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Ágrip 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að fá innsýn í reynslu, viðhorf og upplifun 

þriggja kennara til heimspekikennslu. Fjallað er um samræðusamfélagið og 

hvort heimspekikennsla geti haft áhrif á félagsfærni nemenda. Markmið 

heimspekikennslu og samræðusamfélagsins er fyrst og fremst að efla 

gagnrýna, skapandi og sjálfstæða hugsun og þroska með nemendum þann 

eiginleika að setja sig í spor annarra. Jafnframt læra nemendur lýðræðisleg 

vinnubrögð með lýðræðislegum aðferðum sem styrkir þá í að vera 

þátttakendur í margbreytilegu lýðræðissamfélagi. Eigindleg rannsóknar-

aðferð var notuð og gagnaöflun fór fram með viðtölum í þremur 

grunnskólum á  höfuðborgarsvæðinu í apríl 2015. 

Nemendur þurfa að fá tækifæri til þess að efla gagnrýna og skapandi 

hugsun þar sem þeir tileinka sér ólík gildi í samskiptum við aðra sem fylgja 

þeim áfram út í lífið. Öllum er hollt að efla virðingu og umhyggju og gefur 

heimspekikennsla nemendum tækifæri til þess. 

Rannsóknarspurning mín er eftirfarandi: Getur heimspekikennsla stuðlað 

að aukinni félagsfærni nemenda? Með þessa spurningu að leiðarljósi voru 

tekin viðtöl við þrjá heimspekikennara á efsta stigi grunnskóla og þeir 

spurðir út í heimspeki og samræðusamfélagið; hvort þeir teldu að aðferðir 

heimspekinnar hefði áhrif á  félagsfærni nemenda.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa vísbendingu um að heimspekikennsla 

geti haft áhrif á félagsfærni nemenda, heimspekileg samræða þroskar 

gagnrýna og skapandi hugsun auk þess sem nemendur þjálfi þann eiginleika 

að setja sig í spor annarra, sýna virðingu og samkennd. 
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Abstract 

Thinking together in a philosophical way – countless opportunities for 

learning 

The goal of teaching philosophy is primarily to promote critical, creative and 

independent thinking and develop the ability to feel compassion for others. 

Furthermore, students learn the methods of problem solving and they are 

encouraged to think in a democratic way. That way they will become 

independent citizens in a democratic society.  

The research question was: Can philosophy lessons increase student´s 

social skills? With this question in mind, three philosophy teachers, all 

teaching at the top level of primary school, were interviewed. The aim of 

this study was to gain insight into the experiences and attitudes of these 

three philosophy teachers. As well as to investigate whether teaching 

philosophy can improve student’s social skills. A qualitative method was 

used for interviews and data collection in three primary schools.  

As students adopt philosophical thinking and problem solving, they get 

the opportunity to develop critical and creative thinking. They get to 

interact with peers in new ways in the philosophical environment 

controlled by the teacher and that way they are able to develop their social 

skills. 

Results indicate that teaching philosophy can help students develop 

critical and creative thinking, as well as developing their social skills and 

increasing their respect and compassion for others. 
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1 Inngangur 

Skólinn er stór þáttur í daglegu lífi nemenda og mikilvægt er að umhyggja 

og virðing fái að dafna til þess að farsæl samskipti eigi sér stað. Hlutverk 

kennara er að huga að velferð nemenda, mennta þá og efla hæfni þeirra í 

samskiptum þar sem samskiptahæfni hefur áhrif á líðan og námsárangur 

nemenda. Umhyggjusamir kennarar hlusta með virkum hætti og gefa 

nemendum tækifæri til að segja frá reynslu sinni, líðan, viðhorfum og 

hugmyndum.  

Samkvæmt Aðalnámskrá (2011) ber kennurum að gefa nemendum 

tækifæri til sjálfstæðra vinnubragða, efla samkennd og umburðarlyndi. 

Hvetja þarf nemendur til skoðanaskipta og efla lýðræðisleg vinnubrögð. 

Mikilvægt er að rækta gagnkvæma virðingu og umhyggju og ber kennurum 

því að leggja fyrir viðfangsefni sem efla samskiptahæfni og siðferðiskennd 

barna. Ef lýðræðislegir starfshættir eru fyrir hendi stuðla þeir að sjálfstæði 

barna, þau geta og þora að setja fram skoðanir sínar, sýna ábyrgð og 

frumkvæði. Heimspekileg samræða reynir á fyrrnefnda þætti hjá hverjum 

og einum. Með því að nota aðferðina markvisst er um leið verið að efla 

sjálfstæð vinnubrögð nemenda, efla gagnrýna og skapandi hugsun, þjálfa 

virka hlustun og auka skilning í samræðum og samvinnu.  

Ég er grunnskólakennari að mennt og hef starfað sem slíkur síðan ég 

útskrifaðist árið 2002. Reynsla mín bendir til þess að börn og ungmenni séu 

mörg í vanda stödd þegar kemur að gagnrýnni hugsun og félagslegum 

samskiptum. Samfélagið hefur tekið miklum breytingum frá því sem áður 

var og áherslur í lífi fólks hafa breyst. Upplýsingaöld og hnattvæðing er 

nútíminn og hafa nemendur jafnvel enn ríkari þörf en áður fyrir að efla 

sjálfstæða og gagnrýna hugsun til þess að geta verið virk í margbreytilegu 

samfélagi. Nám þarf að tengjast fyrri reynslu nemenda, viðfangsefni þurfa 

að vera skýr og markviss þannig að nemendur læri að hugsa á gagnrýninn 

hátt og tjá sig með slíkum hætti. Ég hef lengi haft áhuga á heimspekilegri 

samræðu og félagsfærni nemenda og þótti því tilvalið að tengja þessa tvo 

þætti saman í ritgerð minni. 
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1.1 Markmið rannsóknar 

Í ritgerðinni verður fjallað um heimspeki með börnum, samræðusamfélagið 

og félagsfærni nemenda. Markmið rannsóknarinnar er að skoða viðhorf 

heimspekikennara til heimspekikennslu og draga fram mikilvægi 

heimspekikennslu fyrir félagsfærni nemenda. Rætt var við þrjá 

heimspekikennara sem hafa reynslu af heimspekikennslu á unglingastigi. 

Með viðtölunum ætla ég að draga fram þá þætti sem þeir telja að ýti undir 

félagsfærni og hugsanlega þá þætti sem standa í veginum og munu 

niðurstöður mínar meðal annars vera byggðar á þeirra viðhorfum. Með 

rannsókninni verður leitast við að svara eftirfarandi spurningu: 

 Getur heimspekikennsla stuðlað að aukinni félagsfærni nemenda? 

Settar eru fram tvær undirspurningar sem styðja við rannsóknar-

spurninguna og eru þær eftirfarandi: 

 Hvað er samræðusamfélag að mati kennara og hvernig þróast 
samræðuferlið með nemendum?  

 Hefur heimspekileg samræðuaðferð áhrif á félagsfærni nemenda? 

Ástæðan fyrir vali á rannsóknarspurningum mínum er áhugi minn á að 

skoða hvernig heimspekikennsla og samræðusamfélagið getur haft áhrif á 

félagsfærni. Heimspekikennsla og félagsfærni nemenda verða skoðuð í 

fræðilegu samhengi og tel ég að rannsókn mín geti nýst grunnskóla-

kennurum í að efla félagsfærni nemenda með leiðum heimspekinnar. 

Tekin voru opin viðtöl við þrjá heimspekikennara sem hafa mikla reynslu 

af heimspekikennslu á unglingastigi í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Þátttakendur voru valdir af rannsakanda með markmið rannsóknarinnar í 

huga, þar sem bakgrunnur þeirra og reynsla á heimspekikennslu var 

lykilatriði. Ég tel að opin viðtöl henti rannsókn minni þar sem ég er að leita 

eftir viðhorfum og upplifun kennara á heimspekikennslu og samræðu-

aðferðinni og hvort þessar aðferðir stuðli að félagsfærni nemenda. Mín von 

er sú að ritgerðin geti nýst öðrum kennurum í starfi og gefi þeim ákveðnar 

hugmyndir um heimspekikennslu þar sem þeir geta nálgast nemendur sína 

á lýðræðislegan, opinn og einlægan hátt.  

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Hér verður fjallað um markmið rannsóknarinnar út frá rannsóknar-

spurningunum, markmið Aðalnámsskrár, fræðilegan bakgrunn og 

lykilhugtök. Rætt er um helsta hugmyndasmið barnaheimspekinnar, 
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Matthew Lipman, og aðferðir hans, samræðusamfélagið, markmið og 

námsmat. Einnig er fjallað um félagsleg samskipti og félagsfærni og komið 

inn á þroskakenningar barna, umhyggjusiðfræði og skólastarf sem og tengsl 

við aðrar rannsóknir. Gerð er grein fyrir þeirri aðferðafræði sem notuð var 

við rannsóknina og sagt frá gagnaöflun þar sem tekin voru opin viðtöl og 

fjallað um val á þátttakendum, gagnagreiningu og réttmæti gagna. Að 

lokum er greint frá niðurstöðum og í kjölfarið fylgja umræður þar sem 

fjallað er um niðurstöður rannsóknarinnar.   

1.3 Aðalnámskrá 

Skólar eru þær stofnanir samfélagsins sem annast menntun komandi 

kynslóða og búa þær undir þátttöku í virku lýðræði og gefa tækifæri til að 

mæta félagslegum og menningarlegum upplifunum. Menntastofnanir eiga 

að stuðla að almennri menntun og leitast við að haga störfum sínum í 

samræmi við stöðu og þarfir nemenda. Hlutverk kennara er að virkja og efla 

hvern og einn nemanda. Skólarnir eru vettvangur þar sem leggja ber áherslu 

á lýðræði, þar sem börn eiga að finna að þau séu hluti af hóp og samfélagi 

og þar sem virðing á að einkenna öll samskipti. Mikilvægt er að litið sé á 

börn sem virka borgara og þau fái tækifæri til að hafa áhrif á námsumhverfi 

sitt. Með heimspekikennslu og samræðuaðferðinni bregðast kennarar við 

þeim þætti og koma til móts við lýðræðislegt samfélag. Grundvallaratriðið í 

heimspekilegum samræðum er að vinna út frá reynsluheimi nemenda og 

nálgast þannig nýjar hugmyndir og stuðla jafnframt að sjálfstæðum og 

lýðræðislegum vinnubrögðum hjá hverjum og einum (Aðalnámskrá, 2011; 

Hreinn Pálsson, 2002; Sigurður Björnsson, 2000).  

Mikilvægt er að kennarar vinni samkvæmt nýrri Aðalnámskrá (2011) en 

samkvæmt henni eru gerðar miklar kröfur um lýðræðisleg vinnubrögð og 

samvinnu nemenda. Aðalnámskráin er ramminn um skólastarfið og er 

leiðsögn um tilgang þess og markmið. Hún birtir heildarsýn á menntun og 

útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í lögum þegar kemur að menntun. 

Aðalnámskrá er ætluð stjórnendum, kennurum og öðru starfsfólki í 

skólakerfinu og nýtist til að framfylgja þeim viðmiðum og markmiðum sem 

sett eru fyrir grunnskólanemendur. Menntastefnan sem birt er í 

Aðalnámskrá er reist á sex grunnþáttum menntunar og eru þeir leiðarljós 

við námskrárgerð skóla landsins. Grunnþættirnir eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Allir 

grunnþættirnir eiga sér stoð í löggjöf fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla. 

Önnur löggjöf þar sem finna má ákvæði um menntun og fræðslu í 

skólakerfinu, svo sem lög um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla, 
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hafa einnig áhrif á grunnþætti menntunar. Tekið er tillit til alþjóðlegra 

samninga sem Ísland er aðili að, svo sem Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna og stefnu alþjóðlegra stofnana, til dæmis stefnumörkun UNESCO 

um almenna menntun og sjálfbæra þróun sem og stefnumörkun 

Evrópuráðsins um lýðræði og mannréttindi. Grunnþættirnir sex snúast 

meðal annars um læsi á samfélag og menningu, þannig að börn og 

ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega og öðlist færni í að 

vinna með öðru fólki. Þeir eru miðaðir að samfélagi hvers tíma fyrir sig og er 

ætlað að stuðla að auknu jafnrétti og lýðræði. Grunnþættirnir eiga að vinna 

að því að samfélagið fái vel menntað og heilbrigt fólk sem tekur þátt í að 

breyta samfélaginu til betri vegar á sama tíma og fólk verði fært um að 

njóta eigin menntunar (Aðalnámskrá, 2011: 16). 

Grunnþættir menntunar tengjast allir innbyrðis í menntun og skólastarfi 

og eru háðir hver öðrum. Þeir byggjast á þeirri hugmynd að ekki geti orðið 

virkt lýðræði án læsis á táknkerfi og samskiptakerfi samfélagsins. Virkt 

lýðræði þrífst aðeins ef jafnframt er stuðlað að hvers kyns jafnrétti milli 

einstaklinga og hópa í samfélaginu. Það er því eitt af meginhlutverkum 

menntakerfisins að kenna nemendum að rækta það viðhorf að samfélagið 

eigi að byggjast á lýðræðislegum grunni og að einstaklingarnir sem í því búa 

eigi að vera gagnrýnir og með framtíðarsýn. Þegar kemur að rökhugsun og 

gagnrýnni hugsun hjá nemendum segir í Aðalnámskrá (2011); 

Efla ber rökhugsun og gagnrýna hugsun nemenda sem og 

skapandi hugsun og lausnaleit. Nemendur eiga að þjálfast í að 

rökræða og rökstyðja mál sitt í ræðu og riti. Mikilvægt er að 

nemendur læri að ígrunda eigin hugsanir og geri sér grein fyrir 

hvaða áhrif tilfinningar hafa á hugsanagang þeirra, heilbrigða 

dómgreind og hæfileika til þess að bregðast við nýjum 

aðstæðum (Aðalnámskrá, 2011: 38). 

Eitt meginmarkmið náms í grunnskóla er alhliða þroski og menntun 

einstaklingsins og eru þekking, leikni og hæfni lykilhugtök í Aðalnámskránni. 

Hugtakið hæfni felur í sér þekkingu og leikni og er samofið siðferðilegum 

viðhorfum nemenda. Með því að skilgreina þá hæfni, sem stefnt er að frá 

upphafi skólagöngu, er lagður grunnur að heildstæðri almennri menntun. 

Hæfni snýr að nemandanum sjálfum og er nemendamiðuð útfærsla á 

grunnþáttum og áhersluþáttum. Nám í grunnskóla þarf að taka til allra 

þessara þátta þar sem tekið er mið af aldri og þroska nemenda. Kröfur um 

sértæka og almenna menntun eru settar fram sem hæfniviðmið samkvæmt 

Aðalnámskrá, hæfniviðmið vísa til þekkingar jafnt sem vinnubragða. 
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Hæfniviðmiðum, sem lúta að félagsþroska, verður aðeins náð ef nemendur 

fá tækifæri til samvinnu og með lýðræðislegum vinnubrögðum. Mikilvægt er 

að nemendur tileinki sér í daglegu lífi ýmsa þætti til þess að vera virkir 

þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi. Má þar nefna samskiptahæfni, virðingu, 

umburðarlyndi og skilning á uppbyggingu lýðræðislegs þjóðfélags. 

Kennsluaðferðir og vinnubrögð í skólanum eiga að þjóna þeim 

hæfniviðmiðum sem stefnt er að (Aðalnámskrá, 2011). 

1.4 Fræðilegur bakgrunnur 

Lýðræðisþjóðfélög byggjast á grundvallargildunum frelsi, jafnrétti og 

systkinalagi. Frelsi til að tjá skoðanir og taka frumkvæði er mikilvægt fyrir 

alla. Réttur fólks til að njóta andlegra og efnislegra gæða felst í tækifærum 

til menntunar og að taka þátt í menningarlífi, búa við félagslegt og 

efnahagslegt öryggi auk öryggis heilsu og réttarfars. Systkinalag einkennist 

af umhyggju og umburðarlyndi, samkennd og samábyrgð. Hver og einn 

hefur réttindi, skyldur og ábyrgð gagnvart öðrum í okkar samfélagi sem og á 

alþjóðavísu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Í almennum hluta Aðalnámskrá (2011) má sjá að eitt af meginverkefnum 

grunnskólanna er að efla rök- og gagnrýna hugsun hjá nemendum. 

Nemendur eiga að fá tækifæri til þess að þjálfa sig í rökræðum og að 

rökstyðja mál sitt, bæði í ræðu og í riti. Mikilvægt að kenna nemendum að 

ígrunda eigin hugsanir og hvaða áhrif tilfinningar geta haft á hugsanagang 

þeirra. Einnig er talað um í Aðalnámskrá mikilvægi þess að efla 

samskiptahæfni, félagsvitund og sjálfstæði nemenda, kenna þeim að setja 

sig í spor annarra og finna fyrir samhug og samkennd. Grundvöllur fyrir 

góðum samskiptum er umhyggja og virðing þar sem nemendur þurfa að 

læra að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum í umhverfi sínu. Það er því 

mikilvægt að kennarar móti starf sitt og samskipti sín með umhyggjuna að 

leiðarljósi því þeir eru fyrirmyndir nemenda sinna. Einstaklingar þurfa að 

kunna að taka afstöðu til siðferðilegra álitamála og vera virkir í að móta 

samfélagslega sýn. Þar spilar virðing fyrir manngildum og heilbrigði barna og 

ungmenna stóran þátt, það er að segja virðing fyrir þeim viðhorfum, því 

gildismati og því siðferði sem að börn og ungmenni hafa að geyma. 

Í kaflanum grunnþættir menntunar í Aðalnámskrá - almennum hluta 

(2011) segir í hluta 2.1.3. um lýðræði og mannréttindi að ein af 

forsendunum fyrir lýðræði sé að borgararnir temji sér samábyrgð, 

meðvitund og virkni þegar kemur að lýðræðislegum málefnum. Einnig segir 

að lýðræði sé mikilvægt í daglegu starfi skólans þar sem nemendur læri um 

lýðræðisleg samfélög, ásamt því að kenna nemendum að bera virðingu fyrir 
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manngildi hvers og eins. Gert er ráð fyrir því að börn og ungmenni í skólum 

læri um lýðræði með þeim lýðræðislegu aðferðum sem skólinn hefur upp á 

að bjóða. 

Hugmyndir John Deweys um menntun og skólastarf eru að samræður 

nemenda efli hugsun þeirra og styrki hvern og einn námslega. Skólastarfið á 

að virkja nemendur og samræður eru kjörin leið til þess. Samræðan getur 

dregið fram aðalatriðin og beint athyglinni að þeim og fengið nemendur til 

þess að læra af eigin reynslu og af öðrum (Dewey, 2000).  

Samræður á milli nemenda gefa tilefni til að skoða hluti út frá ýmsum 

sjónarhornum. Nemendur fá tækifæri til að rifja upp það sem þeir hafa lært 

einir og sér og einnig geta þeir metið hvað þeir hafa lært af því að ræða við 

aðra nemendur og heyra þeirra sjónarmið og skilning á umræðuefninu. 

Þekking og skilningur byggist upp í félagslegum samskiptum sem gefa 

tækifæri til að öðlast merkingu og byggja upp þekkingu. Mikilvægt er að 

nemendur fái tækifæri til að þroska hæfni í að skoða ýmsar hliðar mála, 

setja sig í spor annarra, tjá skoðanir sínar og upplifun, samhæfa sjónarmið 

og fylgja niðurstöðum eftir í samvinnu við aðra. Samræðan er samskiptaferli 

þar sem þátttakendur hjálpa hver öðrum að orða hugsun sína og öðlast 

dýpri skilning á viðfangsefnum. Ef efla á gagnrýna, skapandi og sjálfstæða 

hugsun og gera nemendur virkari í námi sínu og dýpka þekkingu þeirra, þá 

virkar lýðræðisleg samræða einna best (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; 

Sjöfn Guðmundsdóttir, 2009). 

1.5 Lykilhugtök 

Hér verður gerð grein fyrir nokkrum lykilhugtökum í ritgerðinni: heimspeki 

með börnum, gagnrýnin hugsun, samræðusamfélag, félagsfærni og 

umhyggja. 

Heimspeki með börnum: Heimspeki með börnum, sem oft er 

skammstöfuð P4C á ensku, er hugmyndafræði sem á sér ákveðna sögu og 

ákveðnar fræðilegar rætur. Heimspekingurinn Matthew Lipman hefur þróað 

heimspeki með börnum og leitar hann meðal annars í hugmyndir John 

Deweys. Markmið heimspekikennslu með börnum er fyrst og fremst að efla 

gagnrýna og skapandi hugsun með lýðræðislegum vinnubrögðum 

samræðunnar. Í heimspekilegum samræðum er mikilvægt að vinna út frá 

reynsluheimi nemenda og nálgast þannig nýjar hugmyndir (Hreinn Pálsson, 

2002; Sigurður Björnsson, 2000).  

Eitt af mikilvægastu markmiðum innan barnaheimspekinnar er að byggja 

upp samræðusamfélag sem gefur nemendum tækifæri til þess að heyra og 

virða skoðanir annarra og bera saman við sín eigin sjónarmið. Opnar 
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samræður eru mikilvægar og að byggja upp traustvekjandi umhverfi þar 

sem skoðanaskipti eru æskileg (Dewey, 2010; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007; Ólafur Páll Jónsson, 2011). 

Gagnrýnin hugsun: Páll Skúlason skilgreinir gagnrýna hugsun svona: 

Gagnrýnin er sú hugsun sem fellst ekki á neina skoðun eða 

fullyrðingu nema hún hafi fyrst rannsakað hvað í henni felst og 

fundið fullnægjandi rök fyrir henni. Með öðrum orðum: 

gagnrýnin hugsun leitar að nýjum og betri rökum fyrir 

skoðunum sínum og hugmyndum og er þar af leiðandi sífellt að 

endurskoða þær (Páll Skúlason, 1987a: 70). 

Samkvæmt Lipman (2003) er góð hugsun þegar manneskjan hugsar 

sjálfstætt út fyrir fyrirframgefinn ramma. Einkenni góðrar hugsunar eru 

einnig það að vera fær um að taka eftir því sem máli skiptir og færa fyrir því 

rök, viðeigandi og réttlát. Að geta borið umhyggju fyrir öðrum skiptir einnig 

máli, sem og að geta hugsað á rökréttan hátt um það sem er og það sem 

ætti að vera til staðar svo hugsun geti talist gagnrýnin og skapandi.  

Samræðusamfélag: Samkæmt Lipman (2003) er samræðusamfélagið eitt 

meginmarkmiðið í heimspeki með börnum. Samræðusamfélagið snýr að því 

að rannsaka möguleika, það er sannleiksleitin og rannsóknin sem gefur 

heimspekilegum samræðum gildi (Róbert Jack, 2006). 

Í samræðusamfélaginu sitja nemendur og kennari saman í hring í 

skólastofunni og eiga í opnum lýðræðislegum samræðum sem kennari leiðir 

áfram. Innan samræðusamfélagins má til dæmis lesa sögur Lipmans eða 

vinna út fá öðrum kveikjum. Það fer í gang hugarflæði og nemendur leita og 

rökræða saman af virðingu og umburðarlyndi. Innan samræðusamfélagsins 

fá nemendur tækifæri til þess að læra að hugsa, rökræða og tjá sig með 

gagnrýnum hætti og læra jafnframt að vera skýrir og markvissir þegar 

kemur að viðfangsefnum (Ólafur Páll Jónsson, 2011). 

Félagsfærni: Hugtakið félagsfærni er notað yfir þá hegðun sem á sér stað 

í félagslegum samskiptum við aðra. Félagsfærni byggist á færni í 

samskiptum tveggja eða fleiri einstaklinga, samskipti verða þegar 

einstaklingur sendir frá sér skilaboð sem eru skilin og móttekin af öðrum. 

Félagsfærni er talin vera lærð hegðun og einstaklingar byrja að tileinka sér 

þessa færni á æskuárum í félagslegum samskiptum (Hargie, 2006; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Umhyggja: Menntunarfræðingurinn og heimspekingurinn Nel Noddings 

leggur mikla áherslu á vægi umhyggju í skólanum en hugtakið leggur áherslu 
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á tengslamyndun og gefandi samskipti. Umhyggja er mikilvæg þegar kemur 

að tengslamyndun og er sýnd með því að veita virka hlustun, sýna virðingu 

og veita skilning, sýna samkennd og umburðarlyndi gagnvart sjálfum sér 

sem og öðrum (Elva Önundardóttir, Gunnur Árnadóttir og Sigríður 

Sturludóttir, 2006; Noddings, 2008).  

Umhyggja er kennd með gagnkvæmum tengslum í umhyggjusömum 

samskiptum. Umhyggjan verður að koma innan frá og hún þróast út frá 

reynslu þeirra sem veita hana og þiggja (Noddings, 2008; Rutherford, 2001). 
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2 Heimspeki með börnum 

Í kaflanum er fjallað um heimspeki með börnum og heimspekinginn 

Matthew Lipman. Rætt er um samræðusamfélagið og markmið þess og gerð 

grein fyrir kennsluaðferð Lipmans í heimspekikennslu með börnum. Einnig 

er fjallað um námsmat og hlutverk nemenda og kennara í samræðunni.  

Skólar eru þær stofnanir samfélagsins sem annast menntun komandi 

kynslóða og búa þær undir þátttöku í virku lýðræði, þjálfa gagnrýna og 

skapandi hugsun og gefa nemendum tækifæri til að geta mætt félagslegum 

og menningarlegum upplifunum. Menntastofnanir eiga að stuðla að 

almennri menntun og leitast við að haga störfum sínum í sem fyllsta 

samræmi við stöðu og þarfir hvers og eins. Skólarnir eru vettvangur þar sem 

leggja ber áherslu á lýðræði, þar sem börn eiga að finna að þau séu hluti af 

hóp og samskiptin einkennist af virðingu (Aðalnámskrá, 2011). 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var fullgildur á Íslandi árið 1992 en 

fullgilding hans felur í sér að Ísland er skuldbundið til að virða og uppfylla 

ákvæði sáttmálans. Barnasáttmálinn var lögfestur á Íslandi 20. febrúar 2013 

og er nú hluti af íslenskri löggjöf. Í 29. grein Barnasáttmálans um markmið 

menntunar segir að menntun eigi að gefa börnum tækifæri til að þroskast á 

eigin forsendum, rækta hæfileika sína og undirbúa þau til að lifa ábyrgu lífi í 

frjálsu þjóðfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, jafnréttis kynjanna 

og vináttu allra þjóða og þjóðernishópa. Einnig segir í sömu grein í 

Barnasáttmálanum að stuðla beri að virðingu fyrir mannréttindinum, 

mismunandi menningarlegri arfleifð, tungu og gildismati, öðru fólki og 

náttúrulegu umhverfi mannsins (Barnasáttmáli, 1989). 

Skólakerfið er oft fastmótað þegar kemur að bóklegu námi og byggja 

þarf upp skólastarf þar sem gagnrýnin hugsun fær betur notið sín. Nám og 

líf nemenda tengist og raunveruleg menntun sem hjálpar þeim í hinu 

almenna lífi er mikilvæg. Nemendur mættu fá tækifæri til að prófa sig meira 

áfram, þannig efla þeir frekar gagnrýna hugsun, læra að leysa viðfangsefni 

og verkefni og öðlast þar með reynslu sem nýtist þeim í daglegum 

áskorunum. Í skólastarfi þar sem unnið er í litlum hópum eru meiri líkur á að 

samskipti bekkjarfélaga einkennist af meira jafnræði. Það er hvatning fyrir 

kennara til að nýta sér verkefni þar sem nemendur geta tjáð skoðanir sínar 

á frjálslegan máta, rætt sín á milli, deilt, rökrætt og komist að samkomulagi. 

Heimspeki á fullt erindi inn í grunnskóla því með heimspekikennslu er verið 

að virkja nemendur og gefa þeim tækifæri til að tjá sig með gagnrýnum 
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hætti. Markmiðið með heimspekikennslu er að efla gagnrýna og skapandi 

hugsun hjá nemendum, vinna með lýðræðisleg vinnubrögð og virkja hugsun 

hjá hverjum og einum. Eitt mikilvægasta markmið barnaheimspekinnar er 

að byggja upp samræðusamfélag og markmiðið er að nemendur bæti sig 

smám saman í gagnrýninni hugsun. Þátttaka í samræðufélagi gefur 

nemendum tækifæri til þess að heyra og virða skoðanir annarra og bera 

saman við sín eigin sjónarmið. Mikilvægt er að stunda opnar samræður og 

byggja upp traustvekjandi umhverfi þar sem skoðanaskipti eru æskileg. 

Þannig efla nemendur umburðarlyndi, læra að virða og meta skoðanir 

annarra og sýna hver öðrum vinsemd og virðingu (Dewey, 2010; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007; Ólafur Páll Jónsson, 2011). 

2.1 Matthew Lipman 

Samræðutilraunin er unnin út frá hugmyndafræði barnaheimspekinnar og 

Matthew Lipman er sá heimspekingur sem hvað lengst hefur gengið í að 

þróa heimspeki með börnum. Róbert Jack (2006) fjallar um hugmyndir hans 

í bók sinni Hversdagsheimspeki en Matthew Lipman hefur leitað í smiðju 

ýmissa fræðimanna og heimspekinga og nýtt sér hugmyndir þeirra. Hann 

hefur meðal annars unnið útfrá hugmyndum Deweys og þróað áfram 

hugmyndir hans um lýðræðislegt skólastarf. Eftir að Lipman kenndi við 

Columbia háskólann í New York á síðari hluta sjöunda áratugarins hóf hann 

að innleiða heimspekikennslu á yngri skólastigum. Sem háskólakennari fann 

hann fyrir skorti á rökhugsun hjá nemendum og taldi að slík kennsla ætti 

heima á yngri stigum. Að mati Lipmans áttu háskólanemendur að hafa 

tileinkað sér vissa færni í gagnrýninni og skapandi hugsun. Hann útbjó því 

námsefni fyrir börn sem átti að auka færni þeirra í rökræðu, gagnrýnni og 

skapandi hugsun og efla dómgreind. Hann samdi sérstakar sögur sem hann 

notaði við kennslu sína, sögur sem hafa verið þýddar á íslensku af 

upphafsmanni barnaheimspekinnar á Íslandi, Hreini Pálssyni, en Hreinn er 

stofnandi Heimspekiskólans og lærði heimspeki hjá Lipman. Fyrsta bók 

Lipmans, Uppgötvun Ara, var hugsuð fyrir börn í kringum tólf ára. Síðar 

samdi hann fleiri bækur fyrir yngri nemendur. Bækur Lipmans eru 

heimspekilegar og eiga að vekja börn til umhugsunar og hafa aðferðir hans 

verið þróaðar áfram og eru meðal annars notaðar í leikskólum (Jóhanna 

Kristín Guðmundsdóttir, 2010). 

Hreinn Pálsson fjallar um í grein sinni Samræður og siðfræðikennsla að 

margar hefðbundnar kennsluaðferðir skorti almennt tengsl við gagnrýna og 

skapandi hugsun hjá nemendum. Samræðan er mikilvægt vogarafl þar sem 

reynir á sjálfstæða hugsun, hugrekki og áræðni hjá nemendum þegar þeir 
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taka þátt í samræðum (Hreinn Pálsson, 1999; Jóhanna Kristín 

Guðmundsdóttir, 2010; Róbert Jack, 2006).  

Lipman leggur áherslu á að stofna samræðusamfélag meðal nemenda, 

þar sem skólastofunni er breytt í samræðufélag og áherslan sé á að 

nemendur hlusti hver á annan af virðingu og umburðarlyndi. Innan 

samræðusamfélagsins eru sögur Lipmans lesnar, þá tekur við hugarflæði um 

sögurnar þar sem leitað er að því sem vekur áhuga eða undrun nemenda og 

að lokum fara fram rökræður um það sem kom út úr hugarflæðinu. 

Samræðusamfélag í anda Lipmans lýtur að því að rannsaka möguleika, það 

er hin leitandi rannsókn og sannleiksleitin sem gefur heimspekilegum 

samræðum gildi. Lipman telur að góð hugsun sé sjálfstæð, gagnrýnin og 

einkennist af röklegu samhengi. Mikilvægt er að taka eftir því sem skiptir 

máli og geta jafnframt borið umhyggju fyrir öðrum og hugsað á rökréttan 

hátt. Lipman skilgreinir samræður sem samtal tveggja eða fleiri þar sem 

áhugi beinist að ákveðnu umræðuefni og allir eru þátttakendur. Þar skiptast 

þeir á skoðunum og deila hugsunum sínum. Samræðan er það sem gerir 

manninn að virkri félagsveru og leiðin að því markmiði er að nota 

tungumálið sem menningarlegt verkfæri (Jóhanna Kristín Guðmundsdóttir, 

2010; Lipman, 2003; Róbert Jack, 2006).   

Samræðusamfélagið er ferli sem þarf að þróast hægt og rólega. 

Nemendur læra smám saman að taka tillit til hvers annars, hlusta, sýna 

virðingu, deila hugmyndum og verða sjálfstæð. Samræðan er flókið ferli og 

getur haft áhrif á sjálfsþekkingu og sjálfsaga, hamingjuríkara líf, félags- og 

siðgæðisþroska og almennt meiri ánægju hjá hverjum og einum. Það má því 

segja að það sé til mikils að vinna og hlutverk nemenda sé stórt. Í 

samræðufélaginu deila nemendur hugmyndum, skapa nýjar hugsanir og 

þannig læra nemendur hver af öðrum. Umhverfið skiptir miklu máli, traust, 

vinsemd og umburðarlyndi þarf ávallt að ríkja og mikilvægt er að nemendur 

og kennari kynnist hver öðrum og nemendur fái tækifæri til að bæta sig 

smám saman í gagnrýnni hugsun (Róbert Jack, 2010; Sharp 1992).  

Skólar fara mismunandi leiðir þegar kemur að því að styrkja og þroska 

félagsfærni nemenda. Samvinna skiptir miklu máli sem og samkennd, 

skilningur, hjálpsemi og virðing þegar efla á félagsvitund hvers og eins. 

Lýðræðislegt samstarf er grundvöllur fyrir ofangreinda þætti en lýðræðislegt 

samstarf felur í sér jafngildi allra manna, virðingu fyrir einstaklingnum og 

samábyrgð. Menntun er félagslegt ferli og samkvæmt Dewey þarf sérhver 

manneskja að menntast á marga vegu til að ná að þroskast og blómstra. 

Mikilvægt er að vinna út frá bakgrunni og menningu nemenda, á þeirra 

eigin forsendum, áhugasviði og getu hvers og eins, þar sem þekkingarleit er 
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byggð á reynslu. Menntun felst í samræðu milli kennara og nemenda og 

byggir á reynslu þeirra og þarf því að vera tengd ígrundun til þess að gera 

hana merkingarbæra (Dewey, 2010).     

2.2 Markmið samræðunnar og heimspekikennslu 

Lipman (2003) skilgreinir samræður sem samtal tveggja eða fleiri þar sem 

áhugi beinist að ákveðnu umræðuefni og allir eru þátttakendur. Þar skiptast 

þeir á skoðunum og deila hugsunum sínum. Markmkið heimspekikennslu er 

að auka lýðræði og gagnrýna hugsun meðal nemenda og gera þá þannig 

betur í stakk búna til að takast á við líf og starf í margbreytilegu og 

fjölmenningarlegu lýðræðissamfélagi. Samræðan er leitandi og kryfjandi og 

hægt er að þjálfa samræðuleikni með því að temja sér að spyrja viðeigandi 

spurninga á viðeigandi stöðum. Samræðan leiðir menn á nýjar slóðir og 

dregur fram hugmyndir sem ekki voru til staðar, vekur upp spurningar sem 

ekki var spurt í upphafi og leiðir til niðurstöðu sem enginn sá fyrir. Þegar 

unnið er með nemendum í heimspeki þá skiptir bakgrunnur þeirra og 

menning miklu máli. Kennarinn þarf að vera meðvitaður um þá þætti og 

vinna út frá forsendum nemenda, áhugasviði og getu hvers og eins. Skólinn 

er samfélagsstofnun og tekur mið af tíðaranda samfélagsins og því er 

mikilvægt að efla sjálfstæða og gagnrýna hugsun nemenda þannig að þeir 

geti nýtt hæfileika sína hvar og hvenær sem er. Kennarar verða að gefa 

nemendum tækifæri til þess að skapa meira, tjá upplifun og tilfinningar 

sínar og læra í gegnum reynslu, prófa sig áfram, læra með því að kanna og 

rannsaka viðfangsefni (Dewey, 2010; Hreinn Pálsson, 2002).  

Grundvallaratriðið í heimspekilegum samræðum er að vinna út frá 

reynsluheimi nemenda og nálgast þannig nýjar hugmyndir. Viðhorf skipta 

miklu máli þegar kemur að menntun og Dewey lagði þrjú viðhorf til 

grundvallar allri raunverulegri menntun; opinn hugur, einlægni og ábyrgð. 

Þessir þættir stuðla að sjálfstæðum og lýðræðislegum vinnubrögðum hjá 

nemendum (Sigurður Björnsson, 2000).  

Í samræðunni gefst tækifæri til að skiptast á skoðunum, læra að meta 

margbreytileikann og bera virðingu fyrir honum, hlusta á aðra og færa rök 

fyrir máli sínu. Markmið samræðunnar er fyrst og fremst að efla með 

nemendum gagnrýna hugsun og sjálfstæða dómgreind, auka þroska og 

kenna þeim að setja sig í spor annarra. Samræðan hjálpar og hvetur einnig 

nemendur til sjálfstæðrar hugsunar og eykur skilning þeirra á málefnum 

líðandi stundar, sem og byggir þau upp fyrir framtíðina. Heimspekina þarf 

að stunda jafnt og þétt því á þann hátt læra nemendur smám saman að 
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ræða á opinn og gagnrýninn hátt, sýna virðingu og umburðarlyndi (Dewey, 

2010; Gregory, 2008). 

Með markvissri heimspekikennslu þróa nemendur betri samstarfs-

hæfileika, læra virka hlustun og tjá sig. Nemendur fá skýrari sýn á eigin 

tilfinningar og líðan og öðlast aukna samfélagslega vitund og eru í virkri 

þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Hugsun þroskast og nemendurnir þjálfast 

í að hugsa um eigin hugsun. Aðferðin gerir nemendur betur í stakk búna til 

að takast á við verkefni lífsins (Gregory, 2008). 

2.3 Samræðusamfélagið 

Í skólasamfélaginu er mikilvægt að hafa opnar lýðræðislegar samræður með 

nemendum og byggja traustvekjandi umhverfi þar sem skoðanaskipti eru 

æskileg og efla þar með umburðarlyndi. Með því að nota samræður í 

kennslu er meðal annars verið að vekja áhuga nemenda á efninu og fá þá til 

að skiptast á skoðunum og að rökræða saman. Nemendur fá tækifæri til að 

skoða málefni út frá fleiru en einu sjónarhorni, hugsa um efnið og ígrunda 

það nánar. Samræðan hefur það gildi að undirbúa nemendur til að taka þátt 

í lífi og starfi í nútímasamfélagi. Í  2. grein grunnskólalaga er kveðið á um að 

undirbúa þurfi nemendur fyrir líf og starf í nútímasamfélagi þar sem 

samskipti í gegnum samræður eru stór hluti af lífi fólks. Samræðan gefur því 

gott tækifæri til að fylgja þáttum grunnskólalaganna (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999; Lög um Grunnskóla nr. 66/1995; Sjöfn Guðmundsdóttir, 2009). 

Samræðusamfélag er ferli þar sem þátttakendur þurfa að vera virkir og 

gagnrýnir í hugsun, mikilvægt er að traust ríki í hópnum og nemendur efli 

smám saman skapandi hugsun. Í samræðusamfélaginu deila nemendur 

hugmyndum, skapa nýjar hugsanir og læra þannig hver af öðrum. 

Umhverfið skiptir gríðarlegu máli, traust, vinsemd og umburðarlyndi þarf að 

ríkja. Því er mikilvægt að nemendur og kennari kynnist hver öðrum og 

nemendur fái tækifæri til að bæta sig smám saman í gagnrýninni hugsun 

(Sharp, 1992). 

Í samræðu birtist sú þekking sem nemendur búa yfir og sá 

menningararfur sem þeir koma með að heiman. Ofan á þá þekkingu er svo 

smám saman hægt að byggja og með samræðunni gefst gott tækifæri til að 

vinna með fordóma og órökstuddar skoðanir (Kristján Kristjánsson, 1999).  

Eitt meginmarkmið samræðutilrauna er að hvetja nemendur til þess að 

rökræða og taka afstöðu til siðferðislegra álitamála þar sem nám og reynsla 

fléttast saman. Nemendur þurfa að læra að vera skýrir og markvissir þegar 

kemur að viðfangsefnum og læra að hugsa og tjá sig með gagnrýnum hætti 

(Ólafur Páll Jónsson, 2011).  
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Til þess að mynda samræðufélag með nemendum er gott að skipta 

ferlinu upp í þrjá megin þætti; að lesa sameiginlegan texta, leita saman og 

rökræða. Samræðusamfélagið er helsti vettvangur rökleikninnar og getur 

samræðan hjálpað nemendum að efla margskonar færni. Með 

samræðusamfélaginu er meðal annars verið að efla umburðarlyndi og 

víðsýni nemenda, hlúa að virðingu fyrir margbreytileikanum, samkennd og 

lýðræðislegri tjáningu í lýðræðislegu samfélagi (Hreinn Pálsson, 1992; 

Róbert Jack, 2006). 

2.4 Heimspeki með börnum – aðferð Lipmans 

Aðferð Lipmans fylgir fast mótuðu ferli. Í fyrstu er lesinn texti þar sem hver 

og einn nemandi les tvær til fjórar línur og síðan tekur næsti nemandi við. 

Með sameiginlegum lestri búa nemendur sér til samhengi fyrir hugsunina 

sem er í textanum og fá vettvang til þess að bregðast við. Lesturinn skapar 

einnig einbeitingu og umburðarlyndi fyrir þeim sem er að lesa hverju sinni 

og skiptir lestrarhæfileikinn þá ekki öllu máli. Þegar búið er að lesa textann, 

þá hefst leitin. Kennarinn spyr nemendur hvort að þeir séu mótfallnir 

einhverju í textanum, hvort þeir vilji taka undir eitthvað eða hvort 

nemendur finni eitthvað sem er skrýtið eða eitthvað sem þeir ekki skilja. 

Nemendur ræða einnig með kennara hver megintilgangur textans sé. Hér 

gæti verið gott að kennarinn væri búinn að velta upp möguleikum á 

umræðuefni fyrir nemendur til að kljást við í komandi samræðuferli. 

Kennari skrifar upp á töflu þær spurningar og þá punkta sem nemendur 

koma með og skráir nafn nemanda í sviga. Þegar nemendur eru búnir að 

varpa fram spurningum er hugarflæðinu lokið og líklega hafa margar 

spurningar og hugmyndir safnast á töfluna. Þá er komið að því að rökræða 

og rannsóknarleiðangurinn hefst. Kennarinn sér um að halda umræðunni 

gangandi og spyr hvort hann megi sameina spurningar í umræðuflokka. 

Kennarinn verður að vera tilbúinn að koma inn í samræðuna með því að 

koma inn með leiðandi spurningar ef honum finnst nemendur villast af leið. 

Megintilgangur samræðufélagsins er að nemendur verði á endanum færir 

um að eiga með sér samræðufélag án þess að kennarinn sé þar 

meginstjórnandi (Róbert Jack, 2006). 

Dagskrá samræðunnar myndast í samvinnu við nemendur, hún veitir 

farveg fyrir spurningar og mótast af viðbrögðum nemenda við kveikjunni. 

Mikilvægt er að skrá nafn nemanda upp á töflu með spurningu hans, því 

fylgir umbun fyrir nemandann. Oft eiga nemendur í erfiðleikum með að 

orða spurningar sínar og því er mikilvægt fyrir kennarann að endurtaka. 

Einnig er gott að vera með endurtekningu þar sem sumir nemendur eru 



 

23 

óskýrmæltir eða tala mjög lágt. Endurtekningin getur jafnframt hjálpað til 

við að halda athyglinni á umræðuefninu. Kennarinn verður að vera 

skýrmæltur og tala mátulega hátt, þannig getur hann haldið athyglinni við 

samræðuna hjá nemendum. Hlutverk kennara er einnig að tryggja 

sameiginlegan skilning og koma í veg fyrir misskilning eða ranghugmyndir 

nemenda. Það er mikilvægt að nemendur gerir sér grein fyrir því að þeir 

eiga hlutdeild í uppgötvun hópsins, að þeir upplifi að hafa lagt sitt af 

mörkum til umræðna (Hreinn Pálsson, 2002).  

Í samræðum er stundum þörf á því að krefjast skilgreininga og má gera 

það með því að segja „Hvað áttir þú við með orðinu..?“, „Hvað þýðir það að 

segja að..?“. Þegar heimspekilegar samræður eru stundaðar geta oft komið 

fram mistök bæði af hendi kennara og nemenda, og því er mikilvægt fyrir 

kennarann að sýna gott fordæmi, viðurkenna eigin mistök og benda á þau 

mistök sem nemendur gera í samræðunum, vera vakandi. Kennari verður 

stundum að krefja nemendur um röksemd þegar þeir setja fram 

órökstuddar skoðanir. Í slíkum tilvikum verður kennarinn að passa sig á því 

að rífa ekki niður skoðanir nemenda þannig að veikleikinn blasi við þeim 

heldur að nota opnar spurningar eins og: „Hvers vegna heldur þú þessu 

fram..?“, „Geturðu rökstutt þetta..?“ (Hreinn Pálsson,  2002). 

2.5 Námsmat í heimspekikennslu 

Misjafnar hugmyndir eru um hvort eigi að nota námsmat þegar iðkuð er 

heimspeki með börnum. Til eru nokkar aðferðir til að meta ferlið. Ein aðferð 

er að nota gátlista sem hægt er að leggja fyrir nemendahópinn í lok 

samræðunnar (sjá fylgiskjal 1)  upp úr Valur – Kennarakver (Hreinn Pálsson 

2002). Er þá um tímamat að ræða og nemendur meta eigin frammistöðu 

sem og frammistöðu kennarans í tímanum. Kennarinn getur notar það sem 

leiðbeinandi mat fyrir sig sjálfan og einnig sem mat á því hvernig nemendur 

meta að samræðan hafi tekist. Nemendur eru því ekki beint að meta eigin 

færni og fá ekki einkunn fyrir matið í lok tímans. Er það í samræmi við þá 

stefnu sem Jóhann Björnsson (2008) hefur verið að vinna út frá og er komið 

inn á hér fyrir neðan. Þegar samræðumat er framkvæmt er gott að hafa í 

huga að samræðumat er notað í lok tímans til þess að líta yfir farinn veg, 

nokkurs konar gátlisti. Gott er að hafa námsmat sem krefst þess að 

nemendur hugsi um eigin hugsunarferli og hvernig þeir standi sig í 

samræðunni. Einnig er gott að leggja mat á vinnu kennarans svo hann viti 

hvort hann er á réttri braut (Hreinn Pálsson, 2002). 

Önnur námsmatsaðferð er svokölluð „puttamat“ og fjallar Skúli Pálsson 

(2012) um slíkt mat á vefsíðunni heimspekitorg.is. Það getur verið gott að 
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nýta slíkt námsmat með yngri nemendum. Það er fljótlegt og gott er að 

vinna með slíkt mat í lokin á samræðuferlinu. „Puttamat“ fer þannig fram að 

kennarinn spyr spurninga sem nemendur eiga að svara með því að sýna 

„puttann upp“ eða „puttann niður“. Ein spurning dugar oft, tvær til fjórar 

spurningar er nægilegt mat í lok verkefnis eða kennslustundar. Nemendur 

geta haft svigrúm til að gefa „bæði og“ (puttinn í miðjunni) en kennarinn 

þarf ekki að bjóða það sérstaklega. Kennari spyr nemendur spurninga sem 

kanna hversu vel þeir telja sig hafa beitt þeim grunnþáttum samræðunnar 

sem leikurinn átti að þjálfa. Áður en spurt er getur verið gagnlegt að ákveða 

hvort nemendur eiga að meta sína eigin frammistöðu eða frammistöðu 

hópsins: 

 Skildi ég allt sem var sagt? 

 Spurði ég heimspekilegra spurninga? 

 Rökstuddi ég skoðun mína? 

 Lærði ég eitthvað nýtt? (Skúli Pálsson, 2012). 

Með því að nota þess konar mat fær kennarinn strax svörun á því hvað 

gekk vel og hvað gekk miður, hvað nemendur lærðu, hvernig þeir upplifðu 

ferlið, hvort þeir hafi hugsað, hlustað og rökstutt og hvort kennari hafi verið 

góður stjórnandi. Þetta mat hentar sumum nemendahópum vel, nemendur 

eru fljótir að vinna út frá þessari hugmynd og ná oft að meta helstu þætti 

kennslustundarinnar. Þeir meta þannig eigin frammistöðu og einnig 

frammistöðu kennarans í tímanum (Skúli Pálsson, 2012). 

Jóhann Björnsson (2008) telur að nemendur geti almennt orðið mjög 

uppteknir af námsmati og í heimspekilegum samræðum sé námsmat ekki 

góð leið, þar sem nemendur verði frekar uppteknir af því að ná ákveðnum 

einkunnum fremur en að ná dýpt í heimspekilegri samræðu. Jóhann gefur 

nemendum sínum ekki einkunnir þar sem hann telur þær vera streituvald 

fyrir nemendur. Hugmynd hans er að nemendur komi í heimspekitíma á 

eigin forsendum og það ýti undir betri sjálfsmynd hjá þeim nemendum sem 

standa höllum fæti námslega og oft einnig félagslega að einblína ekki á 

einkunnir. Þeir nemendur sem ekki hafa náð að fóta sig í hinum hefðbundnu 

bóklegu greinum blómstra margir hverjir innan heimspekinnar. Þar hafa þeir 

fundið sér stað innan skólans þar sem þeim gengur vel á eigin forsendum, 

því ber að spyrja sig hversu upptekinn maður á að vera af því að leggja fyrir 

námsmat. 
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2.6 Hlutverk kennara og nemenda í heimspekilegri samræðu 

Í skólastarfi er mikilvægt að stunda heimspeki með börnum þar sem 

heimspekin mætir ólíkum nemendum, hvort sem þeir eru sterkir eða slakir 

námslega. Allir nemendur geta tekið þátt í samræðum þar sem heimspekin 

er höfð að leiðarljósi, góðir nemendur ná að halda dampinum en slakari 

nemendur geti tekið miklum breytingum til hins betra. Gagnrýnin hugsun 

eflir nemendur í að rækta skapandi, rökrétta og sjálfstæða hugsun sem 

nýtist nemendum almennt. Samræðufélag þarf að einkennast af virðingu og 

umhyggju fyrir öðrum. Allir sem taka þátt eiga rétt á sínum skoðunum og 

þurfa jafnframt að virða skoðanir annarra (Hreinn Pálsson, 1992). 

Það eru ýmsir þættir sem kennarar þurfa að hafa í huga í heimspeki-

kennslu. Þeir þurfa að huga að spurningum sínum, hafa þær almennar og 

spyrja út frá kveikjunni, reyna að komast að því hvað það er sem höfðar til 

nemenda og hver túlkun þeirra á efninu sé. Kennari getur skráð hugmyndir 

nemenda á töflu, flettitöflu, glærur, wordskjal eða Ipad ef skjávarpi er til 

staðar. Ef hugmyndirnar eru ekki nægilega skýrar þá er gott að bera þær 

undir bekkinn en ekki túlka þær sjálfur. Kennari þarf að vera vakandi og 

spyrja um ástæðu hugmynda en ekki vinna eingöngu út frá 

staðreyndarstiginu. Hann þarf að hlusta af athygli og reyna að fylgja 

spurningum eftir, hlusta eftir því sem að nemendur segja. Það er mikilvægt 

að hafa sveigjanleika og fylgja spurningum eftir sem eru spennandi og 

áhugaverðar. Kennarinn endurvarpar spurningum en svarar þeim ekki, gott 

er að beina spurningum til umræðuhópsins og láta hópinn vinna út frá þeim 

saman. Þolinmæði skiptir máli og það verður að gefa tíma í að hugsa og 

svara. Það er nauðsynlegt að hvetja til skoðanaskipta og hvetja nemendur til 

að spyrja (Hreinn Pálsson, 1992). 

Umburðarlyndi er mikilvægur þáttur í samræðunni, nemendur þurfa að 

fá tækifæri til þess að vera forvitnir, fá að hugsa upphátt og gefa þarf öllum 

tækifæri til þess að tjá skoðun sína. Allir nemendur verða að hafa sæti, gott 

er að sitja í hring og að kennarinn sitji meðal nemenda þannig að hann sé 

jafningi þeirra í samræðunni. Kennarinn á ekki að vera með fyrirlestur (eins 

og gjarnan er í hefðbundinni kennslu). Hlutverk hans er að spyrja og 

auðvelda þannig nemendum að hafa skoðanaskipti og jafnframt að hvetja 

nemendur til þess að koma fram með góð og gild rök fyrir svörum sínum. 

Hann metur ekki hvort svör nemenda séu rétt eða röng því hlutverk 

samræðunnar er að leiða í ljós hvað telst rétt eða rangt, gott eða vont, 

áhugavert eða óáhugavert.  Heimspekileg samræða á að vera markviss og 

vel sett fram, hlutverk kennara er að endurtaka í samræðunum, fá alla 

nemendur til að taka þátt, tryggja röklegt flæði og halda þannig 
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samræðunum gangandi. Hver og einn kennari verður að finna sinn takt og 

sína leið því ekki er hægt að fylgja ákveðinni uppskrift þegar iðkuð er 

heimspekileg umræða. Kennarinn þarf að vera vakandi og vera góð 

fyrirmynd, fylgja umræðunni eftir og hvetja nemendur áfram, hlusta og 

sýna virðingu og umburðarlyndi. Í ungu samræðusamfélagi þurfa nemendur 

til að byrja með stuðning en smám saman þróast sjálfstæð hugsun og 

hegðun og hafa þá nemendur minni þörf fyrir kennarann. Markmið kennara 

ætti að vera að gera nemendur sér óháða og lausa við þörfina fyrir 

kennarann, því með þeim hætti hefur samræðusamfélagið náð góðum 

þroska og í því er sjálfstæðið falið (Hreinn Pálsson, 1999). 

Eitt lykilhlutverk kennarans er að leiða umræður áfram, vera styðjandi 

og hvetja til skoðanaskipta. Mikilvægt er að nemendur fái að vinna út frá 

sínum forsendum, þroska og áhuga. Kennarinn er því nokkurs konar 

fyrirmynd og fyrirmyndir hafa félagsleg áhrif. Jákvæð viðbrögð kennara við 

æskilegri hegðun og framkomu getur þar af leiðandi haft jákvæð áhrif á 

nemendur. Kennari sem er styðjandi ýtir undir áhugahvöt nemanda 

(Woolfolk, A., Hughes, M. and Walkup, V., 2008). 

Í heimspekilegri samræðu má oft greina nemendur í þrjá flokka eftir því 

hvort þeir eru áhugasamir, óþolinmóðir eða við það að örmagnast. Þeir sem 

eru áhugasamir eru ekki endilega námslega sterkir heldur eru þetta 

nemendur sem heimspekin höfðar einkar vel til. Síðan eru það hinir 

„óþolinmóðu“ nemendur sem vilja fá svar strax og eru ekki áhugasamir um 

umræðuferlið sjálft. Þeir vilja að svörin séu skýr og þetta séu svör sem hægt 

sé að sannreyna á einhvern máta. Að lokum er þriðji hópurinn, nemendur 

sem eru við það að „örmagnast“ í kennslustundum, þar sem að þeim finnst 

svo erfitt að takast á við heimspekilegar spurningar að þeir gefast upp. Þetta 

eru nemendur sem eru haldnir heimspekilegu hjálparleysi en með því að 

taka virkan þátt í heimspekilegum samræðum ná þeir smám saman að vinna 

bug á hjálparleysinu og ná að verða virkir þátttakendur í samræðuferlinu 

(Jóhann Björnsson, 2008). 
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3 Samskiptahæfni – að setja sig í spor annarra 

Kaflinn fjallar um samskiptahæfni og rætt er um félagsleg samskipti, 

félagsfærni og áhrif samræðunnar á þessa þætti. Einnig er fjallað um 

samskipti og nám og komið inn á þroskakenningar barna. 

Allt skólastarf mótar börn og ungmenni, hugsun þeirra og gjörðir sem 

birtast í daglegu starfi. Forsenda umhyggju í skólum er gagnkvæm virðing, 

hlustun, samábyrgð, meðvitund og virkni hvers og eins. Þessir þættir hafa 

áhrif og móta umhverfið. Hlutverk kennara er að hjálpa nemendum að efla 

gagnkvæma virðingu, umhyggju og samskiptafærni. Samræður þurfa að 

vera til staðar til að rækta tengsl nemenda og til að þeir læri að treysta hver 

öðrum, sýna virðingu og tillitssemi, samkennd og umburðarlyndi gagnvart 

öðrum. Í samræðunni styrkja nemendur þann þátt að setja sig í spor 

annarra, bíða meðan aðrir tjá sig, deila hugsunum og skoðunum. 

Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2007) prófessor í uppeldis- og 

menntunarfræðum felst hæfni einstaklinga til samskipta í ákveðnum 

þroskaþáttum. Þessir þroskaþættir eru félagshæfni, samskiptahæfni, 

tilfinningaþroski og siðferðiskennd. Hún notar hugtakið félagshæfni sem 

yfirhugtak yfir almennan skilning og hæfni fólks í mannlegum samskiptum. 

Að setja sig í spor annarra er einn af grunnþáttum samskiptahæfninnar 

samkvæmt Sigrúnu, en hæfnin snýst um að greina og samhæfa ólík 

sjónarmið. Hæfnin þroskast með aldri, reynslu og félagslegu- og 

persónulegu umhverfi. Öryggi og traust skiptir miklu máli til að nemendur 

geti lært, þroskast og bætt sig í samskiptum. Hugtakið samskiptahæfni nær 

til ákveðinna þroskaþátta sem tengjast hver öðrum, það er að segja hvernig 

einstaklingar hugsa um samskipti, hegðun og framkomu auk 

vitsmunaþroska og málþroska. Í gegnum tilfinningaþroskann lærir 

einstaklingurinn á eigin tilfinningar og að hafa stjórn á þeim, að geta sett sig 

í spor annarra og sýnt samkennd og samúð. Siðferðiskennd einstaklinga 

byggir svo á vitneskju þeirra og skilning á þeim siðferðilegu gildum 

samfélagsins sem eru viðurkennd í hverju samfélagi fyrir sig (Aðalnámskrá 

Grunnskóla, 2011; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að jákvæð og árangursrík 

samskipti séu hluti af félagsfærni en hún er grunnur að lífshamingju hvers 

og eins. Samræðan og samskipti ýta undir þau grunngildi sem eru okkur 

öllum mikilvæg en þau grunngildi eru: umhyggja, virðing, traust og öryggi. 

Samræðan og virk hlustun eru því ein mikilvægastu tækin sem kennarinn 
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getur beitt í umhyggjusömum starfsháttum. Með samræðunni er ekki 

einungis verið að virkja umhyggjusöm og lýðræðisleg gildi, heldur er verið 

að efla siðgæðis- og félagsþroska hjá hverjum og einum. Til að menntun og 

þroski eigi sér stað þurfa starfshættir kennara að vera umhyggjusamir og 

lýðræðislegir, þannig mótar umhverfið reynsluheim og upplifun nemenda. 

Kennarar þurfa að gefa nemendum tækifæri til að rækta hæfileika sína, 

leggja áherslu á að virkja þá og vekja áhuga þeirra því nám er virkt ferli þar 

sem umhyggja og virðing eru höfð að leiðarljósi (Gestur Guðmundsson, 

2008; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Félagsleg samskipti fela í sér skilning og virðingu fyrir sjónarmiðum 

annarra. Félagsleg samskipti eru börnum mikilvæg og þurfa þau þar af 

leiðandi að fá tækifæri til heilbrigðra samskipta við aðra einstaklinga þar 

sem þau læra að tileinka sér viðeigandi hegðun og takast á við áskoranir og 

ábyrgð í daglegu lífi. Nám á sér stað í samskiptum og tengslum við aðra og 

er hluti af félagslegu ferli barna og ungmenna. Til að nemendur geti lært að 

setja sig í spor annarra, þroskast og dafnað þá er mikilvægt að traust sé til 

staðar. Með samskiptum við aðra kynnumst við nýjum hugsunum og öðrum 

skilningi en við höfum. Við mátum skilning annarra við okkar eigin í 

samskiptum og samræðum. Heimspekilegar samræður nýtast vel til að 

byggja á fyrri reynslu eða þekkingu nemenda í samvinnu við aðra og er góð 

aðferð til að leysa ágreining, setja sér sameiginleg markmið og auka 

sveigjanleika í samskiptum. Í samræðunni vinna nemendur og kennari 

saman að því að efla skilning hópsins með því að deila hugmyndum, bera 

saman aðferðir til lausna vandamála og að viðurkenna rými allra til eigin 

sérþekkingar (Downing, 2005; Edelstein, 2010; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007; Woolfolk o.fl., 2008). 

3.1 Félagsfærni 

Félagsfærni byggist á færni í samskiptum tveggja eða fleiri einstaklinga og 

samskipti verða þegar einstaklingur sendir frá sér skilaboð sem eru skilin og 

móttekin af öðrum. Félagsfærni er hæfileiki að setja sig í spor annarra og lifa 

sig inn í líðan, aðstæður og hugsanir annars fólks og öðlast á sama tíma 

yfirsýn yfir sitt eigið líf. Hæfnin felur í sér að sameina eigin sjónarmið og 

annarra á þroskaðan og sveigjanlegan hátt og veitir einstaklingum skilning á 

siðalögmálum, samböndum og samskiptum fólks. Hæfnin hefur áhrif á 

hugsun, hegðun og samskipti einstaklingsins og hvernig ágreiningsmál eru 

leyst (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007: 118-119). 

Félagsfærni felst meðal annars í samstarfi, skilningi, hjálpsemi og 

samkennd. Þessir þættir eru mikilvæg reynsla fyrir einstaklinga bæði í 
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skólanum sem og að loknu námi. Félagsfærni er lærð og stýrð félagsleg 

hegðun þar sem umhverfið spilar stórt hutverk og færninni er beitt í 

samskiptum við aðra eftir aðstæðum. Einstaklingar byrja að tileinka sér 

þessa færni á æskuárum í félagslegum samskiptum við aðra (Dewey, 2010; 

Hargie, 2006; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Aðalnámskrá (2011) fjallar um að heilbrigð sjálfsmynd sé grunnurinn að 

félagsfærni og mikilvægi þess að einstaklingurinn geti átt jákvæð samskipti 

við aðra. Börn með þroskaða félagsfærni hafa betri hæfni til að koma á 

framfæri hugmyndum sínum, hugsunum og skoðunum. Einnig eru þau 

líklegri til að eiga frumkvæði og árangursrík samskipti. Líklegra er að þau 

börn njóti meiri lífshamingju og öðlist lífsfyllingu. Jákvæð sjálfsmynd er 

mikilvæg til þess að ná góðum árangri í námi sem og að stuðla að félagslegri 

vellíðan. Að geta sett sig í spor annarra, sýnt samkennd og umburðarlyndi, 

geta deilt með öðrum, hjálpað og gefið hrós eru merki um félagslegan 

styrkleika. Efling á siðferðis- og félagsþroska, lýðræðislegri þátttöku og 

borgaravitund, er náð með því að efla siðfræði og félagsfærni nemenda á 

markvissan hátt. Nemendur þurfa að læra að umgangast hvern annan og 

starfsfólk skóla í sátt og samlyndi og taka ábyrgð á eigin framkomu og 

hegðun. Þegar efla skal félagsfærni nemenda þarf að skapa þeim tækifæri til 

virkrar lýðræðislegrar þátttöku í skólastarfi og stuðla jafnframt að 

jákvæðum skólabrag sem einkennist af lýðræðislegum vinnubrögðum, 

samstarfi og samvinnu. 

3.2 Samskipti og nám barna 

Heimspekingurinn og sálfræðingurinn John Dewey setti fram kenningar um 

menntun og mikilvægi lýðræðis í skólastarfi. Að mati Deweys er skóli 

félagslegur vettvangur barna þar sem þau eiga að fá jöfn tækifæri til að læra 

um og upplifa lýðræði í verki. Að hans mati verður þekking og skilningur til í 

félagslegum samskiptum við aðra þar sem samræður, ágreiningur og 

samkomulag ráða ríkjum. Dewey telur að mótun þekkingar sé í samspili við 

umhverfið þar sem nemendur þróa þekkingu sína með því að takast á við 

lýðræðislegar umræður og deila hugmyndum sínum. Dewey lagði áherslu á 

að nemendur yrðu færir um að taka virkan þátt í lýðræðislegu samfélagi og 

leit svo á að hægt væri að vinna að því með samvinnu og rökræðum með 

nemendum og efla þar með sjálfstæði og gagnrýna hugsun nemenda. 

Reynsla er lykilatriði og uppspretta náms að mati Deweys og mikilvægt er 

að  hæfileikar nemenda séu örvaðir með kröfum þeirra félagslegu aðstæðna 

sem þeir eru í hverju sinni. Mikilvægt er að vinna út frá bakgrunni og 



 

30 

menningu nemenda, á þeirra eigin forsendum, áhugasviði og getu hvers og 

eins (Halla Jónsdóttir, 2010,  Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Lýðræðisleg samvera, samkvæmt Dewey, er að hver og einn fái tækifæri 

til þess að leggja eitthvað af mörkum til samfélagsins og fái að upplifa sig 

sem hluta af samfélaginu og upplifi það sem vettvang þar sem hver og einn 

leitast við að ná eigin markmiðum. Slíkt samfélag byggist á félagslegum 

anda frekar en sérhagsmunum. Í skólasamfélaginu stendur kennarinn 

frammi fyrir þeim vanda þegar hann vill stuðla að lýðræðislegum 

starfsháttum að skapa samfélag sem einkennist af virðingu, jafnræði og 

virkni. Það kallar á að kennarinn (skólinn) skapi kringumstæður þar sem 

lýðræðislegt einstaklings-eðli fær að þroskast og að njóta sín (Ólafur Páll 

Jónsson, 2010: 33). 

Nemendur þurfa að fá tækifæri til þess að skapa meira í skólanum, tjá 

upplifun og tilfinningar sínar og læra í gegnum reynslu. Mikilvægt er að 

prófa sig áfram og læra með því að kanna og rannsaka. Ef það er rétt að 

börn og ungmenni læri í gegnum félagsleg samskipti þá ættu umhyggjusöm 

samskipti að leiða til vitsmunaþroska. Ef hugað er að nánu sambandi 

kennara og nemanda og lögð áhersla á tilfinningar og vitsmuni, þá mun 

þetta styrkja reynslu barna og ungmenna í skólum (Goldstein, 1999, Sigrún 

Aðalbjarnar-dóttir, 2007). 

3.3 Þroskakenningar  

Félagsþroski byggist á samskiptum tveggja eða fleiri einstaklinga, félagsleg 

þátttaka sem miðar að því að nemendur fái þjálfun í félags- og menningar-

færni eykur líkur á því að börn nái góðri félagslegri færni á hverju 

þroskaskeiði fyrir sig. Tengslamyndun, umburðarlyndi, skilningur og virðing 

eiga að vera hluti daglegs lífs hjá hverjum og einum en þessir þættir auka 

samskiptafærni. Mikið hefur hefur verið fjallað um hvernig einstaklingar 

þroskast, mótast og dafna í félagslegu umhverfi af hinum ýmsu 

fræðimönnum. Samkvæmt kenningu Eriksons (1995) um þróun 

sjálfsvitundar, gengur einstaklingurinn í gegnum átta mismunandi 

þroskastig  frá byrjun barnæsku til fullorðinsára og æviloka. Erikson skiptir 

stigunum á milli ákveðinna aldursskeiða og það eru ákveðin viðfangsefni 

sem fylgja hverju stigi. Á hverju þroskastigi fyrir sig verða einstaklingar fyrir 

áhrifum frá umhverfinu og þeirri menningu sem þeir lifa í. Það skapast 

togstreita og þroski hvers og eins mótast í samspili við umhverfið. Mikilvægt 

er að ná góðum persónulegum þroska á hverju stigi fyrir sig til þess að 

komast yfir á næsta þroskastig. Þegar einstaklingar vinna (ómeðvitað) að því 

að komast á næsta stig þá eiga átök sér stað í sjálfinu og í persónulegum 
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þroska. Því betur sem einstaklingar eru undirbúnir fyrir næsta sig, því meiri 

gæði verða í þroska þeirra sem hefur áhrif á líf þeirra seinna meir á ævinni  

(Erikson, 1995; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) telur að þekking og skilningur aukist í 

félagslegum samskiptum og einna helst í lýðræðislegum samræðum þar 

sem ólík sjónarmið fá að njóta sín. Reynslan sjálf er menntandi og með því 

að ræða saman, deila skoðunum, rökræða og komast að niðurstöðu eflist 

þroskinn. Með lýðræðislegri samræðu meta nemendur reynslu sína og 

öðlast þannig sífellt dýpri og þroskaðri þekkingu og skilning á mismunandi 

aðstæðum. Sigrún fléttar vitsmunaþroskakenningum Jean Piaget og Lev 

Vygotsky við hugmyndir sínar og telur að það þurfi að aðlaga nýja þekkingu 

að þeirri reynslu sem einstaklingurinn býr yfir, bæta við það sem hann veit 

og þekkir og halda svo þannig áfram. 

Piaget og Vygotsky líta á samvinnu og samskipti sem forsendu 

vitsmunaþroska og telja nám vera félagslegt fyrirbrigði en greina má 

áherslumun milli þeirra. Samkvæmt Piaget eykst vitsmunaþroskinn við það 

að börn fái tækifæri til að ræða saman í jafningjahóp og bera saman 

hugmyndir sínar og þekkingu. Við það að lenda í vitsmunalegum ágreiningi 

skapast ójafnvægi og viðkomandi leitast við að afla sér nýrra upplýsinga og 

endurmeta fyrri skilning miðað við þær (Johnson, D. W., Johnson, R.T. og 

Smith, K.A., 1998; Rogoff, 1998; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007; Woolfolk 

o.fl., 2008).  

Piaget lagði áherslu á að samskiptin þyrftu að fara fram í hópi jafningja 

þar sem hægt væri að bera saman jafngildar skoðanir því valdastaða 

fullorðinna gagnvart börnum hefði áhrif á ferlið. Áherslan er á hvernig 

umhverfið hefur áhrif á þroska einstaklingsins. Þetta kallar Rogoff (1998) 

kenningar um félagsleg áhrif (e. theory of social influences). Kenningar sem 

ganga út frá hugmyndum Vygotskys kallar Rogoff (1998) félags-

menningarlegar kenningar (e. sociocultural theories) en hann lagði áherslu á 

félagslegt samspil einstaklings, umhverfis og menningar. Samkvæmt 

Vygotsky læra börn að nota menningarleg verkfæri samfélags síns með því 

að taka þátt í félagslegum og menningarlegum athöfnum. Með leiðsögn 

fullorðinna eða hæfari jafningja geta þau náð lengra en þau myndu gera á 

eigin spýtur. Þetta kallar Vygotsky þroskasvæði, eða svæði hins mögulega 

þroska (e. zone of proximal development). Um leið og börn tileinka sér 

notkun hinna menningarlegu verkfæra taka þau þátt í að endurskapa 

verkfærin og móta. Samkvæmt þessu verður vitsmunaþroskinn til í 

samvinnu einstaklinga og áherslan er á að hann sé samofinn félagslegum 

samskiptum en ekki innra með hverjum og einum. Þroski hvers og eins er 
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metinn eftir því hvernig þátttaka hans í félagslegum og menningarlegum 

athöfnum þróast þannig að hlutverk og ábyrgð breytast (Johnson o.fl., 

1998; Rogoff, 1998; Woolfolk o.fl., 2008). 

Kenningar framangreindra fræðimanna gefa vísbendingar um að 

nemendur sem fá tækifæri til að skoða álita- og ágreiningsmál frá ýmsum 

hliðum, velta vöngum, vega og meta mismunandi skoðanir, rökræða og 

komast að niðurstöðu, geti styrkt margvíslegan skilning sinn og færni. 

Heimspekileg samræða ætti að gagnast öllum og í raun er viðhorfið hér að 

það sé sjálft ferlið sem þroskar einstaklinginn. Samræðan býður þannig upp 

á fyrirmyndir og leiðbeiningu sem leiða til skilnings á viðfangsefninu 

(Johnson o.fl., 1998; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Rogoff (1998) bendir á að ekki sé nóg að setja nemendur saman í hóp til 

þess að samræður eigi sér stað því slíkt þarfnast þjálfunar. Forsenda þess að 

vel takist til er að í hópnum myndist eins konar sameiginleg hugsun og 

sameiginlegur skilningur sem getur leitt hópinn lengra en samanlögð geta 

einstaklinganna hefði annars náð. Þessi sameiginlega hugsun þarf þó alls 

ekki að þýða að allir séu sammála því ágreiningur getur líka leitt til 

vitsmunalegra framfara. Kennarar geta átt erfitt með að átta sig á sínu 

hlutverki og æskilegt er að það samfélag fullorðinna sem kemur að 

skólasamfélaginu þekki þessa tegund samvinnu af eigin raun. 
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4 Siðferðileg umhyggja og skólastarf 

Í þessum kafla er fjallað um umhyggju og skólastarf og rætt um 

heimspekinginn og menntunarfræðinginn Nel Noddings. Fjallað er um 

hugmyndir hennar þegar kemur að umyggjusömu skólastarfi og 

heimspekilegri samræðu. 

Nel Noddings hefur verið einn helsti talsmaður fyrir auknu vægi 

umhyggju í skólastarfinu. Hún telur að skortur á umhyggju sé rót ýmissa 

vandamála í þjóðfélaginu og leggur mikla áherslu á að umhyggja eigi að 

umlykja allt skólastarf (Elva Önundardóttir o.fl. , 2006).  

Noddings hefur svipaðar hugmyndir um tengslamyndun á milli nemenda 

og kennara og sálfræðingurinn Lev Vygotsky, sem taldi að vitsmunalegur 

þroski ætti sér stað í gegnum félagsleg samskipt. Samkvæmt kenningum 

Vygotskys getur þetta þýtt að tilfinningalegir þættir gegni lykilhlutverki í 

vitsmunaþroska einstaklinga. Hann hélt því fram að samstarf milli barns og 

fullorðins væri aðalþátturinn í kennsluferlinu (Goldstein, 1999). 

Umhyggja sem viðfangsefni í heimspeki og sálfræði hefur verið að þróast 

síðustu áratugi en kenningin leggur áherslu á tengslamyndun og gefandi 

samskipti. Umhyggja er sammannleg þörf og er mikilvægur þáttur í 

tengslamyndun. Með því að sýna okkur sjálfum og öðrum umhyggju þá 

lærum við á okkur sjálf sem og fólkið í kringum okkur, öðlumst þroska og 

aukum vellíðan. Þörfin fyrir umhyggju er mikil hjá fólki og við sýnum hana 

með því að veita skilning á ákveðnum aðstæðum og beita virkri hlustun. 

Þessar þarfir eru sterkar og skipta máli í daglegu lífi. Umhyggja er grunngildi 

af siðferðilegum toga, en grunngildi eru þau gildi sem hafa hagsmuni allra 

að leiðarljósi og eru þessi gildi því algild. Noddings (2008) telur að umhyggja 

feli í sér meðvitaða ákvörðun af siðferðilegum toga og kallar þessa tegund 

af umhyggju siðferðilega umhyggju. Umhyggja er sýnd með því að veita 

virka hlustun, sýna skilning og virðingu, samkennd og umburðarlyndi 

gagnvart sjálfum sér og öðrum. Siðferðileg umhyggja er þegar við 

bregðumst við aðstæðum óháð eigin tilfinningum, dómgreind eða 

skoðunum. Við reynum að mæta þörfum þeirra sem hlustað er á og hjálpum 

þeim á opinn og óþvingaðan máta (Gregory, 2000; Noddings, 2008; 

Rutherford, 2001; Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007). 



 

34 

4.1 Umhyggjusiðfræði 

Siðferðileg umhyggja er byggð upp á tengslum á milli nemenda og kennara 

sem og á milli nemendanna sjálfra. Umhyggja er ekki aðeins góð tilfinning 

sem við berum innra með okkur, hún felur í sér greiningu og sameiningu á 

ólíkum gildum og kunnáttu sem að við höfum sem umhyggjusamur aðili. 

Það er mannleg þörf að sýna og þiggja umhyggju. Hins vegar er það ekki 

sjálfgefið að þroska með sér slíka hæfni. Þar af leiðandi er nauðsynlegt að 

vinna að þessum þáttum í skólastarfinu. Margir gagnrýnendur hafa sagt að 

það sé ekki faglegt að sýna umhyggju í starfi, að umhyggja dragi úr 

fagmennsku og nauðsynlegt sé að halda tilfinningalegri fjarlægð og 

hlutleysi. Fagmannleg fjarlægð á milli kennara og nemenda eykst oft eftir 

því sem nemendur færast upp skólastigin, kennarar telja jafnvel að þeir hafi 

ekki tíma til að mynda umhyggjusamband á milli sín og nemanda á efri 

stigum. Þetta er samt á skjön við helstu fræðimenn innan kennslufræðinnar, 

þar sem aukin áhersla er lögð á mikilvægi umhyggju í skólastarfinu og að 

velferð nemenda sé skoðuð heildrænt, óháð skólastigum (Nanna Kristín 

Christiansen, 2007; Noddings, 2008; Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007). 

Tilfinningaleg samskipti eflast í gegnum umhyggju og þannig losnar um 

formleg tengsl sem oft eru á milli nemenda og kennara. Umhyggja gefur 

fyrst og fremst skilning á því að búa í síbreytilegum heimi og að ná að 

tengjast öðrum á gefandi máta og krefur um aukna meðvitund ekki bara 

fyrir öðrum heldur einnig fyrir okkur sjálfum. Með því að skilja 

hugmyndafræðina á bakvið umhyggjusamband þá erum við komin skrefinu 

lengra í tengsla-myndun okkar við annað fólk en einnig í að skilja okkur sjálf 

sem umhyggjusaman aðila sem getur bæði verið gefandi og þiggjandi 

(Rutherford, 2001). 

Umhyggja skiptir verulegu máli í öllu skólastarfi því umhyggjusamur 

kennari hvetur nemendur áfram af raunsæi og næmni fyrir getu þeirra, án 

þess að draga úr þeim kjarkinn. Hann nálgast nemendur af virðingu og 

sanngirni og er mikilvæg fyrirmynd þar sem umhyggja og siðfræði fara ávallt 

saman. Til þess að nemendum líði almennt vel í skólanum eru góð samskipti 

lykilatriði. Kennarar þurfa að gefa nemendum sínum svigrúm, sýna þeim 

umburðarlyndi, virðingu og vinsemd. Þannig leyfa kennarar nemendum 

sínum að dafna og við það eykst persónulegur þroski þeirra, nemendur 

verða öruggari í samskiptum og það leggur grunninn að aukinni 

samskiptahæfni. Í samræðunni er fyrirmyndin mikilvæg því með henni getur 

kennarinn átt samræður við nemendur um hin ýmsu siðferðileg álitamál í 

návígi. Hann getur kennt þeim muninn á réttu og röngu á nærgætnari og 

áhrifaríkari hátt en með því að þusa yfir þeim uppi við töfluna um 
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siðferðileg boð og bönn. Umhyggjuþáttur samræðunnar stendur fyrir að 

samþykkja og bera virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum, skoðunum og gildum. 

Ef umhyggjan er höfð að leiðarljósi í samræðunni þá er í lagi að vera 

ósammála því umhyggjan tryggir að þátttakendur taki þátt af heilindum og 

heiðarleika (Gregory, 2000; Nanna Kristín Christiansen, 2010; Noddings, 

2008; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Í Aðalnámskrá  (2006) er talað um að hin siðferðilegu gildi samfélagsins 

verði að endurspeglast í öllu skólastarfi og að umfjöllun um þau eigi heima í 

öllum námsgreinum. Umhyggja nær yfir alla þætti kennarastarfsins, hvort 

sem um er að ræða að koma fram við nemendur af virðingu, vinsemd og 

hlýju eða að byggja upp umhverfi sem býður upp á fjölbreytt námstækifæri 

þar sem þörfum nemenda er mætt. Öll börn og ungmenni þurfa á öryggi, 

tengslum og hlýju að halda, sem sýnir hversu mikilvæg umhyggja er í 

kennarastarfinu. Umhyggja felur jafnframt í sér ákveðnar skyldur, 

samkennd, næmni, vilja, hvöt og áhuga til að skilja hinn aðilann og veita 

honum umhyggju (Elva Önundardóttir o.fl., 2006). 

4.2 Umhyggjusamur kennari 

Samfélagið hefur tekið miklum breytingum og eru gerðar miklar kröfur á 

börn hvað varðar félagsleg samskipti en góð samskipti eru lykillinn að því að 

nemendum líði vel í skólastarfinu almennt. Kennsla þarf að byggjast á 

umhyggju og mikilvægt er fyrir kennara að sýna umburðarlyndi gagnvart 

nemendum sínum. Umhyggjusamir kennarar reyna að sjá hlutina frá 

sjónarhorni nemenda og nálgast þá þannig og finna þeim verkefni sem falla 

að þeirra þroska og aðstoða þá eftir þörfum. Umhyggjutengslin milli 

kennara og nemenda verða svo til þegar samvinna myndast þeirra á milli. Í 

samstarfi milli nemenda og kennara er gagnkvæmt traust lykilatriði, 

nemendur eru að öllum líkindum frekar tilbúnir að taka að sér erfiðar 

áskoranir ef samstarfið við kennara er þægilegt og notalegt. Í 

umhyggjusömum samskiptum verður umhyggjan að koma innanfrá og hún 

þróast í samskiptum við aðra, með þroska og reynslu. Þegar Noddings talar 

um umhyggju er ekki verið að tala um eiginleika eða persónuleika einhvers 

heldur siðferðilegt samband. Umhyggjusemi er ekki eitthvað sem við erum, 

heldur er hún eitthvað sem við tökum þátt í og gerum. Sérhver samskipti 

gefa okkur tækifæri til að komast í umhyggjusöm tengsl, umhyggja er 

samtímis val, ábyrgð og skylda sem inniheldur hvoru tveggja tilfinningar og 

vilja. Mikilvægt er að sýna öllum þeim sem að við umgöngumst umhyggju 

hverju sinni, hvort sem það eru nemendur, samstarfsfólk, fjölskylda eða 
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samborgarar okkar (Goldstein, 1999; Noddings, 2008; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007; Rutherford, 2001). 

Umhyggja er skilyrði fyrir þýðingarmikla kennslu og umhyggjusamir 

kennarar gera allt sem þeir geta til þess að sjá hlutina frá sjónarhorni 

nemenda og nálgast þá þannig. Umhyggjutengslin verða þegar nemendur 

svara umhyggju kennara með spurningum, viðleitni, athugasemdum og/eða 

samvinnu. Ekki er hægt að kenna umhyggju á annan hátt en með 

gagnkvæmum tengslum í umhyggjusömum samskiptum. Kennarar sem 

mæta nemendum sínum á mikilvægum tíma í þroska þeirra og hafa 

vísvitandi tekið þá ákvörðun að líta á kennsluna sem tækifæri til þess að 

taka þátt í umhyggjusamskiptum munu ekki eingöngu kenna nemendum 

hvernig eigi að leysa vitsmunaleg vandamál heldur einnig hvernig eigi að 

sýna umhyggju. Umhyggjan verður að koma innan frá og hún þróast út frá 

reynslu og út frá lærðri og virkri hlustun, þar sem hlustað er á reynslusögur 

annarra. Kennarar sýna umhyggju með því að efast um venjubundnar 

kennsluaðferðir og koma inn með nýja og gefandi þætti í kennsluna, 

kennslufræðilega þætti sem gera þeim kleift að sýna umhyggju í kennslu. 

Þeir kennarar sem eru umhyggjusamir styðja nemendur sína við að ná 

auknum þroska andlega og samfélagslega, þannig að þeir séu reiðubúnir að 

bera aukna ábyrgð (Noddings, 2008; Rutherford, 2001). 

Kennarar sýna siðferðilega ígrundun þegar þeir verða varir við fordóma 

hjá nemendum sínum og koma fram með þolinmæðina að vopni. Þeir reyna 

ekki að þröngva skoðunum sínum upp á nemendur sína, heldur upplýsa þá 

nemendur sem eru fordómafullir á gefandi og fræðandi hátt. Að sýna 

samstöðu er stór þáttur í umhyggju, þar sem samstaða hefur að geyma 

þætti eins og hvernig hægt er að hjálpa nemendum að ná markmiðum 

sínum, sama hvort þau eru háleit eða ekki. Þegar kennarar sýna nemendum 

samstöðu eru þeir að samþykkja hvernig nemendur vilja haga lífi sínu, sýna 

nemendum samhug, hlýju, gleði og fögnuð þegar við á (Gregory, 2000; 

Noddings, 2008; Rutherford,  2001; Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007). 

4.3 Umhyggjusamband 

Umhyggja er grunngildi af siðferðilegum toga og felur í sér meðvitaða 

ákvörðun samkvæmt Noddings (2008) og kallar hún þessa tegund umhyggju 

siðferðilega umhyggju vegna þess að hún er drifin áfram af siðferðilegri 

hugsjón. Siðferðileg umhyggja kemur fram þegar okkur finnst við verða að 

bregðast við ákveðnum aðstæðum, jafnvel þótt það fari á móti okkar eigin 

skoðunum eða tilfinningum, við verðum að meta það sjálf hverju við viljum 
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fórna fyrir umhyggjuna (Elva Önundardóttir o.fl., 2006; Goldstein, 1999;  

Noddings, 2008).  

Umhyggjan gefur lífinu ákveðinn tilgang, einnig gefur hún færi á því að 

forgangsraða þáttum sem skipta kennara meginmáli. Hún gefur nemendum  

tækifæri á því að tengjast öðrum samnemendum og kennurum á gefandi og 

ábyrgan hátt. Með því að sýna öðrum umhyggju læra nemendur að skilja 

sjálfa sig sem persónu sem getur í senn verið gefandi og þiggjandi þegar 

kemur að umhyggjusömu sambandi. Nemendur læra samhygð og að geta 

sett sig í spor annarra hvort sem er innan bekkjarins eða úti í samfélaginu 

(Gregory, 2000; Noddings, 2008; Rutherford, 2001; Sigrún Aðalbjarnadóttir, 

2007). 

Samskipti sem eru byggð upp á grundvelli umhyggju og á öruggum 

tilfinningatengslum eru góð samskipti. Slík samskipti leggja grunninn að 

farsæld í námi og aukinni samskiptahæfni og lykillinn að því að nemendum 

líði vel í skólastarfinu. Mikilvægt er fyrir kennara að sýna umburðarlyndi í 

starfi, þannig gefa þeir nemendum sínum ákveðið svigrúm til að finna sig, 

hvort sem það er á pólitískan eða samfélagslegan hátt. Það sem tengir  

hugmyndir Lipmans og Noddings saman er samræðan. Noddings fjallar um 

umhyggju í menntunarlegu samhengi og umhyggju sem í daglegu tali er 

tengd tilfinningasemi og væntumþykju. Í fyrra tilfellinu þá er umhyggjan 

mikilvæg til að hjálpa þátttakendum samræðunnar að vega, meta og sætta 

ólík sjónarmið. Skilningur Noddings á umhyggjuþætti samræðunnar er að 

hún standi fyrir samþykkt og virðingu fyrir ólíkum skoðunum og gildum. Í 

samræðufélagi Lipmans er einnig gerð krafa um virðingu fyrir skoðunum og 

hugðarefnum annarra sem felur í sér visst traust, þolinmæði og sanngirni. Ef 

umhyggjan er höfð að leiðarljósi í samræðunni þá er í lagi að vera ósammála 

því umhyggjan tryggir að þátttakendur taki þátt af heilindum og heiðarleika. 

Noddings og Lipman eru sammála um að í samræðunni skipti umhyggjan og 

virðingin fyrir ólíkum skoðunum miklu máli, en einnig að umhyggjan skipti 

máli fyrir þróun samræðunnar og útkomu (Gregory, 2000; Noddings, 2008; 

Sigrún Aðalbjarnadóttir, 2007). 

Þegar umhyggja er sýnd í samskiptum má ekki gleyma að hlúa að sjálfum 

sér sem umhyggjuaðila og sem persónu. Það getur tekið mikið á andlega að 

sýna umhyggju í verki og því verður að vera jafnvægi á milli samkenndar og 

sjálfræðis, dygðar og valds. Kennarar verða að passa sig á því að gefa ekki of 

mikið af sjálfum sér, þeir verða að þekkja takmörk sín og hugsa um sjálfa sig 

á umhyggjusaman hátt (Gregory, 2000; Noddings, 2008; Sigrún Aðalbjarna-

dóttir, 2007). 
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Mikilvægt er að kennarar komi með persónulega upplifun og reynslu í 

skólastarfið og tengist þar með nemendun sínum á uppbyggilegan hátt. 

Rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Robert L. Selman (1997) á sýn 

kennara á umhyggjusöm tengsl milli kennara og nemenda sýndi meðal 

annars fram á mikilvægi þess að kennarar myndi umhyggjusöm tengsl við 

nemendur sína. Rannsóknin sýndi einnig að mikilvægt væri að kennarar 

væru meðvitaðir um sjálfa sig í kennslu og þekktu kosti sína og galla í sínu 

starfi. Þátttakendur í rannsókninni töldu að þeir væru meðvitaðri um 

hvernig ætti að taka á vandamálum innan bekkjarins, gefa nemendum 

sínum tækifæri á að vinna sjálfir í þeim og koma þannig að lausn vandans ef 

umhyggjan væri höfð að leiðarljósi. Þátttakendur upplifðu jafnframt 

þolinmæði í kennslu og leyfðu frekar nemendum að tjá sig á persónulegan 

og opinn hátt. 
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5 Tengsl við aðrar rannsóknir 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum tveggja rannsókna sem 

gerðar hafa verið á Íslandi sem fjalla um lýðræðislega samræðu og ávinning 

af slíku samræðuformi. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, prófessor í uppeldis- og menntunarfræðum, 

hefur rannsakað lífskjör barna og ungmenna á Íslandi. Hún hefur skilgreint 

nokkur hugtök sem tengjast félagshæfni og notar hugtakið félagshæfni sem 

yfirhugtak um skilning fólks á samskiptum og hæfni þess í samskiptum, auk 

siðferðiskenndar þess og skilnings á fyrirbærum og reynslu sem ekki er 

siðferðilegs eðlis. Samskiptahæfni á við um það hvernig einstaklingur hugsar 

um samskipti og athafnir eða hegðun. Í samskiptahæfni felast ákveðnir 

þroskaþættir sem tengjast innbyrðis og eru félagsþroski, tilfinningaþroski og 

siðferðiskennd, auk vitsmuna- og málþroska. Sigrún telur jafnframt að 

skapgerð og sjálfsmynd einstaklingsins, ásamt uppeldi og samfélagsgerð, 

spili stóran þátt í að móta samskiptahæfni hvers og eins. Samkvæmt 

Sigrúnu er hæfnin að setja sig í spor annarra og það að geta samhæft 

mismunandi sjónarmið grunnur samskiptahæfninnar. Ef einstaklingur skilur 

sjónarmið annarra og sýnir viðeigandi viðbrögð við þeim þá má segja að 

hann sé með góða félagsfærni. Sigrún tengir einnig tilfinningaþroska og 

siðferðiskennd við félagshæfni og telur að tilfinningaþroski feli í sér að 

þekkja og geta greint tilfinningar sínar, geta haft stjórn á þeim, vera næmur 

á tilfinningar og líðan annarra, geta sett sig í spor þeirra og sýnt samúð og 

samkennd. Siðferðisþroska skilgreinir Sigrún sem skilning fólks á því hvað sé 

rétt og rangt með tilliti til þeirra siðferðisgilda og siðferðislögmála sem eru 

til staðar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Sigrún vann ásamt öðrum kennurum að rannsóknar- og þróunarverkefni 

sem bar heitið „Hlúð að félags- og tilfinningaþroska nemenda“ þar sem 

skoðuð var samskiptahæfni barna og unglinga. Verkefnið fjallar um 

mikilvægi þess að huga vel að vitsmuna- og félagsþroska sem og siðferðis- 

og tilfinningaþroska barna og unglinga og að efla sjálfsmynd hvers og eins. 

Eitt af mörgum hlutverkum uppalenda er að gefa börnum tækifæri til að 

rökræða félagsleg og siðferðileg málefni. Þannig næst að koma ólíkum 

sjónarmiðum saman og nemendur fá tækifæri til að setja sig spor annarra, 

vitsmunalega og tilfinningalega. Með þeim hætti ná börn og unglingar að 

víkka hugsun sína og verða jafnframt hæfari til þess að leysa bæði félagsleg 
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og siðferðileg verkefni með ábyrgum hætti (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007: 

116-117). 

Rannsóknin sýndi að félagslyndari nemendur tóku oftar til greina 

sjónarmið beggja þegar þeir leystu ágreiningsmál en nemendur sem voru 

ófélagslyndari. Nemendur með þroskaða samskiptahæfni náðu betri 

námsárangri en aðrir nemendur í rannsókninni. Með góðri félagsfærni eykst 

ekki einungis námsgeta nemenda heldur byggir hún upp jákvæðari 

samskipti á milli hópfélaga. Rannsóknin gefur til kynna að félagsfærni sé 

hægt að þjálfa og nemendur geti öðlast frekari hæfni meðal annars með 

aðferðum samræðunnar. Rannsóknin var unnin út frá þroskalíkani og 

skoðuð hugsunarferli hjá börnum og unglingum (nemendum) út frá 

kenningum fræðimanna eins og Dewey, Mead, Piaget, Kohlbergs og 

Vygotskys. Hugsunarferlinu er skipt niður í fjóra meginþætti og gengið er út 

frá því að þegar þessir fjórir þættir sameinast séu auknar líkur á sjálfstæðri 

og farsælli hegðun sem gerir öll samskipti auðveldari og er mun meira 

gefandi fyrir nemandann. Þessir fjórir meginþættir eru: vitsmunaþættir, 

hæfni í samskiptum, persónuleikaþættir og hæfni í að aðlagast félagslegu 

umhverfi og menningu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Vitsmunaþættir: Skilningur á félagslegum samskiptum vegur mest. 

Vitsmunaþættir eru byggðir upp á félagslegum samskiptum og skipta 

samræður þar meginmáli þar sem ólík sjónarhorn koma fram. Reynslan 

skipar einnig stóran sess í vitsmunaþáttunum þar sem hún er 

einstaklingsbundin og tengd orsök og afleiðingu. Þar skapar hver og einn 

sína persónulegu reynslu og prófar sig áfram í þroska sínum með því að 

skoða afleiðingar hegðunar sinnar og athafna. Þjálfun gagrýnnar hugsunar 

kemur einnig sterkt inn í vitsmunaþáttinn þar sem unnið er með þjálfun og 

beitingu hugans við hinar ýmsu aðstæður. 

Hæfni í samskiptum: Mikilvægi tjáningar á tilfinningum og hæfileikinn til 

að geta sett sig í spor annarra segir mikið til um hæfni einstaklings í 

samskiptum. Hæfnin er byggð upp á því að þroska hæfileikann sem þarf til 

þess að geta sett sig í spor annarra og þá er auk þess verið að vinna að 

uppbyggingu sjálfsmyndar og að betri sjálfsskilningi, þar sem hver og einn 

speglar sig í þeim viðhorfum sem aðrir hafa til hans. 

Persónuleikaþættir: Þættir eins og trú á eigin getu, færni og ákveðni eru 

mikilvægir persónuleikaþættir. Persónuleikaþættirnir eru byggðir á tveimur 

meginþáttum, aðlögun og samhæfingu. Unnið er að því að aðlaga nýja 

reynslu að þeim hugsunarhætti sem fyrir er og aðlaga nýja reynslu að fyrri 

reynslu. Þannig samlagast ný reynsla stöðugt fyrri reynslu og kröfum nýrra 

aðstæðna í ákveðinni togstreitu við vitsmunalega þætti. Hafa verður í huga 
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að jafnvægi næst aldrei á milli samhæfingar og aðlögunar sem gerir það að 

verkum að við erum í stöðugri leit að jafnvæginu og erum þess vegna sífellt 

á þroskabraut. Með auknum þroska verður til flóknara hugsanaform þar 

sem einstaklingurinn er hæfari í að takast á við og túlka hin ýmsu vandamál 

og verkefni sem hann fæst við hverju sinni. Einnig koma hér fram þættir 

eins og að sýna samkennd og bera umhyggju fyrir öðrum, ásamt þeim 

viðhorfum sem fólk hefur hvert til annars og hvernig hægt er að mæta 

þeim. 

Hæfni í að aðlagast félagslegu umhverfi og menningu: Hér er verið að 

horfa á hvernig þroski ungra einstaklinga eykst í samskiptum við umhverfi 

sem þeir eru í hverju sinni, það er að segja í félagslegum samskiptum. Einnig 

er horft til áhrifa menningar á andlegan þroska, þar sem er unnið út frá 

þáttum eins og skoðunum, gildum, hefðum og færni sem yfirfærist frá 

kynslóð til kynslóðar (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Sjöfn Guðmundsdóttur (2009) skoðaði áhrif samræðunnar á nemendur í 

lífsleikni en rannsókn hennar fór fram í framhaldskóla á Íslandi. Þar kom 

meðal annars fram að ef kennarinn er vel undirbúinn, skipulagður og 

meðvitaður um það sem hann er að gera þá hjálpi samræðan nemendum 

að uppgötva sínar hugmyndir þegar kemur að eigin námi og að með réttri 

aðferð sé hægt að leiðrétta hugsanavillur og misskilning. Samræðan getur 

því verið mjög árangursrík aðferð þegar stefnt er að markmiðum 

Aðalnámskrár. Kennarinn verður að vera vakandi og huga vel að 

spurningum, vera næmur á svör nemenda og viðbrögð og hafa burði til að 

bregðast við þeim á réttan hátt. Rannsókn Sifjar gefur okkur vísbendingu 

um að heimspekileg samræða hjálpi nemendum þegar kemur að gagnrýnni 

hugsun og að setja sig í spor annarra. Barnaheimspeki er gott afl á 

vogarskálar fyrir kennara til að iðka lýðræðisleg vinnubrögð og gefa börnum 

og ungmennum rödd. Sýn Deweys á menntun og skólastarf felst að miklu 

leyti í að efla siðferðisþroska barna og ungmenna og gera þau færari um að 

setja sig í spor annarra. Þegar styrkja á gagnrýna, skapandi og sjálfstæða 

hugsun, gera nemendur virkari í námi sínu og dýpka þekkingu þeirra þá 

virkar samræðan einna best. Kennarar mæta stórum hópi nemenda með 

misjafnan bakgrunn og skoðanir og því mikilvægt að vera vel undirbúinir. Ef 

nemendur eiga að geta rökrætt og beitt gagnrýnni hugsun þurfa þeir að búa 

yfir siðgæði og vera færir um að skilja sjónarmið annarra. Þrátt fyrir að vera 

ein flóknasta og erfiðasta kennsluaðferðin þar sem vanda verður val á 

spurningum, vera næmur á svör nemenda og viðbrögð, og hafa burði til að 

bregðast við þeim á réttan hátt, þá getur lýðræðisleg samræða vissulega 

verið árangursrík aðferð þegar stefnt er að því að ná markmiðum 

Aðalnámskrár (Dewey, 2010; Sjöfn Guðmundsdóttir, 2009). 
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Í fyrrnefndu rannsóknarverkefni Sigrúnar Aðalbjarnadóttur (2007) er 

samskiptahæfni nemenda skoðuð. Niðurstöður verkefnisins bentu til þess 

að eftir því sem nemendur eru eldri þeim mun líklegri eru þeir til að taka 

betur til greina bæði sjónarhorn nemenda og kennara þegar kemur að 

skilgreiningu á vandamálum. Þeir eiga auðveldara með að taka mið af 

andstæðum sjónarhornum, eru komnir með þá þroskafærni að geta sett sig 

í spor beggja eða fleiri aðila og skoða sig út frá ólíku sjónarhorni. Yngri 

nemendur taka frekar mið af sjónarhorni annars aðilans og horfa á 

atburðarásina út frá einni hlið. Niðurstöður verkefnisins sýndu að bæði 

yngri og eldri nemendum fannst persónuleiki og skapgerð kennarans skipta 

miklu máli þegar kom að mati á hegðunarmynstri. Aðstæður voru einnig 

vegamikill þáttur þar sem að nemendur þróuðu með sér aukna hæfni í að 

vinna út frá ólíkum sjónarhornum í samskiptum. Yngri nemendur sýndu að 

þeir gátu unnið út frá ólíkum sjónarhornum samnemenda sinna. Hins vegar 

áttu þeir erfðara með að vinna út frá sjónarhorni kennarans, það er að segja 

voru ekki tvíhliða í hugsun þegar kom að sýn kennarans eins og þeir voru 

þegar kom að sýn samnemenda þeirra. 

Niðurstöður ofangreindra rannsókna gefa vísbendingar um að 

lýðræðislegar samræður efli félagsleg samskipti og þroski hæfnina að geta 

sett sig í spor annarra. Nemendur sem fá markvissa þjálfun í að ræða ýmis 

álitamál í bekkjarstarfi virðast gera sér betur grein fyrir því að tiltekin 

viðhorf og gildi gegna mikilvægu hlutverki fyrir lýðræðislegt samfélag en 

þeir nemendur sem ekki fá tækifæri til slíkra umræðna. Börn og ungmenni 

sem eru hvött til að taka þátt í skipulögðum umræðum um siðferðileg 

álitamál taka meiri framförum í siðferðisþroska en þeir sem ekki fá slík 

tækifæri. Þegar markvissar umræður um ágreinings- og álitamál fara fram í 

bekkjarstarfi sýna nemendur meiri framfarir í félagsþroska og 

samskiptahæfni sem kemur fram í því að þeir skoða ágreiningsmál frá 

mismunandi hliðum og leysa þau á árangursríkan hátt. Í samræðunni er lögð 

áhersla á að nemendur tjái skoðanir sínar, setja sig í spor annarra, bæði 

vitsmunalega og tilfinningalega, ræði sín á milli, geti rökrætt og komist að 

samkomulagi eða viðurkennt á grundvelli raka að ekki náist samstaða vegna 

ólíkra sjónarmiða. Með því að nota samræður í kennslu er meðal annars 

verið að vekja áhuga nemenda á efninu og fá þá til að skiptast á skoðunum 

og að rökræða saman. Nemendur fá tækifæri til að skoða málefni út frá 

fleiri en einu sjónarhorni, hugsa um efnið og ígrunda það nánar. Samræðan 

hefur það gildi að nemendur taka þátt í lífi og starfi í nútímasamfélagi. Það 

er því margt sem bendir til þess að heimspekikennsla og samræðuaðferðin 

þjálfi börn í félagslegum samskiptum (Dewey, 2010; Ingvar Sigurgeirsson, 

1999; Power o.fl., 1989; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  
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6 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeirri eigindlegu aðferð sem var notuð við 

framkvæmd rannsóknarinnar. Eigindlegar rannsóknaraðferðir má rekja til 

hugmynda og kenninga félagsvísinda þar sem áhersla er lögð á að 

einstaklingurinn sé virkur túlkandi veruleikans. Aðferðirnar byggja á að 

raunveruleikinn mótist í vitund einstaklinga sem upplifa hann í samskiptum 

sínum við umheiminn. Eigindlegar rannsóknir eru lýsandi og markmið þeirra 

er að öðlast dýpri skilning á umhverfi, lífi og aðstæðum þeirra sem 

rannsóknin beinist að hverju sinni. Eigindleg aðferðafræði er aðferð sem 

hentar vel þegar rannsóknin er lítil og tilgangur með slíkum rannsóknum er 

að dýpka skilning rannsakenda á viðfangsefni rannsóknarinnar, kynnast 

reynslu viðmælenda og upplifun þeirra (Lichtman, 2010; Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003).  

Í flestum eigindlegum rannsóknum er gengið út frá því að þekking sé 

sameiginlegur skilningur og hlutverk rannsakandans er mikilvægt að því 

leyti að hann birtist sem gestur í lífi fólks þar sem hann fær hlutdeild í þeirra 

reynslu í leit sinni að þekkingu. Rannsóknartæki hans eru augu hans og 

eyru. Helstu aðferðir eigindlegra rannsókna eru viðtöl, ýmist opin eða byggð 

á ákveðnum umræðuramma og vettvangsathuganir og fer það eftir 

rannsóknarspurningum rannsakanda hvaða leið er valin. Opið viðtal lýsir 

samræðum milli rannsakanda og viðmælanda og er notað til að nálgast 

skilning viðmælanda á efninu og er persónuleg og góð leið til að svara 

rannsóknarspurningunni. Umræðuefnið er fyrirfram ákveðið en ekki 

innihald samtala. Mælt er með því að rannsakendur hafi fimm til tíu 

undirspurningar í huga í tengslum við umræðuefnið sem leitað er svara við. 

Reynt er að skilja reynslu viðmælenda frá þeirra sjónarhorni og markmiðið 

er að rannsakandi fái heildstæða mynd af upplifun og sjónarmiði 

viðmælenda. Viðmælandinn notar sín eigin orð til þess að segja sína skoðun 

og rannsakandinn skoðar viðfangsefnið eins opinskátt og hægt er. Með 

viðtölunum hvetur rannsakandi viðmælendur til að tala um rannsóknarefnið 

og kafa dýpra í viðfangsefnið. Viðtölin felast í samræðum á 

jafningjagrundvelli og rannsakandi hefur tiltekið markmið með viðtalinu. 

Viðtalsramminn er ákveðinn fyrirfram og lagt upp með ákveðnar opnar 

spurningar sem hafðar eru til viðmiðunar (Lichtman,  2010; Helga 

Jónsdóttir, 2003; Sóley S. Bender, 2003). 
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Í þessari rannsókn var verið að skoða viðhorf kennara til þess hvort 

heimspekikennsla hefði áhrif á félagfærni nemenda. Ef þátttakendur töldu 

svo vera, þá langaði mig að kanna á hverju þeir byggðu mat sitt og hvaða 

vísbendingar bentu til þess.  

Rannsóknarsniðið er eigindleg rannsókn og tekin voru opin viðtöl við þrjá 

heimspekikennara í þremur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Fyrir 

valinu urðu skólarnir A, B og C en þar hefur verið iðkuð barnaheimspeki í 

nokkur ár. Haft var samband við þátttakendur í gegnum tölvupóst og þeim 

gerð grein fyrir í hverju rannsóknin fælist og óskað eftir viðtölum. 

Eigindlegar rannsóknir eru lýsandi og markmið þeirra er að öðlast dýpri 

skilning á lífi, aðstæðum og umhverfi manna, sem rannsóknin beinist að 

hverju sinni. Í flestum eigindlegum rannsóknum er gengið út frá því að 

þekking sé sameiginlegur skilningur sem þróist í samskiptum manna á milli. 

Niðurstöður eigindlegra rannsókna, hugtök eða þekking lýsa flóknum 

veruleika, eins og reynslu, viðhorfum, aðstæðum og upplifunum 

viðmælenda á hverjum tíma og því ekki ætlast til að alhæft sé út frá 

niðurstöðum (Lichtman, 2010; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003; Sóley S. Bender, 

2003).  

Eigindleg rannsóknaraðferð á vel við í rannsókn þessari þar sem hún á að 

varpa fram viðhorfum til og upplifun þriggja heimspekikennara á heimspeki-

kennslu, samræðusamfélaginu og félagsfærni nemenda. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru valdir með markmiðsúrtaki með tilliti til 

rannsóknarefnisins (Lichtman, 2010). 

6.1 Opin viðtöl 

Sú viðtalsaðferð sem notast var við er opið viðtal sem lýsir samræðum milli 

rannsakanda og þátttakenda. Með viðtalinu hvetur rannsakandi 

viðmælanda sinn til að tala um rannsóknarefnið og spyr nokkurra opinna 

spurninga til að kafa dýpra í efnið og fá meira út úr viðmælandanum. 

Viðtölin felast í samræðum á jafningjagrundvelli og rannsakandi hefur 

tiltekið markmið með viðtalinu. Þátttakandi ræður miklu um hvernig 

viðtalið þróast og fær tækifæri til að segja frá á sinn hátt og frá sínu 

sjónarhorni. Viðtalsramminn var ákveðinn gróflega fyrirfram og lagt upp 

með nokkrar ákveðnar spurningar til viðmiðunar svo að rannsakandinn 

hefði nokkuð frelsi og sveigjanleika ef nýjar spurningar vöknuðu út frá 

svörum viðmælanda. Í viðtölunum var áhersla lögð á þátttakandann og voru 

þau byggð á gagnkvæmum skilningi milli rannsakanda og þátttakanda. 

Viðtöl geta verið mismunandi frá einum þátttakanda til annars það sem 

rætt er um í viðtölum er ekki alltaf eins í einni og sömu rannsókninni þó 
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viðfangsefnið sé það sama. Mikilvægt er að rannsakandi tryggi að 

þátttakandi hafi sagt allt sem honum liggur á hjarta og skrái jafnframt niður 

hugsanir sínar og viðbrögð strax að viðtali loknu (Helga Jónsdóttir, 2003; 

Lichtman, 2010).  

Það er mikilvægt að byrja viðtal með opinni spurningu, til dæmis „Mig 

langar til að biðja þig að segja mér frá reynslu þinni af..“, til að fá umræðuna 

af stað. Ein forsenda fyrir árangursríku viðtali er virk hlustun. Ef rannsakandi 

hlustar á þátttakandann með virðingu er það hvetjandi og skapar jafnframt 

traust (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Lichtman (2010) bendir á að gott sé að spyrja í lok viðtals hvort 

þátttakandi vilji bæta einhverju við sem ekki hefur verið rætt. Með þeim 

hætti tryggir rannsakandi að þátttakandi hafi sagt allt sem honum liggur á 

hjarta og unnt er að ljúka viðtalinu.  

6.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir með markmiðsúrtaki með tilliti til 

rannsóknarefnisins. Þátttakendur voru þrír heimspekikennarar úr þremur 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu, sem allir hafa reynslu af heimspeki-

kennslu á unglingastigi. Rannsakandi óskaði eftir leyfi kennara vegna viðtala 

í gegnum tölvupóst (sjá fylgiskjal 2) og áætlað var að hvert viðtal tæki um 

45-70 mínútur. Þegar að viðtölunum kom voru þátttakendur upplýstir um 

nafnleynd og trúnað. Viðtölin voru hljóðrituð og í framhaldi af því afrituð á 

tölvutækt form þar sem áhersla var lögð á nákvæma skráningu vettvangs-

nótna, þar með talið viðtala, því þær eru megingögn rannsóknarinnar og 

fela í sér athugasemdir og hugleiðingar rannsakanda. Viðtalsgögnin voru 

dregin saman, hugtök kortlögð og borin saman. Að því loknu var farið í að 

smætta gögnin, lykla og skrá minnispunkta sem hjálpa til við að greina 

gögnin. Að lokum voru þemu flokkuð og fundin mynstur (Lichtman, 2010; 

Sóley S. Bender, 2003).  

Rannsóknin ætti að gefa innsýn í viðhorf kennara til heimspekikennslu og 

samræðuaðferðarinnar og hvort aðferðirnar efli félagsfærni á meðal 

nemenda. Markmiðið var að komast að fræðilegri niðurstöðu til að svara 

rannsóknarspurningunni með hjálp þeirra heimilda sem fundnar hafa verið 

og bera saman hugmyndir viðmælenda við fyrri rannsóknir og kenningar. 

6.3 Siðferðileg atriði og leyfi 

Lichtman (2010) segir að af siðferðilegum ástæðum sé mikilvægt að virða 

friðhelgi þátttakanda, nafnleynd og trúnað og að rannsakandi leitist við að 

fá upplýst samþykki þátttakanda. Þegar viðtöl hafa verið lögð fyrir og búið 
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er að vinna úr öllum gögnum er gögnum eytt. Rannsakandi vann í samræmi 

við þær siðareglur sem almennt gilda um menntarannsóknir og hafði 

samband með tölvupósti við þrjá valda þátttakendur. Var þeim gerð grein 

fyrir í hverju rannsóknin fælist og óskað eftir að fá leyfi þeirra til að leggja 

rannsóknina fyrir. Þátttakendur voru upplýstir um eðli og tilgang 

rannsóknarinnar og veittu þeir samþykki sitt áður en rannsóknin hófst. Þeim 

var jafnframt gerð grein fyrir að frjálst væri að hætta þátttöku hvenær sem 

er ef þeir óskuðu þess. Rannsakandi upplýsti um nafnleynd, trúnað og hvað 

yrði um rannsóknargögnin. Ávallt var gætt trúnaðar og hlutleysis á öllum 

stigum rannsóknarinnar, einkum við framsetningu á niðurstöðum og túlkun 

á þeim. Rannsakandi reyndi að forðast það að koma fram með sínar eigin 

skoðanir og að öll sjónarmið kæmu fram.  

6.4 Úrvinnsla gagna 

Rannsakandi gætti þess að hafa í huga áreiðanleika og samræmi milli gagna 

og þess sem sagt var og voru viðtölin hljóðrituð á upptökutæki og síðan 

afrituð á tölvutækt form. Vettvangsnótur voru strax skrifaðar niður eftir 

gagnaöflunina þar sem þær eru megingögn sem fela í sér afrituð viðtöl með 

athugasemdum og hugleiðingum rannsakanda. Eftir afritun viðtalsganga 

voru gögnin dregin saman, hugtök kortlögð og borin saman (Sóley S. 

Bender, 2003).  

Við greiningu á gögnum var notuð sífelld samanburðaraðferð og 

rannsakandi flokkaði viðtölin og í gagnagreiningunni var notast við 

leiðbeiningar Lichtman (2010) um kóðun og flokkun texta í þemu. Byrjað var 

á að greina og kóða einstaka atriði í viðtölunum sem síðar voru flokkuð og 

út frá flokkunum mynduð þemu. Þau þemu sem ákveðið var að stýrðu 

rannsókninni voru einkenni heimspekikennslu, samræðusamfélagsins og 

félagsfærni, en samkvæmt Lichtman (2010) ættu fimm til sjö þemu að vera 

hámark. Þemaflokkarnir voru kortlagðir, bornir saman og tengdir við 

kenningar. Markmiðið var að komast að fræðilegri niðurstöðu til að svara 

rannsóknarspurningunni: Getur heimspekikennsla stuðlað að aukinni 

félagsfærni nemenda? 
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7 Niðurstöður 

Í kaflanum verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar sem 

er ætlað að skoða hvort heimspekikennsla stuðli að félagsfærni nemenda og 

rannsóknarspurningin er eftirfarandi:  

Getur heimspekikennsla stuðlað að aukinni félagsfærni nemenda?  

Settar voru fram tvær undirspurningar sem styðja við 

rannsóknarspurninguna:  

 Hvað er samræðusamfélag að mati kennara og hvernig þróast 
samræðuferlið með nemendum?  

 Hefur heimspekileg samræðuaðferð áhrif á félagsfærni nemenda? 

Með rannsókninni er leitast við að fá innsýn í reynslu viðmælenda og eru 

niðurstöðurnar flokkaðar eftir þeim þemum sem unnið var út frá við 

gagnagreininguna. Í niðurstöðum er fjallað um heimspekikennslu og hverjar 

áherslur viðmælenda eru. Samræðusamfélagið er skoðað og hvernig það 

þróast hjá nemendum og hvort breytingar eigi sér stað í ferlinu. Fjallað er 

um hvort félagslegur ávinningur geti átt sér stað með markvissri heimspeki-

kennslu og hvort heimspekin geti haft áhrif á félagsfærni nemenda. Að 

lokum er svo sagt frá því hvort viðmælendur telji ávinning vera af 

heimspekikennslu. 

7.1 Viðmælendur 

Viðmælendur hafa allir mikla reynslu af heimspekikennslu og hafa kennt 

hana á unglingastigi í nokkur ár. Sigríður er heimspekikennari til margra ára 

og í skólanum þar sem hún starfar eru nemendur í 8.-10. bekk og er 

heimspeki kennd sem valáfangi. Bjarni er grunnskólakennari og kennir við 

grunnskóla þar sem heimspeki er skylda í 8. bekk og er kynjaskipt en er 

valáfangi í 9. og 10. bekk. Í skólanum hjá Bjarna eru nemendur í 8.-10. bekk 

og hafa margir nemendur sýnt heimspekinni áhuga. Þór er lífsleiknikennari 

og kennir heimspeki og lífsleikni á unglingastigi. Heimspeki er valáfangi í 9. 

og 10. bekk, en lífsleiknin er skylda í öllum árgöngum og nýtir Þór 

lífsleiknina fyrir heimspekikennslu með opnum spurningum og umræðum.  Í 

skólanum þar sem Þór starfar eru nemendur í 7.-10. bekk. Allir 

viðmælendur kenna á höfuðborgarsvæðinu. 
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7.2 Áherslur í heimspekikennslu 

Í kaflanum er fjallað um reynslu og innsýn viðmælenda til heimspekinnar og 

áherslur þeirra í kennslunni með nemendum sínum. 

Helstu áherslur Sigríðar er að ná fram samræðufærni og skapa samræðu-

samfélagið á meðal nemenda. Í byrjun vetrar kynnir hún ávallt heimspekina 

fyrir nemendum og leggur þeim ákveðin grundvallaratriði. Hún notar hópefli 

og verkefni um heimspekilegar spurningar og vinnur með spurningar úr 

fimm helstu sviðum heimspekinnar. Sigríður kynnir jafnframt fyrir 

nemendum rökfræði, þeir æfa sig með rökvillur og gera einföld 

rökgreiningarverkefni; það er að setja fram skoðun, færa rök fyrir henni, 

leggja mat á rökin og gera andsvar: 

Við tókum oft svolítið góðan tíma, sem mér fannst ágætt, 

heimspekin gefur nemendum svona ákveðið svigrúm til að vera 

gagnrýnir og hugsa hlutina út frá sínum forsendum, það er 

ekkert mjög mikið svigrúm til þess í þessum skóla, þannig að 

þarna fá þeir svolítið tækifæri til að bara segja sína skoðun. 

Sigríður hefur notað margvíslegar kveikjur í byrjun kennslustunda „[…] 

við höfum mikla tilhneigingu til að grípa eitthvað í dagsins önn, málefni 

líðandi stundar […] þetta er mjög góður vettvangur fyrir það og gefur líka 

tækifæri til þess að fara svolítið dýpra í málefni líðandi stundar, ekki bara 

þetta að lesa fyrirsagnirnar og segja hvert öðru hvað Morgunblaðið sagði 

heldur að kafa svolítið dýpra ofan í það […].“ Í heimspekinni hefur Sigríður 

notast við opnar spurningar, myndir, fyrirsagnir í fréttablöðum, 

kvikmyndabrot, stutta texta og fleira og skapast umræður út frá þessum 

kveikjum: 

Ég hef alltaf haft aðaláhersluna á að þjálfa upp samræðufærni, 

mér hefur fundist mikilvægt í heimspekikennslunni að tala um 

og sýna heimspekina sem faggrein og svona sem bakland allra 

vísinda. Ég hef ekki mikið verið að lesa heimspekilega texta, ég 

hef meira verið í að byggja upp hjá nemendum tilfinningu fyrir 

hvað er heimspekileg spurning og efla þeirra ábyrgð í að vinna 

með þessar spurningar og að nemendur finni til sín og hafi 

áhuga á þessum spurningum og finni eitthvað skemmtilegt í því 

að eltast við þær, kafa í þær, ræða þær með félögunum og 

rannsaka þær á einhvern hátt. […] Þannig að ég reyndi að stilla 

upp svona fimm meginsviðum heimspekinnar og stilla hlutum 
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þannig að nemendur kynntust þessu og fengju þá svona 

svolítið breiðan grundvöll. 

Bjarni leggur minni áherslu á samræðusamfélagið og leggur 

aðaláhersluna á að nemendur hugsi sjálfstætt, hlusti hver á annan og pæli í 

hlutunum, en talar þó um að ef samræðusamfélagið komist í gang þá sé það 

mikill ávinningur. Hann notar ýmis konar kveikjur eins og ljósmyndir, opnar 

spurningar, kvikmyndabrot, texta og margs konar verkefni sem hann hefur 

verið að vinna að sjálfur og gefið út. Að hans mati er mikilvægast að 

nemendur hlusti á hvern annan og hugsi sjálfstætt: 

Það sem að ég vil kannski fyrst og fremst ná fram er að fá þau 

[börnin] til að hugsa sjálfstætt og ekki síst að fá þau til að 

hlusta á hvert annað og það tekur svolítinn tíma. Það er 

lykilatriði að hugsa sjálfstætt og geta myndað sér skoðun og 

hafa hugrekki til þess að segja skoðun sína og geta fært rök 

fyrir máli sínu, það eru kannski þessir helstu þættir og svo 

hlusta. 

Bjarni nýtir mikið verkefni og æfingar í heimspeki og talar um að æfingar 

henti oft vel þegar hann er með nýjan hóp sem hann er að kynnast eða er 

erfiður á einhvern hátt því það geti verið erfitt að setjast niður og byrja 

strax á samræðu. Hann talar um að ef nemendur hlusti hver á annan, ræði 

saman og hugsi þá sé kennslustundin búin að skila sínu. 

Í viðtalinu við Þór kom fram að hann notar ávallt opna spurningu sem 

kveikju í lífsleiknitímum, nemendur ræða spurninguna og svo spinnast upp 

fleiri spurningar út frá henni og þannig næst góð og virk samræða. Í 

heimspekivalinu notar hann setningar sem nemendur greina „[…] ég kenni 

valáfanga hérna í heimspeki þar sem ég fer yfir heimspekisöguna, tek fyrir 

kannski einn hugsuð og tek bara eina setningu og læt þau greina hana og 

gangrýna, það er svona dálítið heimspekiaðferðin“. Eitt helsta markmið Þórs 

er að ná fram samræðusamfélaginu og hans upplifun er að það takist oftar 

en ekki og andrúmsloftið sé afslappað á meðal nemenda, ekki sé mikið um 

þras eða neikvæðni. Í viðtalinu kom fram að hann talar frekar um 

samræðulist heldur en heimspekikennslu: 

Ég kem bara inn í tíma með opnar spurningar, ég er aldrei með 

bækur eiginlega, ég er aldrei með texta, þetta eru alltaf bara 

umræður sem skapast af opnum spurningum. 
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Þór notar mikið spurningar frá sjálfum sér og er meðal annars að gefa út 

bók sem getur nýst kennurum sem vilja kenna heimspekina eða 

samræðulistina eins og Þór kallar fagið: 

[…] Ég er búin að skrifa bók sem er um spurningartækni og 

spurningarlist sem ég ætla kennurum en líka öðrum til að halda 

uppi samræðum í nemendahópnum […] ég held að það sé 

óvenjulegt að ég nota ekki texta, ég nota bara það sem ég 

kalla, það væri réttast að kalla það spurningalotur, ég hleð 

einni spurningu ofan á aðra sem að dýpkar efnið. 

Sigríður og Bjarni nota líka mikið opnar spurningar og hafa margskonar 

málefni verið rædd eins og málefni líðandi stundar, réttindi ungmenna, 

kynjafræði, fegurð, skólinn og námið, samskipti kynjanna, guð, trúarbrögð, 

mannréttindi og svo mætti lengi telja. Viðmælendur voru sammála um að 

nemendur vilja fá tækifæri til að ræða hlutina út frá sínu sjónarhorni og fá 

tækifæri til að hugsa og tjá sig með opnum hætti. 

Í skólanum hjá Sigríði er þróunarverkefni í gangi þar sem reynt hefur 

verið að hvetja kennara til að líta til samræðunnar og heimspekilegrar 

samræðu sem kennsluaðferð til að dýpka fagið sitt óháð því hvað kennarar 

eru að kenna. Flestir kennarar hafa sýnt þróunarverkefninu áhuga (þó síst 

raungreinakennar) og hafa farið á námskeið um heimspekilega samræðu: 

Kennarar úr nánast öllum fagdeildum hjá okkur hafa komið inn 

á námskeið um heimspekilega samræðu af frjálsum vilja [hlær] 

þetta er ekki skylda í skólanum að horfa til aðferðarinnar og 

þetta er ekki verkefni sem við höfum sett inn sem 

skylduverkefni fyrir alla kennara og ég hef svolítið gætt að því, 

vegna þess að þetta er mér svo rosalegt hagsmunamál og ég vil 

ekki að kennarar upplifi það að ég sé að troða þessu ofan í 

kokið á þeim af því að ég hafi trú á þessu. Ég vil finna að trúin 

vakni hjá þeim og það hefur svolítið gerst í gegnum tíðina núna 

í vetur og íslenskudeildin hefur tekið samræðuna svolítið meira 

inn til sín. 

Að mati viðmælenda eru nemendahóparnir misjafnir og viðfangsefnin 

ráðast stundum út frá stemningunni í hópnum. Það sem virkar með einum 

hóp virkar ekki endilega með næsta. Sumir hópar eru opnir og virkir á 

meðan aðrir eru lokaðir og eiga erfitt með að koma samræðunni í gangi. 

Heimspekikennari þarf að vera meðvitaður um þessa þætti að þeirra mati 
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og vera viðbúinn því að þurfa að breyta um verkefni/spurningu/kveikju ef 

svo ber undir. Þór segir: 

[…] Það er oft erfiðara þegar það er einhver nemandi sem er of 

fljótur að hugsa og afgreiðir málin einhvern veginn of hratt […] 

þá reyni ég að taka einhvern svona persónulegan vinkil og 

breyta spurningunni aðeins. 

Í viðtalinu við Bjarna kom fram að sumir nemendahópar eigi auðvelt með að 

ná fram samræðu á meðan í öðrum hópum sé samræðan erfið. Í þeim 

tilvikum notar hann æfingar sem eru skipulagðar og markvissar. 

7.3 Samræðusamfélagið – ferlið 

Hér verður fjallað um reynslu þátttakenda af samræðusamfélaginu, hver 

þeirra upplifun er þegar kemur að þessum þætti og hvort eitthvað ákveðið 

ferli sé til staðar hjá nemendum. 

Markmið kennslunnar hjá  Þór er að ná fram samræðu og að láta 

nemendur hugsa saman og notar hann aðallega opnar spurningar sem leiða 

til samræðna en með þeirri aðferð þróast samræðusamfélagið að hans 

mati: 

Ég læt eina spurningu ganga hring og þau dýpka hana eftir því 

sem þau geta, kannski skilja þau ekkert hvert ég er að leiða þau 

í fyrstu, svo svona smátt og smátt hleður hún utan á sig þangað 

til að hún er komin hring, þá eru þau búin að ná tökum á henni 

og svo bætist önnur spurning ofan á og þá er samræðan oft 

orðin býsna djúp. 

Hann talar jafnframt um að hann leggi áherslu á að nemendur hlusti hver 

á annan og sýni virðingu og vinsemd: 

Mér finnst mannleg samskipti og mannleg rökræða yndisleg ef 

við erum að hlusta hvert á annað og meta hvert annað. Ég held 

að það sé kannski gagnkvæm viðurkenning og virðing sem ég er 

að leita eftir í kjarnann, að þykja gaman að sitja og hlusta á það 

sem náunginn hefur að segja og fram að færa og stundum 

verið ekki á sama máli og bara sagst ekki vera sammála […]. 

Kannski leggja niður varnir og bara opna sig fyrir lifandi 
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umheiminum. Þau eru að ræða og þeim líður vel af því að þeim 

er ekki stillt upp við vegg, þau eru að hugsa saman. 

Þór talaði um að hann yrði var við ákveðið ferli hjá nemendum sem 

stunda heimspekina, þau væru opnari og ættu auðveldara með að tjá sig 

„[…] þetta er ekki eitthvað sem að þau tala um hjá mér endilega en ég heyri 

það svona utan frá mér hjá öðrum kennurum“. 

Bjarni leggur áherslu á æfingar og stutt verkefni og að nemendur nái að 

ræða saman, hugsa saman og standa fyrir máli sínu. Hann telur að hann nái 

ekki alltaf fram samræðusamfélaginu en það er ekki endilega hans helsta 

markmið í sjálfu sér, heldur að nemendur hugsi saman. Hann segir: 

Það er markmið að ná í einhvers konar samræðusamfélag en 

það eru samt ekki allir tímar sem eru endilega þannig […] við 

erum að hjálpast að við að komast að því hvað málið er og 

hvað er satt og hvað er rétt og hvernig þetta á að vera allt 

saman. Það er það sem við erum að fást við og gerum það í 

samræðunni, það er svona ákveðið markmið, en í sumum 

hópum þá komumst við aldrei á það stig að fara í samræðu. 

Með  því að nota heimspekiæfingar geta nemendur smátt og smátt 

fikrað sig inn í samræðu ef hópurinn vinnur vel saman samkvæmt Bjarna. 

Hann prófar sig áfram og notar mismunandi kveikjur og verkefni og lætur 

nemendur meðal annars taka þátt í því að búa til spurningar og verkefni. 

Hann telur að aðferðin efli ekki endilega samræðusamfélagið en hins vegar 

séu nemendur að æfa aðra þætti sem eru ekki síður mikilvægir. Hann notar 

heimspekiæfingar mikið með hópum sem reynist erfitt að vinna með þar 

sem það eru stýrandi verkefni. 

Sigríður leggur mikla áherslu á samræðusamfélagið og samræðufærni er 

stór hluti af lokaeinkunn nemenda. Hún ræðir með nemendum sínum hvað 

er góð samræða og hvað ekki og lætur nemendahópana alltaf búa sér til 

samræðureglur í upphafi skólaárs og hefur það gengið vel að hennar mati: 

Það þarf ekkert að hafa fyrir þessu verkefni og er bara eitthvað 

sem tekur fimm mínútur í upphafi vetrar, að þau [börnin] orði 

hvað þau eiga að gera eða eiga ekki að gera til að hópnum 

gangi vel að tala saman. Þá koma strax þessi atriði: að segja 

skoðun sína, hlusta og síðan eitthvað í sambandi við virðingu, 

að sýna kurteisi, að grípa ekki fram í, mjög oft eitthvað um að 
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halda þræði, ekki endurtaka sig eða eitthvað svoleiðis, en það 

er kannski líka atriði sem kemur inn svolítið seinna á önninni. 

Samkvæmt Sigríði leggja nemendur yfirleitt áherslu á að hlusta og tala 

þegar þeir gera reglurnar í byrjun en smám saman bætast svo við fleiri 

reglur sem þeim finnst mikilvægar til að samræðan gangi sem best. 

Nemendur meta oftast kennslustundirnar hjá Sigríði annað hvort skriflega 

eða munnlega, stundum nota þeir til dæmis „puttann upp eða niður“ (hvað 

gekk vel, hvað gekk illa) eða skrifa nafnlaust hvernig tíminn gekk. Að hennar 

mati eru nemendur yfirleitt heiðarlegir og segja sjálfir hvað þeim finnst 

ganga vel og hverju þurfi að huga betur að. Hún heldur áfram og segir: 

Þau voru alltaf mjög heiðarleg á þessum miðum og þá sáu þau 

hjá sjálfum sér að það var ekki kennarinn sem kom inn og sagði 

„þið grípið allt of mikið fram í, þið verðið að laga það“ heldur 

voru þau að segja sjálfum sér það og það er ótrúlega áhrifaríkt. 

En þetta er einhvern veginn atriði sem ég held að sé hræðilega 

vannýtt, bekkjarkennarar vannýta vald nemenda til að breyta 

eigin hegðun. 

Bjarni og Þór eru sammála Sigríði þegar kemur að heiðarleika hjá 

nemendum og telja að nemendur séu fullfærir um að meta tímana sjálfir, 

segja hvað má betur fara og hvað gangi vel. Þegar nemendur fá tækifæri til 

að opna sig og segja skoðanir sínar þá geri þeir það með opnum huga. Bjarni 

talar meðal annars um að hann fái aðstoð nemenda til að meta hvaða 

æfingar virki og hvað megi betur fara. Hann heldur áfram og segir: 

Stundum segi ég við krakkana, ég hef aldrei gert þetta áður og 

ég er bara að prófa og þið bara látið mig vita ef þetta er alveg 

glatað, ef þetta virkar ekki eða segið mér hvað gæti verið 

öðruvísi. Ef maður vinnur þannig traust þá getur maður 

stundum fengið þau til að hjálpa sér til að þróa verkefni og 

æfingar, mér finnst það mjög dýrmætt. 

Hjá  öllum viðmælendum kom fram að ákveðið ferli fer í gang hjá 

nemendum sem taka þátt í heimspekikennslu. Þór nefnir að honum finnst 

nemendur ná þroska í ferlinu og þeir hugsi meira og íhugi betur: 
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Ég finn að þroskinn fyrst gerist mjög hratt og svo bara í 

rauninni dýpka þau og svona skilja betur en það gerist frekar 

hratt að þau byrja að þora að tjá sig og opna sig. 

Þór talar um að samræðan sé mikilvæg og hann finnur fyrir vonbrigðum 

hjá nemendum þegar ekki næst samræða „[…] Þau verða spæld ef að það 

verður ekki samræða, ég finn alveg þegar það verða vonbrigði, en það gerist 

mjög sjaldan, það er eins og maður fái pínulítið „inspiration“ þessi spurning 

hlýtur að virka og ég veit það um leið og ég fer inn í tímann […].“ 

Sigríður vísar í reynslu sína og talar um að  ákveðið ferli sé í gangi hjá 

nemendum sem taka þátt í heimspekilegri samræðu: 

Mér finnst mjög mikilvægt að gera ráð fyrir því að þetta sé 

breytingarferli og líka gera ráð fyrir því að þetta er ekki ferli 

sem er einhver bein lína upp eða bein lína niður. Þetta er svona 

sveiflukennt ferli, það mun ganga vel og það mun ganga illa […] 

Það koma tímabil þar sem allt er á uppleið, en svo ef allt er á 

uppleið mjög lengi, þá líklega gerist eitthvað og okkur hrakar, 

það er mín reynsla, hóparnir hafa alltaf sinn karakter. 

Upplifun Sigríðar er að nemendahóparnir séu mjög misjafnir, sumir fara 

vel af stað og aðrir ekki, en þrátt fyrir það þá sé alltaf ákveðið ferli í gangi. 

Hóparnir þroskast saman, nemendur tengjast og opna sig, þeir skiptast á 

skoðunum og læra hver af öðrum og markmiðið er að ná flæði. Sumir hópar 

vinna hratt og „klára“ viðfangsefnin fljótt á meðan aðrir gefa sér meiri tíma 

og velta hlutunum meira fyrir sér. Hún nefnir einnig að í samræðunni séu 

nemendur að vinna saman og hugsa saman en stundi ekki kappræður, enda 

sé það ekki í anda heimspekinnar. 

Bjarni leggur minni áherslu á samræðusamfélagið heldur en Sigríður og 

Þór og upplifun hans af ferlinu er önnur: 

Mér finnst ákveðið ferli búið að eiga sér stað í ár, en á síðasta 

ári þá fannst mér eins og þau væru bara að byrja upp á nýtt. Ég 

var að velta því svolítið fyrir mér hvernig stæði á þessu, það 

hefur hugsanlega eitthvað að gera með samsetninguna á 

hópnum. […] Þetta er svona hópíþrótt, það myndast ákveðin 

samskipti og þegar maður byrjar á haustin þá er það mjög 

algengt að maður er svolítið að byrja upp á nýtt, þau vita út að 

hvað þetta gengur og hvernig þetta er en eru einhverjar vikur 

aðeins að slípast til. 
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Bjarni talaði jafnframt um að hóparnir væri misjafnir og það hefði mikið 

að segja um hvernig samræðurnar þróuðust hjá nemendum. Viðfangsefni 

sem henta vel eitt árið séu ekki endilega góð og gild það næsta. Hann ræddi 

einnig að það væri margt annað sem hefði áhrif á kennsluna eins og til 

dæmis hvaða árstími væri (meiri þreyta hjá nemendum yfir háveturinn) og 

eins á hvaða tíma dags kennslustundirnar í heimspeki væru. 

7.4 Félagslegur ávinningur – félagsfærni 

Millikaflinn hér fjallar um upplifun viðmælenda á samskiptum nemenda og 

rætt er um þeirra innsýn á hvort félagslegur ávinningur geti átt sér stað með 

heimspekikennslu.  

Sigríður segir að heimspekileg samræðusamfélög geti orðið mjög náin 
því mikil samskipti eigi sér stað meðal nemenda innan hópsins. Þeir hugsa, 
ræða, njóta, upplifa og þroskast saman og mikilvægt er að hver og einn sem 
kennir heimspeki finni sinn takt og sína aðferð. Aðspurð taldi Sigríður að 
heimspekin hefði áhrif á félagsfærni nemenda og lykilatriðið fyrir nemendur 
væri að læra að hlusta. „Ég er sannfærð um það. Af því að hún [heimspekin] 
byggir upp heiðarlegt samtal, horfist í augu við hlutina eins og þeir eru en 
ekki út frá einhverjum fyrirfram reglum, hún gerir ákveðnar kröfur á 
einstaklinginn að halda sér til hlés og að belgja sig ekki út“. Sigríður segir 
einnig:  

Það er einn af kennurunum sem er hérna, hún fer alveg inn í 

hjartað á nemendum og hún er þannig að hún opnar á allar 

tilfinningar sjálf og ef nemandi gerir það þá pikkar hún það upp 

og leyfir því að blómstra og það virkar hjá henni, en ég sem 

persóna gæti ekki höndlað það. Ég kann að meta það við 

heimspekina að hún getur verið svona ákveðinn skjöldur, ég 

hef með heimspekinni svigrúm til að tjá skoðanir næstum því 

án þess að það þurfi að vera mínar persónulegar skoðanir af því 

að heimspekin getur stillt upp ákveðnum hugmyndaleik. Ég fæ 

frelsi til að leika mér með hugmyndir og það er svolítið 

ábyrgðarlaust, svo lengi sem það er undir hatti heimspekilegu 

spurningarinnar. Það er frelsi til að velta upp öllum 

spurningum, velta upp öllum hliðum alveg sama hvort þær eru 

siðferðilega ásættanlegar eða ekki út í samfélaginu og það þarf 

ekki að vera háð mér sem persónu. […] Samræðufélagið skapar 

þennan vettvang og til þess að félagslegi ávinningurinn verði 

sem mestur þá held ég að maður þurfi að hafa svigrúm til að 

aðgreina persónuna sína. Ég held að þannig verði félagslegi 

ávinningurinn mestur. 
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Sigríður talaði jafnframt um að samræðan þróast í ýmsar áttir og 

mikilvægt sé að gera sér grein fyrir muninum á persónulegum dæmisögum 

og heimspekilegum vangaveltum: 

[…] Það má vera að það sé mikilvægt [að fara inn í hjartað] en 

ég held að það sé meira vandmeðfarið heldur en að það geri 

eitthvað fyrir líf nemandans og það er meira meðferð við 

vandamálum. Heimspekin er ekki endilega meðferð við 

vandamálum en hún á að geta styrkt hvern einasta einstakling í 

að verða sterkari manneskja eða betri manneskja á einhvern 

hátt. Ef þetta er heimspekilegt samræðufélag og það er 

þróunarferli, annað hvort ertu opin manneskja sem tjáir þig 

mikið og ert hugrökk og leggur þig alla fram bara afdrifalaust. 

Þessi manneskja þarf að læra eitthvað, hennar félagsfærni 

eykst ef hún lærir að hlusta betur, ef hún lærir að gefa sér það 

að hún geti sýnt ákveðna hógværð og auðmýkt gagnvart 

öðrum. Það gerir hana að betri manneskju og það þroskast 

mjög skýrt. Þessar opnu kröftugu manneskjur læra það. Og 

stundum af því að ég orða það beint við þær: „þú verður að 

hætta að tala svona mikið, þú heyrir ekki hvað hinir eru að 

segja þar liggja þín námstækifæri, farðu nú að hlusta á hina“. 

Síðan hinir sem eru bara pínulitlir í sér og hafa tamið sér þöglu 

týpuna og hafa áhyggjur eða af einhverjum ástæðum leggja 

sínar skoðanir ekki fram á borðið, heimspekilega samræðan 

hjálpar þeim að gera það og hún hjálpar þeim að finna ákveðið 

svigrúm þar sem þeir geta lagt eitthvað af mörkum án þess að 

þeirra persóna þurfi að vera í hættu og mér finnst mikilvægt að 

halda þessu aðskildu. 

Upplifun Þórs var að ef nemendur hugsuðu og ræddu saman þá væri 

það mjög þroskandi og gefandi fyrir samskiptin þeirra á milli: 

[…] Ef maður passar sig á að vera ekki of heimspekilega 

strangur og gefur þeim frelsi, er ekki að hefta þau og er ekki að 

gefa þeim vanmáttarkennd, heldur láta þau skynja frelsið í að 

hugsa sjálf. […] Þau eru ekki að rífa úr sér hjartað eða neitt 

svoleiðis, þau eru bara að svara vissum spurningum sem að þau 

geta tekið persónulega afstöðu til og þá vita þau ekki hvað þau 

eru að opna mikið og tjá sig og standa með sinni skoðun. 
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Þór nefndi að nemendur læra að sýna umburðarlyndi, virðingu og nota 

virka hlustun með því að taka virkan þátt í samræðusamfélaginu. Hann 

heyrir stundum af fyrrverandi nemendum sínum og þeim gangi vel hvað 

varðar hópastarf og samskipti í framhaldsskóla. Hann hefur einnig fengið 

hvetjandi tölvupósta frá foreldrum þar sem þeir tala um að þeir finni að 

samræðan sé mikilvæg fyrir börnin þeirra. Þór telur að sú heimspekiaðferð 

sem hann notar með nemendum sínum hafi áhrif á félagsfærni „[…] ég held 

að við höfum séð það ótvírætt og þessi tegund sem að ég stunda, ég veit 

ekki hvort að hörð heimspeki geri þeim gott, ég hef efasemdir um 

heimspeki sem fag, þetta harða „disciplin“ […].“ 

Sigríður ræddi einnig um að samræðuferlið gæti hjálpað nemendum að 

efla umburðarlyndi og virka hlustun. Hún talaði um að þegar nemendur 

hefja nám í skólanum í  8. bekk þá verði oft miklar breytingar í vinahópum: 

[…] Við upplifum það mjög oft hérna á unglingastiginu að þau 

eru búin að vera góð, þau eru búin að hlýða þessu svo lengi að 

vera góð við vini sína og vera góð við alla, að þau svona springa 

og það eru ákveðin vandamál sem koma upp á unglingastigi hjá 

unglingum, það koma upp árekstrar af því að krakkarnir eru að 

þroskast og fara í ólíkar áttir og það verða félagslegar 

sprengjur. 

Sigríður  hefur sterkar skoðanir þegar kemur að samskiptum og 

félagslegum ávinningi og að hennar mati á að kenna nemendum að koma 

vel fram hvert við annað með merkingarbærum og uppbyggilegum hætti: 

Maður finnur bara þreytuna og þetta er ósanngjörn krafa á 

þau, þau eiga að vera góð af því bara! Það sem við erum að 

gera í heimspekilegu samræðunni er ekki þetta, þú átt ekkert 

að hlusta á hann af því bara! Þú átt að hlusta á hann af því 

hann hefur eitthvað að segja, ef hann hefur ekkert að segja þá 

áttu að segja honum það, þá áttu að sýna honum þá virðingu 

að segja honum að hann verði að tengja til baka og gera þá 

kröfu. Ég held að þetta sé nefnilega svolítið mikilvægur munur, 

samskiptin og tengslin á milli nemenda og hvernig við 

skipuleggjum þau í skólastarfi að þau séu merkingarbær fyrir 

nemendur, við eigum ekki að ætlast til góðvilja af því bara. Við 

eigum að ætlast til að fólk starfi saman af því að það er 

uppbyggjandi. 
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Aðspurður hvað varðar félagslegan ávinning þá taldi Bjarni að 

heimspekin hefði áhrif „[…] já ég held að hún hljóti að geta gert það. Þegar 

maður er með svona samræður þá er maður í samskiptum við aðra og 

maður er að skiptast á skoðunum og að ræða við aðra, það eru bara 

félagsleg samskipti alveg eins og mest verður að komist […].“ Hann hefur 

ekki margar reglur í kennslunni en telur mikilvægt að nemendur hlusti og 

sýni virðingu og hann ítrekar við nemendur sína að þeir séu í samvinnu en 

ekki samkeppni „já en eins og með þetta félagslega, þau [börnin] stillast af í 

samræðunni […] það er kannski það helsta, þau læra að það eru 

mismunandi skoðanir. Það er gott ef það koma fram mismunandi skoðanir 

vegna þess að ef allir eru á sömu skoðun þá er bara málið búið.“ 

7.5 Ávinningur af heimspekikennslu 

Í kaflanum er fjallað um upplifun viðmælenda á því hvort og hvaða 

ávinningur sé af heimspekikennslu. Það var sammerkt í viðtölunum að 

viðmælendur töldu að heimspeki skilaði félagslegum ávinning til nemenda, 

þeir ættu auðveldara með að setja sig í spor annarra, sýna umburðarlyndi 

og efla samkennd. Jafnframt yrðu nemendur sjálfstæðari í hugsun og tækju 

almennt meiri þátt í samræðum og fengju auk þess tækifæri til að ígrunda 

málin nánar og mynda sér skoðun. 

Heimspekin er öflug að mati Sigríðar þar sem fagið hjálpar nemendum 

að einangra hugmyndir og skoða hvernig hlutirnir tengjast. Samræðan eflir 

nemendur í að skilja og þekkja sig betur og hefur jafnframt áhrif á hvernig 

þeir hugsa og bregðast við öðru fólki „[…] Sá sem ætlar að læra eitthvað 

verður að orða spurningu og fá tækifæri til þess að vinna úr henni á svona 

svolítið skýran hátt þannig að hann fylgi rökunum eftir og dragi réttar 

ályktanir og geri sér grein fyrir hvernig hann gerir það […].“ Í tengslum við 

ávinning fjallar Sigríður um önnur fög og að heimspekin eigi að vera 

menntandi samtal milli nemenda og kennara. Mikilvægt sé að nemendur 

nái að mynda merkingarbær tengsl við námsefnið og því þurfi að byggja upp 

raunveruleg samtöl: 

Mér finnst að hún [heimspekin] eigi að hafa áhrif, mér finnst að 

öll kennsla geti nýtt sér samræðutækni heimspekinnar, fögin 

gera það ef þau eru tilbúin að opna á heimspekilegu 

spurningarnar inn í sér og það er kannski svolítið málið. […] 

Kennarar faggreina þurfa náttúrulega að hafa stefnu og þeir 

eiga að draga skilning nemenda nær ákveðnum skilningi, en ég 

héld bara að þeir komist nær því með því að opna meira, en 

það er það sem er erfitt þegar við opnum á samtal við 
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nemendur […] Nemendur kunna að meta það að fá víðari mynd 

á fyrirbærunum sem þeir eru að læra um, heldur en bara það 

sem stendur í bókinni. 

Hvað framangreint varðar segir Sigríður jafnframt að helsti ávinningurinn 

af heimspekikennslu sé að hugsun nemenda verðir skýrari og þeir geti 

frekar greint á milli tilfinninga og hugsana því að merkingarbært samtal sé 

innihaldsríkt nám „[…] hugsunin verður skýrari og fólk eflir með sjálfum sér 

þennan hæfileika að slaka tilfinningum sínum niður og sjá muninn á 

tilfinningalega viðbragðinu við hugmynd og hugmyndinni sjálfri og geta 

leikið sér með hugmyndina óháð hvernig mér líður gagnvart henni […]. Það 

að vera sterkur einstaklingur og það að hafa góða félagsfærni það snýst um 

að þekkja þetta samspil og geta unnið með það sjálfur[…].“ Hún telur 

mikilvægt að reyna að aðgreina tilfinningar og vitsmuni, þó vissulega haldist 

þessir þættir ávallt í hendur „[…] Ef þú opnar inn á merkingarbæra umræðu 

við fólk þá lendirðu alltaf á tilfinningum þínum á einhverjum tímapunkti, þú 

lendir alltaf á egoinu […] Heimspekin finnst mér vera gífurlega öflugt vopn 

til að þjálfa okkur í þessu, að skilja af hverju kviknar þessi tilfinning þegar 

þessi hugmynd blasir við mér og geta haldið áfram að vinna úr því, að láta 

tilfinningarnar ekki ná yfirhöndinni […].“ 

Í viðtalinu við Bjarna kom fram að honum fyndist helsti ávinningurinn 

með heimspekikennslu felast í því að nemendur væru virkari og frumlegri í 

hugsun og að þau væri tilbúnari að spyrja út í námsefnið í öðrum fögum. 

Hann tæki eftir framförum í tímum og nemendur væru meira skapandi og 

frjórri í hugsun og pældu enn frekar í hlutunum: 

[…] Varðandi hugmyndaflug, það er mjög algengt að krakkar 

komi til mín á göngum skólans og segi „Ég var pæla“ eða „Ég er 

með spurningu“. Eins og einn [nemandi] kom hér í vetur og 

sagði; „Ef maður er að geispa og er út í golu, er maður þá að 

geispa golunni“? 

Þór var sama sinnis þegar rætt var um ávinning af heimspekikennslu og 

talaði um að samræðan hjálpaði nemendum að opna á spurningar og 

vangaveltur í öðrum fögum „það hef ég heyrt, það heyrði ég sérstaklega 

þegar fólk var óvant þessu [heimspekilegri samræðu] en þá tók það eftir að 

nemendur áttu betra með að spyrja í náttúrufræði eða í íslenskunni, þau 

[börnin] áttu auðveldara með að móta með sér spurningar. Já, þetta hafði 

áhrif“. Hann talaði jafnframt um að nemendur yrðu sjálfstæðari í hugsun og 
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að foreldrar hefðu meðal annars rætt það við hann og þakkað honum fyrir 

góðar samræður með nemendum. 

Þegar rætt var um hvort ætti að kenna heimspeki í öllum skólum var 

sammerkt í viðtölunum að það yrði að fara eftir áhuga og viðhorfi kennara. 

Þór talaði um að þetta mætti ekki verða skyldufag sem enginn hefði áhuga á 

að kenna eða nema og mikilvægt væri að vera með hæfan kennara sem 

sýndi faginu áhuga „[…] Ég held að þetta sé svolítið vandasamt, þú veist 

nemendum verður að þykja gaman. Ef að við ætlum að setja heimspeki sem 

skyldu í skólanum og þetta verður eitthvað eins og fílan í gamla daga í 

háskólanum sem að allir hötuðust við, þá er það ekki að virka […].“ 

Mikilvægt væri að kennari hefði skýr markmið með kennslunni og hver og 

einn fyndi sína leið „þetta verður nefnilega tugga og við verðum að vara 

okkur á því. Þess vegna verðum við að henda spurningunum til þeirra og 

láta þau vinna úr þeim. Ég gef þeim aldrei svörin, ég skil oft málin eftir 

opin“. Hvað ofangreint viðfangsefni varðar segir Sigríður: 

Rökfræðin er svona hryggjarstykki heimspekinnar og það sem 

heimspekin hefur virkilega fram að færa er bara ótrúlega 

öflugur gagnabanki sem hefur þennan tilgang að hreinsa 

hugsanirnar og greina þær í sundur þannig að við getum 

skoðað eitt í einu og skilið þá betur hvað segir það við okkur. 

Þannig að ég held að heimspekin hafi þetta fram að færa en ég 

nenni ekki að taka þátt í einhverju svona hrokafullu; það verður 

að vera heimspeki! Mér er alveg sama hvað það heitir og það 

eru ekki allir heimspekingar sammála mér í því, margir vilja 

hampa heimspekinni miklu sterkar og fyrir mér er það kannski 

bara óvinnandi vegur á meðan Íslendingar eru jafn lítið 

heimspekilega menntaðir og raun ber vitni, þá talar það ekki til 

fólks og þá vinnur það gegn málstaðnum og þess vegna kannski 

geri ég það ekki. 

Bjarni talaði um að helsti ávinningurinn með heimspekikennslu væri 

sjálfstæð og gagnrýnin hugsun og að nemendur leyfðu sér frekar að hugsa 

málin út frá fleiru en einu sjónarhorni„[…] Að hafa þetta leyfi til að hugsa út 

fyrir boxið […].“ Hann talaði um að nemendur ættu oft erfitt í byrjun með 

að hugsa hlutina á marga vegu en með kennslunni kæmi það smám saman 

„[…] svo mæta þau í heimspekitíma og það er mjög algengt að þegar maður 

er að byrja eitthvað svona að þá fær maður kannski spurningu „Má þetta“? 

„Má segja þetta“? Eða „Má gera þetta“? Þau eru svo vön því að það er svo 

margt sem má ekki […].“ Bjarni nefndi einnig að ferlið sjálft væri það sem 
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skipti mestu máli og að nemendur gætu hugsað saman og rökrætt án þess 

að það yrðu leiðindi þeirra á milli. Aðspurður um hvort hann héldi að 

heimspekin hefði áhrif á önnur fög sagði hann: „Það er nefnilega það sem 

að ég mundi vilja fá að vita líka en ég veit ekki hvernig maður getur komist 

að því, maður vonast til þess“. Hann talaði um að honum finnst hann ekki 

heyra nógu mikið frá öðrum kennurum skólans hvað þetta varðar þar sem 

hann væri einn að kenna heimspeki og lífsleikni „[…] Maður er svolítið 

einangraður en ég náttúrulega vonast til að þetta hafi áhrif á  á önnur fög og 

hvernig þau vinna úr öðrum fögum, ég auðvitað vonast til þess og ef þau 

tileinka sér þennan hugsunarhátt þá hlýtur það að gera það[…].“ Bjarni var 

sama sinnis og Þór og Sigríður þegar kom að því að ræða hvort heimspeki 

ætti að vera kennd í öllum skólum: 

Ég hef engan sérstakan metnað þannig séð að breiða þetta út 

en mér finnst gaman ef að fólk hefur áhuga og vill kenna þetta. 

En ég er ekki viss um að það mundi gera greininni gagn ef að 

þetta yrði bara skylda og bara verið að fá Pétur og Pál til þess 

að kenna. […] Þetta er svona eins og var með lífsleiknina þegar 

ég var að byrja hérna, þá áttu allir umsjónarkennarar að kenna 

lífsleikni og þetta var bara algjör skelfing af því það voru svo 

margir sem vildu það ekki og vissu ekki hvað þeir áttu að gera. 

Svo var ákveðið fyrir einhverjum árum að það yrði bara 

ákveðinn lífsleiknikennari þá gjörbreyttist þetta og afstaða 

nemenda til lífsleikni. 

Að mati viðmælenda minna er eitt lykilatriði heimspekinnar virk hlustun, 

að nemendur hugsi saman og sýni virðingu. Heimspekin hjálpar nemendum 

að hugsa sjálfstætt og færa rök fyrir máli sínu. Samræðusamfélagið eflir 

samskiptin á milli nemenda þar sem þeir læra smám saman að ná fram 

skýrari hugsun ásamt því að taka tillit til hvers annars. Að mati viðmælenda 

þjálfar samræðan einnig þann þátt að setja sig í spor annarra og hjálpar 

nemendum að efla samkennd og sýna umburðarlyndi. Viðmælendur voru 

allir sammála um að heimspekikennsla, þar sem opnar lýðræðislegar 

samræður eigi sér stað, stuðli að félagsfærni nemenda og efli félagsþroska 

þeirra. 





 

63 

8 Umræða 

Í kaflanum verður rannsóknarspurningunni svarað út frá helstu 

niðurstöðum rannsakanda og þær settar í fræðilegt samhengi. Kaflanum er 

skipt upp í þemu á sama hátt og niðurstöðukaflanum út frá eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: Getur heimspekikennsla stuðlað að aukinni 

félagsfærni nemenda? Rannsakandi setti einnig fram tvær undirspurningar 

sem styðja við rannsóknarspurninguna sem eru: Hvað er samræðusamfélag 

að mati kennara og hvernig þróast samræðuferlið með nemendum? Hefur 

heimspekileg samræðuaðferð áhrif á félagsfærni nemenda? Að lokum koma 

svo vangaveltur rannsakenda um niðurstöðurnar. Úrtakið var lítið og því 

ekki hægt að alhæfa um niðurstöður en þær benda til almennrar ánægju 

með heimspekikennslu og að hún hafi jákvæð áhrif á félagsfærni nemenda 

þar sem samræðan efli þann þátt að setja sig í spor annarra og sýna 

umburðarlyndi og virðingu ásamt því að nemendur nota virka hlustun. 

8.1 Áherslur í heimspekikennslu 

Í Aðalnámskrá (2011) má sjá að eitt af megin verkefnum grunnskóla er að 

efla rök- og gagnrýna hugsun með lýðræðislegum aðferðum. Sigrún 

Aðalbjarnar-dóttir (2007) telur að lýðræði byggist á hugsunarhætti og færni 

og Dewey (2010) segir að lýðræði sé samfélag fólks sem menntist með því 

að vinna saman.  

Markmiðið með heimspeki með börnum er að efla gagnrýna og skapandi 

hugsun, nota lýðræðisleg vinnubrögð og virkja hugsun hjá hverjum og 

einum. Einnig er markmiðið að auka þroska og viðsýni og þjálfa eiginleikann 

að setja sig í spor annarra. Í öllu námi þarf að taka tillit til áhuga nemenda 

og vinna út frá reynsluheimi þeirra og nálgast þannig nýjar hugmyndir. 

Heimspekin hjálpar og hvetur nemendur til sjálfstæðrar hugsunar og eykur 

skilning þeirra á málefnum líðandi stundar sem byggir nemendur upp fyrir 

framtíðina. Heimspekileg samræða byggir að miklu leyti á þeirri þekkingu og 

menningu sem nemendur búa yfir, ofan á þá þekkingu er svo smám saman 

hægt að byggja (Aðalnámskrá, 2011; Hreinn Pálsson, 2002; Kristján 

Kristjánsson, 1999; Sigurður Björnsson, 2000).  

Helstu áherslur viðmælenda er að ná fram samræðufærni og að 

nemendur hugsi sjálfstætt og á gagnrýninn hátt. Þeir leggja mikla áherslu á 

að nemendur hlusti á hvern annan og sýni virðingu og vinsemd. Heimspekin 
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gefur nemendum svigrúm til þess að vera gagnrýnir og hugsa hlutina út frá 

sínum eigin forsendum. 

Menntun er félagslegt ferli þar sem börn læra við félagslegar aðstæður í 

samskiptum við jafnaldra, félaga og fullorðna. Nemendur þurfa að fá 

tækifæri til þess að vera virkir þátttakendur, prófa sig áfram, taka þátt í 

samræðum, rökræða, ígrunda og komast að niðurstöðu með því að vera 

virk í þekkingarferlinu. Lýðræðislegar samræður efla og þroska hugsun 

nemenda og styrkja þá námslega þar sem samræðan dregur fram 

aðalatriðin og fær nemendur til þess að læra af eigin reynslu sem og reynslu 

annarra (Dewey, 2000;  Halla Jónsdóttir, 2010; Ólafur Páll Jónsson, 2010, 

Sigrún Aðalbjarnar-dóttir, 2007). 

Heimspekikennsla reynir á samskipti og gagnýna hugsun hjá nemendum 

og telja viðmælendur að það séu þættir sem megi huga meira að í námi 

barna og ungmenna. Reynsla viðmælenda af heimspekikennslu sýndi að 

þeim finnst mikilvægt að ná fram samræðu þar sem nemendur hugsa 

saman, ræða málin á opinn og gagnrýninn hátt, sýna virðingu og umhyggju 

og hlusta hver á annan. Samræðusamfélagið er eitt mikilvægasta markmið 

barnaheimspekinnar. Í samræðusamfélaginu fá nemendur tækifæri til þess 

að heyra og virða skoðanir annarra og bera saman við sín eigin sjónarmið. 

Mikilvægt er að nemendur stundi opnar samræður og umhverfið sé 

traustvekjandi þar sem skoðanaskipti eru æskileg (Dewey, 2010; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007; Ólafur Páll Jónsson, 2011).  

Viðmælendur eru sammála um að heimspekin hjálpi nemendum að 

hugsa á sjálfstæðan og gagnrýnin hátt og að nemendur sem stundi fagið eigi 

auðveldara með að taka þátt í samræðum og opna sig gagnvart öðrum. 

Einkenni góðrar hugsunar er að geta hugsað sjálfstætt og vera fær um að 

taka eftir því sem máli skiptir og færa fyrir því viðeigandi og sanngjörn rök. 

Einnig er mikilvægt að geta borið umhyggju fyrir öðrum og að geta hugsað á 

rökréttan hátt um það sem er og það sem ætti að vera til staðar svo hugsun 

geti talist gagnrýnin og skapandi (Lipman, 2003).  

Viðmælendur eru sammála um að viðfangsefnið/umræðuefnið verður að 

höfða til nemenda og að nemendahóparnir séu afar ólíkir, þar sem hentar 

einum hóp hentar ekki endilega öðrum. Kveikjurnar eru fjölbreyttar en þó 

má segja að opnar spurningar séu það sem allir viðmælendur vinna mest út 

frá. Heimspekin gefur nemendum tækifæri til þess að ígrunda, hlusta, taka 

tillit, bera ábyrgð og skiptast á skoðunum með gagnrýnum hætti og eru 

viðmælendur sammála um að þessir þættir efli nemendur.  
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8.2 Samræðusamfélagið – ferlið 

Eitt mikilvægasta markmið barnaheimspekinnar er að byggja upp 

samræðusamfélag og markmiðið er að nemendur bæti sig smám saman í 

gagnrýnni hugsun. Með samræðusamfélaginu fá nemendur tækifæri til þess 

að heyra og virða skoðanir annarra og bera saman við sín eigin sjónarmið 

(Dewey, 2010; Ólafur Páll Jónsson, 2011; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Mikilvægt er að stunda opnar samræður og byggja upp traustvekjandi 

umhverfi þar sem skoðanaskipti eru æskileg. Þannig læra nemendur 

umburðarlyndi, læra að virða og meta skoðanir annarra og sýna hver öðrum 

vinsemd og virðingu. Samræðusamfélag í anda Lipmans snýr að því að 

rannsaka möguleika, sannleiksleitin gefur heimspekilegum samræðum gildi. 

Samræðan er það sem gerir manninn að virkri félagsveru og leiðin að því 

markmiði er að nota tungumálið sem menningarlegt verkfæri (Jóhanna 

Kristín Guðmundsdóttir, 2010; Lipman, 2003; Róbert Jack, 2006).   

Viðmælendur töldu mikilvægt að ná fram samræðusamfélagi með 

nemendum en lögðu þó mismikla áherslu á það þar sem aðrir þættir eru 

ekki síður mikilvægir, eins og að fá nemendur til þess að hugsa á gagnrýninn 

hátt og opna sig. Aðspurðir voru viðmælendur sammála um að það væri 

ferlið sem skipti mestu máli og að nemendur fengju tækifæri til að tjá sig og 

koma fram með sínar skoðanir, samræðufærnin næst smám saman með því 

að stunda góða samræðu. Ef þessi tækifæri gæfust þá hefði það áhrif á 

hugsunarhátt, framkomu og þátttöku nemenda.  

Markmið kennslunnar hjá viðmælendum er að nemendur hugsi saman 

og smám saman þróist samræðusamfélag. Viðmælendur nota mikið opnar 

spurningar (ásamt öðrum kveikjum) og eru sammála um að opnu 

spurningarnar leiði nemendur best áfram í samræðunni.  Viðmælendur voru 

sammála um að nemendur vilji fá tækifæri til að ræða hlutina út frá sínu 

sjónarhorni og fá tækifæri til að hugsa og tjá sig með opnum hætti. Skólinn 

er samfélagsstofnun og hlutverk hans er meðal annars að efla sjálfstæða og 

gagnrýna hugsun nemenda. Nemendur þurfa að öðlast tækifæri til þess að 

skapa meira, tjá upplifun og tilfinningar sínar og læra í gegnum reynslu, 

prófa sig áfram, læra með því að kanna og rannsaka viðfangsefni nánar. 

Bakgrunnur og menning nemenda skiptir miklu máli og mikilvægt er að vera 

meðvitaður um þá þætti og vinna út frá forsendum og getu hvers og eins 

(Halla Jónsdóttir, 2010; Hreinn Pálsson, 2002).  

Það var sammerkt hjá viðmælendum að ákveðið ferli ætti sér stað meðal 

nemenda sem stunduðu heimspekilega samræðu og nefndu þætti eins og 

að nemendur yrðu opnari og ættu auðveldara með að tjá skoðanir sínar. 

Þeir ættu jafnframt auðveldara með að sjá ólík sjónarhorn, standa fyrir máli 
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sínu, setja sig í spor annarra og lykilatriðið væri að hugsa saman og hlusta 

hver á annan. Að mati viðmælenda er samræðusamfélagið breytingarferli 

og nemendahóparnir ólíkir með mismunandi bakgrunn, reynslu, upplifun og 

skoðanir. Leiðarljósið í kennslunni er að efla þroska nemenda og virkja 

námstækifæri hvers og eins. Hóparnir þroskast saman því nemendur 

tengjast með því að skiptast á skoðunum, þannig læra þeir hver af öðrum og 

markmiðið er að ná flæði í hugsun og samræðu. Samræðusamfélagið er 

einn helsti vettvangur rökleikninnar og getur samræðan hjálpað til við að 

efla margskonar færni. Með samræðusamfélaginu er meðal annars verið að 

auka þroska og víðsýni nemenda auk þess að efla samkennd, umburðarlyndi 

og hlúa að virðingu fyrir margbreytileikanum. Nemendur fá einnig tækifæri 

til þess að taka þátt í lýðræðislegri tjáningu í lýðræðislegu samfélagi, þeir 

læra lýðræði í gegnum lýðræði (Hreinn Pálsson, 1992; Róbert Jack, 2006; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

8.3 Félagslegur ávinningur – félagsfærni? 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að jákvæð og árangursrík samskipti 

séu hluti af félagsfærni en hún er grunnur að lífshamingju hvers og eins. 

Hlutverk skólans er að efla félagsfærni nemenda þannig að hver einn fái að 

njóta sín í samskiptum við aðra og eiga starfshættir grunnskóla að mótast af 

umburðarlyndi og jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð. 

Nám á sér stað í samskiptum og tengslum við aðra og er hluti af 

félagslegu ferli barna og ungmenna en félagsleg samskipti fela í sér skilning 

og virðingu fyrir sjónarmiði annarra. Með samræðunni og samskiptum við 

aðra þróa nemendur þætti eins og umhyggju, virðingu, traust og öryggi. 

Lýðræðisleg samræða og virk hlustun er því afar mikilvæg í 

umhyggjusömum starfsháttum skólanna en með samræðunni er einnig 

verið að efla siðgæði og félagsþroska (Gestur Guðmundsson, 2008; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). Þetta er í samræmi við hugmyndir viðmælenda en 

að þeirra mati er mikilvægt að kenna nemendum að koma vel fram hver við 

annan með merkingarbærum og uppbyggilegum hætti og telja þeir að 

heimspekileg samræða sé kjörin leið til þess þar sem hver og einn fær að 

vinna út frá sínum eigin forsendum en þarf jafnframt að sýna 

umburðarlyndi, virðingu og beita virkri hlustun. Lýðræðisleg heimspekileg 

samræða er því gott verkfæri fyrir kennara til að efla jákvæð samskipti á 

meðal nemenda að mati viðmælenda. Forsenda þess að skapa 

námssamfélag þar sem margbreytileiki nemendahópsins er virtur og litinn 

jákvæðum augum er meðal annars að auka umburðarlyndi. Viðmælendur 
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voru sammála um að jákvæð reynsla í samskiptum efli félagslegan, 

sálfræðilegan og vitsmunalegan þroska.  

Um félagslegan ávinning og áhrif heimspekikennslu á félagsfærni sögðu 

viðmælendur að fagið hefði jákvæð áhrif á samskipti almennt ef heimspekin 

væri ekki tekin of alvarlega. Það mætti vera skemmtilegt að fást við 

viðfangsefnin og traust og afslappað andrúmsloft skipti miklu máli. Til að 

nemendur geti þjálfað þann þátt að setja sig í spor annarra, þroskast og 

dafnað þá er mikilvægt að traust sé til staðar í nemendahópnum að mati 

viðmælenda. Heimspekin opnar á náin samskipti milli nemenda þar sem 

þeir hugsa, ræða og þroskast saman, læra að leysa ágreiningsmál og taka 

tillit til hvers annars. Nemendur eru í stöðugum samskiptum þar sem reynir 

á að hlusta og sýna þolinmæði og með því opna sig og nota virka hlustun þá 

eflist félagsfærni hvers og eins. Nemendur sem eru gjarnir á að tala mikið fá 

mikið út úr því að bíða og hlusta og öfugt. Þeir sem eiga erfitt með að tjá sig 

taka yfirleitt miklum framförum í félagslegum þroska. Nemendur kynnast 

nýjum hugsunum og öðrum skilningi í samskiptum við aðra og  

samræðulistin nýtist vel til að byggja á fyrri reynslu eða þekkingu nemenda í 

samvinnu við aðra samkvæmt viðmælendum mínum 

8.4 Ávinningur af heimspekikennslu 

Í hnattvæddu og upplýstu nútíma samfélagi eru gerðar enn meiri kröfur á 

nemendur en áður þegar kemur að samskiptum, virðingu, umhyggju og 

framkomu við aðra. Samskiptafærni er mikilvægur mannlegur eiginleiki og 

hefur áhrif á allar okkar gjörðir. Þennan þátt verður að efla, þjálfa og æfa og 

er skólaumhverfið kjörið til þess. Skólinn ber mikla ábyrgð þegar kemur að 

velferð og framtíðarsýn nemenda og því er nauðsynlegt að hlúa að 

félagslegum þörfum hvers og eins. Starf kennara er margþætt og mörgu 

sem þarf að huga að þegar kemur að því að vinna með fjölbreyttum hóp 

nemenda. Umhyggjusamur kennari er sá sem hlustar, sýnir áhuga og 

skilning, ber virðingu fyrir ólíkum einstaklingum og býður upp á fjölbreytt og 

öruggt námsumhverfi fyrir nemendur sína. Allir kennarar eru fyrirmyndir og 

þurfa að hafa umhyggju að leiðarljósi í sínu starfi og sýna hverjum og einum 

nemanda virðingu og vinsemd. Hlutverk kennara er að ná fram því besta úr 

hverjum og einum. Í siðferðilegri menntun felst viðurkenning á 

fjölbreytileika fólks og nemendur læra að virða, treysta og öðlast 

umburðarlyndi í gegnum siðferðilegt og uppbyggilegt skólastarf. Til þess að 

nemendur læri umhyggju þurfa þeir að vera í umhverfi sem gefur þeim kost 

á að þroskast og dafna. Umhyggjan þarf að vera sýnileg og áþreifanleg í 

skólastarfinu. Til að menntun og þroski eigi sér stað þurfa starfshættir 
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kennara að vera umhyggjusamir og lýðræðislegir, þannig mótar umhverfið 

reynsluheim og upplifun nemenda. Kennarar þurfa að gefa nemendum 

tækifæri til að rækta hæfileika sína, leggja áherslu á að virkja þá og vekja 

áhuga þeirra því nám er virkt ferli þar sem umhyggja og virðing er höfð að 

leiðarljósi (Gestur Guðmundsson, 2008; Noddings, 2008; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Hvað varðar ávinning af heimspekikennslu voru viðmælendur sammála 

um að hugsun nemenda verði skýrari og þeir eigi aðveldara með að hugsa á 

gagnrýninn og frumlegan hátt. Viðmælendur lögðu áherslu á að 

heimspekileg samræða hjálpaði nemendum að tjá sig með opnum hætti, 

hugsa á gagnrýninn hátt, nemendur yrðu sjálfstæðari í hugsun og tækju 

almennt meiri þátt í samræðum. Að sögn viðmælenda hjálpar heimspekin 

nemendum að þekkja styrkleika sína og hefur áhrif á hvernig þeir hugsa og 

koma fram við aðra þar sem merkingarbær samtöl eru menntandi og efla 

þroska hvers og eins. Heimspekina þarf að stunda markvisst jafnt og þétt því 

á þann hátt læra nemendur smám saman að vinna á opinn og gagnrýninn 

hátt, sýna virðingu og umburðarlyndi gagnvart fjölbreyttum nemendahóp. 

Með markvissri heimspekikennslu þróa nemendur betri samstarfs-

hæfileika, læra að sýna virka hlustun og tjá sig með orðum. Nemendur fá 

skýrari sýn á eigin tilfinningar og líðan og öðlast aukna samfélagslega vitund 

og eru með virka þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Hugsun þroskast og þeir 

þjálfa hugsun um hugsun. Aðferðin undirstrikar mikilvægi þess að hver og 

einn hafi rödd og sé einstakur og eigi rétt á að tilheyra hóp 

námssamfélagsins. Með heimspekikennslu tryggja kennarar rétt nemenda 

að vinna með lýðræðislegum hætti og nemendur læra lýðræði í gegnum 

lýðræði (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  
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9 Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í heimspekikennslu með börnum 

og hvort slík kennsla geti haft áhrif á félagsfærni nemenda. Í nútíma 

samfélagi þarf að huga að mörgum þáttum þegar kemur að uppeldi og 

menntun barna. Leiðarljós skólastarfs er meðal annars að styrkja nemendur 

og efla virðingu og samheldni því það leiðir af sér jákvæð samskipti. Börn 

eru félagsverur og hafa ríka þörf fyrir samskipti við aðra, hafa þörf fyrir að 

spyrja spurninga, skiptast á skoðunum og ræða hugmyndir sínar, tilfinningar 

og líðan. Margbreytileika má finna á öllum skólastigum og skólinn ber mikla 

ábyrgð þegar kemur að velferð nemenda og því er nauðsynlegt að hlúa að 

þörfum hvers og eins. Í heimspekilegri samræðu eru börn virkir 

þátttakendur og þar með eykst námsgeta þeirra, félagsfærni og sjálfsmynd 

styrkist.  

Viðmælendur rannsóknarinnar töldu mikilvægt að nemendur fengju 

tækifæri til þess að hugsa á gagnrýninn og skapandi hátt. Að þeirra mati 

þroskast nemendur í ferlinu sem á sér stað í samræðusamfélaginu þar sem 

hver og einn hefur rödd og tekur þátt í lýðræðislegum samræðum. Þeir læra 

jafnframt að rökstyðja mál sitt og setja sig í spor annarra og þjálfa þann 

eiginleika að sýna umhyggju og taka tillit, bera ábyrgð, hlusta og læra að 

meta margbreytileikann. Allir viðmælendur voru sammála um að þeir hefðu 

upplifað breytingar hjá nemendum hvað varðar félagsfærni og að þeirra 

mati voru þær breytingar til góða. 

Við skólafólk segjum oft að menntun sé þroski og vöxtur sem börn öðlast 

með því að prófa sig áfram og sýna umhyggju. Í gegnum heimspeki læra 

nemendur í félagslegum samskiptum við aðra, í samskiptunum eykst 

félagsfærnin og sjálfsmynd nemenda styrkist.  

Til að tileinka sér aðferðir heimspekinnar er nauðsynlegt að kennarar 

ígrundi viðhorf sín og áherslur þegar kemur að kennslu. Að mínu mati gefur 

heimspekin nemendum tækifæri til þess að vaxa og dafna í daglegu starfi 

skólans. Markviss heimspekikennsla er þó afar lítið iðkuð í grunnskólum hér 

á landi. Kennsla virðist stýrast af náms- og vinnubókum og einkennast af 

beinni kennslu kennara þar sem fjölbreytni fær ekki notið sín og því er vert 

að huga að hvers vegna heimspekin og lýðræðisleg samræða sé ekki kennd 

meira en raun ber vitni (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). 
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Í rannsókninni tók ég þrjú viðtöl við viðmælendur í þremur grunnskólum 

á höfuðborgarsvæðinu. Ég valdi kennara sem ég veit að hafa mikla reynslu 

af heimspekikennslu og tóku þeir vel á móti mér. Það var ánægjulegt að 

vinna úr niðurstöðu- og umræðukaflanum þar sem niðurstöður eru í takt við 

fræðin. Það sem kom mér á óvart var hvað hver og einn kennari kennir með 

sínum hætti, þrátt fyrir að kveikjan sé í flestum tilfellum opin spurning sem 

þróast svo áfram í samræðunni. 

Ég hef þá sýn að heimspekileg og lýðræðisleg samræða eigi að vera hluti 

lýðræðislegs skólastarfs. Aðferðin svarar þörfum barna og hjálpar þeim 

meðal annars að efla jákvæða sjálfsmynd sem er grundvöllur að 

hamingjuríku lífi. Fagið gefur tækifæri til að auka næmni nemenda fyrir 

líðandi stundu, kennir þeim að setja sig í spor annarra og eykur meðvitund 

þeirra fyrir sjálfum sér og öðrum. Kennarar nálgast jafnframt nemendur sína 

á opinn og einlægan hátt þar sem lýðræði, umhyggja og samkennd eru höfð 

að leiðarljósi í skólastarfinu. Heimspekin getur skilað námslegum og 

félagslegum ávinningi fyrir börn og unglinga, þau öðlast aukna færni í 

samvinnu, verða sjálfstæðari í hugsun, virkari til þátttöku og efla hæfni sína 

og getu í samskiptum. Í heimspekikennslu er nauðsynlegt að lagt sé fram 

námsefni sem tekur á þeim grunnþáttum menntunar sem settir eru fram í 

lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og snúa að sjálfsvitund, siðgæðisvitund, 

félagsvitund og félagsfærni. Heimspekilegar sögur, vangaveltur, opnar 

spurningar og hinar ýmsu kveikjur þar sem reynir á siðfræði og að setja sig í 

spor annarra er svar við þeim þætti. 

Það má velta fyrir sér hvaða leið sé ákjósanlegust til að kennarar nýti sér 

betur aðferðir heimspekinnar og hvers vegna aðferðin er ekki notuð meira 

en raun ber vitni. Ef við viljum sjá breytingar verðum við að byrja á okkur 

sjálfum og hvetja áhugasama kennara til að kynna sér veg heimspekinnar. 

Nemendur hafa þörf fyrir að fá að hugsa og tjá sig með gagnrýnum hætti. Ef 

þeir fá tækifæri til þess að hugsa saman þá styrkja þeir námstækifæri sín um 

leið og þeir þroskast og dafna. Það skyldi þó ekki vera að heimspeki með 

börnum sé sú leið sem vænlegast er að fara til þess að mæta hverjum og 

einum nemenda á hans eigin forsendum og stuðla þannig að aukinni 

félagsfærni og lífshamingju? 
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Fylgiskjal 1 

Gátlisti fyrir nemendur, unnin upp úr Valur kennarakver. 

 

Spurningar Sammála, 

kom fram 

hjá mér 

Sammála, 

kom ekki 

fram hjá mér 

Ósammála, 

kom fram 

hjá mér 

Ósammála, 

kom ekki 

fram hjá mér 

Kennari spurði 

hvað væri 

áhugavert. 

    

Kennari skrifaði 

nöfn eiganda á 

töfluna. 

    

Kennari ákvað 

umfjöllunarröðina. 

    

Hópurinn ákvað 

umfjöllunarröðina. 

    

Umfjöllunarröðin 

var ákveðin út frá 

mikilvægustu 

hugtökunum. 

    

Kennarinn hvatti 

nemendur til að 

skiptast á 

skoðununum. 

    

Kennarinn setti 

alltaf fram eigin 

skoðanir. 
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Spurningar Sammála, 

kom fram hjá 

mér 

Sammála, 

kom ekki 

fram hjá mér 

Ósammála, 

kom fram hjá 

mér 

Ósammála, 

kom ekki 

fram hjá mér 

Kennarinn 

setti fram 

eigin skoðanir 

þegar spurt 

var um þær. 

    

Kennarinn 

setti fram 

eigin skoðanir 

þegar það 

kom hópnum 

vel. 

    

Nemendur 

hlustuðu hver 

á annan. 

 

    

Kennarinn 

hlustaði 

vandlega á 

nemendur 

sína. 

 

    

Nemendur 

hlustuðu 

vandlega á 

kennara. 

 

    

Nemendur og 

kennari grófu 

undan 

hugmyndum 

þegar það átti 

við. 
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Spurningar Sammála, 

kom fram 

hjá mér 

Sammála, 

kom ekki 

fram hjá 

mér 

Ósammála, 

kom fram 

hjá mér 

Ósammála, 

kom ekki 

fram hjá 

mér 

Nemendur voru 

fljótir að koma 

auga á ósamkvæmi 

og mótsagnir. 

    

Nemendur leystu 

úr hugmyndum 

eða 

athugasemdum. 

    

Nemendur spunnu 

hver við annars 

hugmyndir. 

    

Samkomulag ríkti 

um að skýra 

umfjöllunarefni, 

þótt ekki tækist að 

leysa þau. 

    

Leyft var að ræða 

óleyst má ef spurt 

var um þau síðar. 

    

 (Hreinn Pálsson, 2002). 
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Upplýsingar til kennara 

 
 
 
12. mars 2015 

  
 
Ágæti viðtakandi 
  
 
Ég heiti Inga Vigdís Baldursdóttir og er í meistaranámi við Háskóla Íslands í 

Uppeldis- og menntunarfræðum á námsleiðinni Lífsleikni og jafnrétti. 

Lokaverkefnið mitt í meistaranáminu er að vinna að rannsókn um 

heimspekikennslu á efsta stigi grunnskólans. Ég vil gjarnan fá að taka viðtal 

við þig vegna rannsóknar minnar og mun það snúast um 

heimspekikennslu. Rannsókn mín er byggð á viðtölum við þrjá 

heimspekikennara sem hafa reynslu að slíkri kennslu og langar mig því að 

óska eftir þátttöku þinni í rannsókninni.  

Í samráði við þig verður fundinn tími sem hentar fyrir viðtalið og mun 

það taka um eina klst. Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og 

þagmælsku gætt. Viðtalið verður tekið upp, með þínu leyfi, til að auðvelda 

úrvinnslu gagna. Ef þú ert jákvæð/ur gagnvart því að ræða við mig langar 

mig að athuga hvort það sé hugsanlegt að við gætum rætt saman fljótlega 

eftir páska. 

  
 

Kærar þakkir og kveðja  

Inga Vigdís Baldursdóttir 

Kt 1401763629 
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Viðtalsrammi  

 
Rannsakandi tók opin viðtöl við þrjá viðmælendur og hafði eftirfarandi 

spurningaramma til grundvallar. Með rannsókninni er leitast við að svara 

eftirfarandi spurningu: 

Getur heimspekikennsla stuðlað að aukinni félagsfærni nemenda?  

Settar eru fram tvær undirspurningar sem styðja við 

rannsóknarspurninguna, þær eru eftirfarandi: 

Hvað er samræðufélag að mati kennara og hvernig þróast 

samræðuferlið með nemendum? 

Hefur heimspekileg samræðuaðferð áhrif á félagsfærni nemenda? 

 

Spurningar til viðmælenda  

 

 Getur þú sagt mér frá áherslum þínum sem heimspekikennari? 

 Hvað er samræðusamfélag að þínu mati og hvernig finnst þér það 

þróast hjá nemendum? 

 Telur þú að breytingar eigi sér stað í ferlinu? 

 Hefur þú séð félagslegan ávinning hjá nemendum sem eru í 

markvissri heimspekikennslu, ef svo er, með hvaða hætti?  

 Finnst þér þú verða var við einhverjar breytingar á 

framkomu nemenda þegar kemur að umburðarlyndi, 

virðingu, virkri hlustun og að setja sig í spor annarra? 

 Telur þú að heimspekileg samræðuaðferð hafi áhrif á félagsfærni 

nemenda? Hvers vegna? Hvers vegna ekki? 

 Hvaða ávinning telur þú vera af heimspekikennslu? 

 Telur þú að heimspekikennsla geti haft jákvæð áhrif á önnur 

fög? Hvers vegna telur þú svo vera/ekki vera? 

 Er eitthvað að lokum sem þig langar til þess að ræða sem ekki hefur 

verið rætt hér? 

 


