að hæfir kennarar fáist ekki til starfans. Í aðalnámsskrá frá 1999 

er lögð aukin áhersla á eðlis-, efna- og líffræði á unglingastigi frá því sem áður var, en 

kennsluefnið reyndist mörgum náttúrufræðikennurum framandi, enda höfðu margir þeirra 

litla menntun á þessu sérsviði náttúrufræða eða reynslu af því að kenna fögin í þessum 

aldurshópum (Aðalnámsskrá, 1999, Aðalnámsskrá endurskoðun, 1996-1998,  Þorvaldur 

Örn Árnason,  2006,). 
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Axel Björnsson kennari við Háskólann á Akureyri hélt erindi á sama málþingi. Hann velti 

fyrir sér ástæðunum fyrir því ástandi sem ríkti í náttúrufræðikennslunni í grunnskólum 

landsins. Axel ræddi menntun kennara á Íslandi og sagði kennaranám hvergi styttra en 

hér á landi eða 3 ár og af þessum þremur árum væri aðeins um einum þriðja hluta varið til 

kennslu í kennslugreinum. Bróðurpartur námstíma kennaranema færi í að læra kennslu og 

uppeldisfræði. Axel velti einnig fyrir sér samsetningu þess hóps sem sækist eftir námi við 

Kennaraháskóla Íslands. Hann sagði flesta nemendur KHÍ koma úr félagsvísinda og 

máladeildum framhaldsskólanna og að þessir nemendur hefðu flestir mjög lítinn ef 

nokkurn undirbúning í eðlis- og efnafræði. Þetta endurspeglast síðan í því að sárafáir 

kennaranemar sækjast eftir sérhæfingu í náttúruvísindum á náttúrufræðikjörsviði skólans 

(Axel Björnsson, 2006).  

 

Viðtöl við náttúrufræðikennara í Grunnskólunum staðfesta það sem þessir þrír skólamenn 

sögðu á málþinginu 2006.  Ef hlustað er á upptökur frá „náttúrufræðidögum“ sem haldnir 

voru í mars 2007, heyrist á framsögumönnum sem unnið hafa eða eru að vinna rannsóknir 

úti í skólunum og einnig á þátttakendum sem eru starfandi náttúrufræðikennarar í 

grunnskólakerfinu, að of víða í grunnskólunum eru nemendur ekki að njóta þeirrar 

náttúrufræðikennslu sem þeir eiga rétt á skv. námskrá. Á þessa náttúrufræðidaga komu 

náttúrufræðikennarar sem staðfestu að þá skorti nægilega traustan faglegan bakgrunn til 

að kenna náttúrufræði á unglingastigi á annan hátt en sem textakennslu. Í tali þeirra 

kemur einnig fram að víða í skólum skorti aðstöðu til verklegrar náttúrufræðikennslu og 

annarsstaðar standi sú aðstaða ónotuð vegna þess að hæfa kennara vantar. Það kom fram í 

þessum upptökum að nokkuð algengt er að kennurum finnist þeir vera undir þrýstingi frá 

ofhlaðinni námsskrá sem gefi þeim ekki færi á öðrum kennsluaðferðum en 

þekkingarmiðlun (Náttúrufræðidagar, mars 2007). 

 

Rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2005) „Og maður fer að spila með“ styður enn frekar við 

það sem fram hefur komið um erfiðleika þá sem náttúrufræðikennsla á unglingastigum 

grunnskólanna er í. Rúnar tók viðtöl við 5 náttúrufræðikennara á unglingastigi og ræddi 

við þá um kennsluhætti og áhrif samræmds prófs í náttúrufræði í 10 bekk á þá.   
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Kennurunum bar öllum saman um að aðalnámskráin frá 1999 væri of stýrandi.  

Hún væri ofhlaðin stýrandi markmiðum og legði of mikla áherslu á hinn ósýnilega heim, 

á kostnað hins sýnilega heims. Kennararnir voru sammála um það, að verkleg kennsla 

ætti undir högg að sækja á unglingastiginu. Þeir nefndu mismunandi ástæður svo sem að 

tilraunir væru erfiðar í framkvæmd, undirbúningur langur og hóparnir of stórir. 

Nemendur væru eirðarlausir og nenntu ekki að klára æfingarnar. Þeir læsu ekki 

fyrirmælin og mistækist oft. Kennararnir nefndu einnig að ekki væri lengur kostur á 

skiptitímum í verklegum æfingum (bekknum skipt í tvennt og kennarinn var með annan 

helminginn í verklegu á meðan hinn helmingurinn sinnti öðru undir eftirliti 

aðstoðarkennara) og fyrir vikið væru hóparnir óhóflega stórir og ekki á færi eins kennara 

að sinna honum. Náttúrufræðikennararnir 5 sem Rúnar ræddi við sögðust finna til 

siðferðilegrar togstreitu í starfi sínu því aðstæður þeirra krefðust þess af þeim að þeir 

kenndu með öðrum hætti en þeir helst vildu kenna. Rúnar vitnar í tvær rannsóknir sem 

benda til þess að kennarar sem búa við togstreitu af þessu tagi geti með tímanum fengið 

það á tilfinninguna að þeim sé ekki treyst sem fagmönnum og glatað sjálfstrausti sínu og 

starfsánægju ( Shepards,1991 og Abrams, 2004). Stöðluð próf eins og samræmdu prófin 

hefðu einnig truflandi áhrif á kennslu og kennsluhætti því reyndin er sú að tímarnir eru 

notaðir til að fara yfir námsefni sem þau prófa út úr (Náttúrufræðidagar, mars 2007, 

Rúnar, 2005,). 

 

Námsskrá í náttúrufræði 

Umræðan um náttúrufræðikennsluna í grunnskólunum hefur að verulegu leyti snúist um 

það að stór hópur nemenda útskrifist úr 10. bekk án þess að hafa náð að tileinka sér 

lágmarks vísindalæsi. Með vísindalæsi er átt við skilning nemenda á náttúrufræðilegum 

hugtökum og fyrirbærum sem námskráin gerir ráð fyrir að kennd séu. Ekki er tekin 

afstaða til þess hvort þessi þekkingaratriði hafi verið kennd eða ekki, en fullyrt að 

nemendur útskrifist án þess að hafa náð að tileinka sér þessi hugtök og tengja þau 

raunverulegum fyrirbærum í umhverfi sínu. Umræðan hefur líka beinst að hlutverki 

aðalnámskráa og því hlutverki sem þær hafa eða ættu að hafa (Aðalnámsskrá 

endurskoðun, 1996-1998, Aðalnámskrá, 1999, Ari Ólafs, 2006, Axel Björnsson, 2006). 
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Þann 14. júní 1997 þegar námskráin sem öðlaðist lagagildi 1999 var í undirbúningi 

skrifaði þáverandi menntamálaráðherra Björn Bjarnason eftirfarandi hugleiðingar á 

heimasíðu sína:  

Umræðurnar sem þegar hafa spunnist í tilefni af niðurstöðum TIMSS-
rannsóknarinnar um frammistöðu íslenskra nemenda ... í stærðfræði og 
náttúrufræði sýna víðtækan stuðning við þá stefnu sem fylgt hefur verið á 
þessu kjörtímabili, að í skólakerfinu eigi að setja fram skýr markmið og 
kröfur. Nú virðist flestum ljóst að án skýrra markmiða og aga næst ekki 
viðunandi árangur. Umræðurnar taka af allan vafa um nauðsyn þess að 
áfram verði unnið að gagngerri endurskoðun á íslenska skólakerfinu. 
Rætur vandans liggja víða og djúpt. 

 

Ráðherrann virðist hafa verið þeirrar skoðunar að vandamál skólanna hafi legið í því að 

eldri námsskrá hafi ekki verið nógu skýr í markmiðum sínum og kröfum til skólanna og 

að agaleysi hafi verið vaxandi vandamál. Ráðgjafarhópurinn sem vann að tillögum að 

nýrri aðalnámsskrá fyrir náttúrufræði og skilaði tillögum sínum 1997 komst að þeirri 

niðurstöðu að aðalnámskráin frá 1989 væri ekki nægilega afgerandi plagg og lögðu til að 

uppsetning nýrrar námsskrár í náttúrufræðum „...verði þannig að hún geti orðið eðlilegur 

hluti í starfi kennara bæði hvað varðar viðfangsefni, námsmat og leiðbeiningar um 

efnismeðferð“ (Aðalnámsskrá endurskoðun, 1996-1998). 

 Með öðrum orðum vildu menn fá í hendurnar verkfæri sem væri ekki aðeins leiðbeinandi 

heldur beinlínis leiðandi í starfi náttúrufræðikennara. Þetta varð reyndin því 

aðalnámsskráin frá 1999, inniheldur mjög skýrar leiðbeiningar og fyrirmæli til skóla um 

það hvernig þeim beri að haga starfi sínu. Hryggjarstykkið í námsskránni eru síðan loka, 

áfanga og þrepamarkmiðin sem endurspeglast í flestum skólanámskrám grunnskólanna. 

En þrátt fyrir afar skýrt fram sett markmið og leiðbeiningar um leiðir að þeim í 

námskránni frá 1999, eru skólamenn ekki ánægðir með þann árangur sem náðst hefur í 

grunnskólunum á gildistíma hennar. Aðalnámsskráin er m.a. gagnrýnd fyrir að vera of 

leiðandi og gefa þurfi skólunum meira svigrúm til að móta eigin kennslustefnu og leiðir 

að sameiginlegum markmiðum (Allison Macdonald, 2000, Aðalnámskrá 1999, 

Aðalnámsskrá endurskoðun, 1996-1998). 

 

Í nýrri aðalnámsskrá í náttúrufræði og umhverfismennt 2007 má sjá að hugmyndir manna 

um hlutverk aðalnámsskrár hafa breyst frá gildandi  aðalnámsskrá.  
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Horfið er frá fyrra stýrihlutverki og skólunum gefnar frjálsari hendur við að setja sér 

markmið og velja leiðir að þeim. Þrepamarkmið námskrárinnar ef einhver verða munu 

ekki binda hendur skólanna heldur verða hugsuð sem leið sem þeir geta farið við gerð 

eigin skólanámskráa. Í drögum að námskrá sem vinnuhópur á vegum 

menntamálaráðuneytisins sem lá fyrir í vor, eru reyndar engin þrepamarkmið sett fram og 

sú ósk virðist vera almenn meðal skólamanna að engin þrepamarkmið verði sett í hina 

nýju aðalnámsskrá.  

 

Það sem einkenndi námskrárdrögin frá því í vor og nú síðar nýju aðalnámsskrána og 

reyndar einnig námskrár í þeim löndum sem við miðum okkur helst við (Allison 2000), er 

að eitt aðalmarkmið þeirra er að stuðla að bættu „vísindalæsi“ nemenda,  meðal annars 

með áherslu á bættan skilning á náttúrufræðilegum hugtökum eða eins og segir í 

aðalnámsskrá  í náttúrufræði og umhverfismennt 2007:   

„..að nemendur hafi það góðan skilning á náttúrufræðilegum hugtökum að 
þau nýtist í daglegu lífi, geri þau færari til að rata í nútíma samfélagi og 
taka skynsamlegar ákvarðanir í málefnum er varða tengsl manns og 
náttúru“   

 
Hugmyndafræði aðalnámskrárinnar sækja höfundar í PISA könnunina 2006 (programme 

for International Student Assessment).  Í þeim setja þeir fram loka og áfangamarkmið en 

sleppa því að setja fram þrepamarkmið. Það sem mér finnst einkenna textann er virðingin 

fyrir nemandanum og getu hans til að hafa áhrif á eigið nám og ekki síður rétt hans til 

þess. Talað er um nemandann sem „þekkingarsmið“ sem mér finnst vel valið orð. Smiður 

þarf að sameina getu hugar og handa þegar hann smíðar hlut. Á sama hátt tekst nemanda 

best upp ef hann fær að taka virkan þátt í sköpun eigin þekkingar og fái í eiginlegri og 

óeiginlegri merkingu að „taka á“ viðfangsefninu og tjá upplifun sína á því. Tungumálið 

fær einmitt nokkra umfjöllun í texta draganna. Málið sem nemendur nota dags daglega og 

tungumál kennslubókanna, vísindatextinn sem þeir þurfa að tileinka sér. Börnin hafa 

vitandi eða óafvitandi þegar hugleitt flest þau vísindalegu hugtök og fyrirbæri sem kennd 

eru í náttúrufræði grunnskólanna. Þau hafa ef til vill ekki skoðað þau í sama samhengi og 

stillt er upp í kennslubókunum og hafa önnur orð yfir þau, en fyrirbærin hafa flest orðið á 

vegi barnanna og verið flokkuð með einhverjum hætti niður í þekkingarsafn þeirra.   
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Á þessu er góður skilningur og lögð áhersla á mikilvægi þess að kennara takist að brúa 

bilið milli upplifana nemenda og hugmynda sem byggja á þeim og heimi vísindanna í 

kennslubókunum. Bent er sérstaklega á gagnsemi samræðunnar sem kennslutækis í þessu 

sambandi, að hún sé ein besta leiðin fyrir kennara að átta sig á því hvað nemendur hans 

eru að hugsa (Aðalnámskrá í náttúrufræði og umhverfismennt, 2007, Náttúrufræðidagar, 

2007). 

 

Mismunandi nálganir við kennslu náttúrufræða 

Það er viðurkennt að þær kennsluaðferðir sem mest hafa verið notaðar á unglingastigi 

grunnskólanna undanfarin ár, hafa ekki verið að skila tilætluðum árangri. Þessar aðferðir 

hafa einkennst af lítilli virkni nemenda í uppbyggingu eigin skilnings á náttúrulegum 

hugtökum og fyrirbærum og litlum tilraunum til að byggja upp námsvitund þeirra eða 

getu til að hugleiða eigið nám og stýra því. Því er haldið fram að faglega veikir kennarar 

noti kennslutextann sem hækju og þylji hann í einræðu yfir hausamótunum á nemendum 

sínum á meðan faglega sterkur kennari sé ekki eins háður kennslutextanum og geti spreytt 

sig á kennsluaðferðum sem líklegri eru til að virkja nemandann og vekja áhuga hans á 

efninu. Faglega sterkur kennari er einnig talinn líklegri til að tengjast nemendum sínum 

og skapa þeim frjótt námsumhverfi (Bruner, 1996, 1996). Þetta þekki ég bæði úr kennslu 

og daglegu lífi. Ef maður finnur sig veikan á svellinu reynir maður að sigla lignan sjó, 

vekja ekki upp öldugang sem gæti ruggað veikbyggðum þekkingarknerrinum. 

 

Hægt er að stilla kennsluaðferðum upp eftir því hve mikla áherslu þær leggja á virkni 

nemandans í eigin námi og þeirri ábyrgð sem hann tekur á eigin þekkingarsköpun. Það er 

himinn og haf á milli þeirra kennsluaðferða sem felast í innrætingu og mötun á 

staðreyndum og þeim aðferðum sem virkja nemandann sjálfan, líta á hann sem hugsuð og 

eigin þekkingarsmið. Kennslufræði Naeslunds er dæmi um fyrrnefndu aðferðirnar en 

Ingvar Sigurgeirsson segir skemmtilega frá henni í riti sínu Listin að Spyrja sem kom út 

1998. Neslund þessi hafði mikil áhrif á kennslufræðinám hér á landi upp úr 1970. Hann 

leiðbeinir í kennslufræði sinni um það hvernig kennari eigi að spyrja nemendur sína og 

leggur áherslu á að spurningarnar séu eins nákvæmar og afmarkaðar og hægt er þannig að 

ekki orki tvímælis hvert svarið eigi að vera.  
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Naeslund varar sérstaklega við óþarfa snakki þegar spurningar eru lagðar fyrir nemendur. 

Spyrja eigi beinna hnitmiðaðra spurninga á borð við: Hver fann upp eldingavarann? (I.S. 

1998,bls.18). Þessi kennslufræði er alls ekki útdauð og endurspeglast m.a í 

yfirheyrsluaðferðinni eða spurningahríðinni, kennslu aðferðum sem Ingvar Sigurgeirsson 

gerir einnig grein fyrir í Litrófi kennsluaðferðanna 2004. Spurt er beinna spurninga og 

aðeins eitt svar er hið rétta svar. Spurt er um tiltekin afmörkuð þekkingaratriði og ef 

nemandi hefur þau ekki á valdi sínu er hann vankunnandi. Kennarar nota þessa 

spurnaraðferð gjarnan sem stjórntæki, halda nemendum á tánum af ótta við að verða 

teknir upp! Þessi kennslutækni kallast ekki á við hugsun nemandans heldur aðeins minni 

hans. Beinar spurningar með einu réttu svari eru í eðli sínu ólíkar þeim spurningum sem 

nemendur fá á sig úti í samfélaginu og því má segja að þetta form vinni þvert á 

raunveruleikann utan skóla. Þetta kennslufyrirkomulag er grundvallað á þeirri hugsun að 

spurningum frá nemendum sé í raun ofaukið og að nám felist í því að tileinka sér 

viðurkennd, próftæk þekkingaratriði. Margt fólk forðast að spyrja flókinna spurninga um 

heiminn vegna þess að slíkt raskar því hugarjafnvægi sem festum okkar er eðlislægt að 

halda í. Hugarjafnvægi sem einkennist af því að okkur hefur tekist að finna skýringu á 

reynslu sem við urðum fyrir eða við ýttum hugsunum um hana út af borðinu með 

einföldum hætti t.d. með því að gleyma henni. Ögrandi spurningar geti knúið áfram 

nánari skoðun á fyrirbærum sem ekki er auðvelt að afgreiða með fyrri þekkingu eða láta 

detta niður í einhver svarthol hugans. Frjó spurning full af meiningum kallar á leit að 

svörum þ.e. nám, því fyrr kemst ekki ró á vakandi huga þekkingarsmiðsins (Goodlad, 

1984, Harpaz og Lefstein, 2000).  

 

Kennsluaðferðir sem leggja áherslu á að virkja nemandann í eigin þekkingarleit og líta á 

hann sem sinn eigin þekkingarsmið, eru gjarnan kenndar við hugsmíðahyggju. Félagsleg 

hugsmíðahyggja, sá angi hugsmíðahyggjunnar sem ég ætla að beina sjónum mínum að, 

leggur áherslu á að nám sé félagsleg athöfn og að tungumálið sé verkfæri hugsunarinnar. 

Kennarar sem aðhyllast félagslega hugsmíðahyggju reyna að skapa nemendum sínum 

námsumhverfi sem gerir þeim kleift að fá merkingu í hugtök og fyrirbæri í samvinnu við 

jafninga sína og kennarann.  
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Þessar kennsluaðferðir eru ólíkar kennsluaðferðum Naeslunds því í þeim er nemandinn 

og hans nám í forgrunni á meðan kennarinn er þyngdarpunktur og alltumlykjandi í 

kennsluaðferðum Naeslunds. Uppeldisfrömuðurinn John Dewey var einn af hugsuðunum 

á bak við hugmyndafræði hinnar félagslegu hugsmíðahyggju og sýndi á löngum ferli 

sínum fram á gildi hennar við að styðja við og byggja við þekkingarheim barna. Dewey 

hafði litla trú á og reyndar  miklar áhyggjur af, kennsluaðferðum sem ekki ýttu undir 

ígrundaða hugsun hjá nemendum. Hann skýrði ígrundaða hugsun (reflectiv thinking) sem 

flæði hugsana sem tengdust saman og miða að einni lausn. Hann sagði gjarnan söguna af 

því þegar hann eitt sinn var gestkomandi í skóla og fékk að ræða við nemendur. Hann 

lagði þessa spurningu fyrir einn bekkinn sem hann kom í:  

Hvað mynduð þið finna ef þið græfuð holu í jörðina?  

Börnin svöruðu engu en horfðu ráðvillt til skiptis á kennara sinn og Dewey. Dewey 

endurtók spurninguna en fékk ekkert svar. Bekkjarkennarinn sem var orðinn ókyrr, sneri 

sér að Dewey og sagði ávítandi: Þér spyrjið ekki réttrar spurningar! Því næst sneri hún sér 

að bekknum og spurði:  

Hvaða ástand ríkir við miðju jarðarinnar?  

Börnin svöruðu samstundis einum rómi:  

Fljótandi hraun (Harpaz og Leifstein, 2000, John Dewey,  2000).  

 

Þetta er áhugaverð saga í ljósi þess sem áður hefur verið sagt um spurningatækni 

Naeslunds annars vegar og hins vegar spurningatækni sem notar opnar ögrandi 

spurningar í því augnamiði að kalla fram viðbrögð og örva sjálfstæða hugsun. Það er víst 

að börnunum sem Dewey lagði þessa „undarlegu“ spurningu fyrir leið ekki vel á meðan 

þau voru í óvissu um hverju þau ættu að svara. Hann leiddi þau með spurningu sinni inn á 

svið sem þau þekktu ekki og hugsun þeirra hafði ekkert svar við. Þau urðu óörugg og 

hrædd.  Hugsmíðahyggja útskýrir ástand barnanna sem afleiðingu rangra kennsluaðferða 

á borð við yfirheyrsluaðferðina eða annarra aðferða sem virkja ekki eigin hugsun 

nemendanna. Ein af þeim kennsluaðferðum sem styðjast við hugsmíðahyggju og 

sérstaklega er getið í aðalnámskránni  2007 er samræðan. Það er trú mín að hún sé mjög 

vannýtt kennslutæki í skólum landsins en fyrir því liggja vafalaust margar ástæður.  
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Hér á eftir ætla ég að gera grein fyrir nokkrum birtingarmyndum samræðunnar eins og 

hún er notuð við kennslu á grunnskólastigi í dag og þeim kennsluaðferðum sem samnýta 

hana að miklu eða einhverju leyti til að ná markmiðum sínum. En áður en lengra er haldið 

er nauðsynlegt að gera grein fyrir þeirri hugmyndafræði sem samræðan sem 

kennsluaðferð styðst við, félagslegu hugsmíðahyggjunni. 

 

Félagsleg hugsmíðahyggja 

Hugsmíðakenningin hefur verið skilgreind með ýmsum hætti og af mjög mörgum. Þeir 

sem rýnt hafa í það sem skrifað hefur verið um kenninguna í tengslum við nám barna og 

þróun vitsmunaþroska þeirra, telja sig geta greint nokkra sameiginlega þætti sem mynda 

hryggjarstykkið í kenningunni. Hugsmíðakenningin gerir ráð fyrir því að barnið sé sinn 

eigin hugmyndasmiður, það byggi upp þekkingu sína á eigin forsendum,en tekur ekki við 

henni fullmótaðri frá öðrum. Ég geri síðar grein fyrir svokölluðum forhugmyndum en þær 

verða til með barninu allt frá því að fyrsta sjálfstæða hugsunin verður til. Þessar 

forhugmyndir sem þjóna barninu líkt og afruglarar á umhverfi þess, hafa mikil áhrif á 

námið og það hve vel því gengur að yfirtaka nýjar hugmyndir og gera þær að sínum. 

Þegar barnið kemur í skóla er það sprengfullt af meiningum um alla skapaða hluti og það 

er hreint ekki einfalt að fá það ofan af þessum meiningum sínum sem í raun eru sýn þess 

á heiminn. Um leið og hún riðlast finna þau til óöryggis og grípa til varna. 

Hugsmíðakenningin leggur áherslu á mikilvægi þess að barnið fái tækifæri til að gera upp 

við forhugmyndir sínar í persónulegri glímu við hinar opinberlega viðurkenndu 

skilgreiningar á hugtökum og fyrirbærum kennslubókanna. Það þarf mikið til að 

kollvarpa hugmynd sem barn hefur stutt sig við lengi. Til þess að það geti gerst þarf a.m.k 

jafn góð hugmynd að koma í staðinn og vinna traust barnsins. Traustið verður ekki til 

nema barnið hafi fengið tækifæri til að skoða hina nýju hugmynd frá öllum hliðum og 

tekist að fella hana að reynsluheimi sínum og fyrri þekkingu. Þetta ferli gerir mikla kröfu 

til kennarans, að hann hafi skilning á því og takist að skapa námsumhverfi sem ýtir undir 

nám af þessu tagi. Driver og Bell (1986) sem skoðuðu hugsmíðahyggjuna sérstaklega 

með tilliti til náms og kennslu í náttúrufræðum féllust á þá hugmyndafræði hennar að 

merking hugtaka og fyrirbæra verði til í samfelldu ferli hugsana og athafna.  
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Að nemandinn vegi og meti merkingu orða og hugtaka í persónulegri glímu sinni við þau, 

hafandi forhugmyndir sínar á hina höndina. Félagsleg hugsmíðahyggja felur í sér þá 

kenningu að þekking byggist upp gegnum félagsleg samskipti og því sé betra að tala um 

sam-félagslega uppbyggingu þekkingar en einstaklingslega. Öll þekking sem 

einstaklingurinn búi yfir, þar með talið tungumálið sem hann talar eigi sér félagslega sögu 

þar sem flest fyrirbæri hafa skírskotun til menningar eða viðurkenndra gilda í því 

samfélagi sem einstaklingurinn elst upp í. Hugmyndafræði sína sækir hugsmíðahyggjan 

að stórum hluta í brautryðjendaverk Vygotskys og Piaget þó síðar hafi John Dewey, 

Jerome Bruner og fleiri fræðimenn og uppeldisfrömuðir sett mark sitt á hana.  

 

Bruner og Vygotsky voru sammála um að vitrænn þroski einstaklings þyrfti alltaf aðstoð 

frá umhverfi sínu til að þroskast. Báðir töldu að tungumálið gegndi lykilhlutverki í mótun 

þroska einstaklingsins og að það væri mikilvægasta hjálpartæki hans á þroskabrautinni og 

að hann notaði það sem verkfæri sem gerði  hugsun og tjáningu mögulega. Ef við veltum 

fyrir okkur tungumálinu sem fyrirbæri sjáum við að það er ekki bara safn orða og 

málfræðireglna heldur er það sneisafullt af merkingu sem við notum til að aðgreina og 

skilgreina  hluti og fyrirbæri í umhverfi okkar og fá samhengi í hlutina. Þessi fjölbreytni 

tungumálsins gerir barninu kleift að flokka hugtök og fyrirbæri sem á vegi þess verða og 

endurheimta jafnvægi í vitsmunalíf sitt eftir áreiti á það. Gordon Wells (1986, 1999) er 

sammála Bruner og Vygotsky um hlutverk tungumálsins í þroskaferli barnsins en hann 

skrifar m.a.í bók sinni The Meaning Makers að börn hafi mjög gaman af að aðstoða 

foreldra sína í því sem þeir eru að gera. Sé þeim leyft að gera það og tækifærið notað til 

að spjalla dálítið saman verður til dýrmætt tækifæri til náms og aukins málskilnings og 

málþroska barnsins. Barnið lærir að framkvæma verk en það lærir um leið orð og hugtök 

sem tengjast verknaðinum og hvernig þeim er beitt í tengslum við verknaðinn. Vygotsky 

sagði að börn gætu ekki meðtekið og tileinkað sér hugmyndir og skilaboð frá umhverfi 

sínu nema því aðeins að þeim takist að fella þau að sínu persónulega merkingakerfi 

(Kubli, 2005, Vigotsky, 1962).  
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Sem nemandi hef ég setið og hlustað á kennara tala um og reyna að útskýra fyrirbæri sem 

ég spurður eftirá hefði ekki getað sagt neitt af viti um, ekki getað sýnt fram á með orðum 

að kennslan hafi aukið skilning minn á því.  

Ég sat undir útskýringum kennarans en ekki náð að tengja það sem hann sagði við neitt af 

því sem ég hafði áður lært. Ef til vill lá skýringin í málnotkun hans sem tók meira mið af 

vísindalegu málfari kennslutextans en hinu daglega tali sem ég var vanastur. Kennarinn 

hefði með almennara orðfæri e.t.v. getað stuðlað að betri tenginu viðfangsefnis 

kennslustundarinnar við raunveruleika okkar nemendanna en honum var vandi á höndum 

þar sem hann þurfti einnig að koma hinni vísindalegu hugsun kennslubókarinnar til skila. 

Samræða um viðfangsefnið hefði getað dregið fram hugmyndir okkar um það og vísað 

kennaranum leið í kennslunni. Hún hefði dregið fram vankanta í þekkingu okkar og 

skilningi og gert kennaranum ljóst hvar áherslur hans í kennslunni þyrftu að liggja. Hin 

félagslega hugsmíðahyggja sér kennarann í hlutverki túlks á milli tveggja málheima, hins 

vísindalega, og hins sjálfssprottna daglega málfars. Óhugsandi er að hann geti sinnt því 

hlutverki án samræðu af einhverju tagi (Kubli, 2005, Vygotsky, 1962 ). 

 

Forhugmyndir 

Vygotsky ræddi í bók sinni Thought and language 1962 um hinn sjálfsprottna skilning 

einstaklinga á fyrirbærum náttúrunnar og þeim vanda sem kennari stendur frammi fyrir 

þegar hann þarf að koma þessum sama einstaklingi í 

skilning um hin fræðilegu hugtök sem vísindin nota um 

sömu fyrirbæri. Vygotsky sagði  að vísindaleg hugtök þurfi 

að nálgast og læra eins og nýtt tungumál og að nýtt 

tungumál lærðist  á annan hátt en móðurmálið. Við þurfum 

að læra þær reglur sem gilda um hið nýja tungumál í 

gegnum málfræði þess. Vygotsky sagði líka að greinilegur 

merkingarmunur væri á vísindalegu máli og 

þeim sjálfsprottnu skýringum sem 

einstaklingur gefur fyrirbærum sem á vegi 

hans verða.  

Hugtakanet. Skýring á mynd: Forhugmyndir (bláir 
deplar) hafa áhrif á afdrif nýrrar hugmyndar eða 
hugtaks (rauður depill). Því fleiri tengingar á milli 
forhugmynda og nýrra hugmynda, þeim mun betri 
skilningur er á hinni nýju hugmynd eða hugtaki. 
(myndin er fengin úr grein Meyvants Þórólfssonar 
“Tími rúm og orsakasamband”, sótt í Netlu mars 
2007) 
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Hinar sjálfsprottnu skýringar eða forhugmyndir eins og þær eru gjarnan kallaðar geta stutt 

barnið í því að nota orð sem verkfæri hugsunarinnar, því eins og Vygotsky (1962) orðar 

það „Styrkur vísindalegra hugtaka liggur í meðvituðu og úthugsuðu eðli þeirra“.  

Sjálfsprottin hugtök  (forhugmyndir) á hinn bógin eru hjálpleg við tilteknar aðstæður í 

raunveruleika viðkomandi einstaklings. Þessi tvö hugtakakerfi annað vísindalegt og hitt 

sjálfsprottið takast á á þroskasvæði nemendanna (ZPD eða Zone of proximal 

development. Rannsóknir á forhugmyndum nemenda hafa sýnt fram á hve ótrúlega 

þaulsetnar þær geta verið. Það er sláandi að lesa um hve algengt það er að unglingar grípa 

til forhugmynda sinna til að skýra náttúrufræðileg hugtök og fyrirbæri jafnvel þó þau hafi 

fengið kennslu í hinni vísindalegu skýringu þeirra og lært hana utanbókar. Þetta fyrirbæri 

skýra fræðimenn með því að nemendurnir hafi ekki náð að sætta forhugmyndir sínar og 

hina vísindalegu skýringu. Nemendur koma í skólana með fullbúið kerfi forhugmynda 

sem þeir hafa ýmist tekið yfir eða komið sér upp sjálfir. Þessar forhugmyndir eru þeirra 

leiðarvísir um heiminn og því eðlilegt að nemendur haldi krepptum hnefa utan um þær. 

Það er hins vegar háleitt markmið náttúrufræðikennarans sem vinnur í anda félagslegrar 

hugsmíðahyggju að reyna að skapa andrúmsloft og aðstæður í kennslustofunni þar sem 

forhugmyndir nemendanna ná að kallast á við hina viðurkenndu vísindalegu túlkun. 

Þannig aðstæður þarf til að forhugmyndir nemendanna fái verulega samkeppni. John 

Dewey taldi að skýringin á því hve þrálátar forhugmyndir geta verið kynni að liggja m.a. 

í því að börn verða fyrir innrætingu snemma á ævinni. Inn í óviðbúinn og  fordómalausan 

huga þeirra er komið fullyrðingum af einhverju tagi og í einhverju samhengi. Þessar 

fullyrðingar verða óafvitandi að einskonar yfirlögmálum eða mælikvörðum sem fylgja 

börnunum ávallt nema síendurtekin ígrunduð hugsun fái þokað þeim til hliðar. Meyvant 

Þórólfsson (2003) vitnar í John A.Van de Walle sem m.a varð tíðrætt um forhugmyndir 

nemenda. Van de Walle skrifaði að þegar tengingar nást á milli forhugmynda og nýrra 

hugtaka verða til nýir möskvar í það vitsmunalega þekkingarnet sem fyrir var (relational 

understanding).  Hann tekur undir með Vygotsky, Dewey og fleirum að ef nemandi á að 

ná að móta rétta heildarmynd af hugtökum og fyrirbærum náttúrufræða, verður að vefa þá 

mynd með m.a. þráðum forhugmynda hans. Eða eins og Van de Walle orðar það í bók 

sinni Elementary school mathematics 1990,  „Nám sem ekki tengist vitsmunalegri mynd 

einstaklings og er án tenginga við forhugmyndir hans, er yfirborðskennt nám sem styðst 
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ekki við hið vitsmunalega sjálf einstaklingsins“   (Dewey,  2000, Driver og fl.1994,  

Hennessey, 1991, 1996 og 1999, Kubli, 2005, Meyvant, 2003, Perkins og Grotzer, 2005, 

Scott,  1998 og 2005, Weiss og Pasley, 2004). 

 

Vinnupallar 

Þroskasvæðið (ZPD) hefur einnig verið nefnt „svæði hins óráðna þroska“ þar sem 

árangur náms ræðst af þeirri aðstoð sem einstaklingurinn fær úr umhverfi sínu. Svæði  

hins óráðna þroska nær yfir öll stigin frá því að barnið skilur alls ekki eitthvert tiltekið 

viðfangsefni sem lagt er fyrir það og þar til það með hjálp sér eldri og eða reyndari 

einstaklings, hefur á því fullann skilning, er orðið sjálfbjarga.  Vygotsky sagði að hver 

einstaklingur réði yfir raunverulegum þroska (Zone of Actual Development) sem er það 

stig sem tekur við af svæði hins óráðna þroska og hafði þá kenningu að ef hann fengi 

verkefni sem samræmdist raunverulegum þroska hans og þeim stuðningi sem hann fengi 

úr umhverfi sínu, færðist  það sem væri á svæði hins óráðna þroska (ZPD) frá yfir á svæði 

hins raunverulega þroska (ZAD). Jerome Bruner líkti þessum stuðningi frá jafningjum, 

kennurum og foreldrum við vinnupalla  þar sem uppbygging þekkingar á sér stað. Hann 

taldi að vinnupallafyrirkomulagið gegndi lykilhlutverki með tilliti til þroskasvæðisins 

(ZPD). Með því að nota það, gæti kennari kynnt fyrir barninu hugmyndir eða nýja 

þekkingu rétt á undan þroska þess. Með öðrum orðum gæti kennari með notkun 

„vinnupalla“ fengið barn til að leysa verkefni sem venja væri að leggja fyrir eldra og 

þroskaðra barn. Heitið „Vinnupallur eða Scaffolding“ kemur einmitt fyrst fram hjá  

Bruner, Wood og fl. og hefur sem kennsluaðferð notið vaxandi fylgis meðal skólafólks 

(Allison, 2000, Kubli, 2005, Meyvant, 2003 , Wood og fl, 1976).  

 

Þeir kennarar sem nýta sér samræðuna í kennslu náttúrufræða hugsa hana einmitt sem 

vinnupall fyrir nemandann sem er að reyna að sætta sitt sjálfsprottna hugtakakerfi hinu 

vísindalega úr kennslutextanum. Í grein Allison Macdonald „Stefnur og Straumar“ 

(2000), er vinnupöllum lýst á eftirfarandi hátt:  

Stillansar eða vinnupallar í námi eru eins og vinnupallar utan á byggingu. 
Þeir veita stuðning, virka sem verkfæri, stækka vinnusvæðið, gera 
viðkomandi kleift að vinna verk sem annars væri ómögulegt og eru 
einungis notaðir þegar þörf krefur. Mikilvægt er að stillansar breyti ekki 
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eðli athafnarinnar sjálfrar. Þeir eru notaðir til að halda athöfninni óbreyttri 
á sama tíma og þeir veita nemendum stuðning til þátttöku Stuðningnum er 
stillt þannig að nemandinn verði æ virkari í athöfninni. Þegar nemendinn 
hættir að vera áhorfandi og er orðinn fullgildur þátttakandi í athöfninni er 
búið að fjarlægja stillansana. Nýir stillansar eru byggðir fyrir nýjar 
athafnir. 

 

Samræðan sem kennsluaðferð og sem hjálpartæki í námi og kennslu 

Hér á eftir ætla ég að gera grein fyrir nokkrum afbrigðum samræðu eins og hún birtist í 

kennslustofum. Ég mun skrifa um stýrða gagnvirka samræðu þar sem kennari er ýmist 

beinn þátttakandi eða vakir aðeins yfir samræðunni. Þetta eru samræður eins og við sjáum 

síðar í Sókratesar hringnum og hjá systur Gertrude þar sem ólíkum hugmyndum er kastað 

fram og þær brotnar til mergjar. Ég mun einnig ræða annarskonar samræðu þar sem 

kennarinn er þungamiðjan hennar og uppspretta þekkingar. Hann getur verið mjög 

afgerandi og hugmyndum nemenda er ekki alltaf gefið rými í slíku samræðuformi. Hið 

ytra form samræðunnar getur verið með ýmsu móti, en markmið hennar í kennslu hlýtur 

alltaf að vera að vekja nemendurna til umhugsunar um eitthvert tiltekið efni. Gagnvirkar 

samræður fá þá til að tjá hugsanir sínar og hugmyndir en jafnframt hlýða á hugsanir og 

skoðanir jafningja sinna. Orð eru til alls fyrst. Málið er verkfæri hugsunarinnar og því 

ekkert kennslutæki betur til þess fallið að þróa hugsunina en vel stýrð samræða (Lemke, 

1990, Scott,  2005,). 

 

Samræða eins og hún er iðkuð í skólastofunni er ekki rökræðulist þar sem takast á 

andstæðar fylkingar sem hafa það að markmiði að sigra viðmælandann í heimsspekilegri 

þrætubókarlist, heldur er hún líkt og hjá Sókratesi forðum leit að þekkingu. Þeir sem 

halda þessu kennsluformi á loft eru líkt og hann sannfærðir um að hvert sem samræðan 

leiðir okkur mun hún auka við þekkingu okkar. Matthew Lipman lýsir í bók sinni 

Philosophy goes to school 1998,  þeirri skoðun sinni að það eigi að gefa ungu fólki 

tækifæri til að kynnast samræðunni og taka þátt í henni. Það eigi að fá nemendur til að 

ræða fyrirbæri sem þeir taka alvarlega og skipta þá máli. Sé það ekki gert, segir hann að 

verið sé að skapa einstaklinga sem hvorki ræði það sem skiptir þá máli eða láti sér 

einhverju skipta hvað þeir ræði.  
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Lipman bendir á í bók sinni að kennsluaðferð sem beinir athygli nemenda aðeins að 

aðferðinni eða tækninni við að nálgast tiltekna lausn eða niðurstöðu en veki ekki 

samhliða athygli á tilganginum eða hugsuninni á bak við hana, skapi þröngsýna 

einstaklinga „teknokrata“. Einstaklinga sem eru góðir í að beita aðferðum til að komast 

að tiltekinni niðurstöðu en láta sig engu varða spurningar sem vakna um tilganginn með 

þeim eða um það hvort önnur jafngóð eða betri lausn sé til.  

Nemandi sem lærir aðeins svörin við viðfangsefnum í námi sínu og aðferðir við að fá þau 

en fær aldrei tækifæri til að ræða hvers vegna þessi tilteknu svör eru réttari en önnur, 

þjálfast ekki í því að spyrja spurninga um aðrar fullyrðingar sem á vegi hans verða í 

lífinu. Hann verður auðveldari bráð þeirra sterku afla sem vilja ráða ferðinni í okkar 

daglega lífi.  

 

Nú þegar ég hef lýst skoðunum heimsspekingsins Matthew Lipman á mikilvægi 

samræðunnar í skólakerfinu er ekki úr vegi að gera grein fyrir hugtakinu samræða og 

ræða nokkur birtingarform hennar. Að mati Poul Woodruffs voru helstu einkenni 

sókratískrar samræðu eins og Plató lýsir henni þessar: 

1. Áhersla á gagnrýna og samkvæma (consistent) hugsun. 

2. Kennsla án kennara, þar sem kennarinn (Sókrates) neitaði því ávallt að hann 

væri í hlutverki kennara. 

3. Væntingar um að heimspekileg samræða væri fær um að breyta lífi fólks til 

hins betra. 

Sókrates lagði áherslu á rökrétta og samkvæma hugsun í sínum samræðum og enn í dag 

eru þessir þættir mikilvæg einkenni samræðu og helstu markmið. Samræðan getur verið 

eintal sálar eða atburður þar sem tveir eða fleiri koma saman til að ræða tiltekið efni, oft 

opna spurningu eða valinn texta sem þeir brjóta til mergjar í þeim tilgangi að auka 

skilning sinn á viðfangsefninu og öðlast skýrari heildarmynd af þeim vef viðfangsefna 

sem heimurinn og líf mannsins er. Samræðan er gagnvirkt félagslegt fyrirbæri þar sem 

tveir eða fleiri einstaklingar leita sameiginlega að bættum skilningi á tilteknu 

viðfangsefni. Samræðan eins og hún er stunduð í skólum í dag getur tekið á sig ýmsar 

myndir. Hún getur farið fram í skipulögðum hringjum sem vinna samkvæmt fyrirfram 

ákveðnu verklagi eða verið hluti af öðrum námsathöfnum nemendanna mismikið stýrðum 
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af kennara. Markmið samræðu er þó yfirleitt líkt og á dögum Sókratesar, að hvetja 

nemendur til að beita hugsun sinni til að treysta eigin þekkingargrunn. Samkvæmni og 

rökhugsun eru enn mikilvægir eðliskostir samræðu, ekki síst þeirrar sem notuð er af 

náttúrufræði kennurum. Það skiljum við þegar við lesum í hvaða tilgangi þeir nota hana 

helst. Á dögum Sókratesar var hin leiðandi spurning þungamiðja samræðnanna.  

Í dag á hinn bóginn eru það ekki síður nemendur en kennarar sem leggja fram spurningar 

til þeirra samræðna sem haldnar eru. Spurningin er líkt og forðum þugnamiðja 

samræðunnar og það afl sem knýr hana áfram. Nemendur eru hvattir til að að svala 

forvitni sinni og námslöngun með spurningum sem síðan er leitast við að svara í 

samræðunni (Copeland, 2007, Wooddruff, 2004). 

 

Samræðuhringir 

Eitt form samræðu sem nýtur vaxandi fylgis hjá skólafólki vestanhafs eru svokallaðir 

Sókratesar hringir. Matt Copeland 2007, bandarískur kennari skrifaði bókina Socratic  

Circles og mun ég styðjast við hana í lýsingu minni á þessu samræðuformi. Copeland 

þessi hefur nýtt sér samræðuhringi í mörg ár og bók hans er einskonar handbók fyrir 

kennara sem vilja kynna sér hans aðferðir og reynslu. Í bókinni segist höfundurinn hvetja 

nemendur sína til að spyrja a.m.k jafn margra opinna spurninga eins og lokaðra, beina 

athygli sinni að almennum gildum og hugmyndum  frekar en þröngum 

staðreyndaupplýsingum. Copeland hvetur kennara til að brýna fyrir nemendum sínum að 

nám taki engan enda heldur sé það ævilöng iðja. Ekkert eitt svar sé endilega rétt en 

rökrétt hugsun og samkvæmni hjálpi þeim að nálgast rétt svar. Liður í því er að ræða 

hlutina í víðum skilningi frekar en  þröngum. Í samræðuhringjunum komast nemendurnir 

að raun um að það að bera fram spurningar sjálfur og ígrunda spurningar annarra, hjálpar 

þeim að fá skilning á viðfangsefni samræðunnar hverju sinni. Meðan á samræðuferlinu 

stendur hafa nemendur tækifæri til að hugsa frekar og dýpra um spurningar sínar og 

annarra og endurskoða eigin spurningar eða umorða þær. Í samræðuhringjunum er byrjað 

að ræða fjölmargar hugmyndir en eftir því sem líður á samræðuna fer þeim fækkandi og 

ef niðurstaða fæst verður ein eða a.m.k fáar hugmyndir eftir uppi á borðinu. Yfirleitt er 

það markmið samræðu í kennslu að komast að einhverri niðurstöðu varðandi viðfangsefni 

samræðunnar.   
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Kennarinn kemur samræðunni af stað með upphafsspurningu og tryggir síðan viðgang 

samræðunnar og auðgar hana með því að benda á fleiri hliðar á málinu en komið hafa 

fram. Í samræðu um náttúrufræðileg hugtök og fyrirbæri er það hlutverk kennarans að 

tryggja að ekki sé fallist á málamiðlun sem ekki er í samræmi við hina vísindalegu 

skýringu kennslutextans á viðfangsefninu.  

Samræðunni er í raun lokið þegar nemendur eru hættir að varpa fram spurningum og 

virðast sáttir við þá stefnu sem samræðan hefur tekið. Þegar svo er komið geta þeir unnið 

með málið áfram á grundvelli niðurstöðunnar. Samræðuhringir er kennsluaðferð sem 

hefur yfir að ráða stjórntækjum (verklagsreglum) sem gera kennurum kleift að innleiða 

samræður í kennslustofuna.  

Ferlið í Sókratesar hringjunum er í grófum dráttum sem hér segir. 

1. Daginn áður en umræðurnar eiga að fara fram, útdeilir kennarinn stuttum texta 

sem útskýrir það svið sem ræða á. 

2. Nemandinn undirbýr sig með lestri, greiningu og með því að skrifa hjá sér 

minnisatriði. 

3. Í skólanum eru nemendur valdir af handahófi til að fylla tvo sammiðja hringa, 

innri og yrti hring. 

4. Nemendur í innri hring lesa upphátt lýsinguna á viðfangsefninu og hefja síðan  

samræður um textann sem standa í u.þ.b. 10 mínútur. Á meðan hlusta 

nemendur í ytri hring á samræðurnar án þess að taka þátt í þeim. Þeir fylgjst 

með hegðun og framgöngu þeirra sem sitja í innri hringnum. 

5. Eftir samræðurnar um textann gefur ytri hringurinn sitt álit á frammistöðu 

nemendanna í innri hringnum. Nemendur í innri hring fá nú 10 mínútur til 

andsvara við áliti ytri hringsins. 

6. Nemendur í innri og ytri hring skiptast á hlutverkum. 

7. Nýr innri hringur hefur umræður um textann og nýr ytri hringur fær 10 

mínútur til að gefa álit sitt á frammistöðu þeirra.  

Stjórntæki kennsluaðferðarinnar gera kennsluna áþreifanlegri og líkari hinum ytri heimi 

sem börnin lifa í. Í samræðuhringjunum eru allir jafnir og jafn mikilvægir. Þátttaka allra í 

samræðunni er mikilvæg. Í þeim er hægt að taka fyrir raunveruleg vandamál sem 

nemendur þekkja úr eigin umhverfi.  
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Nemendur rökræða um vandamálið,  greina það og draga sínar ályktanir allt innan þess 

ramma sem hringirnir setja slíkum samræðum. Úti í „lífinu“ kemst engin langt á „af því 

bara“ svörum. Einstaklingur verður að geta varið skoðanir sínar og breytni með rökum.  

 

Samfélagið og atvinnulífið gera stöðugt meiri kröfur til eiginleika sem einmitt er hægt að 

þroska og efla með þátttöku í samræðu. 

Nemendur nálgast viðfangsefnið með því að spyrja spurninga og reyna að finna svör við 

þeim. Kennarinn fer síðan yfir spurningar þeirra og biður þau að meta hvort þau haldi að 

málið sé tæmt eða hvort spyrja megi enn frekar eða hvort einhverju sé ósvarað. Að lokum 

eru nemendurnir beðnir að setja fram eina eða tvær viðbótarspurningar sem vöknuðu með 

þeim annað hvort við lestur textans sem var til umfjöllunar eða þegar þau voru að reyna 

að svara spurningum félaga sinna í hringnum. Copeland segir að þessar 

viðbótarspurningar í lokin hafi það hlutverk að gera nemendum grein fyrir því að í raun 

ljúki samræðum afar sjaldan og að alltaf geti hent að spurningar liggi eftir án svars eða 

bíði persónulegrar ígrundunar og túlkunar. Þetta er eðli samræðunnar og það er rétt að 

útskýra það fyrir nemendum áður en þeir taka þátt í henni. Svona umræða fæðist ekki 

fullsköpuð í fyrsta sinn sem hún er reynd. Að baki árangri í þessu er mikil vinna og 

þolinmæði. Þessi aðferð eins og flestar ef ekki allar nemendamiðaðar kennsluaðferðir 

gera mikla kröfu til kennarans. Hann þarf að vera tilbúinn að reyna aftur en gefast ekki 

upp þó illa gangi í byrjun. Þá verður hann að undirbúa sig vel faglega undir umræðurnar 

og vera viðbúin fjölbreytilegustu uppákomum. Höfundur nefnir þrjú lykilatriði sem 

kennari þarf að huga að en þau eru, í þýðingu minni: „Andrúmsloftið í kennslustofunni, 

hlutverk sitt og hvernig hann kennir nemendum að undirbúa sig fyrir góðar umræður“ 

(Copeland, 2007). 

 

Auðvitað er misjafnt hve vel nemendur undirbúa sig fyrir samræður. Metnaðargjarnir 

nemendur reyna að undirbúa sig sem best fyrir samræðunar og þeir sjá fljótt ávinninginn í 

því að þeirra eigin hugsanir og pælingar séu ræddar frá fleiri hliðum. Við það tengist ný 

þekking þeirri þekkingu sem fyrir er og festist í sessi. Nemendur sem láta sig árangur í 

námi minna skipta geta einnig fengið áhuga á samræðunni sé þeim gerð ljós tenging 

vandamálsin sem til umfjöllunar er við hið daglega líf þeirra sjálfra.  
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Auðvitað getur það gerst að nemendur eru einfaldlega ekki vel undirbúnir og fyrir því 

geta verið fullkomlega eðlilegar skýringar. Eigi þetta við stóran hluta nemenda í innri 

hring kemur það fljótt í ljós og getur skapað pirrandi andrúmsloft og nemendur verða 

svekktir.   

Í þeim tilvikum þarf kennari að ákveða hvort hann endurvekur samræðuna með nýjum 

spurningum eða stöðvar ferlið og gefur nemendum færi á að undirbúa sig með lestri og 

hugleiðingum. Hvort tveggja getur grafið undan virðingu nemenda fyrir vinnunni í 

hringjunum. Mikilvægt er að nemendur skilji, að til þess að ná árangri í námi, þurfi þeir 

að undirbúa sig fyrir þá vinnu sem framkvæma á í skólanum. Samræðuhringirnir eru 

háðir því að nemendur og kennari hafi þessa sýn. Copeland segir samræðuhringina ekki 

hugsaðir fyrir afburðanemendur en að það þroski alla félagslega að skiptast á skoðunum 

við jafnaldra sína. Þannig hafa allir hópar nemenda gagn af samræðunni. Allir nemendur 

ættu að fá tækifæri til að finna hugsunum sínum stað í samræðu og hugleiða þær 

hugmyndir og gildi sem móta líf þeirra og framtíð. Það er reynsla Copelands að 

getuminni nemendur græði mest á þessu kennsluformi, það gefi námi þeirra skýrari 

merkingu og tilgang. Þeir nemendur sem þurfa að hafa talsvert fyrir námi sínu, eru að 

sýna að jafnaði meiri framfarir en sá hluti nemenda sem getumeiri er. Rökhugsun og 

forvitni sem samræðurnar innræta þeim gerir þeim kleift að tengja viðfangsefni námsins 

daglegu lífi sínu og gera það með því persónulegra og merkingarbærara (Copeland, 

2007). 

 

Copeland hefur sjálfur nýtt sér samræðuhringinn við kennslu í enskum bókmenntum og 

sögu en telur að hann megi vel laga að kennslu í öðrum greinum m.a. náttúrufræði. 

Sjálfum finnst mér þau vinnubrögð sem viðhöfð eru í hringjunum gera þetta form 

samræðu áhugavert sem kennsluaðferð sem hljóti að mega nýta við kennslu í 

náttúrufræði. Náttúrufræðin snertir allt líf mannsins og umhverfi hans. Alheimurinn allur 

er viðfangsefni náttúrufræðinnar. Á unglingastigi eru oft rædd fyrirbæri sem skoða má frá 

mörgum hliðum og ólíkar skoðanir eru uppi um. Fyrirbæri sem ekki eru ekki bara njörvuð 

niður í vísindalegar kenningar eða formúlur, heldur eru líka álitamál í 

samfélagsumræðunni. Mál á borð við nýtingu orku og vatnslinda heimsins eða stýringar í 

landbúnaði þróuðu ríkjanna og áhrif verndartolla á landbúnaðinn í þróunarríkjunum.  
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Er hægt að réttlæta nýtingu hvalastofna og þá á hvaða forsendum?  Mál sem þessi og ótal 

mörg önnur sem snerta beint náttúrufræðina sem kennslugrein falla vel að 

samræðuhringjunum og ef vel tekst til næst í þeim að kalla fram ólík sjónarmið og þau 

rök sem þau byggja á. Í þessu sem öðru gildir að undirbúningurinn sé góður og kennari 

og nemendur viti að hverju þeir ganga og hvað ætlast sé til af þeim.  

Þá tek ég undir með Copeland að allur afsláttur frá gildandi reglum og verklagi 

samræðuhringjanna grafi undan virðingu nemenda fyrir þeim. 

 

Aðferð systur Gertrude M. Hennissey  

Samræðuhringirnir hafa mest verið notaðir við kennslu samfélagsfræðigreina þó þeir geti 

hentað til þess að opna samræður um viðfangsefni tengd öðrum kennslugreinum, þar á 

meðal náttúrufræði. Í hringjunum er hrein samræða iðkuð, þar sem hópur nemenda vegur 

og metur eigin hugmyndir og annarra uns einhver sameiginleg niðurstaða næst. Systir 

Gertrude M Hennessey náttúrufræðikennari í Bandaríkjunum hefur á áratugalöngum 

kennlsuferli sínum þróað kennsluaðferð sem vakið hefur athygli skólafólks og 

þroskasálfræðinga vegna þess árangurs sem hún hún hefur náð í því að þroska 

hugtakaskilning nemenda sinna sem eru á aldrinum 6 til 12 ára. Það sem einkennir 

kennslu systur Gertrude er hve mikið hún notar samræður samhliða öðrum 

kennsluaðferðum og texta sem nemendur hennar skrifa um vinnu sína og ályktanir sem 

þau draga af henni. Samræðurnar og skrifin endurspegla þróun skilnings þeirra á þeim 

viðfangsefninum sem þau eru að fást við.   

 

Systir Gertrude leggur í starfi sínu áherslu á að aðstoða nemendur sína við að ná réttum 

skilningi á hugtökum náttúrufræðanna. Á ensku heitir þetta „conceptual change“ sem ég 

kýs að kalla „lært til skilnings“  Hugtakið lært til skilnings nær yfir ferlið í námi 

einstaklings þar sem forhugmyndir hans um tiltekið fyrirbæri takast á við hina 

vísindalegu skýringu á sama fyrirbæri. Forhugmyndunum er stillt upp við hliðina á hinum 

vísindalegu skýringum og rökum sem fylgja. Nemandinn þarf að rökstyðja hvers vegna 

hann ætti að halda í fyrri hugmyndir sínar ef þær stangast á við hina vísindalegu skýringu 

sem kennarinn heldur á lofti og hefur jafnvel fylgt eftir með tilraunum eða 

sýnikennslulíkönum.  
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Gerist það hins vegar að nemandinn nær að sættast við hina vísindalegu skýringu og laga 

hana að hugmyndum sínum sem við það taka breytingum, hefur nám til skilnings átt sér 

stað (Hennessey, 1991, Hewson og fl.1998, 1999, Kubli, 2006).  

 

Systir Gertrude fær nemedur sína til að vinna með forhugmyndir sínar í þekkingarleit 

sinni og glímu við nýjan fróðleik.  

Hún fær þá til að taka þátt í athöfnum tengdum þeim náttúrufræðilegum viðfangsefnum 

sem verið er að vinna með og samhliða ræða sín á milli og við sig um þær hugmyndir 

sem þau tengja viðfangsefninu. Systir Gertrude beitir við kennslu sína ýmsum 

kennsluaðferðum. Hún blandar saman upplifun í gegnum sýnikennslu, verklegum 

æfingum eða vinnu með námslíkön sem börnin reyna að ná skilningi á í misstórum 

hópum og samræðu um það sem er að gerast. Kennarinn slengir ekki hinni vísindalegu 

skýringu á borðið heldur styður hún börnin í persónulegri þekkingarleit þeirra sjálfra. 

Systir Gertrude gefur nemendum þann tíma sem hún telur þá þurfa til að ná að tileinka sér 

ný vísindaleg hugtök og sætta þau við forhugmyndir sínar (Hennessey, 1999, Ryder og 

Leach, 2005). 

 

Hún spyr eftirfarandi sjö spurninga og leitast í kennslu sinni við að ná þeim árangri að 

sem flestir af nemendum hennar geti svarað þeim játandi.  

1. Getur þú tjáð þína eigin hugmynd? 

2. Getur þú talað um það, hvernig þú fékkst þessa hugmynd og heldur þér við 

hana? 

3. Eru hugmyndir þínar samkvæmar. Er samkvæmni milli þeirra? 

4. Þekkir þú takmörk þinna eigin hugmynda og  veist þú að þú gætir þurft að 

endurskoða þær? 

5. Getur þú skýrt hugmyndir þínar með því að nota áþeifanlega hluti eða líkön ? 

6. Getur þú útskýrt muninn á því að skilja hugmynd eða kenningu og trúa á 

hana? 

7. Getur þú sett fram hugmynd þína eða tilgátu á skynsamlegan og trúverðugan 

hátt?  
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Systur Gertrude  er umhugað að komast að forhugmyndum nemenda sinna. Hún lætur þá 

gjarnan vinna saman í hópum að þeim viðfangsefnum sem verið er að fást við hverju 

sinni. Hér gegna samræður um viðfangsefnin lykilhlutverki. Í gegnum þær fær hún 

vitneskju um forhugmyndir barnanna og verður færari um að móta sér stefnu í 

kennslunni.  

Hún segir: „Án þessarar vitneskju er ekki víst að ég nái að skapa námsumhverfi sem 

hentar aðstæðum, nái að skapa réttu tengingarnar milli fyrri þekkingar og hinnar nýju sem 

markmiðið er að kenna þeim, eða velji réttar verklegar æfingar sem eru til þess fallnar að 

ögra forhugmyndunum með réttum hætti“ (Hennessey, 1999, höfundur þýddi).  

 

Þegar systir Gertrude hefur kynnt sér forhugmyndir nemenda sinna, leggur hún í 

útskýringum sínum á hugtökum og fyrirbærum, áherslu á að leiða fram táknrænar 

hliðstæður þeirra, samlíkingar, frávik og andstæður. Systir Gertrude notar sem fyrr segir 

mikið líkön við útskýringar sínar á náttúrufræðilegum fyrirbærum og lætur börnin vinna 

að hugtakakortum sem taka á sig mynd eftir því sem þekkingu þeirra á hugtökum og 

fyrirbærum eykst. Hún telur að til þess að „lært til skilnings“ geti átt sér stað þurfi réttar 

námsaðstæður að vera fyrir hendi (cognitive condition). Í öllum þeim námsaðstæðum eða 

kennsluaðferðum sem lýst hefur verið sem heppilegum fyrir nám af þessu tagi, er 

kennarinn í mjög virku hlutverki en það er nemandinn ekki síður. Þar komum við að 

hugtakinu „metacognition“ sem dregið hefur að sér athygli fræðimanna hin síðari ár og er 

stundum þýtt á íslensku sem námsvitund og er mælikvarði á getu nemanda til að: 

a) Hugleiða grundvöll þess skilnings sem hann hefur á tilteknu 

hugtaki eða fyrirbæri. 

b) Setja í sviga eða ýta til hliðar eigin viðtekna skilningi í því skyni að 

meta hlutlægt annan skilning en sinn eigin. 

c) Meta tengslin milli eigin skilnings og raka sem styðja eða styðja 

ekki þann skilning. 

d) Meta samkvæmnina og alhæfinguna í eigin skilningi á hugtökum 

og fyrirbærum. 

Gertrude telur að nemandi sem sýnir að hann hefur að einhverju leyti vald á þessum 

þáttum sé á öndverðum pól við  einstakling sem aðeins notar skilning sinn til að flokka 
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reynslu sína og hugleiðingar um veröldina í kring um sig í reiti. Munur sé á einstaklingi 

sem veltir fyrir sér þeim rökunum sem hann byggir þekkingu sína á og einstaklingi sem 

notar hugtök án þess að velta rökstuðningnum á bak við þau fyrir sér (Hennessey, 1999, 

Hewson, 1999). Ég skil þessi orð þannig að sá sem ekki ígrundar eigin skilning veður 

alltaf í grynnra vatni en sá sem það gerir.  

 

Copeland og systir Gertrude vinna bæði með hugmyndir nemenda sinna sem þau laða 

fram með samræðunni. Báðar kennsluaðferðirnar samræmast félagslegri hugsmíðahyggju 

þó ólíkar séu í framkvæmd. Nemendurnir deila hugsunum sínum og þekkingu með hópi 

jafninga. Hugmyndir nemenda og skýringar á fyrirbærum eru misjafnar og sæta í 

samræðunni gagnrýni sem kallar á endurskoðun þeirra og nýja hugsun, rökhugsun er 

beitt. Kennarinn og jafningjarnir tryggja að nemandi temji sér samkvæmni í rökum og 

skýringum sínum á fyrirbærum þeim sem unnið er með. Systir Gertrude notar samræðuna 

ekki síst til að kynnast forhugmyndum nemenda sinna og fá þá til að vinna með þær. Hún 

spyr:  

Ef ég þekki ekki forhugmyndir nemenda minna, hvernig á ég þá að vita 
hvernig ég get best hjálpað þeim að öðlast réttan skilning á 
náttúrufræðilegum fyrirbærum?  Hvernig á ég að geta ákveðið hvaða leið 
ég á að fara í kennslunni og hvaða hjálpartæki ég þarf?  
(Hennessey, 1999, höfundur þýddi).  

 

Systir Gertrude vinnur með forhugmyndir nemenda sinna í gegnum það sem ég kýs að 

kalla „stýrða samræðu“ og reynir að fá þau til að kljást við hugtökin og fyrirbærin með 

þeim verkfærum hugans sem þeim eru tiltæk. Kennarinn í hlutverki Copelands grípur 

ekki inn í samræðuna nema hann sé ekki sáttur við það hvernig hún er að þróast. Íhlutun 

hans miðast fyrst og fremst við að rétta kúrsinn, hvetja samræðuna áfram og leiðrétta 

misskilning eða ranga hugsun sem ekki er leiðrétt af jafningjunum. Þannig fá nemendur 

nokkuð frjálsar hendur en kennarinn er þeim til halds og trausts. „Lært til skilnings“ gerir 

miklar kröfur til kennara og nemenda og samræðan og meðvitundin um mikilvægi eigin 

hugmynda skipta í því samhengi miklu máli. Ef rétt er á málum haldið getur samræðan 

orðið mjög raunveruleg í hugum nemendanna. Sagan af Tammy, stúlku sem systir 

Gertrude kenndi, er e.t.v.staðfesting þess. Tammy hallaði sér upp að vegg og hélt 

handleggjunum þannig að báðir lófarnir eins og luktust utan um eitthvað. Þegar kennarinn 
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spurði hana hvað hún væri að hugsa svaraði hún: „Ég bara sit hér og held á hugsunum 

mínum í lófunum“.  Hún bætti við fljótmælt. „Ég meina það ekki bókstaflega, heldur var 

ég að ímynda mér að ég gæti í raunveruleikanum haldið á því sem ég var að hugsa [....] 

ég ímyndaði mér að ef ég gæti haldið á hugsunum mínum, gæti ég etv. líka séð hvort þær 

væru gáfulegar, trúverðugar og gagnlegar fyrir mig“ (Hennessey, 1991, Hewson og fl. 

1998).  

 

Kennslan í samræðuhringjum Copelands og í tímunum hjá systur Gertrude er gagnvirk og 

leiðandi. Í báðum tilfellum beinir kennari athyglinni að ákveðnu viðfangsefni og leiðir 

nemendur sína í gegnum samræður sem byggja á spurningum og svörum með það að 

leiðarljósi að styrkja þekkingu nemendanna á fyrirbærinu (Scott, 2005). Þriðja form 

samræðu sem ég ætla að fjalla um er að sumu leyti líkt því samræðuformi sem við sjáum 

hjá systur Gertrude en er ekki jafn nemendamiðað. 

 

Þríþætt samræða 

Algengt form samræðu í kennslustofu er „spurning / svar“ formið. Kennari spyr beinnar 

spurningar og nemandi svarar henni. Algengara er þó annað og nokkuð flóknara form 

samræðu sem Jay L.Lemke (2000), nefnir „þríþætta samræðu“. Þannig samræðu stillir 

hann upp á eftirfarandi hátt:  

1. Kennari undirbýr spurninguna t.d. með því að draga upp mynd á töflu af 

einhverju tagi eða framkvæmir eitthvað verklegt (sýnikennsla).  

2. Síðan varpar hann fram spurningu yfir bekkinn sem allir hafa jafna möguleika 

á að svara. 

3. Nemandi gefur til kynna með bendingu að hann hafi svar, býðst til að svara 

spurningunni. 

4.  Kennari velur nemanda til þess að svara spurningunni. 

5. Nemandi svarar.  

6. Kennari vegur og metur svarið. 

 

Þetta form samræðu hefur ýmsa kosti fyrir kennarann. Hann ákveður viðfangsefnið og 

hefur stjórn á samskiptunum (samræðunni) og stýrir því í hvaða átt eða áttir hún fer. 
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Kennarinn ákveður hver fær að svara hverri spurningu og hann ákveður einnig hvað er 

rétt og hvað er rangt svar. Nemendur á hinn bóginn hafa lítið svigrúm til að sýna 

frumkvæði og ráða litlu sem engu um hvaða stefnu samræðan tekur. Þeir geta ekki ógnað 

einkarétti kennarans til að ráða málum í þessu þríþætta samræðuformi. Samræða af þessu 

tagi er algeng í tengslum við sýnikennslu af einhverju tagi. Kennari getur notað hana á 

ýmsa vegu nemandanum til gagns í námi sínu.  

 

Þó nemandinn ráði litlu um umræðuefnið eða hvaða stefnu það tekur, þá getur þetta form 

ef það er notað rétt af kennaranum vakið sterk viðbrögð hjá nemandanum og miklar 

pælingar. Hér á ég sérstaklega við ef samræðan á sér stað samhliða sýnikennslu af 

einhverju tagi. Kennarinn þreifar sig áfram í sýnikennslunni með aðstoð spurninga sem 

hann leggur fyrir nemendurna. Fái hann nemendur til að draga ályktanir eða koma með 

tilgátur um hvað gerðist ef tiltekin aðgerð er framkvæmd eða ekki framkvæmd, öðlast 

kennslan nýja vídd sem hún hefur ekki ef hann heldur sig við tiltölulega þröngt 

afmarkaðar spurningar. Tilgátur sem koma fram á þennan hátt væri hægt að vinna frekar 

með og prófa t.d. með samræðu byggðri á spurningum frá kennara og nemendum eða  

verklegum tilraunum. Lemke tekur í bók sinni nokkur dæmi um þessa kennsluaðferð. Eitt 

þeirra er úr efnafræðitíma. Kennarinn hefur dregið upp myndir af nokkrum frumefnum og 

teiknað hvel fyrir rafeindir þeirra. Í dæminu fær kennarinn nemendurna til að hjálpa sér 

að ákveða hvaða frumefni þetta eru og hve margar rafeindir, nifteindir og róteindir hvert 

frumefni hefur. Þegar röng svör koma frá nemendunum um fjölda rafeinda, er svarið 

prófað á efninu og hið rétta svar dregið fram í einni eða fleiri atrennum (Lemke, 2000).  

Þetta kennsluform þríþættrar samræðu reynir ekki mikið á getu nemenda til að lesa og 

skilja tungumál vísindanna að sögn Lemke. Þeir eru aðallega í því að hlusta á það og lesa 

það í kennslutextanum. Enn síður nota þau fræðimálið í þeim texta sem þau setja saman í 

tengslum við náttúrufræðinám sitt. Bent hefur verið á að á málfari því sem barnið elst upp 

við eru allar sjálfsprottnar skýringar þess á fyrirbærum lífsins skrifaðar í huga þess. Það 

ræðst síðan af getu kennarans hvort hann nær að tengja orðskilning barnsins hinum 

vísindalega texta kennslubókanna.Takist honum það ekki er líklegt að þannig ástand 

skapist að barnið fyllist óöryggi gagnvart texta viðkomandi námsgreinar sem í versta falli 

gæti endað í vonleysi og uppgjöf fyrir náminu í heild. Erfiðleikarnir felast í því að 
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nemandinn skilur ekki merkingu orða og hugtaka sem kennarinn notar og nær ekki tengja 

þau við eigin orð og skýringar á sömu fyrirbærum. Systir Gertrude og kennarar sem 

aðhyllast líkar kennsluaðferðir og hún notar í sinni náttúrufræðikennslu, nota samræðuna 

til að kallast á við forhugmyndir nemenda sinna. Þeir hafa þann skilning að fyrst þurfi 

nemendur að fá samhengi í hlutina með eigin málfari áður en það er yfirfært á málfar 

vísindanna (Lemke, 1990, Scott, 1998).   

 

„Þríþættar samræður“ leiddar af faglega sterkum kennara geta gefið svigrúm til 

skoðanaskipta og rökræðu. Lemke nefnir dæmi um slíka samræðu.  Kennarinn er að fjalla 

um orkuna í umhverfinu. Umræðuefnið er sólarorkan og áhrif hennar á jörðina. Við 

komum inn í samtalið þegar kennarinn er að lýsa því sem gerist þegar geislar sólar skella 

á jörðinni:  

„Jörðin er nú að mynda hitaorku úr ljósorkunni“... kennarinn sér að einn 
nemandi hans er orðinn ókyrr og vill segja eitthvað. „Eric ertu með 
spurningu? “ 
„Já. Hvernig getur jörðin myndað hitaorku þegar það er sólin sem myndar 
hitaorkuna?„ 
Kennarinn: „Sólin myndar gríðarlega mikla hitaorku en hún sendir 
megnið af henni til okkar sem ljós sem ferðast um geiminn til jarðar.„ 
Eric: „En ljósið er heitt. Ljós er hiti!„ 
Kennarinn nefnir nú dæmi um ljós sem ekki er heitt. „Flurocent ljós“  
Eric: „En ljósaperan er heit þegar þú snertir hana“. 
Kennarinn heldur sínu striki og ítrekar að mest af orku sólar berist til 
jarðar sem ljós en ekki hiti.  
Eric: „Jörðin getur ekki myndað hita  vegna þess að ef hún væri ekki dökk 
myndi hún ekki gleypa ljósið og ljósið er hiti svo jörðin getur ekki 
myndað hita“. 
Kennarinn: „Ljósið er ekki hiti heldur ljósorka.“ 
Eric: „Já og hiti er hitaorka.“ (hlátur í bekknum)  
Kennarinn rifjar nú upp að í 8. bekk hafi þau rætt lögmálið um varðveislu 
orkunnar.  (Eric var greinilega búinn að gleyma þeirri umræðu) 
„Við getum ekki búið til orku eða eytt henni, við getum hins vegar breytt 
formi hennar. Við getum breitt einu orkuformi í annað orkuform. Dæmi 
efnaorku í hitaorku og ljósorku í hitaorku. Jörðin getur breytt ljósorku 
sólar í hitaorku sem síðan hefur dásamlegar afleiðingar í för með sér.“ 
Þegar hér er komið sögu stöðvar kennarinn í raun samræðurnar og skrifar 
á töfluna nýja spurningu sem markar nýtt viðfangsefni. Málið er útkljáð! 
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Ég á erfitt með að meta gagnsemi þessarar samræðu. Ég er viss um að þeir sem hlustuðu 

á þennan „dialouge“ af athygli án þess að taka þátt í honum hafa lengi munað hugtökin 

ljósorka og hitaorka en það er spurning hvort þessi tegund samræðu hafi aukið skilning 

þeirra á þessum hugtökum og samspili þeirra í umhverfi okkar. Í þessu dæmi vinnur 

kennarinn með tiltekin hugtök og notar málfar vísindanna. Hann grefst ekki fyrir um 

forhugmyndir nemenda sinna heldur veggfóðrar yfir þær með hinni viðurkenndu skýringu 

á viðfangsefninu.  

Spurningin er bara hve vel límið heldur! Lemke telur að nemandinn þurfi að hafa getu til 

að grípa á lofti merkingu fagorða og hugtaka sem falla í spurt/svarað yfirheyrslu í 

kennslustofunni. Þeir þurfi með öðrum orðum að vera læsir á merkingarfræði vísindalegs 

málfars kennslutextans og geta beitt því í töluðu og rituðu máli. Spurningin er bara sú 

hvort réttur skilningur fylgi hinum utanaðlærða texta eða hvort hér sé meiri áhersla lögð á 

að kenna niðurstöður en forsendur hennar samanber orð Lipmans sem vísað var til 

snemma í þessari ritgerð. Lemke telur líka að nemendur þurfi að geta tengt saman hugtök 

og merkingar þeirra, myndað samhangandi vef úr þekkingu sinni á hugtökum. Mér finnst 

á því sem ég hef lesið og reynt á sjálfum mér að þekking sem aflað er með þríhliða 

samræðu geti tæpast orðið eins traust og þekking sem á rætur sem ná langt inn í vitund 

nemandans þar sem forhugmyndir hans hvíla gamlar eða uppfærðar. Hins vegar trúi ég að 

þekking, sem miðlað er með þeim aðferðum sem systur Gertrude er þekkt fyrir að nota, 

nái góðri rótfestu enda gefur hún henni tíma til að skjóta rótum (Lemke, 1990). 

 

Lokaorð 

Samræðan gefur okkur aðeins tækifæri til að tala um fyrirbæri náttúruvísindanna en hún 

tryggir ekki að okkur takist að finna og upplifa náttúruvísindin í henni. Þróun 

samræðunnar sem kennslutækis er háð kennaranum sem notar hana. Í raun eru öll þau 

form samræðu sem hér hefur verið lýst góð til síns brúks þó reynslan kenni mönnum að 

hvert þeirra henti e.t.v. betur við tilteknar aðstæður í kennslustund og tiltekna 

aldurssamsetningu hóps en önnur. Kennarinn þarf að meta hvenær hentar að kalla fram 

samræðu í Sókratesar hringjum, hvenær hentar að nota tvíþætta samræðu eða þríþætta og 

hvenær samræða eins og henni var lýst í kaflanum um systur Gertrude er viðeigandi. Í 

öllum þessum samræðuformum er kennarinn lykilpersóna og á honum hvíla örlög 
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samræðunnar. Það að verða fullfær um að stjórna samræðum í bekk og nýta sér kosti 

hennar, gerist ekki á svipstundu og oft gefast menn upp áður en fullreynt er hvort þeir geti 

náð tökum á henni eða ekki.  

Samræðan krefst þess af kennaranum að hann lagi sig að algerlega nýjum aðstæðum í 

kennslustofunni. Hann er ekki lengur sá eini sem talar eða stjórnar því hvað sagt er. Nú 

eru það orð nemendanna og hvernig þau ná að koma hugsunum sínum í orð sem skiptir 

mestu máli og athygli kennarans beinist að.  

Með því að hlusta kemst hann að því hvar skórinn kreppir að þekkingu nemenda sinna og 

getur leitt samræðuna á þann veg að hún velti við sem flestum steinum og veki upp sem 

flestar spurningar sem síðan er leitast við að finna svar við. 

 

Hvernig á ég sem kennari að útskýra fyrir nemendum í 8. bekk að hitastigið í 

keramikflísinni sem liggur við hliðina á korkflísinni og hefur legið þar í langan tíma, er 

hið sama og í korkflísinni sem þó virkar miklu heitari!  Er ekki einfaldast og þægilegast 

að láta þau glósa í bækurnar sínar einhverjar staðreyndir um varmaleiðni, varmaflutninga 

og mismunandi einangrunargildi efna og láta þar við sitja heldur en að fara að hefja 

tímafrekar samræður um efnið? Börnin geta lært utanað að steinull einangri betur en 

steypa og að keramikflís sé betri varmaleiðari en korkflís án þess að vita hvers vegna. Þau 

þekkja hins vegar af reynslunni að ef þeim er kalt og hafa um að velja að klæða sig í 

ullarpeysu eða skyrtu, að ullarpeysan er betri vörn gegn kulda en skyrta. Það er þó alls 

óvíst að þau geri sér nokkra grein fyrir því hvers vegna ullarpeysan hentar betur í kulda 

en skyrtan.  

Í aðalnámskrá í náttúrufræði og umhverfismennt 2007 stendur: „Maður lærir ekki að saga 

með því að lesa um sagir...“ Í drögunum segir líka „Ef maður ætlar að vísa annarri 

manneskju til vegar, verður hann fyrst að gá að því hvar sú manneskja er stödd.“  

Fjölmargir uppeldisfræðingar og skólaspekingar halda því fram að traust þekking 

einstaklings verði ekki til án persónulegrar reynslu hans af þekkingaratriðinu og tengingu 

þess við raunveruleika sinn. Hafþór Guðjónsson sagði frá því að það sem sér er hvað 

minnisstæðast frá sínum barnaskólaárum er þegar hann gat sýnt foreldrum sínum 

smíðisgripi sem hann hafði sjálfur búið til. Spakmæli eignað Konfusíusi sem uppi var 
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fyrir meira en 2500 árum og er gjarnan notað af þeim sem aðhyllast félagslega 

hugsmíðahyggju segir:  

Segirðu mér frá einhverju er líklegra en hitt að ég gleymi því. 
Sýnirðu mér eitthvað vaknar áhugi minn um stund en óvíst er hve lengi 
hann vakir.  
Virkir þú mig hins vegar til þátttöku í einhverju, mun hugur minn vakna 
og vaka lengi. 

 

Sjálfur man ég best þau atriði úr mínu námi sem tengjast einhvers konar upplifun eða 

þátttöku.  

Góð samræða sem faglega og félagslega sterkur kennari vakir yfir er þátttaka af bestu 

gerð. Samræða sem kemst á flug, fær blóðið til að streyma til höfuðsins og ljós getur 

kviknað þar sem ekkert ljós var fyrir. Hver þekkir ekki þá tilfinningu að það smellur 

eitthvað saman og mynd verður til úr hugmyndabrotum sem fyrir voru og því sem 

félagarnir eða kennarinn lögðu til málanna. Það vantaði bara herslumuninn og hann kom í 

samræðunni. Og tilfinningin sem fylgir þessum litlu sigrum er góð! Höfundar draganna 

að nýju aðalnámskránni gera orð systur Gertrude að sínum þegar þeir skrifa:  

Með því að ræða við nemendur sína fær kennarinn hugmynd um hvað þau 
eru að hugsa og er þá væntanlega betur í stakk búinn en áður að vísa þeim 
veginn.  

 
Samræðan eins og systir Gertrude beitir henni hefur sannað gildi sitt í 

náttúrufræðikennslu en þar er hún drifin áfram af ástríðufullum sölumanni 

ræðanna sem býður upp á áhugaverða ferð í átt að markinu. John Dewey líkti 

einmitt kennaranum við sölumann og sagði „Enginn getur selt nema einhver 

kaupi“. Við hlæjum að manni sem segist hafa selt helling af vörum ef í ljós kemur 

að ekkert hefur hreyfst í hillunum. Á sama hátt er kennari sem hefur stundað 

kennslu allan daginn en getur ekki  með sjálfum sér, vísað á neitt sem bendir til 

þess að nám hafi átt sér stað, ekki í öfundsverðu hlutverki.  

 

Ég spurði í upphafi hvort samræðan gæti gagnast við kennslu í náttúrufræðum. Þeirri 

spurningu minni hefur þegar verið svarað játandi víða í ritgerðinni. Samræðan er 

félagslegt fyrirbæri og flestum mönnum eiginleg. Í hinni nýju aðalnámsskrá í 

náttúrufræðum er haldið á lofti þeirri skoðun að nám sé félagsleg iðja og að 
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kennsluhugmyndir félagslegrar hugsmíðahyggju henti vel við að ná þeim markmiðum 

sem þar eru sett fram. Í henni má víða sjá þess merki að höfundar vilja auka hlut 

samræðunnar í kennslu náttúrufræðigreina.  

Hvatt er til þess að nemendur fái tækifæri til að „ræða um“ og rökræða einstök mál, 

kynnist hinum ýmsu hliðum á hverju máli í gegnum samræðuna. Sérstaklega á þetta við 

um umhverfismennt sem fær stóraukið vægi í nýju Aðalnámsskránni. 

 

Umsvifamikil rannsókn leiddi í ljós að líðan nemanda í skóla stjórnast aðallega af tveimur 

áhrifaþáttum. Annar þeirra snýr að samskiptum og hvernig þau þróast á milli nemandans 

og samnemanda hans. Hinn áhrifaþátturinn snýr líka að samskiptum en nú um samskiptin 

á milli nemandans og kennarans (Johnson og Johnson, 1991). Þessar niðurstöður benda til 

þess að kennarar ættu að auka innbyrðis samskipti innan kennslustofunnar og hvaða 

verkfæri er betur til þess fallið en samræðan í sínum fjölbreytilegustu myndum. Samræða 

sem félagslega fær fagmaður vakir yfir örvar hugsun og rökfesti, virðingu fyrir 

náunganum sem þú átt í samræðum við og hjálpar til við að sætta ágreining á milli 

forþekkingar og nýrrar vísindalegrar vitneskju. Það að innleiða samræðuna enn frekar inn 

í kennslu í grunnskólunum mun koma samfélaginu í heild til góða. Aukin samræða úti í 

skólunum mun færast yfir á þjóðfélagið með nemendunum þegar þeir vaxa úr grasi. Í 

upphafi ritgerðarinnar ræddi ég um bókvit og verkvit og þá skoðun mína og margra 

annarra að verknám hafi átt undir högg að sækja í skólakerfinu. Bókvit sem byggir á 

utanbókarlærdómi án annarrar snertingar við viðfangsefnin skapar ekki traustan 

þekkingargrunn og allra síst í náttúrufræðum þar sem réttur skilningur á hugtökum og 

fyrirbærum er mikilvægari en í flestum öðrum námsgreinum. Samræðan líkt og verklegt 

nám virkjar nemandan sem sinn eigin þekkingarsmið í anda félagslegrar hugsmíðahyggju.  
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