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Ágrip 

Þetta verkefni er starfendarannsókn sögukennara sem kennir í framhaldsskóla. 

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar eru einkum persónuleg, að efla 

rannsakandann sjálfan sem fagmann og kennara. 

 Það hafa löngum verið nokkur átök um sögukennslu, hvað skuli kenna 

og hver markmiðin eigi að vera. Skoðun þess sem þetta ritar er sú að 

sögukennsla ætti ekki að einblína á miðlun þekkingar, heldur þroska þá færni 

sem nemendur þurfa að búa yfir til að takast á við lífið að loknu námi og sinna 

hlutverki sínu sem þegnar í lýðræðisþjóðfélagi með sóma. Sú skoðun hefur 

jafnframt verið ráðandi innan menntavísindanna en hefur þó verið gagnrýnd 

nokkuð eins og fram kemur í rannsókninni. 

Í þessari rannsókn lítur rannsakandinn inn á við og spyr hvort hann sjálfur 

sé að ná þeim markmiðum sem hann setur sér, þ.e. að efla gagnrýna hugsun 

nemenda sinna. Spurt er hvort verkefni og kennsluaðferðir endurspegli þessi 

markmið og hvort gera mætti betur í þeim efnum. 

 Með þau markmið í huga var ráðist í starfendarannsókn sem stóð frá 

september 2015 til febrúar 2016. Tímabilinu var skipt niður í fjóra hluta sem 

hver um sig innihélt hringferli starfendarannsókna sem lýkur á ígrundunum 

sem verða jafnframt tilefni næsta ferlis. Rannsakandinn hélt rannsóknardagbók 

yfir ígrundanir sínar og almennar vangaveltur á meðan rannsókninni stóð. Þá 

safnaði hann einnig gögnum úr verkefnum nemenda og tók rýnihópaviðtöl við 

nemendur að rannsókn lokinni. 

Helstu niðurstöður eru þær að gagnrýnin hugsun sé þjálfuð en ekki kennd 

og haga þurfi verkefnum eftir því. Í því felst að vinnupalla (e. scaffolding) starf 

nemenda með markvissari hætti og haga leiðbeiningum þannig að þær höfði til 

mismunandi nemendahópa. Þá þarf að tryggja nemendum tíma til þess að sinna 

ígrundaðri og gagnrýninni hugsun en það kemur e.t.v. niður á því námsefni 

sem unnt er að komast yfir. Þessi rannsókn sýnir ekki fram á hvort eða með 

hvaða hætti gagnrýnin hugsun verði kennd. Rannsakandinn telur sig hinsvegar 

hafa sýnt fram á að hann sjálfur geti gert betur og hafi þegar stigið fyrstu 

skrefin á þeirri vegferð. 



 

Abstract 

This thesis is an action research done by a high school history teacher. The aim 

of this investigation is to empower the researcher and help him grow as a 

professional. 

The purpose of history teaching has long been debated. My findings suggest 

that history teaching should not focus on conveying important information. But 

rather develop the skills students need to prosper in a democratic capitalist 

society. That view has also long been the dominant view within educational 

circles, but has come under repeated attacks as shown in this research. 

As in most action research, the researcher looks inwards and asks if his 

teaching is reaching the goals set out at the beginning, namely developing 

students’ critical thinking skills. I question whether or not my methods and 

assignments are helping to reach those goals.   

With these objectives in mind I set out to do action research which lasted 

from September of 2015 to February of 2016. The period was divided into four 

parts, each one of them contained the reflective cycle of action research. I kept 

a journal in which I registered my thoughts and reflections as the research went 

on. I also gathered data from student‘s assignments and focus group interviews 

at the end of the process. 

My research seems to suggest that critical thinking should be trained 

through practice rather than learned through instruction. That involves 

scaffolding the students work more systematically and vary instruction to fit 

the individual needs of students. The teacher must also provide sufficient time 

for students to be able to reflect on their work, but that will almost inevitably 

diminish the content that can be covered. This research does not show 

definitively if or by what means critical thinking can be trained. I do however 

feel that I have shown that there is room for improvement and that I have 

already taken the first steps towards improving my methods.



 

 





 

Formáli 

Eftir að hafa lokið B.A. gráðu í sagnfræði og diplóma í kennslufræðum árið 

2007 hef ég starfað sem sögukennari í framhaldsskóla. Fyrir nokkrum árum fór 

ég að finna fyrir löngun til þess að bæta við mig í menntun og skráði mig til 

náms við Háskólann á Akureyri. Ritgerð þessi er 30 eininga 

meistaraprófsverkefni til M.Ed.-prófs í menntunarfræði – efsta stig. Hún er 

lokahnykkurinn á áhugaverðu og gefandi námi sem hefur eflt fagmennsku 

mína og aukið ánægju í starfi. Ég er þakklátur þeim kennurum sem hafa vísað 

mér veginn, samnemendum og leiðbeinanda. Sérstaklega vil ég þakka 

fjölskyldu minni, nemendum og öðrum samstarfsmönnum fyrir ómetanlega 

aðstoð og stuðning við framkvæmd þessa verkefnis.  
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1. Inngangur 

Nám á að vera skemmtilegt og áhugavert. Það hefur alltaf verið kjarninn í 

starfskenningu minni. Reynslan hefur kennt mér að það sé allt að því 

ómögulegt að læra eitthvað sem maður hefur engan áhuga á, nema kannski rétt 

fram að næsta prófi. Kennarar og námsráðgjafar heyra gjarnan frá nemendum 

sem eiga í erfiðleikum með námið að þeim finnist námið tilgangslaust og að 

þeir séu bara að læra staðreyndir sem hafa lítið að gera með lífið utan 

skólastofunnar. Samkvæmt könnun sem gerð var á vegum Mennta- og 

menningarráðuneytisins má rekja 8% af brottfalli úr framhaldsskólum beint til 

þess að nemendum þótti námið tilgangslaust (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Sögukennurum hefur gjarnan verið legið sérstaklega á hálsi fyrir að halda 

langa og leiðinlega fyrirlestra sem svæfa fyrst áhuga nemenda og síðan 

nemendurna sjálfa. Samkvæmt könnun sem framkvæmd var af Authentic 

education í New Jersey eru engir kennarar sem notast við fyrirlestra í sama 

mæli og sögukennarar (Wiggins, 2015). Fyrirlestrar geta verið mjög góð leið 

til að miðla upplýsingum en hafa þann galla að meðan nemendur hlýða á þá 

eru þeir oftast óvirkir þiggjendur upplýsinga. 

Eitt af því sem ég hef alltaf haft töluverðar áhyggjur af sem kennari er 

áhugaleysi nemenda til að sinna nokkru öðru en því sem beinlínis gildir til 

einkunnar. Það viðhorf, sem ég tel nokkuð ráðandi meðal 

framhaldsskólanemenda, hefur m.a. þær afleiðingar að nemendur lesa ekki 

texta kennslubókarinnar heima. Það leiðir aftur til þekkingarskorts sem hefur 

neikvæð áhrif á getu nemenda til að vinna önnur verkefni og setja námsefnið í 

samhengi. Þess vegna hóf ég fyrir nokkru vinnu við að spegla kennsluna mína, 

þannig að lestur og önnur vinna með texta kennslubókarinnar fer að stærstum 

hluta fram í kennslustundum. Nemendur hafa hinsvegar aðgang að fyrirlestrum 

mínum, ýmsum kennslumyndböndum og öðru efni í gegnum Youtube og 

Moodle. Kennslustundum hefur flestum verið varið í að svara spurningum úr 

námsefninu og umræður um námsefnið þar sem kennarinn hefur verið 

miðpunkturinn og stjórnað umræðunum. Í þessu verkefni er ætlunin að stíga 

skref framávið, ná meiri dýpt og efla gagnrýna hugsun nemenda. Þegar 
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nemendur svara spurningum er t.a.m. alltaf nokkur hluti sem skannar textann 

til þess að leita að svarinu í stað þess að lesa til að öðlast dýpri skilning. Í 

samræðum eru alltaf einhverjir nemendur sem fela sig í fjöldanum og taka 

hvorki þátt né fylgjast með. Ég vil að nemendur verði sjálfstæðari og taki 

ígrundaða afstöðu til námsefnisins í auknum mæli. 

Vel ígrundaðar skoðanir verða alltaf að byggjast á töluverðri þekkingu og 

það tekur tíma að afla hennar. Eigi nemendur að geta átt í samræðum og 

ígrundað námsefnið krefst það hinsvegar líka mikils tíma. Fyrsta skrefið var 

því að minnka námsefnið í áfanganum, sögu 103, í samræmi við áætlaðan 

fjölda vinnustunda skv. Aðalnámskrá framhaldsskóla. Næsta skref var að búa 

til verkefni sem krefðust þess af nemendum að þeir öfluðu sér meiri þekkingar 

og ígrunduðu námsefnið með gagnrýnum hætti. Fyrir valinu urðu tvær megin 

aðferðir. Annarsvegar vinnubók þar sem nemendur áttu að búa til eigin glósur, 

spyrja spurninga, ígrunda námsefnið og tengja það við fyrri þekkingu. 

Hinsvegar voru það sókratískar samræður sem er kennsluaðferð sem hvetur 

nemendur til að taka afstöðu til námsefnisins byggða á þekkingu og felur í sér 

þjálfun jákvæðra viðhorfa til náms og samskipta við aðra.  

 

1.1 Saga af kennslustund 

Árið 1998 var 15 ára drengur nokkur nemandi í 9. bekk í Gagnfræðaskóla 

Akureyrar. Uppáhalds fagið hans var saga, þar sem löngum stundum var varið 

í að lesa kennslubókina Samferða um söguna og rita síðan útdrátt úr því sem 

lesið var. Það voru hinsvegar ekki útdrættirnir eða lesturinn sem voru 

aðalaðdráttaraflið heldur digurbarkalegar einræður kennarans og þær umræður 

sem oft sköpuðust í kjölfarið. Ein af eftirminnilegri umræðunum skapaðist eftir 

fullyrðingar kennarans um að Bandaríkin hefðu sigrað stríðið í Víetnam. Sú 

fullyrðing vakti eftirtekt margra nemenda þar sem hún stangaðist verulega á 

við það sem nemendur könnuðust við úr almennri umræðu og texta 

kennslubókarinnar. 

Þegar heim var komið hélt nemandinn umræðunni áfram og reyndi að 

sannfæra föður sinn um að Bandaríkin hefðu sigrað stríðið í Víetnam. Faðirinn 

fussaði yfir þessu og sagði eitthvað á þá leið að Bandaríkjamenn hefðu „farið 

heim með skottið á milli lappanna“. Í næsta sögutíma reyndi nemandinn aftur 

að ræða málin við sögukennara sinn sem stóð fast á sínu og sagði 
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Bandaríkjamenn hafa „náð markmiðum sínum“ og því hefði verið tilgangslaust 

að halda stríðinu áfram þó Bandaríkin, með tæknilega yfirburði og 

kjarnorkuvopn, hefðu alltaf haft sigur á endanum. Nemandinn sat eftir með 

fleiri spurningar en svör en áttaði sig á því að þetta væri umræðuefni sem hann 

skorti þekkingu til að geta rætt frekar. Mörgum árum síðar, þegar nemandinn 

er sjálfur orðinn sögukennari og meistaranemi í menntunarfræðum, vekja 

þessar kennslustundir hann enn til umhugsunar og þær eru raunar kveikjan að 

þeirri ritgerð sem á eftir fer. 

Í sögunni hér á undan vöktu staðhæfingar kennarans upp þörf hjá 

nemandanum til að ræða og rannsaka málið frekar. Það hefði líklega ekki gerst 

nema vegna þess að staðhæfingar kennarans stönguðust á við forþekkingu 

nemandans. Hefði hún ekki verið til staðar hefði staðhæfingunni líklegast verið 

tekið sem sannleik gagnrýnislaust og fallið fljótlega í gleymsku. Vegna þess 

að upplýsingum bar ekki saman, það var ágreiningur milli forþekkingar og 

nýrra upplýsinga, varð staðhæfingin hinsvegar uppspretta rannsóknar sem 

leiddi til nýrrar þekkingar, gagnrýninnar hugsunar og eftirfarandi niðurstaðna: 

a) Það skiptir miklu máli að búa yfir þekkingu á umræðuefninu þegar átt er í 

rökræðum. b) Það skiptir jafnvel meira máli að búa yfir færni í rökfræði og 

mælskulist. c) Búi maður yfir þekkingu á umræðuefninu og færni í mælskulist 

má sigra rökræður hvort sem maður hefur rétt fyrir sér eða rangt.   

Hér kristallast nokkur klassísk deilumál varðandi sögukennslu. Hvernig 

geta kennarar vakið áhuga nemenda á námsefninu og hvatt þá til sjálfstæðrar 

rannsóknar? Til þess að hugsa um námsefnið, ræða það og taka afstöðu sem 

byggir á þekkingu? Hver er hinn rétti handhafi sögunnar? Er það kennslubókin, 

kennarinn eða einhver annar? Eiga kennarar að gæta hlutleysis eða taka afstöðu 

til viðfangsefnisins? Eiga nemendur að tileinka sér þekkingu kennarans og/eða 

kennslubókarinnar eða á nemandinn að vera virkur þátttakandi í ferlinu? Hvort 

á sögukennsla að gera nemendur að gagnlegum samfélagsþegnum eða þjálfa 

gagnrýna hugsun? Hvernig er hægt að þjálfa gagnrýna hugsun? Þessar 

spurningar hef ég, sem sögukennari, verið að glíma við í nokkurn tíma. Ég hef 

alltaf viljað kenna nemendum að hugsa á gagnrýninn hátt og talið mig gera það 

nokkuð vel. Eftir því sem tíminn líður og ég öðlast meiri þekkingu og reynslu 

vaknar sífellt sterkari grunur um að ég geti gert betur í þeim efnum. Að ég geti 

eflt gagnrýna hugsun nemenda á markvissari og faglegri hátt. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 

Við lifum á tímum þar sem aðgengi að upplýsingum hefur aldrei verið betra 

og framboðið aldrei meira. Þar fyrir utan bætist stöðugt ný þekking við sem 

ögrar eldri viðhorfum og kallar á aðlögun. Internetið hefur gert þekkinguna 

aðgengilegri fyrir alla en hefur líka gert fólki auðveldara að breiða út rangar 

eða villandi upplýsingar. Auk þess er framboðið á afþreyingarefni, 

upplýsingum og skoðunum svo yfirþyrmandi að erfitt getur reynst að átta sig 

á því hvað skiptir máli og hvað ekki. Hverju ætti að trúa og hverju ekki. Í 

þessum heimi yfirþyrmandi upplýsingaflæðis hefur þekking að vissu leiti verið 

gengisfelld. Hvers vegna er mikilvægt að vita eitthvað þegar hver sem er getur 

flett því upp á nokkrum sekúndum? Þar sem nútíminn gerir auknar kröfur til 

okkar með þessum hætti er mikilvægara en áður að geta myndað sér skoðanir 

og tekið afstöðu á ábyrgan hátt. Þess vegna er gagnrýnin hugsun mikilvægasta 

færni tuttugustu og fyrstu aldar (Halpern, 2014, bls. 2-3). 

Í grein frá árinu 1995 tekur William Hare saman sjónarmið helstu 

menntaheimspekinga Vesturlanda á 20. öld varðandi þau markmið sem helst 

ætti að setja á oddinn í menntakerfinu. Þar teflir hann fram tveimur, að því er 

virðist, andstæðum sjónarmiðum. Annarsvegar að tilgangur menntunar sé sá 

að nemendur öðlist þekkingu (staðreyndir) sem þeir þurfi á að halda til að vera 

virkir samfélagsþegnar. Hinsvegar að efling gagnrýninnar hugsunar sé helsta 

markmið menntunar. Samkvæmt Hare hafði verið breið og almenn samstaða 

um mikilvægi gagnrýninnar hugsunar lengst framan af 20. öld. Undir lok 

aldarinnar taldi Hare sig sjá merki um skörð í þessari samstöðu og að nokkrir 

áhrifamenn innan menntavísindanna legðu meiri áherslu á sameiginlega 

þekkingu og samfélagsvenjur en gagnrýna og sjálfstæða hugsun nemenda. 

Helstu höfundar þessarar árásar eru að mati Hare, John McPeck, E. D. Hirsch 

og Richard Rorty (Hare, 1995, bls. 47 og 52). 

Áður en farið verður yfir gagnrýni þremenninganna er vert að rifja upp 

helstu rökin fyrir því að gagnrýnin hugsun ætti að vera megin markmið 

menntunar á Vesturlöndum og þeim er líklega hvergi betur lýst en í Hugsun og 

menntun eftir John Dewey. 
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2.1 Gagnrýnin og ígrunduð hugsun 

Í þýðingu Gunnars Ragnarssonar á bók Dewey How we think (Ísl. Hugsun og 

menntun) er gagnrýnin hugsun nefnd „ígrunduð hugsun“ sem er þýðing á 

hugtakinu „reflective thinking“. Merkingin hugtakanna „ígrunduð hugsun“ og 

„gagnrýnin hugsun“ er svo lík að erfitt getur reynst að skilja á milli hvar önnur 

byrjar og hin endar. Helsti munurinn er e.t.v. sá að hugtakið ígrunduð hugsun 

er notað þegar lýsa á kenningum Dewey um þjálfun gagnrýninnar hugsunar og 

felur í sér gagnrýna hugsun (Gunnar Ragnarsson, 2000, bls. 41). 

Íslendingar hefðu kannski betur tekið hugtakið ígrunduð hugsun í almenna 

notkun þegar haft er í huga að sumir líta gagnrýna hugsun neikvæðum augum 

og vísa þá til þess að gagnrýnið fólk sé neikvætt og aðfinnslusamt. Er þeim þá 

gjarnan svarað með því að vísa til þess að gagnrýnin hugsun merki „að rýna til 

gagns“. Það er hinsvegar ekki allskostar rétt út frá íslenskri orðsifjafræði, þótt 

sú merking sé í mörgum tilfellum réttari en sú fyrri. Henry Alexander 

Henrysson, doktor í heimspeki við Háskóla Íslands, leggur til að merkingu 

orðasambandsins „gagnrýnin hugsun“ verði best lýst sem hugsun sem er 

„athugul á allar hliðar málsins“ (Henry Alexander Henrysson, 2013).  

Þekktasta skilgreiningin á íslenskri tungu er þó líklega Páls Skúlasonar (1987):  

 

Gagnrýnin er sú hugsun sem ekki felst 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, 1987, bls. 70). 

 

Þetta er sú merking sem ætla má að hug- og félagsvísindamenn og 

menntamenn almennt leggi í hugtakið gagnrýnin hugsun. Nokkrir höfundar, 

m.a. Halpern (2014), eru hinsvegar sérstaklega hrifnir af skilgreiningu sem 

birtist fyrst hjá D. H. Russell árið 1941. Hún felur í sér að gagnrýnin hugsun 

samanstandi af viðhorfum, þekkingu og færni í hugsun. Einungis þegar allir 

þrír þættirnir koma saman sé um gagnrýna hugsun að ræða (Halpern, 2014, bls. 

8 og Russell, 1941). Þeir eru þó enn til, og eru eflaust þónokkrir, sem telja að 

merking hugtaksins gagnrýnin hugsun sé í lausu lofti (Schaberg, 2015). Það er 

því vel þess virði að negla hugtakið vel niður áður en lengra er haldið. 
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Áhersluna á gagnrýna hugsun í menntakerfi vesturlanda má að miklu leyti 

rekja til skrifa John Dewey, en verk hans hafa haldið gildi sínu merkilega vel 

þrátt fyrir að vera um og yfir 100 ára gömul (Hare, 1995, bls. 47). Klisjan sem 

gjarnan er vitnað til þegar rætt er um Dewey er að nemendur læri mest á því 

að gera eitthvað sjálfir og takast á við raunveruleg verkefni (e. learning by 

doing). Þetta hefur verið nefnt verkhyggja og er í raun og veru kjarninn í því 

sem Dewey hefur fram að færa. Þegar kemur að hugsun leggur hann t.a.m. ríka 

áherslu á að skólakerfið eigi að þjálfa hugsun en ekki kenna nemendum að 

hugsa (Gunnar Ragnarsson, 2000, bls. 6). 

Fyrir Dewey er hugsun líffræðilegt ferli sem á sér sífellt stað í hverjum 

kennara, nemanda og öllu mannkyni. Verkefni skólakerfisins sé að móta 

nemendur og þjálfa með þeim jákvæðar hugsanavenjur, þannig sé hægt að gera 

ómarkvissa hugsun árangursríkari. Það sem felst í ígrundaðri hugsun Dewey 

er „að velta einhverju efni fyrir sér og veita því alvarlega og samfellda hugsun“ 

(Dewey, 2000, bls. 41-42). Hætt er við að gagnrýnin sem minnst var á hér að 

framan eigi vel við þessa skilgreiningu, þ.e. að hún sé of víð og almenns eðlis.  

Til allrar hamingju útskýrir Dewey nokkuð ítarlega hvað á sér stað í þessari 

alvarlegu og samfelldu hugsun sem einkennir ígrundaða hugsun. Í fyrsta lagi 

er ígrunduð hugsun keðja hugsana sem stefnir að niðurstöðu. Þannig er hver 

ný hugsun rökrétt niðurstaða þeirra hugsana sem komu á undan sem leiðir til 

réttrar niðurstöðu að því gefnu að forsendurnar séu réttar. Í öðru lagi krefst 

ígrunduð hugsun þess að skoðanir séu rökstuddar. Þar með þarf sá sem stundar 

ígrundaða hugsun væntanlega að geta greint á milli fullnægjandi og 

ófullnægjandi rökstuðnings og búa yfir eða geta aflað sér þekkingar um hin 

ýmsu mál. Í þriðja lagi knýr ígrunduð hugsun til rannsóknar. Það gerist m.a. 

með því að efast um að staðhæfingar og niðurstöður séu réttar og skoða þann 

rökstuðning sem býr að baki (Dewey, 2000, bls. 42-50).  

 

2.2 Ígrunduð hugsun John Dewey 

Carol Rodgers (2002) hefur lagt sitt af mörkum til að útskýra hvað það er sem 

einkennir ígrundaða hugsun John Dewey í verkum hans. Hún er sammála því 

að nokkurs misskilnings gæti varðandi merkingu hugtakana sem hér um ræðir. 

Hún leggur til að ígrunduð hugsun verði skilgreind út frá fjórum lykilþáttum. 

Í fyrsta lagi skapi ígrunduð hugsun aukna merkingu. Í öðru lagi er ígrunduð 
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hugsun öguð og vísindaleg gerð hugsunar. Í þriðja lagi þarf ígrunduð hugsun 

að eiga sér stað í samskiptum við aðra. Í fjórða lagi krefst ígrunduð hugsun 

jákvæðra og hvetjandi viðhorfa. (Rodgers, 2002, bls. 842-845) Ígrunduð 

hugsun er því vísindaleg leit í samstarfi við aðra. Þessi leit veitir okkur aukna 

merkingu og stuðlar að ákveðinni viðhorfsbreytingu. 

 

1. Merking 

Hugtakið reynsla (e. experience) er kjarninn í því hvernig merking er 

mikilvægur hluti ígrundaðrar hugsunar. Með reynslu á Dewey við mjög breytt 

svið atburða og athafna, t.d. að lesa bók eða eiga í samræðum við aðra. Dewey 

taldi að helsta markmið menntunar væri að stuðla að alhliða þroska nemenda, 

vitsmunalegum, siðferðilegum og tilfinningalegum. Lykilatriðið er að það sé 

einhver gagnvirkni milli sjálfsins og umhverfisins, annarar manneskju eða 

hugmyndar. Þar með á sér stað víxlverkun, breytingar í sjálfinu sem aftur leiða 

til breytinga á umhverfinu o.s.frv. Ígrunduð hugsun skapar merkingu úr reynslu 

okkar. Merkingin er ekki fólgin í reynslunni sjálfri heldur hvernig við hugsum 

um reynsluna. Að beita ígrundaðri hugsun hjálpar okkur að laga nýja reynslu 

að þeim eldri og finna í þeim gagnlega merkingu sem við getum nýtt til gagns 

í öðrum aðstæðum (Rodgers, 2002, bls. 845-849).   

Mér hefur oft fundist sem nemendur mínir eigi í talsverðum vandræðum 

með þennan þátt ígrundaðrar hugsunar. Þeim hefur stundum gengið erfiðlega 

að stíga skrefið frá því að gera, herma og endursegja yfir í að skapa eigin 

merkingu úr námsefninu.  

 

2. Vinnubrögð 

Dewey bendir á að til séu margar ólíkar gerðir hugsunar en telur að ígrunduð 

hugsun stuðli að námi umfram aðrar tegundir. Ástæðan er sú að ígrunduð 

hugsun er öguð og skiplögð þar sem hver hugsun tengist því sem kom á undan 

og leiðir til þeirrar næstu líkt og hlekkir í keðju. Aflið sem þarf til að skapa 

nýja hlekki í keðjunni er ímyndunaraflið. Sú tegund hugsunar sem getur aftur 

skemmt keðjuna er trú (e. believing). Slík hugsun byggir á fordómum en ekki 

vandaðri og skipulegri skoðun gagna líkt og ígrunduð hugsun gerir. Hafi 
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einhver komist að réttri niðurstöðu á grundvelli trúar er það tilviljun. Andstætt 

við trú leitar ígrunduð hugsun eftir sönnunum og krefst rökstuðnings sem 

þekkingin getur grundvallast á (Rodgers, 2002, bls. 849-850). 

Drifkrafur ígrundunarinnar, það sem kemur henni af stað, er svo áhugi eða 

forvitni. Án hennar væri engin þörf eða löngun til að ígrunda. Upphafið af 

ferlinu er rakið til þess að nemandinn verður var við ósamræmi eða eitthvað 

sem raskar ró hans og vekur áhuga. Það leiðir síðan til þekkingarleitar og 

ígrundaðrar hugsunar sem byggir á hinni vísindalegu aðferð. Aðferðin birtist 

endurtekið í eftirfarandi sex skrefum hjá Dewey: 1) Reynsla. 2) Ósjálfráð 

túlkun reynslu. 3) Spyrja spurninga eða bera kennsl á vandamál. 4) Svara 

spurningum eða setja fram mögulegar lausnir á vanda. 5) Þróa svör og lausnir 

yfir í tilgátur. 6) Prófa tilgátuna (Rodgers, 2002, bls. 851).  

  

3. Samskipti 

Til þess að einstaklingar geti miðlað hugsunum sínum og skoðunum til annarra 

þarf fyrst að vera búið að fullmóta þær. Annars er hætt við að hugmyndir 

komist ekki fyllilega til skila. Þannig geta samskipti bent á það sem er vel 

ígrundað og vönduð hugsun en einnig það sem er ekki nægilega vel rökstutt. 

Það gera samskiptin bæði með því að fá gagnrýni frá öðrum en ekki síður með 

því að krefja einstaklinga um að móta hugmyndir sínar nægilega vel til þess að 

aðrir skilji þær. Það eitt og sér getur afhjúpað veikleika í hugsun og fengið fólk 

til að endurskoða afstöðu sína. Einangrun getur aftur á móti leitt til stöðnunar 

þar sem það er aldrei raunveruleg þörf á mótun hugmynda til þess að miðla 

þeim til annarra (Rodgers, 2002, bls. 856).  

Rodgers (2002) telur að ígrundun í samvinnu við aðra hafi marga kosti fram 

yfir ígrundun í einrúmi. Í fyrsta lagi getur slík samvinna staðfest að viðkomandi 

sé á réttri braut og komið í veg fyrir að mikilvæg atriði séu hunsuð. Í öðru lagi 

víkkar samvinna sjóndeildarhringinn og býður upp á að finna nýja merkingu 

fyrri reynslu. Í þriðja lagi hvetur samvinnan aðra til að ígrunda. Það er 

auðveldara að fresta hlutunum þegar einstaklingar eru aðeins ábyrgir fyrir 

sjálfum sér, annað þegar fleiri eiga í hlut (Rodgers, 2002, bls. 857).  
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4. Viðhorf  

Síðasti þátturinn sem Rodgers nefnir eru þau viðhorf sem einkenna ígrundandi 

kennara og nemendur. Dewey taldi að það væri ekki hægt að skipta 

einstaklingum eða hugsun þeirra í tvo hluta eins og stundum væri gert. Þessir 

tveir hlutar, hið rökrétta annarsvegar og hið tilfinningalega hinsvegar, væru 

tvær hliðar á sama peningnum og gætu illa án hinnar verið. Það ætti ekki að 

vera markmið kennara að útiloka tilfinningar og gildismat heldur þroska 

uppbyggjandi tilfinningar og jákvætt gildismat. Neikvætt viðhorf getur komið 

í veg fyrir nám eða látið okkur hunsa gögn sem stangast á við fyrri skoðanir  

(Rodgers, 2002, bls. 858). 

Rodgers nefnir fjögur viðhorf sem eru frumskilyrði ígrundaðrar hugsunar: 

 

1. Einlægur áhugi (e. Whole-Heartedness) 

 Einlægur áhugi á viðfangsefninu er nauðsynlegur bæði 

kennurum og nemendum. Sé hann ekki til staðar lætur 

skeytingarleysi á sér kræla. Mikið álag vinnur gegn 

einlægum áhuga. 

 

2. Einbeitni (e. Directness) 

 Einbeitni felur í sér sjálfstraust sem á rætur sínar m.a. í 

þekkingu á viðfangsefninu. Að treysta eigin dómgreind 

og hafa ekki áhyggjur af áliti annarra án þess þó að vera 

sjálfsumglaður eða hégómafullur. 

 

3. Opinn hugur (e. Open-Mindedness) 

 Að fagna nýjum hugmyndum og sjónarmiðum. Halda 

ekki fast í fyrri skoðanir heldur máta sjónarmið annarra 

við eigin á grundvelli nýrra upplýsinga.  

 

4. Ábyrgð (e. Responsibility) 

 Að gera sér grein fyrir því að ný þekking getur breytt 

skilningi okkar á heiminum og breytt þeirri merkingu 

sem fyrri reynsla hefur skilað okkur. Það geti leitt til 

þess að hegðun okkar og afstaða verði að breytast. 

 

 (Rodgers, 2002, bls. 859-862). 
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Það er ljóst að ígrunduð hugsun John Dewey byggir á vísindalegri aðferð 

og gagnrýninni hugsun. Sérstaðan byggir e.t.v. á áherslu á samskipti og viðhorf 

sem sumum kunna að þykja óvísindaleg. Það má þó ekki gleyma því að sem 

menntaheimspekingur hafði Dewey samskipti nemenda og kennara í huga 

þegar hann lýsti ígrundaðri hugsun. Hann var m.ö.o. að sníða vísindin og 

gagnrýna hugsun að skólastarfinu. 

Ein mest aðkallandi spurning sem kennarar glíma við hlýtur að vera hvernig 

eigi að vekja forvitni og áhuga nemenda, sem aftur er drifkraftur ígrundunar 

skv. Dewey. Er það e.t.v. hlutverk kennarans að skapa ósamræmi sem 

nemendur þurfa síðan að leita svara við? Væri hægt að gera það með því að 

gerast „málsvarar myrkrahöfðingjans“ og taka viljandi upp óvinsælar skoðanir 

eða það sem stangast á við kennslubókina? Hættan við þá nálgun er sú að það 

misskiljist og nemendur taki slíkum skoðunum sem staðreyndum. Margir 

kennarar notast við einhverskonar kveikjur til þess að vekja áhuga nemenda, 

t.d. í formi tónlistar. Baráttan um áhuga og athygli nemenda mun líklega alltaf 

fylgja skólastarfi. Viðhorfin sem rædd eru hér að framan eru metnaðarfull. En 

það sem er ábyggilegt er að ef kennarann skortir þessi viðhorf getur hann varla 

búist við þeim af nemendum sínum. 

 

2.3 Gagnrýnin hugsun í skólakerfinu gagnrýnd 

Eins og minnst var á hér að framan hefur ríkt töluverð sátt um að gagnrýnin 

hugsun skuli vera eitt af aðal markmiðum menntunar á Vesturlöndum. Þessi 

áhersla hefur hinsvegar verið gagnrýnd nokkuð. Þekktasta gagnrýnin er líklega 

sú að þekking verði að koma á undan gagnrýninni hugsun. Menntakerfið eigi 

fyrst að skapa einingu og búa til virka samfélagsþegna, gagnrýnin hugsun geti 

komið síðar. Þá skoðun er að finna víða og er sennilega algengasta gagnrýnin 

á Dewey og fylgismenn gagnrýninnar hugsunar. Richard Rorty fullyrðir, að 

það sé einfaldlega ekki hlutverk grunnskóla að láta nemendur efast um gildi 

samfélagsins. Grunnmenntun eigi að skila hæfum samfélagsþegnum og kenna 

skuli þau gildi og sannindi sem samfélagið telur rétt hverju sinni (Rorty, 1989, 

bls. 200-203 og Hare, 1995, bls. 52-53). 

John McPeck telur að vandamál eins og ólæsi og almennur 

þekkingarskortur séu svo stór vandamál að skólakerfið ráði ekki við að bæta 

gagnrýninni hugsun ofan á það risavaxna verkefni að kenna allt sem nemendur 
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þurfa að standa skil á til að teljast góðir samfélagsþegnar (Hare, 1995, bls. 52). 

Nýleg grein (Heyes, 2014) undir heitinu „Let‘s stop trying to teach students 

critical thinking“ tekur í sama streng, að þekkingarskorturinn sé svo 

yfirþyrmandi að kennarar verði að einbeita sér að grunnatriðunum. Þar er því 

einnig haldið fram að gagnrýnin hugsun fari fyrst og fremst fram með 

samræðum á opinberum vettvangi (Hayes, 2014).  

Öll þessi sjónarmið byggja á sama grunni, sem er sá að kennarar þurfi að 

velja á milli þekkingar og gagnrýninnar hugsunar. Það er í sjálfu sér rétt að 

þekking verður að koma á undan, því gagnrýnin hugsun getur ekki átt sér stað 

í tómarúmi. Það verður, eðli málsins samkvæmt, að hugsa um eitthvað 

vandamál eða eitthvað sem vekur áhuga. Hugsun á sér alltaf rætur í fyrri 

reynslu eða forþekkingu þess sem hugsar, hvort sem það eru nemendur í 

grunnskóla eða fullorðnir. Þjálfun gagnrýninnar hugsunar felst að miklu leyti í 

því að temja nemendum aðferðir sem gera hugsunina skýrari og líklegri til að 

skila rökréttri niðurstöðu (Dewey, 2000, bls. 53-55). 

Til að útskýra þetta nánar má taka læsi sem dæmi enda hafa sumir 

andstæðingar gagnrýninnar hugsunar í menntakerfinu sérstakar áhyggjur af 

þeim vanda (Hare, 1995, bls. 52) sem og íslenskir áhrifamenn, s.b.r. umræðu 

um að stór hluti íslenskra grunnskólanemenda geti ekki lesið sér til gagns. Þar 

hefur Illugi Gunnarsson menntamálaráðherra m.a. látið hafa eftir sér að þróun 

læsis barna sé þróun sem „Allt hugsandi fólk ætti að hafa áhyggjur af“ (Karl 

Ó. Hallbjörnsson, 2016). 

Sumar þeirra aðferða sem sérfræðingar á sviði læsis mæla með til eflingar 

lesskilnings eru einmitt byggðar á gagnrýninni hugsun. Í því felst meðal annars 

að hugsa um það sem lesið er, spyrja sig spurninga meðan lesið er og vega og 

meta þá þekkingu sem textinn bíður upp á gagnvart fyrri þekkingu (Harvey og 

Goudvis, 2007, bls. 14-15 og 27). Á þessu má sjá að hægt er að beita 

gagnrýninni hugsun til að öðlast nýja þekkingu og bæta þá færni sem fyrir er. 

Það þarf vissulega að kenna ákveðna þekkingu áður en gagnrýnin hugsun fer 

að ryðja sér til rúms en sú þörf er líklega oft á tíðum ofmetin. Þekking og 

gagnrýnin hugsun eru tvær hliðar á sama peningi. 

Í bók sinni Cultural literacy færir E. D. Hirsch (1987) nokkur rök fyrir því 

að sameiginleg þekking, það sem Hirsch kallar menningarlæsi, sé það sem 

menningin og samfélagið sjálft grundvallast á. Hirsch leitar svara við því hvers 

vegna ekki sé lögð meiri áhersla á sameiginlega þekkingu og menningarlæsi í 

bandarískum grunnskólum og eina af ástæðunum telur hann vera að 
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skólakerfinu sé stjórnað af því sem hann kallar innihaldslega hlutlausum (e. 

content-neutral) hugmyndum John Dewey (Hirsch, 1987, bls. 18-19). Hér væri 

hægt að benda á að í stað þess að líta á „menningarlegt hlutleysi“ sem galla er 

það einmitt miklu frekar kostur því það gefur til kynna að hægt sé að kenna 

það efni sem kennarar eða skólayfirvöld kjósa hverju sinni á gagnrýninn hátt. 

Það er því ekki við Dewey að sakast hafi menningarlæsi Bandaríkjamanna 

farið hnignandi á síðari hluta 20. aldar, heldur það frelsi sem kennarar og 

skólayfirvöld hafa á hverjum stað fyrir sig. Hvort menn séu tilbúnir til að auka 

miðstýringu til að efla menningarlæsi verður hver að svara fyrir sjálfan sig. 

Svo því sé haldið til haga, þá vilja gagnrýnendur fæstir gera gagnrýna 

hugsun brottræka úr skólakerfinu með öllu. Þess í stað hafa sumir mælst til 

þess að beðið verði með gagnrýna hugsun þar til nemendur verða 13 ára, í 

tilfelli Hirsch, eða jafnvel 19 ára, í tilfelli Rorty (Hare, 1995, bls. 52-53). Rökin 

fyrir því að fresta þjálfun nemenda í gagnrýninni hugsun byggja einna helst á 

því að mikilvægara sé að sinna grunnþáttunum, svo sem læsi, áður en farið 

verði í þyngra nám sem nemendur ráði þá e.t.v. ekki við (Hirsch, 1987, bls. 26-

29 og Rorty, 1989, bls. 200-202). 

Nýlegar rannsóknir benda til annars, að nemendum farnist betur og nái betri 

tökum á grunnþáttum námsins með því að beita gagnrýninni hugsun. Það er 

t.d. niðurstaða stórrar rannsóknar á gengi 8-11 ára barna í enskum grunnskólum 

(Gorard, 2015). Niðurstöður þeirrar rannsóknar benda til þess að 

heimspekilegar samræður sem byggja á gagnrýninni hugsun bæti árangur 

nemenda í mikilvægum fögum eins og lestri og stærðfræði. Niðurstöðurnar 

benda einnig til þess að samræðurnar auki sjálfsálit nemenda, geri þá að virkari 

þátttakendum í eigin námi og gefi þeim aukið sjálfstraust til að tala fyrir framan 

áhorfendur og spyrja spurninga í kennslustundum (Gorard, 2015 og Adams, 

2015).  

Ljóðið „Öxar við ána“ væri líklega ágætis dæmi um slíka þekkingu sem 

hver Íslendingur ætti að læra í grunnskóla að mati Hirsch. Það vakti t.a.m. 

nokkra athygli þegar fyrrverandi forsætisráðherra, Sigmundur Davíð 

Gunnlaugsson, virtist ekki kunna ljóðið Öxar við ána fyllilega utanbókar þegar 

sungið var við hátíðlega athöfn (Birgir Olgeirsson, 2015). Málið fékk nokkra 

umfjöllun í fjölmiðlum og skapaði miklar umræður á samfélagsmiðlum eins 

og sjá má brot af í athugasemdum við fréttir af málinu. Nú er næsta víst að það 

eru aðrir þættir en færni í að muna söngtexta sem eru mikilvægastir þegar 

kemur að því að meta störf forsætisráðherra. Slík sameiginleg þekking, eða 
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kannski grunnþekking, hefur meira að gera með ímynd einstaklingsins og 

stöðu þeirra í samfélaginu heldur en raunverulega færni þeirra eða hæfni til að 

gegna tilteknum störfum.  

Áherslan á menningarlæsi og sameiginlega þekkingu getur unnið gegn 

markmiðum fjölmenningarlegrar kennslu með því að útiloka reynslu og 

þekkingu ákveðinna hópa. Með því að leggja áherslu á sameiginlegan skilning 

og sameiginlega reynslu er hættan sú að einstaklingar sem búa yfir annarskonar 

þekkingu njóti ekki sannmælis (Armstrong, 2010 , 76-79 og 125-127). Dæmi 

um slíkt gæti verið stafsetning og málfar. Slíkir grunnþættir hafa takmörkuð 

áhrif á getu einstaklinga til að hugsa á gagnrýninn hátt eða sinna störfum 

sínum. Þeir verða hinsvegar oft til þess að einstaklingar sem hafa slaka 

máltilfinningu, t.d. fólk af erlendu bergi brotið, eru dæmdir úr leik að ósekju. 

Þannig er það eitt af hlutverkum menningarlæsis að draga fólk í dilka og gera 

almenningi ljóst hverjir skara fram úr og hverjir ekki, hverjir eru hluti af 

menningunni og hverjir ekki.  

Að endingu má benda á að John Dewey hefur einnig verið gagnrýndur fyrir 

að vera vélrænn og leggja of mikla áherslu á raunvísindaleg vinnubrögð sem 

koma niður á sköpun og frumkvæði nemenda. Slíka gagnrýni er m.a. að finna 

í grein Philip W. Jackson „How we think we think“ frá 2012. Jackson telur að 

með því að leggja áherslu á eina „rétta“ tegund hugsunar sé verið að útiloka 

fjölmörg sjónarmið og túlkanir. Með því að útiloka hugsun annarra á þeim 

forsendum að hún sé óæðri eða standist ekki kröfur ígrundaðrar hugsunar er 

verið að gera samræðuna fátæklegri og hugsunina einsleitari (Jackson, 2012, 

bls. 5-6). 

Á móti má benda á að ígrunduð hugsun Dewey á rætur sínar að rekja til 

vísindahefðar Vesturlanda sem hefur reynst árangursríkari en flest annað við 

að komast að réttmætri niðurstöðu. Dewey taldi að undrun og forvitni væru 

lykilþættir í öllu vísindastarfi og varaði við því að einhæfni og vanafesta væru 

verstu óvinir undrunarinnar og þar með vísindanna. Nýbreytni mætti þó ekki 

vera markmið í sjálfu sér. Hann sagði jafnframt að bestu kennararnir væru oft 

þeir sem leyfa sér útúrdúra en geta samt haldið óslitnu samhengi í hugsun 

(Dewey, 2000, bls. 92-96). Auk þess lagði Dewey þunga áherslu á viðhorf sem 

sporna gegn þeirri einhæfni og útilokun sem Jackson hefur áhyggjur af. Opinn 

hugur merkir að ígrunduð hugsun skuli vera laus við hlutdrægni og ávallt 

tilbúin til að ígrunda önnur sjónarmið og ný viðfangsefni (Dewey, 2000, bls. 

70-73).  
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2.4 Gagnrýnin hugsun kemur til Íslands 

Árið 1974 voru fyrstu grunnskólalögin sett á Alþingi og ný aðalnámskrá 

grunnskóla fylgdi í kjölfarið. Lögin boðuðu róttækar breytingar á 

kennsluháttum og áherslum í skólastarfi. Wolfgang Edelstein var 

aðstoðarmaður menntamálaráðherra á þeim tíma og þykir hafa haft meiri áhrif 

á stefnumótun í menntamálum hérlendis en flestir aðrir. Hann beitti sér fyrir 

breytingum á námsgreinum, eins og sögu, landafræði, félagsfræði og 

átthagafræði, sem voru, ásamt fleiri, sameinaðar í nýja grein sem kallast 

samfélagsfræði. Eldri áherslur í kennslufræðum fengu að víkja fyrir 

hugmyndum í anda John Dewey, Jean Piaget og Jerome Bruner. Þar mætti 

nefna hugsmíðahyggju, samvinnunám og virkt leitarnám sem áttu að leysa 

utanbókarlærdóm af hólmi. Þessar breytingar mættu töluverðri andspyrnu sem 

farið verður stuttlega yfir hér á eftir (Ingvar Sigurgeirsson og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2011). 

„Sögukennsluskammdegið“ er heiti sem notað er yfir þær miklu deilur sem 

áttu sér stað um hina nýju samfélagsfræði, einkum veturinn 1983-1984. 

Hugtakið var búið til af Gunnari Karlssyni sem birti samnefnda grein í Tímariti 

Máls og menningar eftir að deilurnar voru að mestu afstaðnar. Heitið á 

greininni er nokkurskonar gamansemi þar sem Gunnar lætur að því liggja að 

andstaðan við breyttar áherslur hafi að einhverju leiti verið birtingarmynd þess 

skammdegisþunglyndis sem hrjáir marga íbúa landsins yfir vetrarmánuðina. 

Raunverulegar ástæður deilnanna telur hann vera pólitískar þar sem íhaldssöm 

og frjálslynd sjónarmið takast á (Gunnar Karlsson, 1984, bls. 405-407). 

 

Sögukennsluskammdegið 

Árið 1966 var stofnuð skólarannsóknardeild innan menntamálaráðuneytisins. 

Deildin var upphaflega stofnuð til að rannsaka íslenskt skólakerfi en varð fljótt 

drifkraftur umbótastarfs í menntamálum á Íslandi. Íslenskt samfélag hafði 

breyst gríðarlega árin og áratugina á undan með aukinni þéttbýlismyndun, 

fólksfjölgun, iðnvæðingu og auknum samskiptum við umheiminn. 

Viðreisnarstjórnin hafði það m.a. að markmiði að hraða þéttbýlismyndun og 

iðnvæðingu þjóðarinnar og stuðla að fjölbreyttari atvinnuvegum. Innan 

skólarannsóknardeildarinnar voru menn sammála um að þessi þróun kallaði á 
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breytingar innan menntakerfisins. Skólakerfið þyrfti að undirbúa nemendur 

undir að takast á við áskoranir sem væru ólíkar þeim sem fyrri kynslóðir höfðu 

mætt. Íslenskt samfélag hafði lengi verið mjög einsleitt en var nú að hefja 

vegferð sem enn sér ekki fyrir endan á. Þjóðfélagsgerðin verður sífellt flóknari, 

atvinnuvegir breytast og hraðinn eykst frá ári til árs (Loftur Guttormsson, 2013, 

bls. 14-18 og Halpern, 2014, bls. 2-4). 

Þær áherslur í menntamálum sem skólarannsóknardeildin taldi svara 

þörfum samtímans voru m.a. áhersla á sjálfstæða hugsun nemenda og þjálfun 

í samskiptum við aðra. Þá var eitt af markmiðum skólastarfs „að búa nemendur 

undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun“ (Lög um 

grunnskóla nr. 63/1974). Í stað áherslu á að nemendur skyldu leggja námsefnið 

á minnið kom aukin áhersla á hugsun og færni í upplýsingaöflun. Nemendur 

áttu að læra að vega og meta upplýsingar og draga af þeim skynsamlegar 

niðurstöður í samvinnu við aðra. Nemendur áttu að leita eigin svara við 

spurningum sem vöknuðu hjá þeim með vinnubrögð vísindanna sem 

fyrirmynd. Þessar áherslur þóttu skynsamlegar innan 

skólarannsóknardeildarinnar í ljósi þess að þekking manna hafði vaxið 

gríðarlega undangengna áratugi og ekki væri raunhæft að leggja nema brot 

hennar á minnið. Menntun ætti því að þroska hæfleika nemandans til viðbótar 

við hið hefðbundna hlutverk að miðla þekkingu. Til marks um það var, að nú 

áttu viðhorfa og tilfinningamarkmið að verða jafn mikilvæg 

þekkingarmarkmiðum (Loftur Guttormsson, 2013, bls. 17-22).  

Gagnrýni á tillögur skólarannsóknardeildarinnar kom úr ólíkum áttum, m.a. 

þótti vafasamt að byggja menntastefnu á umdeildum kenningum Jean Piaget. 

(Loftur Guttormsson, 2013, bls. 37-38). Þá var samþætting námsgreina mikið 

gagnrýnd en ekki verður tekin afstaða til þeirrar gagnrýni hér. Gunnar Karlsson 

(1984) flokkar gagnrýnina í þrjá meginþætti. Fyrsta þáttinn kallar hann 

órökstudda fastheldni sem byggir á tilfinningum og litast þá e.t.v. af baráttunni 

við skammdegið. Annan þáttinn kallar hann tilraun til rökstuddrar fastheldni 

og þann þriðja markvissa innrætingu (Gunnar Karlsson, 1984, 407-413). Hér 

verður ekki eytt fleiri orðum í fyrri þættina tvo, þar eð þau rök eru nokkuð 

léttvæg, en staldrað lengur við þann þriðja sem hefur ótvírætt meira gildi en 

hinir tveir. 

Stjórnarskipti urðu á Íslandi árið 1983 og Ragnhildur Helgadóttir, nýr 

menntamálaráðherra, batt enda á störf skólarannsóknardeildarinnar (Loftur 

Guttormsson, 2013, bls. 13-14). Hún taldi að menntun ætti fyrst og fremst að 
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snúast um miðlun þekkingar, staðreynda og samfellda atburðarás. Að hennar 

mati kom ekki til greina að sleppa heilu tímabilunum úr Íslandssögunni og 

óttaðist hún þau áhrif sem slíkt kynni að hafa á almenna þekkingu landsmanna 

(Ragnhildur Helgadóttir, 1983). 

Andstæðingum skólarannsóknardeildarinnar þótti það líklega staðfesting á 

áhyggjum Ragnhildar þegar könnun sem birtist um miðjan desember 1983 

virtist sýna fram á almennt þekkingarleysi landsmanna. Innan við helmingur 

þjóðarinnar vissi hvenær Íslendingar tóku kristna trú og rúmur helmingur vissi 

hver var fyrsti forseti lýðveldisins. (Loftur Guttormsson, 2013, bls 33). 

Gagnrýnendur breyttra kennsluhátta virðast ekki hafa haft hugrekki til að 

spyrja sig hvort ung menntastefna, sem varla var komin til framkvæmdar, gæti 

borið ábyrgð á þekkingarskorti almennings. Fyrir utan það hugrekki sem það 

krefst að spyrja hvers vegna þessi þekking sé á annað borð mikilvæg. 

Veigamesta gagnrýnin er sú sem Arnór Hannibalsson, lektor við 

heimspekideild Háskóla Íslands, setti fram í grein sem birtist í Morgunblaðinu 

7. desember 1983. Þar tekur Arnór fram að hann finni ekkert að áherslum 

skólarannsóknardeildarinnar á gagnrýna hugsun og sjálfstæð vinnubrögð. 

Gagnrýni hans beinist að inntaki námsefnisins og nálgun sem geri námsefnið 

leiðinlegt í nafni vísindalegs hlutleysis þar sem ekki megi taka afstöðu. Arnór 

telur að sagnfræðin geti aldrei verið hlutlaus og tilraunir til hlutleysis svipti 

söguna sínum mesta sjarma og geri hana leiðinlega. Eða það sem verra væri, 

innræti nemendum vafasöm gildi með því að fela lesandanum einum að ákveða 

hvað sé rétt og rangt (Loftur Guttormsson, 2013, bls. 277-278 og Arnór 

Hannibalsson, 1983). Um inntak og gildi sögukennslu segir Arnór: 

 

Frumgrunnur og tilveruforsenda smáríkis er ævarandi barátta þess fyrir 

fullveldi og sjálfstæði. ... Ríkið hlýtur að beina orku sinni að því, að Íslendingar 

öðlist ekki aðeins þekkingu og skilning á þjóðarsögunni, heldur og að þeir hafi 

vilja til að varðveita það menningarsamfélag sem við höfum komið okkur upp. 

Sjálfstæðisbaráttunni lýkur aldrei (Arnór Hannibalsson, 1983). 

 

Arnór er því alls ekki andstæðingur þess að gagnrýnin hugsun sé þjálfuð eða 

nemendum séu innrætt ákveðin gildi og viðhorf. Áhyggjur hans felast í þeim 

áhrifum sem þekkingarskortur og hugsanleg neikvæð viðhorf til sögu landsins 

hafa á vilja þjóðarinnar til að varðveita íslenska menningu og sjálfstæði. Þær 

áhyggjur eru í sjálfu sér skiljanlegar og réttmætar. Hinsvegar er vert að spyrja 
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hvort þekking og ást á sögu þjóðarinnar sé meginstoð í sjálfstæði Íslands eða 

hvort þar séu aðrir þættir sem ráði úrslitum. Er varðveisla menningar og 

varðveisla sjálfstæðis það sama? Það er rannsóknarefni sem ekki verður tekin 

frekari afstaða til á þessum vettvangi. 

 

2.5 Tilgangur og markmið sögukennslu 

Wolfgang Edelstein rekur upphaf almenningssögukennslu í Evrópu til 19. 

aldar og telur það samofið þeim anda þjóðernishyggju sem þá ríkti. Enda var 

upphaflegt hlutverk sögukennslunar að fá nemendur til að taka ástfóstri við 

nýstofnuð þjóðríki. Sögukennsla hafi þannig ávallt verið pólitísk í eðli sínu en 

sú áhersla hafi oftar en ekki tekist á við sjónarmið hlutleysis og vísindalegra 

vinnubragða (Loftur Guttormsson, 2013, bls. 22-23). 

Gunnar Karlsson (1992) bendir á að fulltrúalýðræði og kapítalískt hagkerfi 

hafi kallað á aukna menntun almennings í Evrópu á 19. öld. Meginmarkmið 

sögukennslunar hafi eftir sem áður verið að rækta þjóðerniskennd ungra þegna 

svo þeir megi verða þjóð sinni að gagni. Þessa sögukennslu kallar Gunnar 

„vekjandi sögu“, enda hafi frásögnin átt að vera áhugavekjandi barátta góðs og 

ills. Þá hefur eigin þjóð hvers sögukennara væntanlega verið í hlutverki þeirra 

góðu en erlend öfl leikið hlutverk hins illa (Gunnar Karlsson, 1992, bls. 12-

15). Þeir sem kunna eitthvað fyrir sér í sögu fyrri heimsstyrjaldar geta 

væntanlega spunnið einhverja þræði orska og afleiðinga þar á milli. 

Kostur vekjandi sögunnar var tvímælalaust sá að opna augu nemenda fyrir 

því hversu skemmtileg og áhugaverð sagan er. Gallarnir eru þeir að hún var 

hlutdræg og óvísindaleg, jafnvel ósönn. Á árunum eftir fyrri heimsstyrjöld 

beindu friðarsinnar spjótum sínum að sögukennslunni. Þjóðernisstefnan þótti 

ýta undir átök milli þjóða og vekjandi sagan var lögð til hvílu. Við tók hlutgerð 

sögukennsla sem átti að byggja á hlutleysi og miðlun upplýsinga. Viðbrögð 

kennara og kennslubókahöfunda voru að þurrka út andstæður góðs og ills. Auk 

þess gerðu sífellt fleiri hópar tilkall til þess að vera með í sögunni sem varð til 

þess að hvert viðfangsefni fékk minn pláss en áður. Niðurstaðan varð fremur 

leiðinlegt yfirlit án hetja eða skúrka, orsakasamhengis eða uppeldislegra 

markmiða. Sú deila sem kennd er við sögukennsluskammdegið hófst síðan sem 

uppreisn gegn hlutgerðu sögukennslunni. (Gunnar Karlsson, 1992, bls. 21-23 

og 28-31).  
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Þorsteinn Helgason (1998) leggur áherslu á að þjóðernishlutverki 

sögukennslunar sé ekki lokið. Sagan sé mikilvægur partur af sjálfsmynd 

einstaklinga og þjóða. Inntak sögukennslu verður hinsvegar að taka mið af 

þeim nemendum sem hana læra og skapa sér merkingu út frá henni. Okkur beri 

að skilgreina söguna upp á nýtt og draga boðskap hennar í efa (Þorsteinn 

Helgason, 1998, bls. 30-37). 

Nýleg bók, Historiedidaktik i Norden (2012), varpar ljósi á stöðu 

sögukennslu á Norðurlöndum og þau viðfangsefni sem hún fæst við þessi 

misserin. Áherslan í sögukennslu á Norðurlöndum virðist vera mótun 

söguvitundar þannig að nemendur átti sig á tengslum fortíðar, nútíðar og 

framtíðar. Í bókinni er hinsvegar varað við misnotkun sögunnar í pólitískum 

tilgangi. Þar er jafnframt bent á að í Noregi sé lögð rík áhersla á þjálfun 

gagnrýninnar hugsunar þó inntaki sögukennslunar sé stýrt. Í Danmörku hefur 

aukin áhersla verið lögð á eflingu þjóðernisvitundar í sögukennslu. Það er því 

ljóst að átökin um sögukennsluna halda áfram (Þorlákur Axel Jónsson, 2012).   

Hér má því greina nokkur endurtekin þemu. Að mati Wolfgang Edelstein, 

og margra annarra, er tilgangur sögukennslu ávallt samtímatilgangur (Loftur 

Guttormsson, 2013, bls. 22). Það er algeng skoðun og raunar er nokkuð 

vandséð hvernig hægt er að andmæla því. Hvort sem um ræðir einræðisherra 

sem misnota söguna, friðarsinna, málsvara menningarlæsis eða gagnrýninnar 

hugsunar er það alltaf notkun sögunar í nútímanum sem er markmiðið. Enda 

vilja allir væntanlega kenna nemendum eitthvað sem gagn er að. Spurningunni 

um tilgang sögukennslu mætti því e.t.v. svara með því að spyrja fyrst hverjum 

við kennum sögu og fyrir hverja við kennum þeim söguna. Eiga kennarar að 

gæta hagsmuna nemenda eða samfélagsins? Hvort er mikilvægara fyrir 

nemendur að búa yfir menningarlæsi eða færni í gagnrýninni hugsun? Eða þarf 

kannski ekkert að velja á milli? En þar sem gagnrýnin hugsun felst ekki á neina 

skoðun án þess að hafa fyrst fundið fyrir henni góð rök og skoðað aðra 

möguleika, er vissulega hætt við að gagnrýnin grafi undan því sameiginlega 

minni sem sumum er svo annt um.  
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2.6 Sögukennsla og gagnrýnin hugsun í 

aðalnámskrá 

Nokkur áhersla hefur verið lögð á gagnrýna hugsun í aðalnámskrám 

framhaldsskóla undanfarna áratugi. Í nýrri aðalnámskrá frá árinu 2011 voru 

gerðar grundvallarbreytingar á íslenska framhaldsskólakerfinu. Gamla 

námskráin frá 1999 skiptist í almennan hluta þar sem starfsumhverfi, hlutverki 

og markmiðum framhaldsskólanna er lýst og síðan voru gefnar út sérstakar 

námskrár fyrir einstakar námsgreinar og námsbrautir. Þar sem fjallað er um 

hlutverk og markmið framhaldsskólanna í almenna hlutanum frá 1999 er eitt 

af 6 áhersluatriðum að: „þjálfa nemendur í öguðum og sjálfstæðum 

vinnubrögðum og gagnrýninni hugsun“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1999a, bls. 13). Eins og sjá má skilar sér áherslan 

á að gagnrýnin hugsun sé æfð eða þjálfuð, en ekki kennd, greinilega inn í 

aðalnámskrá. Á næstu blaðsíðu er síðan haldið áfram.  

 

Skólum ber að efla sjálfstraust nemenda, hæfileika þeirra til að taka sjálfstæðar 

ákvarðanir og bregðast fljótt og skynsamlega við nýjum og breyttum aðstæðum. 

Gagnrýnin hugsun, heilbrigð dómgreind og verðmætamat ásamt umburðarlyndi 

leggur grunn að farsæld (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1999a, bls. 14). 

 

Hér verða áhrif Dewey á aðalnámskrána 1999 enn ljósari þar sem gagnrýnin 

hugsun er tengd við aukið sjálfstraust, sjálfstæða ákvarðanatöku, skynsemi og 

umburðarlyndi. Gagnrýnin hugsun er síðan tengd við stöðuga þekkingarleit, 

símenntun og þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. Það er því lítill vafi á að hér sé átt 

við gagnrýna hugsun, eða ígrundaða hugsun, eins og henni er lýst af John 

Dewey. Þess má geta að fyrri hluti Hugsunar og menntunar kom út á íslensku 

árið 1994 (Dewey, 1994) og það er ekki ólíklegt að textinn hafi skilað sér inn 

í aðalnámskrá.  

Það væri hinsvegar oftúlkun að segja að gagnrýnin hugsun sé aðalatriði eða 

einhverskonar leiðarstef í gegnum almenna hluta aðalnámskrár framhaldsskóla 

frá 1999. Orðasambandið kemur aðeins þrisvar fyrir í riti sem er meira en 180 

blaðsíður að lengd og aldrei er minnst á ígrundaða hugsun. Ennfremur er 

orðasambandið „gagnrýnin hugsun“ ekki að finna í söguhluta aðalnámskrár 

samfélagsgreina með beinum hætti og ígrunduð hugsun kemur ekki heldur 

fyrir. Sé nánar að gáð má þó auðveldlega greina áherslu á gagnrýna og 
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ígrundaða hugsun: 

 

Í fjölhyggjusamfélagi okkar tíma þykir mönnum einnig sem þræðirnir séu 

margir en ekki einn. Samhengi, tengsl og merkingar eru þó mikilvægar. Í þessari 

námskrá eru þræðir víða dregnir saman á ýmsum stigum námsins. Jafnframt er 

hvatt til þess að nemendur og kennarar leiti merkingar og samhengis með eigin 

athugun. Í þeirri leit þarf að skoða heimildir og röksemdir með gagnrýnum huga 

en jafnframt að beita skapandi og frjórri hugsun og tilfinningu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1999b, bls. 77). 

 

Það er því nokkur áhersla á gagnrýna hugsun í söguhluta aðalnámskrár frá 

1999 og þó hún sé ekki nefnd sérstaklega má vel greina sérkenni ígrundaðrar 

hugsunar Dewey í tilvitnuninni fyrir ofan. Sérstaða sögunnar sem fræðigreinar 

er gjarnan talin sú að til þess að átta sig á sögulegri framvindu og samhengi 

atburða þurfi nemendur að búa yfir yfirgripsmikilli þekkingu. Þekking ein og 

sér er hinsvegar kannski lítils virði og því þarf að vinna með þekkinguna. Í 

söguhlutanum er nefnt að nemendur þurfi að „þekkja“ hitt og þetta en það er 

einnig tekið fram að nemendur skuli geta rökrætt, greint, kannað og glímt við 

spurningar. Nemendur skulu einnig öðlast skilning á hugarfari mismunandi 

einstaklinga og geta leitað eftir mismunandi sjónarhornum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1999b, bls. 75-108). Orðalagið og áherslurnar í 

þessum hluta hafa því ekki eins augljós tengsl við gagnrýna hugsun John 

Dewey en skyldleikinn er samt óneitanlega til staðar. 

Hinsvegar skipa sameiginleg þekking og menningarlæsi einnig 

veigamikinn sess í söguhlutanum. Tekið er fram að saga sé inntaksmiðuð grein 

og sögunám og kennsla skuli taka mið af íslenskum menningararfi og hefðum 

þeim sem skapast hafa. Þá segir í inngangi söguhlutans: „Sjálfsmynd 

einstaklinga og hópa mótast af því sem á undan er gengið, af sameiginlegum 

minningum og menningararfi.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

1999b, bls. 75). Einnig eru nákvæmar lýsingar á þeirri þekkingu sem nemendur 

skuli hafa tileinkað sér að námi loknu og innihald hvers áfanga skilgreint. Í 

sögu 103 er t.a.m. sérstaklega tekið fram að nemendur skuli þekkja til ýmissa 

þátta, allt frá fjölskyldulífi á miðöldum og þéttbýlismyndunar í 

Vestmannaeyjum til þróunar náttúruvísindanna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1999b, bls. 87).  
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Aðalnámskrá 2011 

Eins og áður sagði boðaði aðalnámskráin 2011 grundvallarbreytingar á 

framhaldsskólakerfinu á Íslandi. Núgildandi lög um framhaldsskóla eru frá 1. 

ágúst 2008 og það er eftirtektarvert að í þeim er tekið að fram að eitt af 

hlutverkum framhaldsskólanna sé að þjálfa gagnrýna hugsun nemenda (lög um 

framhaldsskóla nr. 92/2008). 

Ein af breytingunum sem fylgdi nýrri aðalnámskrá er sú að Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið gefur ekki lengur út námskrár einstakra greina. 

Heldur er það undir hverjum og einum skóla komið að semja eigin 

skólanámskrá og setja markmið fyrir þær námsbrautir sem skólarnir bjóða upp 

á. Stefnumótun ráðuneytisins er þó eftir sem áður fólgin í almenna hluta 

aðalnámskrár og áherslu á grunnþætti menntunar sem „eiga að vera leiðarljós 

í almennri menntun í leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 1). Þessir grunnþættir eru: 

læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14). 

Í kynningu á grunnþáttunum kemur hugtakið gagnrýnin hugsun nokkrum 

sinnum fyrir og þar er tekið sterkt til orða: „Gagnrýnin hugsun á alltaf við og 

er nauðsynlegur þáttur í uppeldi til læsis en aldrei hefur þó verið meiri þörf á 

henni en nú“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 19). Með 

þessum orðum er verið að vísa til þeirra breytinga sem hafa orðið á framboði 

og aðgengi að upplýsingum, einkum með tilkomu internetsins. Upplýsingar 

eru aðgengilegri en nokkru sinni áður en að vissu leyti óáreiðanlegri og 

sjónarmiðin fleiri. Grunnþættirnir takast á við þennan nýja veruleika með ýmsu 

móti. Með læsi er t.d. ekki aðeins átt við getu til að lesa texta heldur miklu 

frekar færni í því að skapa merkingu. Nemendur kunna einnig að leggja ólíka 

merkingu í sama texta vegna þess að þeir hafa ólíka reynslu og forþekkingu 

sem hefur áhrif á skilning. Þannig er hvatt til þess að nemendur séu virkir 

gerendur í eigin námi og bregðist við námsefninu á persónulegan og skapandi 

hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16-17).  

Í aðalnámskránni frá 2011 er fjallað um grunnþættina hvern fyrir sig en 

tekið fram að þeir séu hver öðrum háðir. Um grunnþáttinn sköpun segir t.d. 

„Gagnrýnin hugsun er lykilþáttur í læsi og sköpun og fléttast saman við 

hlutverk gagnrýninnar hugsunar í lýðræði“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22). Á öðrum stað segir: „Allir 

grunnþættirnir eiga sér rætur í gagnrýninni hugsun, ígrundun, vísindalegum 
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viðhorfum og lýðræðislegu gildismati“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16). 

Hér er því á ferðinni skýr áherslubreyting milli námskránna frá 1999 og 

2011. Aukin áhersla er lögð á þjálfun gagnrýninnar hugsunar í 

framhaldsskólum og orðalagið er mun beinskeittara og ákveðnara en áður. 

Gagnrýnin hugsun er útskýrð og skilgreind betur með tengingu við grunnþætti 

sem eiga að hafa áhrif á allt skólastarf. Grunnþættirnir eru allir sagðir eiga sér 

rætur í gagnrýninni hugsun en einnig er fjallað um ígrundun, vísindaleg viðhorf 

og lýðræði. Það er því mun auðveldara en áður að tengja gagnrýna hugsun við 

starf framhaldsskólanna, sérstaklega í þeirri merkingu sem John Dewey og 

hans fylgismenn leggja í hugtakið. 

 

2.7 Samantekt 

Það ríkir að mestu leyti sátt um að þjálfun gagnrýninnar hugsunar eigi að vera 

eitt af meginmarkmiðum menntunar. Nokkrum höfundum hefur verið teflt 

fram sem andstæðingum gagnrýninnar hugsunar þó þeir séu það í raun ekki. 

Arnór Hannibalsson og Richard Rorty eru ekki á móti því að nemendur þjálfist 

í gagnrýninni hugsun heldur vara þeir við því að nemendur fari á mis við 

eitthvað annað í staðinn. Það er einkum þekking og meðvitund um 

sameiginlega fortíð og menningu sem sumir telja mikilvæga til að viðhalda 

sjálfstæði og samheldni þjóðarinnar. Slíkar raddir höfðu betur í 

sögukennsluskammdeginu en hafa gefið eftir í áranna rás. Það má m.a. greina 

í áherslubreytingum í Aðalnámskrá framhaldsskóla sem leggur sífellt aukna 

áherslu á þjálfun gagnrýninnar hugsunar, færni og hæfni í stað 

þekkingarmarkmiða. Sem sögukennari verð ég því að spyrja sjálfan mig 

hvernig mín kennsla samræmist þeim kröfum og hvernig ég get hjálpað 

nemendum mínum að öðlast aukna færni í gagnrýninni hugsun. 
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3. Sögukennsla og þjálfun gagnrýninnar 

hugsunar 

Það hefur löngum verið nokkur munur á hvernig saga er kennd í grunn- og 

framhaldsskólum og því hvernig sagnfræðingar starfa. Framhaldsskólasaga 

hefur stundum verið námsgrein sem byggir fyrst og fremst á því að muna nöfn 

áhrifamikilla einstaklinga, dagsetningar og hefðbundnar staðlaðar frásagnir. 

Þegar sagnfræðingar lesa texta er markmiðið hinsvegar ekki að læra hann utan 

af eða að geta endursagt. Sagnfræðingar ígrunda textann sem þeir lesa, spyrja 

spurninga, setja í samhengi og vita að höfundur textans er mannlegur með öllu 

sem því fylgir (Sandwell, 2005 og Massey, 2015, bls. 19-22). Með öðrum 

orðum, þegar sagnfræðingar lesa texta gera þeir það með gagnrýnu hugarfari. 

Súsanna Margrét Gestsdóttir hefur reyndar komist að því að þessi 

staðalmynd sögukennslu, sem röð atburða sem leggja þurfi á minnið, standist 

ekki lengur í íslenskum framhaldsskólum. Í óútkominni doktorsrannsókn 

hennar fylgdist hún með á sjötta tug kennslustunda og greindi með sérstöku 

greiningartæki sem hún þróaði í samvinnu við leiðbeinanda sinn. Niðurstöður 

hennar voru þær að sögukennarar í íslenskum framhaldsskólum beiti almennt 

fjölbreyttum kennsluaðferðum. Frelsi kennara sé mikið, miðstýring í lágmarki 

og viðfangsefnin séu fjölbreytt eftir því (Súsanna Margrét Gestsdóttir, 2015).   

 

3.1 Kennslubókin 

Þorsteinn Helgason (2010) bendir á að það gæti ákveðinnar tvíhyggju meðal 

sögukennara sem lýsi sér svo: Annaðhvort eru kennarar ógagnrýnir á 

viðfangsefnið, ráðríkir og reiða sig á kennslubókina eða sleppa 

kennslubókinni, stunda lýðræðisleg vinnubrögð og efla gagnrýna hugsun. 

Margir sögukennarar telja að kennslubókin standi einna helst í vegi fyrir 

gagnrýninni hugsun af tvennum ástæðum. Fyrri ástæðan er að eiginleg gerð 

kennslubóka, með línulegri frásögn, vinni gegn gagnrýninni hugsun. Seinni 

ástæðan er sú að sem hópur upplifi nemendur sig ekki hæfa til að efast um texta 

kennslubókarinnar. Þar að auki búi höfundur kennslubókarinnar yfir miklu 

meiri þekkingu en nemendur og sé því líklegri til að hafa rétt fyrir sér 

(Þorsteinn Helgason, 2010, bls. 178-179). 
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Þorsteinn heldur uppi nokkrum vörnum fyrir kennslubókina. Hann bendir á 

að þegar saga er annarsvegar verði allir að reiða sig á þekkingu úr bókum eða 

einhverskonar heimildarmenn, líka höfundar kennslubóka. Þar fyrir utan séu 

kennslubækur yfirleitt ekki skrifaðar með það að markmiði að innræta 

nemendum vafasöm gildi (Þorsteinn Helgason, 2010, bls. 179-182). Það kann 

að vera rétt hjá Þorsteini upp að vissu marki. Það verður hinsvegar að hafa það 

í huga að hið opinbera er lang stærsti veitandi menntunar á heimsvísu og mörg 

ríki hafa ítrekað haft áhrif á hvernig sagan er túlkuð og hvað má segja í 

kennslustundum, m.a. með útgáfu kennslubóka (Black, 2005, bls. 13-25).  

Jón Árni Friðjónsson sagnfræðingur hefur rannsakað sögukennslubækur í 

íslenskum framhaldsskólum meira en flestir. Hann telur að kennslubækur séu 

fyrst og fremst heimildir um viðhorf síns tíma. Kennslubækur séu ekki 

mótunarafl og raunar séu kennsla og kennslubækur mjög ólíklegar til að móta 

skoðanir nemenda til lengri tíma (Jón Árni Friðjónsson, 2015). 

Súsanna Margrét Gestsdóttir (2012) telur ennfremur að þó kennslubækur 

hagræði víða sannleikanum til að þjóna markmiðum stjórnvalda, gildi slíkt 

ekki um þær kennslubækur sem kenndar eru í íslenskum framhaldsskólum. 

Vandinn sem flestar kennslubækur glími við sé fyrst og fremst fólginn í því 

hversu óáhugaverðar þær eru. Kennslubækur séu oftast yfirlitsrit þar sem 

markmiðið virðist vera að komast yfir sem mest efni á sem skemmstum tíma. 

Oft reyna höfundar að sneiða framhjá deilumálum og forðist að höfða til 

tilfinninga í nafni hlutleysis. Niðurstaðan verði litlaus texti sem erfitt sé að lesa 

með einlægum áhuga. Ekki sé heldur hægt að útiloka að stjórnvöld á Íslandi 

myndu vilja seilast til áhrifa í gegnum kennslubækur í framtíðinni (Gunnar 

Karlsson, 1992, bls. 55-56 og Súsanna Margrét Gestsdóttir, 2012, bls. 146-

148). 

Þorsteinn Helgason hvetur til þess að kennslubókin sé notuð sem 

rannsóknartæki en ekki sem óumdeilanlegur sannleikur sem nemendur eigi að 

tileinka sér. Þekking og skilningur á þeirri sögu sem kennslubókin hefur að 

geyma getur verið fyrsta skrefið í gagnrýninni hugsun. Það mætti t.d. gera með 

samvinnu milli kennara og nemenda þar sem kennarinn greinir kennslubókina 

í samvinnu við nemendur, flokkar rök og setur efnið í nýtt samhengi sem bíður 

upp á fleiri sjónarhorn. Þannig gætu kennarar og nemendur skapað nýja 

merkingu í sameiningu. Þá hefur enn ekki verið minnst á þá leið sem oftast er 

farin þegar efla á gagnrýna hugsun í sögukennslu, þ.e. að rýna í frumtexta sem 
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eru notaðir til viðbótar við texta kennslubókarinnar (Þorsteinn Helgason, 2010, 

bls. 179-182). 

3.2 Að lesa sögu 

Lesskilningur er lykilþáttur í því hvernig nemendur takast á við sögutexta, 

hvort þeir geti túlkað og dregið ályktanir eða lesi textann bókastaflega og taki 

móti upplýsingunum gagnrýnislaust. Nemendur búa yfir mis góðri færni í lestri 

þegar þeir hefja framhaldsskólanám. Lestrarferlinu má skipta í tvo hluta: 

Umskráningu og merkingarlega greiningu. Með umskráningu er átt við það 

ferli að breyta stafarunum í hljóðarunur sem er undirstaða lestrarferilsins. 

Merkingarleg greining felst í að vinna úr textanum, endurheimta þekkingu úr 

minni og samþætta við hugrænar myndir. Til þess að geta lesið sér til gagns 

þurfa nemendur fyrst að hafa öðlast góð tök á umskráningunni. Ofan á það er 

síðan hægt að þróa aukinn skilning og aðferðir við að takast á við texta. 

Lesskilningur er nokkuð flókið ferli en lykilatriði er að vinna merkingu úr 

textanum og tengja við eigin bakgrunnsþekkingu. Þessi bakgrunnsþekking 

lesandans getur verið almenns eðlis eða tengst efni textans sérstaklega 

(Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 25-26 og Massey, 2015, bls. 32). 

Nemendur hafa ólíkan bakgrunn en allir nemendur búa yfir einhverri 

reynslu sem þeir geta nýtt til að tengja við námsefnið og setja það í samhengi. 

Sú reynsla litar skilning lesandans á textanum og án hennar væri erfitt að skapa 

nokkra merkingu. Þessi merking getur hvort heldur sem er verið persónuleg 

eða einfaldlega tengsl við annað námsefni og allt þar á milli. Þeim mun meiri 

bakgrunnsþekkingu sem lesandinn býr yfir, þeim mun dýpri verður 

skilningurinn og merkingin sem hann leggur í textann (Harvey og Goudvis, 

2007, bls. 91-92).   

Eitt af því sem einkennir nemendur sem búa yfir slökum lesskilningi er að 

þeir átta sig síður á því að merkingin verður til í samtali þeirra við textann. Þeir 

telja gjarnan að merkingin sé föst stærð og þeirra verkefni sé að finna 

merkinguna og læra jafnvel orðrétt. Annað einkenni er að hunsa nýjar 

upplýsingar sem stangast á við forþekkingu eða fyrirframgefnar skoðanir. 

Nemendur virðist þá skorta áhuga eða getu til þess að ígrunda textann nægilega 

lengi til þess að átta sig á merkingunni og stökkva þess í stað á fyrsta mögulega 

svar. Geta nemenda til þess að greina texta, túlka og draga ályktanir virðist 

þróast á miðstigi í grunnskóla. Þónokkrar kennsluaðferðir hafa verið þróaðar á 
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síðustu áratugum til að hjálpa nemendum á þessum aldri að auka lesskilning 

(Massey, 2015, bls. 29-32). Eitt er hinsvegar að hafa getuna til að gera eitthvað, 

að framkvæma er allt annað. Hjá sumum nemendum þarf að þjálfa læsi sem 

stendur í vegi fyrir árangri en hjá öðrum er það einlægur áhugi sem er ekki til 

staðar. Verst er svo ef hvoru tveggja skortir. 

Annað vandamál sem nemendur rekast gjarnan á við að lesa sögu 

samkvæmt Massey (2015, bls. 21-26) er að textinn er hlaðinn merkingu sem 

krefst talsverðrar þekkingar af lesandanum eigi merkingin að komast til skila. 

Það á bæði við um almenna söguþekkingu, til þess að skilja samhengi 

mismunandi atburða, og nauðsynlegan orðaforða og málskilning. Ofan á þann 

vanda bætist að texti kennslubóka bíður sjaldan upp á mismunandi túlkanir eða 

sjónarhorn og vinnur þannig gegn gagnrýninni hugsun. Algeng viðbrögð 

sögukennara eru að bjóða upp á texta, oft frumtexta, sem tengjast umfjöllun 

kennslubókarinnar eða koma jafnvel alveg í staðinn fyrir hana. Slík nálgun ætti 

að tryggja að ólík sjónarmið komi fram sem nemendur geta síðan tekið afstöðu 

til. Hættan er hinsvegar sú að nemendur líti framhjá ósamræmi og ólíkri 

afstöðu milli heimilda. Það krefst því nákvæmra leiðbeininga frá kennara að 

þjálfa nemendur í að rannsaka texta með gagnrýnu hugarfari. Annars er hættan 

sú að nemendur sjái aðeins það sem styður fyrirframgefnar skoðanir þeirra í 

stað þess að sjá fleiri hliðar á viðfangsefninu (Massey, 2015, bls. 21-26). 

Þónokkrar rannsóknir eru til sem gefa vísbendingar um hvernig haga beri 

leiðbeiningum til nemenda við lestur á sögutexta. Markmiðið er að nemendur 

lesi textann með gagnrýnu hugarfari, meira í ætt við það sem sagnfræðingar 

gera. Að nemendur takist á við textann með gagnvirkum og gagnrýnum hætti 

í stað þess að vera óvirkir neytendur upplýsinga. Rannsóknir benda til þess að 

það séu nokkrir þættir sem sagnfræðingar geri sérstaklega þegar þeir lesa og 

vinna með texta (Massey, 2015, bls. 27-29). 

Í fyrsta lagi reyna sagnfræðingar að bera kennsl á uppruna textans og 

áreiðanleika. Slík heimildarýni er sérstaklega mikilvæg í sagnfræði og getur 

falið í sér að meta áreiðanleika höfundarins, hlutdrægni og þekkingu. Í öðru 

lagi reyna sagnfræðingar stöðugt að setja textann í samhengi við atburði, 

reynslu eða aðra texta. Til þess að auðvelda nemendum að setja hlutina í 

samhengi þarf nokkur þekking að vera til staðar, kennarar geta líka spurt 

leiðandi spurninga eða notað kennsluaðferðir sem þjálfa þennan hæfileika 

sérstaklega. Í þriðja lagi leita sagnfræðingar eftir frekari sönnunum fyrir 

staðhæfingum með því að leita eftir staðfestingu í öðrum heimildum. Í fjórða 
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lagi túlka sagnfæðingar textann t.d. með því að búa til samantektir þar sem 

ólíkum sjónarmiðum er teflt saman og afstaða tekin til þeirra. Í fimmta og 

síðasta lagi eru sagnfræðingar stöðugt að spyrja sig spurninga og efast um eigin 

túlkanir (Massey, 2015, bls. 27-29).  

 

3.3 Rýnt í (frum)texta 

Margir höfundar hafa bent á að til þess að þjálfa lesskilning og gagnrýna 

hugsun þurfi nemendur að takast á við fjölbreytta texta. Þá er gjarnan átt við 

frumtexta þar sem kennslubókin sé að nokkru leyti hamlandi þó hún komi að 

góðu gagni við að miðla bakgrunnsþekkingu. Hvort sem nemendur glíma við 

frumtexta eða kennslubókina er mikilvægt að fyrirmæli séu skýr og nemendur 

hafi næga kunnáttu til að eiga við textann (Copeland, 2005, Harvey og 

Goudvis, 2007, Massey, 2015, Súsanna Margrét Gestsdóttir, 2012 og Þorsteinn 

Helgason, 2010). 

Eitt af því sem kennarar þurfa að vera meðvitaðir um er að sagnfræðitextar 

innihalda sértæk orð sem nemendur þekkja ekki en geta skipt sköpum varðandi 

þá merkingu sem lögð er í textann. Það er vel þekkt að orðaforði nemenda 

hefur mikil áhrif á lesskilning. Sögukennarar hafa gjarnan leyst þennan vanda 

með því að afhenda nemendum lista yfir þau sértæku orð sem þeir kunna að 

rekast á í námskeiðinu. Nokkrar vísbendingar eru um að sú aðferð sé gagnslítil 

þar sem nemendur þurfi að rekast á orð og nota þau í samhengi nokkrum 

sinnum til að skilja merkinguna. Að læra merkingu utanbókar af lista er 

ólíklegt til árangurs (Massey, 2015, bls. 25-27).  

Árangursríkara er að þjálfa nemendur í að eiga við texta með gagnvirkum 

og lifandi hætti. Margir kannast t.a.m. við notaðar kennslubækur þar sem 

strikað hefur verið yfir heilu og hálfu blaðsíðurnar með yfirstrikunarpenna. Það 

er gott dæmi um vinnubrögð nemenda sem skortir lesskilning eða færni í að 

takast á við texta. Harvey og Goudvis (2007) mæla með því að nemendur 

sleppi því alfarið að nota yfirstrikunarpenna þar sem þeir krefjast þess ekki að 

nemendur hugsi um það sem þeir lesa og nemendur séu því óvirkir og hugsi 

ekki um það sem þeir eru að gera. Betra væri að vinna úr þekkingunni um leið 

og hennar er aflað með því að skrifa niður á spássíuna, glósa, spyrja spurninga 

eða hvað eina sem hvetur nemendur til að hugsa um textann eða eiga „innra 
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samtal“ um merkingu hans og mikilvægi. Því mætti síðan gjarnan fylgja eftir 

með samtali við aðra nemendur (Harvey og Goudvis, 2007, bls. 52-56). 

Þá hefur gefist vel að þróa með sér einhverskonar táknkerfi eins og að gera 

upphrópunarmerki við það sem kemur á óvart, spurningamerki við það sem 

mætti kanna nánar, strika undir lykilorð, gera hring utan um þau sem nemandi 

skilur ekki og svo mætti lengi telja. Kerfið getur verið ólíkt frá einum nemanda 

til annars en aðal atriðið er að nemandinn hugsi um það sem hann les og vinnur 

úr upplýsingunum jafn óðum. Þannig gætu nemendur líka búið til tákn fyrir 

tengingar sem verða til og eigin ályktanir (Copeland, 2005, bls. 48-51 og 

Harvey og Goudvis, 2007, bls. 55-59). 

Það hefur á stundum einkennt sögukennslu að henda nemendum út í djúpu 

laugina án þess að kenna þeim réttu handtökin fyrst, eins og það sé engin aðferð 

sem þurfi að læra. En það lesa alls ekki allir texta eins og sagnfræðingar gera 

og nemendur þurfa að fá skýrar leiðbeiningar varðandi hvers ætlast er til af 

þeim eigi þeir að þjálfast í að lesa texta með gagnrýnu hugarfari. Massey 

(2015) telur að „Think aloud“ sé einföld aðferð sem sé almennt viðurkennd og 

henti vel til að sýna nemendum fram á hvernig sagnfræðingar eiga við texta. Í 

henni felst að kennari sýnir nemendum hvað hann hugsar og hvernig hann 

skapar eigin merkingu meðan hann les texta. Þar á meðal hvernig hann tengir 

við forþekkingu, spyr spurninga og kemst að vel ígrundaðri niðurstöðu. Þannig 

geta nemendur séð hvernig sagnfræðingar lesa með virkum hætti og eiga 

samtal við textann. Það er þó mikilvægt að hafa í huga að nemendur hafa 

tilhneigingu til að herma eftir kennaranum til þess að skilja hvernig þetta ferli 

á sér stað. Þá getur verið freistandi fyrir suma að spyrja yfirborðskenndra 

spurninga og setja fram niðurstöðu án fullnægjandi rökstuðnings. Það á 

sérstaklega við um nemendur sem hafa ekki nægilega góðan lesskilning 

(Massey, 2015, bls. 35-36 og Harvey og Goudvis, 2007, bls. 46-47).  

 

Unnið með þekkinguna 

Dvínandi áhugi og neikvæð viðhorf nemenda eru viðfangsefni sem flestir 

framhaldsskólakennarar glíma við. Nemendum þykir námið stundum 

tilgangslaust og eiga erfitt með að átta sig á merkingu námsefnisins (Árný 

Helga Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013). Sterkar 

vísbendingar eru um að áhugi og virk þátttaka nemenda hafi jákvæð áhrif og 



47 

auki lesskilning til muna (Guthrie, 2004 og Cambria og Guthrie, 2010). 

Nokkrar aðferðir hafa gefist vel til að vinna gegn neikvæðum viðhorfum 

nemenda. Þar á meðal eru samvinnunám, þar sem nemendur eiga við texta í 

samfélagi við aðra, og að bjóða nemendum upp á val í stað þess að vera sífellt 

óvirkir þiggjendur sem hafa enga stjórn á eigin námi (Massey, 2015, bls. 37-

38). 

Sókratískar samræður er kennsluaðferð þar sem nemendur skiptast á 

skoðunum um námsefnið og verða þannig gerendur í eigin námi og skapa sína 

eigin merkingu. Nemendur byrja á því að skapa sjálfstæða merkingu með því 

að lesa texta og taka afstöðu til hans sem byggir á fyrri þekkingu. Þannig tengja 

nemendur saman nýja þekkingu við þá sem fyrir er og máta síðan þau viðhorf 

við sjónarhorn annarra nemenda með því að eiga við þá samræðu. Það eru 

nemendur sjálfir, forþekking þeirra og áhugi, sem stjórna samræðunni og 

hvaða stefnu hún tekur. Hlutverk kennarans er að hjálpa samræðunni áleiðis 

með því að spyrja spurninga sem varpa ljósi á forsendur þeirra skoðana sem 

fram koma. En auk þess að sjá námsefnið í nýju ljósi þjálfast nemendur í 

jákvæðri samræðutækni, að hlusta á og viðurkenna skoðanir annarra og auka 

við þekkingu sína í gegnum samræðu. Markmiðið með samræðunni er að 

nemendur sameinist um að dýpka skilning sinn á viðfangsefninu en ekki að 

sigrast á þeim sem líta það öðrum augum. Samræðan er grundvöllur fyrir 

nemendur og kennara að þjálfa færni sína í gagnrýninni hugsun. (Wiggins, 

2004 og Copeland, 2005, bls 10-11). 
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4. Aðferðafræði 

Margar ólíkar rannsóknaraðferðir komu til greina fyrir þetta verkefni en að 

lokum varð starfendarannsókn fyrir valinu. Fyrir því eru einkum tvenn rök: 1) 

Sem starfandi kennari hef ég greiðan aðgang að öllu því sem þarf til að 

framkvæma slíka rannsókn. 2) Viðfangsefni verkefnisins er jafnframt 

lykilatriði aðferðarinnar. Starfendarannsóknir snúast að miklu leyti um 

ígrundun rannsakandans á eigin starfi. Það hefði því legið beinast við að nefna 

þetta verkefni „Hugsað á gagnrýninn hátt um gagnrýna hugsun“ en það hefði 

verið óþarflega klisjukennt. 

 

4.1 Skyldleiki aðferðar og rannsóknarefnis 

Starfendarannsóknin er ennþá nýliði í samfélagi rannsóknaraðferða en nýtur 

vaxandi vinsælda. Hafþór Guðjónsson hefur að öðrum ólöstuðum verið helsti 

hvatamaður að starfendarannsóknum á Íslandi (Hafþór Guðjónsson, 2011) og 

hefur t.a.m. sótt minn starfsvettvang heim til þess að kynna aðferðina. Á 

síðustu árum hafa tveir samstarfsmenn mínir fjallað um eigið starf í 

meistararitgerð auk þess sem kennarar hafa myndað óformlegan hóp sem hittist 

reglulega og rýnir í eigin vinnu. Þekkingin á starfendarannsóknum innanhúss 

á mínum vinnustað er því nokkur. 

Það skiptir hinsvegar meira máli að aðferðin er í raun náskyld 

rannsóknarefninu. Eitt dæmið er áherslan á viðhorf og gildi rannsakandans. 

John Dewey lagði áherslu á að maðurinn gæti ekki aðskilið huga og tilfinningar 

heldur þyrfti hann að vera meðvitaður um samspilið þar á milli. Þess vegna 

leggur hann áherslu á viðhorf eins og opinn huga og einlægan áhuga (Dewey, 

2000, bls. 63-74). Að sama skapi eru þeir sem stunda starfendarannsóknir að 

stórum hluta að vinna með eigin viðhorf og gildi til námsefnisins (McNiff, 

2010, bls. 5-7 og Rodgers, 2002, bls. 858). 

Kjarninn í öllum starfendarannsóknum er ígrundun rannsakandans á eigin 

starfi sem fer fram með skipulegum hætti. Dewey lýsti ígrundun sem skipulegri 

keðju hugsana þar sem hver ný hugsun er rökrétt niðurstaða fyrri hugsunar, 

þekkingar og reynslu (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 

351). Á sama hátt lýsir Jean McNiff ferli starfendarannsókna, sem skipulögðu 

hringferli þar sem rannsakandinn byrjar á því að bera kennsl á einhverskonar 
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vandamál eða eitthvað sem betur mætti fara. Í framhaldinu stígur 

rannsakandinn skref til að færa hlutina til betri vegar og lýkur ferlinu á að 

ígrunda árangur breytinganna sem aftur verður til þess að hefja ferlið á nýjan 

leik (McNiff, 2010, bls. 69). Það er óneitanlega styrkur fyrir kennara að þjálfa 

sjálfan sig í þeim vinnubrögðum sem hann vill helst að nemendur sínir tileinki 

sér. Aukin þekking, reynsla og skilningur kennara á því ferli sem ígrunduð 

hugsun er, hvort sem hún er kölluð hringur eða keðja, mun að lokum skila sér 

í betri leiðsögn handa nemendum.  

 

4.2 Sérstaða og gildi starfendarannsókna 

Markmiðið með starfendarannsóknum er að efla þekkingu og færni 

rannsakandans sjálfs til að takast á við eigin veruleika. Það er mikilvægt að 

einstaklingar ígrundi eigin reynslu og aðlagi nýja þekkingu að því sem fyrir er. 

Þannig skapa einstaklingar eigin merkingu að mati John Dewey og annarra 

sem aðhyllast hugsmíðahyggju. Tengsl aðferðarinnar við hugsmíðahyggju eru 

vel þekkt og mikilvægur liður í að skilja gildi starfendarannsókna (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 348-349). 

  

Réttmæti 

Starfendarannsóknum hefur stundum verið legið á hálsi fyrir að vera 

marklitlar. Það er rétt að því leyti að starfendarannsóknir hafa mjög lítið 

alhæfingagildi og framlag hverrar starfendarannsóknar til vísindasamfélagsins 

er e.t.v. takmarkað. Það er ennfremur mjög flókið að meta réttmæti eigindlegra 

rannsókna, sérstaklega starfendarannsókna. Sumir ganga jafnvel svo langt að 

telja að hugtökin réttmæti og áreiðanleiki eigi fyrst og fremst við um 

megindlegar rannsóknir en ekki eigindlegar (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 2 

og Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 214-216). 

Markmið starfendarannsókna eru enda persónulegs eðlis, þ.e. 

rannsakandinn þjálfar sjálfan sig í vísindalegum vinnubrögðum til að öðlast 

aukinn persónuþroska og vaxa í starfi. Öllum stéttum, ekki síst kennurum, 

hættir til að staðna í fastmótuðum og þægilegum farvegi. Starfendarannsóknir 

vinna gegn slíkri stöðnun með því að þjálfa kennara í að aðlaga eldri starfshætti 
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að nýrri þekkingu og reynslu. Dæmi um slíka rannsókn væri að kennari 

rannsakaði áhrif nýrra kennsluaðferða á nemendur og eigin kennslu. 

Lykilatriði við slíka rannsókn er skráning gagna til þess að auka áreiðanleika 

og gildi rannsóknarinnar. Annar slíkur þáttur er að vinna rannsóknina í 

samvinnu við einhverskonar rannsóknarvin eða samkennara (Hafþór 

Guðjónsson, 2011, bls. 2-4). 

Réttmæti og áreiðanleiki snúast líkleg fyrst og fremst um sannleiksgildi, 

heiðarleika og gagnrýna skoðun allra gagna sem rannsakandi aflar. Öguð og 

vönduð vinnubrögð eru einn af þeim mælikvörðum hægt er að notast við. Hvort 

gagnasöfnunaraðferð rannsakandans samræmist viðfangsefninu er annar 

mælikvarði. Sá þriðji er hvort niðurstöður séu nægilega vel rökstuddar með 

þeim gögnum sem rannsakandi hefur safnað. Þegar öllu er á botninn hvolft sést 

réttmæti starfendarannsókna e.t.v. best á því hversu skýrar niðurstöður og 

hugmyndir rannsóknarinnar eru. Aðgengilegar niðurstöður sem hafa beina og 

augljósa skírskotun til gagna og byggja á sterkum fræðilegum grunni komast 

eins nálægt því að tryggja réttmæti starfendarannsókna og hægt er (Kristín 

Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 355-357). 

  

Valdefling 

Edda Kjartansdóttir (2010) hefur bent á að eitt það mikilvægasta við 

starfendarannsóknir er að þær eru valdeflandi fyrir rannsakandann. Hún telur 

algengt að kennarar þurfi að lúta valdi skólastjórnenda eða fræðimanna úr 

háskólasamfélaginu. Kennarar verði þannig einungis verkamenn eða 

millistykki sem miðla þekkingu annarra til nemenda sinna. 

Starfendarannsóknir hjálpi kennurum  með kerfisbundnum hætti að sjá hvernig 

athafnir þeirra hafa áhrif á námsárangur nemenda. Kennarar taki mið af því 

ástandi sem blasir við þeim hverju sinni og skapi nýja þekkingu sem nýtist 

strax. Þannig verði kennarar gerendur í eigin starfi í stað þess að upplifa sig 

e.t.v. sem fórnarlömb aðstæðna (Edda Kjartansdóttir, 2010, bls. 4-6). 

Hafþór Guðjónsson (2011) hefur jafnframt bent á að kennarar séu í betri 

aðstöðu en aðrir til þess að afla þekkingar og skilnings á skólastarfi. 

Rannsakendur sem koma utan frá vinna yfirleitt með nemendum í stuttan tíma 

í einu og sjá þess vegna einungis takmarkaða mynd af raunverulegu starfi 

nemenda og kennara (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 4).  
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Hættulegt ferðalag 

Kennarar taka nokkra áhættu með því að leggjast í starfendarannsóknir eins og 

Brookfield (1995) fjallar um í bókinni Becoming a critically reflective teacher. 

Það getur verið auðmýkjandi að horfast í augu við eigin mistök og fordóma. 

Að takast á við eigið starf með svo opinberum hætti getur jafnvel skaðað 

orðspor kennarans í einhverjum tilfellum. Þess vegna skiptir máli að vera 

meðvitaður um þessar hættur (Brookfield, 1995, bls. 228-229).  

Það eru fjórar algengar hættur sem Brookfield telur að þurfi að varast. Í 

fyrsta lagi finnist kennurum stundum eins og þeir sigli undir fölsku flaggi (e. 

imposter syndrome) og eigi ekki skilið að vera teknir alvarlega. Heiðarleg 

samskipti við aðra kennara er besta meðalið við slíku. Í öðru lagi er það 

félagslegt sjálfsvíg (e. cultural suicide) sem hlýst af því að gagnrýna hefðir og 

störf annarra. Skólar eru oft íhaldssamar og jafnvel pólitískar stofnanir sem 

taka breytingum illa. Gagnrýnir einstaklingar eiga á hættu að vera jaðarsettir 

og stimplaðir sem „kverúlantar“ sem eru bara til vandræða. Þá er sérstaklega 

mikilvægt að vanda framsetningu á gagnrýni (Brookfield, 1995, bls. 229-239) 

og í því sambandi er einnig vert að hafa í huga þau viðhorf sem John Dewey 

lagði áherslu á. Opinn hugur, einbeitni og einlægur áhugi fara langt með að 

vinna gegn hættunni á jaðarsetningu. 

Þriðja hættan er glatað sakleysi (e. lost innocence) sem lýsir sér í því að 

kennarar átti sig á því að þeir geta ekki kennt öllum og fundið einfaldar lausnir 

á öllu. Því fylgir efi sem er mikilvægt skref í átt að því að verða betri kennari 

ef viðkomandi getur nýtt hann á jákvæðan hátt, t.d. með samræðum við 

reyndari kennara. Fjórða og síðasta hættan er síðan að missa sjónar á 

takmarkinu (e. roadrunning). Að verða gagnrýninn og ígrundandi kennari er 

langt ferðalag þar sem stundum eru tekin tvö skref áfram og eitt aftur á bak og 

stundum öfugt. Það getur gerst að kennarar vakni upp við vondan draum, 

verandi komnir á einhvern stað sem þeir kannast ekki við og ætluðu sér aldrei 

að fara á. Þá getur verið freistandi að grípa aftur til þess sem er einfalt og 

kunnuglegt. Aftur bendir Brookfield á að lausnin sé fólgin í jákvæðum og 

uppbyggjandi samskiptum við samherja í kennslu (Brookfield, 1995, 239-

245). 
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4.3 Starfendarannsókn 

Helsti styrkur starfendarannsókna er sá að þær smíða fastmótaðan ramma í 

kringum ígrundanir rannsakandans og gera þar með ferlið skilvirkara og 

gagnlegra. McNiff (2010) bendir á að sérfræðingar í starfendarannsóknum séu 

að mestu sammála um að ferlinu megi lýsa með eftirfarandi skrefum: 

 

1. Vandi skilgreindur. 

 Dæmi um spurningar: Hverju vil ég breyta? Hvers vegna er þörf 

á breytingum. 

2. Leggja til lausn vandans. 

 Dæmi um spurningar: Hvað get ég gert til þess að bæta ástandið? 

3. Framkvæma lausn. 

 Dæmi um spurningar: Hvernig get ég fylgst með áhrifum þeirra 

breytinga sem ég geri? 

4. Meta árangur. 

 Dæmi um spurningar: Hvernig get ég sýnt fram á að niðurstöður 

mínar séu áreiðanlegar og réttmætar? 

5. Breyta starfsháttum. 

 Dæmi um spurningar: Hvaða breytingar þarf ég að gera á mínu 

starfi til þess að bæta árangur? 

6. Skilgreina nýjan vanda. 

 Dæmi um spurningar: Í ljósi nýrrar þekkingar og aukinnar 

reynslu, hverju vil ég breyta? Hvers vegna er þörf á breytingum? 

(McNiff, 2010, bls. 67-70) 

 

Þetta ferli er endurtekið þar sem breytingar á starfsháttum kalla óumflýjanlega 

á nýjar spurningar og hefja ferlið þar með að nýju. En áður en rokið er af stað 

þarf að skapa einhverskonar grunnlínu til þess að unnt sé að meta breytingarnar 

með raunhæfum hætti. Það þarf fyrst að meta ástandið eins og það er svo hægt 

sé að gera áætlun um breytingar og sýna fram á árangur (McNiff, 2010, bls. 

87-92). Í þessu verkefni skipti ég rannsóknartímabilinu, ágúst 2015 – janúar 

2016, niður í fjórar lotur (sjá mynd nr. 1). Að lokinni hverri lotu kom tímabil 

ígrundunar þar sem fyrri árangur var metinn, nýr vandi skilgreindur, möguleg 

lausn fundin o.s.frv. Lausnirnar skiluðu ekki alltaf tilætluðum árangri en þessi 

aðferð gerði starfið markvissara með því að halda spurningunni „Hvers 

vegna?“ sífellt á lofti.  
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Það er mikilvægt að hafa það í huga að „vandinn“ sem tekist er á við í 

starfendarannsókn þarf ekki að vera alvarlegs eðlis. Það er nóg að 

rannsakandinn hafi hug á að bæta einhvern þátt í starfi sínu eða tilveru 

(McNiff, 2010, bls. 69). Það er víst rétt sem John Dewey (2000) fullyrðir í 

Hugsun og menntun að mannfólkið er alltaf að hugsa um eitt eða annað. Það 

er líffræðilegt ferli sem verður illa stöðvað. En ígrunduð hugsun er 

kerfisbundin og stefnir að ákveðnu marki (Dewey, 2000, bls. 41-47). Þar koma 

starfendarannsóknirnar inn og hjálpa rannsakenda að koma skipulagi á 

hugsanir sínar. Þannig aukast líkurnar á því að hugsunin verði árangursrík og 

leiði til jákvæðra breytinga á því sem rannsakandinn skoðar hverju sinni. 

Stundum geta niðurstöðurnar jafnvel verið eitthvað sem rannsakandinn vissi 

innst inni en hafði ekki haft þor eða rænu til að framkvæma fyrr.  

Ferli starfendarannsóknar er víða lýst með svipuðum hætti og gert er hér að 

ofan. Sem fimm eða sex skrefum sem taka snyrtilega við hvert af öðru. 

Raunveruleikinn er hinsvegar sjaldnast jafn einfaldur og hugmyndafræðin. Þar 

sem starfendarannsóknir byggja á stöðugri ígrundun rannsakandans á eigin 

starfi er algengt að viðfangsefni rannsóknarinnar taki breytingum eftir því sem 

líður á. Það er mikilvægur hluti starfendarannsókna, að endurmeta stöðuna í 

ljósi nýrrar reynslu og upplýsinga. Viðfangsefnið er þá endurskilgreint í ljósi 

nýjustu upplýsinga og lausnir aðlagaðar að nýrri sýn rannsakandans (McNiff, 

2010, bls. 70 og Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 352-

353). 

Mynd 1: Tímarammi rannsóknaráætlunar 
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4.4 Gagnaöflun 

Við upphaf starfendarannsóknarinnar, haustið 2015, hóf ég að skrá ígrundanir 

mínar í dagbók. Þessar hugleiðingar snerust flestar um gang rannsóknarinnar 

og tengdust rannsóknarefninu með beinum hætti en fjölluðu einnig um 

allskonar kenningar og hugsanir sem urðu til sem einhverskonar aukabúgrein. 

Við það að skrá ígrundanir niður með skipulegum hætti varð hugsunin 

markvissari. Mér gekk betur að taka afstöðu og komast að niðurstöðu. Ég hafði 

í upphafi rætt við samkennara minn um að gerast „rannsóknarvinur“ til að ræða 

framvinnu starfendarannsóknarinnar og skiptast á hugmyndum. Sá lagði þunga 

áherslu á að byrja strax að skrá hugleiðingar í dagbók til þess að fylgjast með 

framvindu rannsóknarinnar. 

  

Rannsóknardagbók og rannsóknarvinur 

Rannsóknarvinur getur hjálpað rannsakanda að sjá viðfangsefni sitt í öðru ljósi 

og dýpkað þannig skilning hans á viðfangsefninu. Það minnkar líka hættuna á 

að rannsakandinn einangrist og festist í farvegi gamalgróinnar hugsunar 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 7). Ég var svo heppinn að geta gengið að 

rannsóknarvinum sem höfðu reynslu af starfendarannsóknum, gátu bent mér á 

heimildir og rætt við mig um þær hugmyndir sem ég var að glíma við hverju 

sinni. Það sem gerðist óvænt var að samkennari minn, sem ég átti samstarf við 

vegna þess að hann tók við sögukennslunni meðan ég fór í náms-orlof, reyndist 

ekki síður góður rannsóknarvinur. Ég hafði ekki beðið viðkomandi sérstaklega 

um að gerast rannsóknarvinur heldur ræddum við kennsluaðferðir, námsmat 

og rannsóknarefnið vegna þess að við vorum að takast á við það í sameiningu. 

Í raun kenndum við sögu 203 í sameiningu í janúar 2016. 

Að fá gagnrýni frá öðrum kennara sem fylgdist með kennsluaðferðum 

mínum reyndist verðmæt viðbót við aðra gagnaöflun. Það gerðist alveg óvart 

og fékk mig til að ígrunda hvort þetta væri e.t.v. betri kennsluaðferð. Að 

kennarar ættu að stunda meiri samvinnu í stað þess að vera einyrkjar sem hver 

er að sinna sínum hópi án aðstoðar og gagnrýni frá jafningjum. Ég veit að 

kennarar starfa víða í teymum þar sem þeir skipta með sér verkum og aðstoða 

hver annan. Þar sem ég kenni eru kennarar hinsvegar sérstaklega miklir 

einyrkjar og eru yfirleitt einir með sérmenntun í sínu fagi. Ég er eini 
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sagnfræðingurinn í mínum skóla og hef aldrei upplifað samstarf milli kennara 

áður, ekki einu sinni farið á fagfund vegna þess að slíkt hefur ekki tíðkast í 

minni stofnun. 

Ígrundanir eins og þær sem ég minnist á hér að ofan skráði ég í 

rannsóknardagbók sem ég hélt í gegnum allt ferlið. Það hefur reynst mörgum 

gagnlegt að skrá fleira en einungis það sem gerist í kennslustundum í slíka 

dagbók. Gagnrýnar spurningar, hugleiðingar, tilfinningar og túlkanir á því sem 

hrífur hugann hverju sinni ætti allt að fljóta með. Dagbókin er mikilvægt tæki 

til þess að fylgjast með þeim breytingum sem verða á tilfinningum, hugsunum 

og afstöðu rannsakandans til viðfangsefnisins. Það er í góðu samræmi við 

tilgang starfendarannsókna, þar sem rannsakandinn er fyrst og fremst að vinna 

með sjálfan sig (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 5 og McNiff, 2010, bls. 5-7).  

Einn mikilvægasti hlutinn af rannsóknardagbókinni eru ígrundanir mínar 

um próf og verkefni nemenda. Þeim má skipta í tvo hluta, annarsvegar 

ígrundanir um frammistöðu nemenda í skilaverkefnum og hinsvegar 

ígrundanir um sókratískar samræður nemenda. Í báðum tilfellum fylgdist ég 

með þróun og breytingum á árangri á meðan rannsókninni stóð. Ég ígrundaði 

einnig hvernig mismunandi hópar tókust á við verkefnin og hvaða ástæður 

gætu legið þar að baki. 

  

Rýnihópaviðtöl 

Rýnihópaviðtöl við nemendur er mikilvægur hluti gagnaöflunar vegna þess að 

þau draga fram upplifun nemenda á viðfangsefni rannsóknarinnar. Viðtölin 

skapa fjölbreytt gögn og gefa innsýn í viðhorf og skoðanir margra á stuttum 

tíma. Von mín er sú að viðtölin varpi nýju ljósi á viðfangsefnið eða staðfesti 

fyrri niðurstöður sem dregnar hafa verið af öðrum gögnum. Rýnihópaviðtöl 

henta vel til þess að nýta með öðrum rannsóknaraðferðum. Til þess að viðtölin 

nýtist sem best er mikilvægt að vanda til verka við val á þátttakendum í 

rýnihópa, framkvæmd þeirra og greiningu gagna (Sóley S. Bender, 2013, bls. 

300-301 og 309). 

Í hverjum rýnihópi þykir hæfilegt að velja 5-8 þátttakendur sem ræða saman 

í 1-2 klst. Heppilegast er að hóparnir séu á bilinu 3-6 en rannsakandi hittir 

hvern hóp aðeins einu sinni. Mikilvægt er að velja þátttakendur af kostgæfni 

og fá fjölbreytt sjónarmið fram en haga þó hópunum þannig að umræður skili 
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tilætluðum árangri og svari þeim spurningum sem lagt var upp með (Sóley S. 

Bender, 2013, bls. 301-303). 

Í þessari rannsókn voru þrír rýnihópar og var nemendum skipt eftir 

námsárangri í sögu 103 (sjá mynd nr. 1) til þess að auka líkurnar á að fá fram 

ólík sjónarmið. Námsmatið fólst í þremur hlutaprófum (40%), vinnubók 

(25%), fyrirlestri (20%) og ástundun (15%). Ekkert lokapróf var í áfanganum 

og í öllu námsmati var leitast við að meta ígrundaða hugsun og úrvinnslu 

upplýsinga fremur en beina staðreyndaþekkingu. Í hópi A voru nemendur með 

einkunnir á bilinu 8,5-10, í hópi B voru nemendur með einkunnir á bilinu 6,5-

8,4 og í C hópi voru nemendur með einkunnir frá 4,5-6,4. Viðtölin fóru fram í 

fundarherbergi á bókasafni skólans og hver hópur ræddi saman í rúma 

klukkustund. Nemendur í hópi A voru 6, í hópi B voru 10 og í hópi C voru 7 

nemendur. 

Góður undirbúningur skiptir höfuðmáli til þess að viðtölin nýtist sem 

skyldi. Þess vegna er útbúinn viðtalsrammi sem inniheldur 6-12 

meginspurningar áður en viðtölin eiga sér stað (sjá fylgiskjal nr. 1). Undir 

hverja spurningu eru skráð atriði sem rannsakandi vill fá fram í samræðunum. 

Greiningu gagna að viðtölum loknum má síðan skipta í þrjú stig: 1) 

Rannsakandi þarf að greina samræðuna á meðan hún stendur yfir til þess að 

koma í veg fyrir misskilning eða hálfkveðnar vísur. 2) Að samræðum loknum 

skráir rannsakandi mikilvægustu hugmyndir, áhugaverð sjónarmið og aðrar 

nauðsynlegar upplýsingar. 3) Að lokum er viðtalið skráð niður eftir upptöku 

og skoðað frá orði til orðs. Greiningin sjálf felst í því að vinna aðalatriðin úr 

gögnunum og finna í þeim þemu sem síðan eru borin saman milli viðtala (Sóley 

S. Bender, 2013, bls. 303 og 307-308). 

Í þessu verkefni voru ólíkar greiningaraðferðir notaðar en sagnfræðingar 

verða að geta notað þá aðferð sem er í samræmi við eðli heimildarinnar. Við 

úrvinnslu úr rýnihópaviðtölum var einkum stuðst við grundaða kenningu (e. 

grounded theory). Grunduð kenning er umdeild aðferð en fellur vel að því 

verkefni sem hér er til umfjöllunar. Helsti kostur aðferðarinnar er að hún 

smíðar kerfisbundinn ramma sem nær utan um þann flókna félagslega 

veruleika sem rannsóknin tekst á við. Grunduð kenning gerir rannsakandanum 

kleift að meta gögn með opnum huga og veitir rannsakandanum meira frelsi til 

að skapa merkingu út frá gögnunum í stað þess að leita einungis staðfestingar 

á kenningum eftir á (Lichtman, 2006, bls. 65-68 og Creswell, 2012, bls. 423-

424). 
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Hér er því um samspil milli gagnasöfnunar og greiningar að ræða. Í 

greiningarferlinu er skapandi og gagnrýnin hugsun örvuð með 

minnisblaðaskrifum, spurningum, samanburði, flokkun og teiknun 

skýringamynda (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013, bls. 362). Á móti hefur 

verið bent á að erfitt sé að ábyrgjast að niðurstöður grundaðrar kenningar séu 

gildar sem lögmál og hvort niðurstöður aðferðarinnar séu raunverulegar 

kenningar (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013, bls. 372). Markmiðið með þessu 

verkefni er hinsvegar ekki að skapa lögmál, heldur að efla rannsakandann 

persónulega sem kennara og fagmann. Meðal annars að þjálfast í viðhorfum 

gagnrýninnar hugsunar og að vera meðvitaðri um að eigin skoðanir og 

kenningar séu e.t.v. ekki á rökum reistar. Grunduð kenning virðist falla vel að 

þeim markmiðum. 
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5. Niðurstöður 

Í þessu verkefni hefur megin áherslan verið lögð á þjálfun gagnrýninnar 

hugsunar eins og John Dewey setti hana fram í Hugsun og menntun. Reyndar 

þykir mér Halpern (2014) fanga þann kjarna einstaklega vel með formúlunni 

viðhorf + þekking + færni í hugsun = Gagnrýnin hugsun. Þessi jafna lýsir 

ágætlega meginatriðum verkefnisins. Viðhorfin sem Dewey lagði áherslu á, 

m.a. opinn hugur og einlægur áhugi, þurfa að vera til staðar hjá bæði 

nemendum og kennurum. Dewey líkti færni í hugsun við keðju, röð hugsana 

þar sem hver ný hugsun væri rökrétt niðurstaða þess sem kom á undan. 

Gagnrýnin hugsun á sér ekki stað í tómarúmi heldur verður að hugsa um 

eitthvað, þess vegna er þekking mikilvæg. Í því felst m.a. að laga nýja þekkingu 

að þeirri sem fyrir er með því að búa til merkingu og setja í samhengi við 

forþekkingu. Merkingin er ekki fólgin í reynslunni sjálfri heldur hvernig við 

hugsum um reynsluna og vinnum úr henni. 

Sem unglingur átti ég stundum erfitt með að samræma skoðanir 

sögukennarans míns við eigin skoðanir og þekkingu. Það leiddi til efa sem var 

fyrsta skrefið í því að skapa nýja merkingu í ljósi fenginnar reynslu. Það var 

ekki kennarinn sem bjó til merkinguna sem ég lagði í umræðuna um stríðið í 

Víetnam heldur ég sjálfur. Hann hvatti hinsvegar til hennar með því að skapa 

ójafnvægið en ég hefði alveg getað tekið skoðunum hans sem óhrekjanlegum 

sannleik og þá hefði engin merking skapast, engin ígrundun og engin 

gagnrýnin hugsun. Það hafa líklega flestir nemendur gert hugsunarlaust og þess 

vegna þurfa kennarar að vanda verulega til verka vilji þeir skapa slíkt 

ójafnvægi. Að hvetja nemendur til ígrundunar og sjálfstæðrar þekkingarleitar 

er vandasamt og mikilvægt verkefni. 

Í inngangi spurði ég hvers vegna það væri mikilvægt að vita eitthvað þegar 

hver sem er getur flett því upp á nokkrum sekúndum. Ég held að þekking sé 

mikilvæg vegna þess að hún er ein af forsendum gagnrýninnar og ígrundaðrar 

hugsunar. Hugsun sem byggir á mjög takmarkaðri þekkingu eða jafnvel 

röngum upplýsingum getur varla leitt til jákvæðrar niðurstöðu. Að sama skapi 

getur verið erfitt fyrir þann sem býr yfir mjög takmarkaðri þekkingu að gera 

sér grein fyrir þekkingarleysi sínu: „Þeir sem vita hvað minnst eru oft mjög 

vissir í sinni sök1, kannski vegna þess að það er erfitt að vita hvað það er sem 

                                                      
1 Þessi ígrundun var undir áhrifum frægrar tilvitnunar í Charles Bukowski: ”The problem with the world 

is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.“ 
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maður veit ekki. Þeim mun meira sem ég læri, sé ég hvað ég veit lítið í raun og 

veru“ (Úr rannsóknardagbók 4. október 2015). Þess vegna held ég að þekking 

sé alveg jafn mikilvæg nú og hún hefur alltaf verið. Þekking gerir heiminn 

merkingarbærari og hvetur til rannsóknar og þekkingarleitar. 

Hinsvegar er framboðið á upplýsingum orðið svo mikið að erfitt gæti reynst 

að rökstyðja hvers vegna nemendur ættu að tileinka sér þessa þekkingu en ekki 

einhverja aðra. Er menningarlæsi Hirsch e.t.v. skynsöm leið? Að leggja áherslu 

á sameiginlega þekkingu sem hægt er að byggja sjálfsmynd þjóðarinnar á? Eða 

ætti að gefa nemendum val til þess að auka áhuga þeirra á náminu og bæta 

námsárangur? Ætti kennarinn að velja svo hann geti best nýtt eigin þekkingu 

til þess að aðstoða nemendur og gert námsefnið lifandi með smitandi áhuga? 

Eða ætti að velja námsefni sem tengist best málefnum líðandi stundar til þess 

að auðvelda nemendum að setja það í samhengi og sjá tilgang með náminu? 

Öll þessi sjónarmið hafa nokkuð til síns máls og ég á erfitt með að gera upp á 

milli þeirra. 

Sögukennsla hefur frá því á 19. öld haft þann pólitíska tilgang að styðja við 

þjóðríkið. Eins og Gunnar Karlsson (1992) bendir á hefur hún hinsvegar líka 

gengt mikilvægu lýðræðishlutverki og það er veigamesta hlutverkið að mínum 

dómi. Þegar ég var sjálfur í framhaldsskóla spurði bekkjarsystir mín eitt sinn: 

„Af hverju erum við að læra sögu? Þú veist, ef það er búið þá skiptir það ekki 

máli“. Þessi staðhæfing hefur orðið einhverskonar kanón sem ég segi 

nemendum mínum frá á hverju einasta skólaári. Að mínu mati er það rétt hjá 

skólasystur minni að ef eitthvað er búið þá skipti það í sjálfu sér engu máli. En 

sú saga sem ég vel að kenna er einmitt sú saga sem útskýrir nútímann, þær 

átakalínur sem ég fjalla um eru rætur þeirra átaka sem enn eru mest áberandi. 

Við þurfum að læra sögu einmitt vegna þess að sagan er ekki búin, við erum 

öll persónur í lifandi framhaldssögu og eina leiðin til að skilja framhaldið er að 

hafa lesið kaflana sem komu á undan.   
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5.1 Viðhorf 

Í rýnihópunum þremur stóð eitt sameiginlegt þema upp úr. Það var mikilvægi 

þess að hafa einlægan áhuga á viðfangsefninu. Allir nemendur sem tóku þátt í 

rýnihópunum voru sammála um þetta atriði. Það kom ítrekað fram með beinum 

hætti að áhuginn væri það sem heldur nemendum við efnið og fær þá til að 

vinna það verkefni sem lá fyrir hverju sinni. Það komu líka fram sterk tengsl 

milli þekkingar og áhuga. Nemendum þótti almennt skemmtilegra og 

gagnlegra að staldra lengur við efnisþætti til þess að ná einhverri dýpt og 

tengingu við aðra námsþætti.  

 

Mér fannst mjög skemmtilegt að vita svona mikið um hann [Napóleon], eins og 

ég hef núna sagt söguna, svona án djóks, við foreldra mína, og þau vissu hana 

ekki, og það er mjög skemmtilegt að vita svona meira um einhvern hlut. ... Ef 

maður lærir um eitthvað eitt og meira um það þá lærir maður það (Nemandi í 

rýnihópi C). 

 

Það kom þó einnig fram nokkuð áberandi munur á viðhorfi rýnihópanna til 

námsins. Hópur A (einkunn 8,5-10) lagði áherslu á að sjálfstæð vinnubrögð 

vektu áhuga þeirra, gerðu efnið skemmtilegra með því að stuðla að aukinni 

þekkingu og skilningi.  

 

Mér þótti ég ná mjög góðum árangri ... og það sem ég held að hafi spilað mest 

inn í var það að mér þóttu þessi sjálfstæðu vinnubrögð sem við vorum látin og 

fengum að beita við námið. Mér fannst þau hjálpa óskaplega mikið, sérstaklega 

við sko svona mikinn og stóran bóklestraráfanga. Mér fannst það hjálpa sjálfum 

mér í því að fá dýpri skilning og átta mig á því betur hvernig ég læri söguna og 

það hjálpaði mér í rauninni líka til þess að núna man ég mun meira eftir áfangan 

heldur en ég hefði annars gert (Nemandi í rýnihópi A). 

 

Aðrir nemendur minntust sérstaklega á hversu gagnlegt og áhugavert það væri 

að koma auga á samhengið í námsefninu eða sjá tengsl við atburði líðandi 

stundar. Hópur A lýsti því einnig hvernig skoðanir þeirra breyttust með aukinni 

þekkingu. Hópur B (einkunn 6,5-8,4) tók sérstaklega fram að sókratískar 

samræður hefðu búið til jákvætt andrúmsloft þar sem auðvelt hefði verið að 
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vega og meta mismunandi sjónarmið með opnum huga sem gat leitt til breyttra 

viðhorfa. 

Hópur C (einkunn 4,5-6,4) skar sig töluvert úr að þessu leyti og virtist ekki 

deila sömu viðhorfum og hinir hóparnir. Einn meðlimur hópsins sagði: „Svona 

er bókin, þetta er skoðunin og þú lærir bara hana en maður mátti ekkert. 

Semsagt skrifar bara niður og gerði ekkert meira, maður þurfti að ná prófi og 

svona.“ Annar meðlimur tók undir það og bætti við: „Mér leið eins og ef ég 

hefði sagt mína skoðun á þessu þá hefði ég ekki fengið jafn háa einkunn ... Það 

var sjaldan sem ég gat komið með mína skoðun almennilega á móti skoðun 

kennarans eða bókarinnar.“ Þegar nemandinn var beðinn um að útskýra nánar 

taldi hann ekki endilega að það hefði vantað meiri þekkingu eða meira 

námsefni. Það sem honum þótti vanta voru upplýsingar sem studdu hans 

málstað, þá skoðun sem hann kom með inn í skólastofuna. Við því væri hægt 

að bregðast með því að bjóða upp á frumtexta sem innihalda ólík og 

fjölbreyttari sjónarmið. Hitt er svo annað mál að eitt meginmarkmið 

ígrundaðrar hugsunar er að fólk geri sér það ljóst að ef heimildir styðja ekki 

einhverja skoðun þarfnast hún e.t.v. endurskoðunar. 

Þegar á heildina er litið varð nokkuð ljóst að nemendum í rýnihópi C gekk 

ekki jafn vel að tileinka sér þau viðhorf sem Dewey telur lykil að námi. Ég 

fékk ekki skýr svör um hvernig hægt væri að koma til móts við þennan hóp en 

þó nokkrar vísbendingar. Sú áreiðanlegasta er fólgin í einlægum áhuga sem ég 

er sannfærður um að sé lykillinn að öllu námi.  

 

Stundum var ég ekki að læra neitt þó ég væri að lesa og eitthvað en stundum 

lærði ég mjög mikið. En það var aðallega vegna þess að ég hafði áhuga á því 

sem ég lærði mikið um en engan áhuga á því sem ég lærði ekkert um. Ég bara 

les þetta, og ég glósaði en ég lærði ekkert, af því að mér fannst þetta 

[viðfangsefni] mjög leiðinlegt (Nemandi úr rýnihópi C). 

 

Viðhorf nemenda, þá sérstaklega einlægur áhugi, skipta sköpum fyrir 

námsárangur og framvindu. Ein af afleiðingum þess að missa áhuga á náminu 

er að námsárangur versnar sem aftur leiðir til þess áhugi minnkar. Þar með 

hefst vítahringur sem verður að brjótast út úr vegna þess að það er erfitt að hafa 

áhuga á einhverju sem maður skilur illa.  
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Mér finnst skemmtilegra að lesa eitthvað sem ég skil. Ef ég skil ekki það sem 

ég er að lesa þá er það hundleiðinlegt og þá geri ég það ekki í staðinn og ég skil 

kannski ekki eitthvað vegna þess að það er ekki verið að útskýra það, og ef 

einhver útskýrir eitthvað fyrir mér og ef ég skil það þá finnst mér miklu 

skemmtilegra að læra um það í staðinn fyrir að vera bara að skrifa um eitthvað 

sem ég veit ekkert hvað er (Nemandi í rýnihópi C).  

 

Það kom fram mjög áberandi munur á upplifun nemenda eftir rýnihópum. 

Nemendur í hópi A voru mun ánægðari með aðstoð kennara og fyrirmæli en 

nemendur í hópi C. Af framangreindu dreg ég þá ályktun að í framtíðinni þurfi 

ég að vanda betur fyrirmæli og gefa mér meiri tíma til að sinna þeim 

nemendum sem standa verst að vígi. Í samtali við samkennara mína kom upp 

sú hugmynd að bjóða upp á verkefni af mismunandi erfiðleikastigum. Þannig 

gætu þeir nemendur sem koma ver undirbúnir til leiks í framhaldsskóla unnið 

sig upp án þess að glata áhuga á náminu og missa móðinn. Það sem helst stæði 

slíkri nálgun fyrir dyrum væri það svigrúm sem kerfið er tilbúið til að gefa 

okkur kennurunum. Þetta er eitt af því sem þarfnast frekari umræðu og 

skoðunar af minni hálfu.  

Það er samt einnig vert að hafa í huga að stundum ræðst áhugi eða 

áhugaleysi nemenda af hlutum sem kennarar hafa litla stjórn á: 

 

Ég ætla að kenna því um að ég lærði svona ótrúlega lítið í tímum í sögu af því 

við vorum í fyrsta tíma og ég sef venjulega lítið, af því að mér finnst gaman að 

vera í tölvuleikjum og ég sef venjulega lítið og vakna svo til að fara í sögu að 

þá bara hugsa ég: vá hvað ég nenni því ekki. Ég ætla að svara einni spurningu, 

láta eins og ég sé að gera mitt besta en er í alvörunni að teikna (Nemandi í 

rýnihópi C). 

 

Eigin viðhorf og gildi 

Ein af mínum stærstu fyrirmyndum í kennslu tók alltaf mjög ákveðna afstöðu 

til námsefnisins sem varð til þess að hann fékk oft hluta nemenda upp á móti 

sér. Kannski gerði hann það viljandi til þess að skapa ójafnvægið sem John 

Dewey taldi svo mikilvægt fyrsta skref ígrundunar. Kannski var hann bara 

svona sérstakur. Þegar ég byrjaði að kenna reyndi ég að herma eftir aðferðum 
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hans. Stundum voru skoðanirnar mínar eigin, stundum var ég að leika 

„málsvara myrkrahöfðingjans“. Reynslan hefur hinsvegar kennt mér að þessi 

aðferð er ekki líkleg til að efla gagnrýna hugsun. Þvert á móti hvetur hún til 

skotgrafahernaðar og virkar letjandi á þátttöku nemenda í samræðum, utan 

nokkurra æsingamanna. Með þessari starfendarannsókn hef ég stigið stórt skref 

undan skugga þessarar fyrirmyndar. Ég er hættur að reyna að herma eftir 

öðrum og farinn að byggja eigin kennslu á sterkari grunni og skýrari 

markmiðum.  

Þessi rannsókn hefur ekki síður snúist um eigin gildi og viðhorf en nemenda 

minna. Arnór Hannibalsson taldi að sagan væri gott verkfæri til að kenna 

muninn á réttu og röngu, auk þess að styðja við sjálfstæði landsins og leggja 

rækt við þjóðernishyggju. Ég er að hluta til sammála Arnóri en hef nokkrar 

áhyggjur af slíkri nálgun. Hver er það sem ákveður hvað sé rétt og hvað rangt? 

Get ég sem kennari ákveðið að einstaklingar eða stefnur í sögunni séu góðar 

eða slæmar? Getur ríkið ákveðið það eða kennslubókahöfundar? Ég held að 

best sé að eftirláta nemendum að fella slíka dóma eftir að hafa kynnt sér málin 

með fullnægjandi hætti.  

 

Að reyna að kenna nemendum muninn á réttu og röngu með því að segja þeim 

hvað þeim á að finnast er bæði siðferðislega vafasamt og ólíklegt til árangurs. 

Kennarar þurfa að þjálfa gagnrýna hugsun nemenda, kenna þeim að afla sér 

upplýsinga og komast að eðlilegri niðurstöðu út frá þeim upplýsingum. 

Niðurstöðurnar sjálfar verða hinsvegar að vera nemenda (Úr rannsóknardagbók 

22. janúar 2016). 

 

Ég held að raunverulegar breytingar á viðhorfum og gildum verði aðeins þegar 

að einstaklingar fá frelsi og tíma til að komast að eigin niðurstöðu. Þegar þeir 

meta staðreyndir eða viðhorf og máta við fyrri skoðanir og gildi.  

 

5.2 Vinnubók 

Vinnubók nemenda var stór hluti (25%) af námsmati og mikilvægur vettvangur 

fyrir nemendur að ígrunda námsefnið og öðlast aukinn skilning. Við 

undirbúning studdist ég mest við Harvey og Goudvis (2007) og Massey (2015). 

Markmiðin voru einkum að skapa vettvang þar sem nemendur lesa námsefnið 
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og ígrunda upp á eigin spýtur sem aftur er svo góður undirbúningur fyrir 

samræður. „Mér fannst líka hvernig við vorum að læra þetta á okkar eigin 

grundvelli svona nánast alla tímann með glósubókina og ígrundanirnar, þá fékk 

maður svona ósjálfrátt meiri tilfinningu fyrir efninu“ (Nemandi í rýnihópi A). 

 Í verkefnalýsingu voru nemendur hvattir til þess að: 

 

- Glósa aðalatriðin, strika undir lykilorð, nota táknkerfi og fleira sem 

samrýmist góðum glósuvenjum. 

- Ígrunda aðalatriði námsefnisins með því að búa til samantekt úr 

hverjum kafla. 

- Spyrja sig spurninga á meðan lesið er. 

- Taka afstöðu með vísan í námsefnið sjálft. 

- Setja námsefnið í samhengi við fyrri þekkingu, annað námsefni eða 

skoðanir. 

 

Nemendum var úthlutað verkefnalýsingu þar sem helstu atriði komu fram. Ég 

fjallaði ítarlega um hvert atriði og útskýrði eftir þörfum. Þá hafði ég undirbúið 

fyrirmyndarúrlausn þar sem ég hafði glósað fyrsta kaflann samkvæmt 

fyrirmælum verkefnisins og gert þær glósur aðgengilegar í gegnum Moodle. Í 

kennslustundum gekk ég á milli nemenda, fylgdist með vinnubrögðum og 

leiðbeindi þegar þörf var á. Nemendur skiluðu vinnubókinni þrisvar yfir önnina 

og fengu endurgjöf (sjá fylgiskjal nr. 2). Þá er vert að nefna að ítarlega var farið 

í skilgreiningar á helstu hugtökum s.s. ígrundun, gagnrýninni hugsun og 

muninn á endursögn og greiningu. Hluti af þeirri vinnu var umfjöllun í 

kennslubókinni, Fornum tímum, sem nefnist „Að læra sögu og læra af sögu“. 

Sú umfjöllun reyndist gagnleg og oft var vísað til þeirra setningar til þess að 

árétta hver markmið áfangans væru. Aðalmarkmiðið er að læra af sögu 

(gagnrýnin hugsun) en til þess þarf fyrst að læra sögu (þekking). 

Súsanna Margrét Gestsdóttir (2012) og Gunnar Karlsson (1992) vara við 

því að kennslubókin geti dregið úr áhuga nemenda. Ég tel hinsvegar, eins og 

Þorsteinn Helgason (2010), að hægt sé að styðjast við kennslubókina til að 

auka bakgrunnsþekkingu nemenda en þjálfa samt gagnrýna hugsun nemenda. 

Í því samhengi er vert að benda á það að Gunnar Karlsson er aðalhöfundur 

kennslubókarinnar Fornra tíma og hefur á nokkrum stöðum hagað frásögninni 

þannig að andstæð sjónarmið koma berlega fram. Þá eru verkefnasöfn, sem 
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innihalda m.a. frumtexta sem tengjast umfjöllun kennslubókarinnar, 

aðgengileg á heimasíðu útgefanda.  

Strax eftir að fyrsta hluta lauk fór að gæta nokkurrar óánægju meðal 

nemenda að þurfa að glósa kennslubókina upp á eigin spýtur. Helsta gagnrýnin 

fólst í því að sumir nemendur voru mjög óvissir um hvað ætti að skrifa niður 

og hverju ætti að sleppa. Lausn metnaðarfyllri nemenda var að glósa of mikið, 

aðrir reyndu að giska á hvað væri mikilvægt og hvað ekki. Eftir að hafa reynt 

smávægilegar breytingar að loknum öðrum hluta ákváðum við í sameiningu að 

nemendur hættu að glósa sjálfir og svöruðu þess í stað spurningum. Einn 

nemandinn úr rýnihópi B lýsti því með eftirfarandi hætti:  

 

Þetta eru tvö sjónarhorn. Sko, í fyrsta lagi ef þú glósar ... þá glósum við bara þú 

veist hvað sem er án þess að vita sko eða fatta hvað mundi virkilega koma fram 

sem er náttúrulega bara eins og þú sért að kasta pílu með þú veist bundið fyrir 

augun, beisiklí. ... Með þessar spurningar, ég tók sjálfur eftir því að 

spurningarnar komu alveg fram á prófunum, voru bara öðruvísi umorðaðar og 

ef þú varst búinn að læra vel fyrir þá myndirðu alveg skilja þetta. Gast svarað 

þessu, þessvegna voru þessar spurningar alveg að bjarga mér (Nemandi í 

rýnihópi B). 

 

Þetta sjónarmið hlaut nokkurn stuðning og samskonar skoðanir mátti greina í 

rýnihópi C. Það hlaut hinsvegar einnig talsverða gagnrýni, sérstaklega í hópi 

A og B, og margir bentu á að það að glósa sjálfur hefði aukið og dýpkað 

skilning á námsefninu. Þá var áherslan á að svara spurningum gagnrýnd 

nokkuð fyrir að hvetja til yfirborðsmennsku því þá varð tilhneigingin sú að 

skanna textann og leita eftir svörum. Allir voru sammála um að það væri 

skemmtilegra að ná dýpri skilningi á afmörkuðu námsefni heldur en að komast 

yfir meira efni. 

Vandinn við það að nemendur glósi sjálfir var fólginn í því að það tæki of 

langan tíma að þeirra mati og nemendur voru óvissir um hvað ætti að glósa, 

hvað væri mikilvægt og hvað ekki. Kostirnir voru hinsvegar aukinn og dýpri 

skilningur, meira sjálfstæði og að auðveldara væri að setja námsefnið í 

samhengi og mynda tengingar. Kostirnir við að svara spurningum úr 

námsefninu voru að mati nemenda þeir að það tæki skemmri tíma og veitti 

aukið öryggi og kæmi í veg fyrir að nemendum yfirsæist eitthvað sem gæti 

komið á prófi. Vandinn við að svara spurningum var svo að skilningurinn á 



67 

námsefninu varð yfirborðskenndari. Jafnvel þegar ætlast var til að nemendur 

öfluðu sér þekkingar og vönduðu svör sín varð tilhneiging margra frekar sú að 

koma spurningunum frá en að öðlast skilning.  

 

Fyrir stóran hluta nemenda er ekki nóg að kennari spyrji spurninga sem krefjast 

ígrundunar. Kennarinn ætlast til að fá gott og vel ígrundað svar en nokkur hluti 

nemenda reynir alltaf að sleppa eins auðveldlega frá verkinu og mögulegt er og 

aðrir skilja ekki til hvers er ætlast þrátt fyrir að verkefnið hafi verið kynnt vel. 

Ég þarf að brjóta spurningarnar upp og vinnupalla verkefnin miklu betur, a.m.k. 

til að byrja með. Síðan þegar nemendur eru orðnir vanir því að sækja 

upplýsingar og vinna með textann er hægt að auka sjálfstæði (Úr 

rannsóknardagbók, 21. desember 2015). 

 

Þegar ég ígrundaði gengi haustannarinnar var eins og það kviknaði skyndilega 

ljós. Það byggist allt á því að þjálfa en ekki kenna, sýna en ekki segja. 

Gagnrýnin hugsun verður þjálfuð en ekki kennd. Ég get búið til 

verkefnalýsingar og sagt nemendum frá því hvernig á að gera en það skilar 

alltaf takmörkuðum árangri. Sumir nemendur átta sig auðveldlega á því til 

hvers er ætlast af þeim en fyrir öðrum er þetta alveg ný nálgun. Til þess að allir 

þjálfist í að beita gagnrýninni hugsun þarf að smíða vinnupalla í anda Vygotsky 

(Cumming-Potvin, 2007 og Moll, 1990). Að búa til verkefni þar sem farið er 

betur yfir grunnþættina, skref fyrir skref með mun einbeittari hætti en ég hef 

gert áður. 

Sem prófstein á þessa kenningu valdi ég spurninguna „Var Napóleon góður 

eða slæmur þjóðhöfðingi?“ Í upphafi kennslustundar lagði ég spurninguna 

fyrir og meinaði nemendum að nota kennslubók eða nokkra aðra heimild. Þá 

fylgdu framhaldsspurningar (sjá fylgiskjal nr. 3) sem áttu að gera nemendum 

grein fyrir því að þá skorti þekkingu til að svara spurningunni með 

fullnægjandi hætti. Síðan áttu nemendur að búa til spurningar sem þeir töldu 

að myndu nýtast við að taka afstöðu til Napóleons. Næst fengu nemendur 

ítarlegan spurningalista (sjá fylgiskjal nr. 4) til þess að mynda góðan 

þekkingargrunn fyrir meginspurninguna sem þeir svöruðu svo aftur. Að lokum 

voru nemendur spurðir hvort þeir hefði skipt um skoðun og hvers vegna. 

Spurningin um Napóleon var svo aftur tekin fyrir í samræðutíma og að lokum 

kom spurningin á prófi: „Hvers vegna er Napóleon talinn góður þjóðhöfðingi 

af sumum en slæmur af öðrum?“ 
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Lestur og læsi 

Við upphaf haustannar 

2015 fékk ég nemendur til 

að mæla hversu lengi þeir 

væru að lesa undirkafla í 

Fornum tímum. Að 

áfanganum loknum 

reiknaði ég út fylgni milli 

þess hve lengi nemendur 

voru að ljúka verkefninu 

og lokaeinkunnar í 

áfanganum. Fyrirfram 

bjóst ég við að sjá neikvæða 

fylgni, þ.e. að nemendur 

sem voru fljótir að lesa fengju hærri lokaeinkunn. Þegar á heildina er litið varð 

niðurstaðan lág neikvæð fylgni (r = -0,20). Tilgátan stóðst nokkuð naumlega 

en þegar á heildina er litið virðist vera frekar lítið samband milli leshraða og 

námsárangurs í sögu. Það er líka mikilvægt að muna að fylgni er ekki það sama 

og orsakasamhengi. 

Munurinn á eldri nemendunum og þeim yngri er áhugaverður. Þannig 

virðist leshraðinn veita nemendum í fyrsta og öðrum bekk ákveðið forskot en 

ekki í fjórða bekk. Hjá eldri nemendunum var um lága jákvæða fylgni að ræða 

sem bendir til þess að þeir sem tóku sér lengri tíma til að lesa næðu betri árangri 

(r = 0,30). Ég dreg þá ályktun af þessari könnun og ekki síður samskiptum 

mínum við nemendur að það sé ekki leshraðinn sem skipti mestu máli heldur 

lesskilningurinn. Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir (2010) og Massey (2015) telja 

að lesskilningur og bakgrunnsþekking skipti meira máli fyrir námsárangur en 

sjálft umskráningarferlið eða leshraðinn. 

Ég er sammála þeim, jafnvel þó fylgnimælingarnar gefi annað í skyn við 

fyrstu sýn. Sumir af nemendum mínum glíma við lestrarörðugleika sem hefur 

bæði áhrif á lesskilning og hraða. Aðrir voru snöggir að lesa þegar mælingin 

fór fram en vildu bara ljúka verkefninu sem fyrst og hafa síðan sýnt af sér 

Mynd 2: Lítið samband virðist vera á milli 

leshraða og námsárangurs í sögu 
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nokkuð metnaðarleysi sem skilaði lágri lokaeinkunn. Þeir nemendur sem stóðu 

sig best í áfanganum kláruðu verkefnið yfirleitt nokkuð fljótt miðað við aðra 

nemendur en gáfu sér samt tíma til að staldra við og hugsa um það sem þeir 

lásu. Leshraðinn skiptir máli, lesskilningur er mikilvægari en viðhorf nemenda 

til námsins tel ég að skipti mestu máli fyrir árangur.   

Eitt af því sem ég spurði beint um í rýnihópaviðtölunum var hvort 

nemendur hefðu lært lestrartækni í grunnskóla. Kenningin var sú að þjálfun í 

gagnvirkum lestri í grunnskóla myndi auðvelda nemendum að ná tökum á 

gagnrýninni hugsun í sögu. Ekkert slíkt kom fram í viðtölunum en 1-2 

nemendur í hverjum rýnihópi könnuðust við að hafa lært lestrartækni sem 

stuðlaði að samtali þeirra við textann. Hinsvegar kom fram skýr munur á 

viðhorfi nemenda til lesturs eftir hópum. Nemendur í rýnihópi A sögðust lesa 

mikið í frístundum og lýstu mjög jákvæðum viðhorfum til lesturs utan 

námsefnis. Nemendur í rýnihópi C lásu lítið eða ekkert í sínum frítíma og 

höfðu almennt neikvæð viðhorf til slíkra tómstunda. 

   

Vinnuálag 

Ég hef alltaf fundið fyrir pressu að komast yfir sem mest efni og að það væri 

slæmt að sleppa einhverju. Ég hef smám saman áttað mig betur á því að sú 

pressa er að mestu komin frá mér sjálfum. Ef ég ætla að þjálfa gagnrýna hugsun 

verð ég að gefa nemendum tíma til að sökkva sér dýpra í afmarkað 

viðfangsefni, vinnupalla vinnu þeirra betur, skipuleggja samræður og bjóða 

upp á úrval frumtexta. Allt um sama viðfangsefnið, sem merkir að ég verð að 

sleppa meira efni en ég hef gert hingað til. Það viðhorf kom líka sterklega fram 

í öllum þremur rýnihópunum að nemendum þætti skemmtilegra og 

áhugaverðara að kynna sér ákveðið viðfangsefni ítarlega frá mismunandi 

hliðum. Það þótti nemendum mun betri nálgun en að fara grynnra yfir meira 

efni. Ég hef líka fulla trú á að það skili hæfari og færari nemendum en áður. 

Nemendum sem geta aflað sér þekkingar, unnið með texta, ígrundað og beitt 

gagnrýninni hugsun. 
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Með þetta í huga beitti ég niðurskurðahnífnum á lesefnið í sögu 103.  Það 

gerði ég að vandlega athuguðu 

máli þar sem ég byrjaði á að 

mæla hversu lengi 

meðalnemandinn væri að lesa og 

glósa einn undirkafla. Þá áætlaði 

ég tíma fyrir önnur verkefni og 

dró þann tíma frá 

heildarvinnutíma áfangans. 

Niðurstaðan varð sú að sleppa 

42% af kennslubókinni, Fornum tímum. Það þótti mér blóðugt, enda fjallar 

bókin um sögu vestrænnar menningar frá upphafi til 1800. Þannig að 

augljóslega er aðeins um grunnt yfirlit að ræða sem ég verð síðan að skera enn 

meira niður. Fyrir langflesta af nemendum mínum er þetta líka í fyrsta og eina 

sinn sem þeir kynna sér þessa sögu. Hverju á að sleppa og hvað á að fjalla um 

veldur mér enn miklum erfiðleikum. Ég þarf stöðugt að minna mig á að það sé 

í lagi að sleppa heilu viðfangsefnunum til þess að öðlast dýpri þekkingu á 

öðrum og þjálfa þá færni sem nýtist nemendum best. 

Ástandið átti þó enn eftir að versna því þrátt fyrir góðan ásetning og mikla 

útreikninga kvörtuðu nemendur ítrekað undan vinnuálagi í áfanganum. Í öllum 

rýnihópum kom fram gagnrýni á að vinnuálagið hefði verið of mikið. Þegar ég 

spurði nánar út í þetta álag töldu nemendur að þeir hefðu að jafnaði varið 3 

klukkustundum í heimanám á viku í sögu. Það væri miklu meira en í nokkrum 

öðrum áfanga sem þau væru í. Samkvæmt skilgreiningu aðalnámskrár á þeirri 

vinnu nemenda sem liggur að baki hverri framhaldsskólaeiningu ættu 

nemendur að sinna námi utan kennslustunda í 2-3 klst á viku fyrir þennan 

áfanga. Álagið virðist því vera innan ramma aðalnámskrár en það vekur upp 

spurningar að nemendur skuli finna fyrir mun meira álagi í sögu en öðrum 

námsgreinum.  

Ég tók tillit til gagnrýni nemenda eftir vandlega ígrundun milli fyrsta og 

annars hluta rannsóknarinnar með því að breyta verkefnalýsingu 

vinnubókarinnar. Nú áttu nemendur að svara spurningum í stað þess að lesa og 

glósa textann. Það var bæði vegna þess að við vorum komin í nokkra tímaþröng 

og að nemendur sem glímdu við sértæka námsörðugleika höfðu fengið að svara 

spurningum í stað þess að lesa og glósa. Það var því sameiginleg ákvörðun mín 

Kafli Lesa og glósa Sleppa

I 1-7 og 9-16 8

II 1-6 7-23

III 1-9 x

IV x 1-12

V 1-4, 6-7 og 11-15 5 og 8-10

VI 1-5, 7 og 10-12 6,8 og 9

Hvað á að lesa í Fornum tímum?

Mynd 3: Úr kennsluáætlun fyrir sögu 103 
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og nemenda að skipta glósunum út fyrir spurningar. Eftir á að hyggja var það 

ekki besta lausnin: 

 

[Nem. 1] Það var svolítið erfitt að koma sér inn í glósurnar en það er þægilegra 

þegar maður er búinn að ná tökum á því. [Nem. 2] Mér fannst ég læra miklu 

meira á því að glósa en svara spurningunum, af því að ég var bara alltaf að leita 

að svörunum. ... [Nem. 3] Það gera nefnilega margir það bara, það eru 

spurningar, renna yfir textann, finna rétta svarið, skrifa og bara halda áfram. 

Semsagt ekki hugsa um innihaldið að kaflanum. Mér fannst ég læra betur þegar 

ég var að glósa ... [Nem. 2] Bara eini gallinn við glósurnar var hvað það tók 

mikinn tíma að gera þær (Nemendur í rýnihópi C). 

 

Afstaða nemenda var afgerandi. Þeir náðu mun betri tökum á námsefninu með 

því að beita virkum lestri og glósutækni. Að svara spurningum hvatti nemendur 

til að leita gagnrýnislaust að staðreyndum til þess að skrifa niður, án þess að 

hugsa. Gallinn við glósurnar var hinsvegar að þær tóku lengri tíma og þess 

vegna þarf að takmarka mjög það efni sem fjallað er um. Auk þess höfðu 

margir nemendur lýst ákveðnu óöryggi sem fylgdi því að þurfa að glósa sjálfir. 

Sumir nemendur áttu í miklum erfiðleikum með að átta sig á hvaða atriði væru 

mikilvæg og þótti því gott að notast við spurningar sem einskonar leiðarkort í 

gegnum textann. Með þetta í huga gerði ég tilraun til þess að sameina það besta 

úr báðum heimum í þriðja og síðasta hluta starfendarannsóknarinnar.  

 

Var Napóleon góður eða slæmur þjóðhöfðingi? 

Til þess að komast yfir efnið hef ég ekki getað spurt nema fárra spurninga úr 

hverjum undirkafla. Það hefur augljósa galla eins og lýst var hér á undan. Ein 

af þeim spurningum sem ég hef lagt fyrir nemendur er „Var Napóleon 

Bónaparte góður eða slæmur þjóðhöfðingi?“ Þrátt fyrir fyrirmæli um annað 

freistast nemendur yfirleitt til að svara spurningunni á yfirborðskenndan hátt, 

jafnvel bara með einni setningu eða einu orði. Í framhaldi af þeirri reynslu og 

niðurstöðum sem ég hafði aflað mér notaði ég þessa spurningu sem 

byrjunarreit í tilraun til að vinnupalla hugsun nemenda betur en áður. 

Auk þess að varpa spurningunni óundirbúið til nemenda hafði ég útbúið 

forkönnunarblað þar sem nemendur áttu að búa til spurningar sem þeim fannst 



72 

að þyrfti að svara áður en hægt væri að meta framistöðu Napóleons í starfi. Því 

næst svöruðu nemendur alls 16 spurningum um Napóleon með aðstoð 

kennslubókarinnar. Spurningarnar voru ólíkar, allt frá hæð Napóleons til 

afleiðinga meginlandsbannsins. Tilgangur þess var að byggja upp 

þekkingargrunn sem hægt væri að sækja í til að mynda rökstudda skoðun á 

framistöðu Napóleons. Nemendur voru síðan beðnir um að svara aftur 

spurningunni um hvort Napóleon hefði verið góður eða slæmur þjóðarleiðtogi, 

hvort skoðun þeirra hefði breyst og hvaða spurningar hefðu reynst gagnlegar 

og hverjar ekki til að meta störf Napóleons. Þetta var síðan rætt í samræðutíma 

og í ritgerðarspurningu á prófinu voru nemendur beðnir um að svara: „Hvers 

vegna er Napóleon talinn góður þjóðhöfðingi af sumum en slæmur af öðrum?“ 

 

Ég er mjög ánægður með hvernig til tókst með Napóleon. Ég held að þeir 

nemendur sem áttu erfitt með að sjá skóginn fyrir trjánum skilji betur núna 

tengsl þekkingar og skoðana og hvernig skoðanir verða til. Fjöldi, magn og 

nákvæmni spurninganna gerði þeim sem reyna að sleppa auðveldlega frá verki 

erfiðara fyrir en áður. Svona ætla ég að byrja sögu 103 á næstu önn (Úr 

rannsóknardagbók 22. janúar 2016).  

 

Við yfirferð á vinnubókum nemenda tók ég þó eftir því að spurningunum var 

misvel svarað, nokkrir reyndu enn að sleppa eins auðveldlega og hægt var. Það 

er líklega eilífðarvandi. Ég er hinsvegar ánægður með framvinduna og tel að 

ég sé á réttri leið. 

 

[Nem. 1] Mér fannst þetta skemmtilegt af því ... ef maður vissi ekki neitt þá var 

maður bara að skrifa bara: já, hann var pottþétt góður maður! Svo þegar maður 

byrjaði að svara spurningunum þá bara: já sæll, Oh my god hvað hef ég gert? 

Afhverju svaraði ég svona? Þetterekki einu sinni góð manneskja, oh my lord. 

[Nem. 2] Þetta kannski kenndi manni að mynda sér ekki skoðun á einhverju 

fyrr en þú ert búinn að afla þér upplýsinga um það (Nemendur úr rýnihópi B). 

 

 

Markmiðið með verkefninu virðist því hafa náðst. Nemendur færðu rök fyrir 

skoðunum sínum og voru almennt tilbúnir til að skipta um skoðun. Það skal 

tekið fram að það voru mjög deildar meiningar um ágæti Napóleon, nú sem 

áður. Þetta verkefni snerist ekki síst um mínar eigin skoðanir og viðhorf. Ég 
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hef aldrei verið hrifinn af Napóleon Bónaparte. Það er ein af mínum 

persónulegu skoðunum sem er byggð á sögulegum staðreyndum í bland við 

eigið gildismat. Ég verð alltaf dálítið vonsvikinn þegar nemendur mínir lýsa 

aðdáun sinni á Napóleon. Eitthvað kannast ég samt við það sjálfur að hafa 

dáðst að sterkum leiðtogum og einfaldri hugmyndafræði þegar ég var á 

framhaldsskólaaldri. 

Ég held að það sé mikilvægt að nemendur fái að mynda sér sínar eigin 

skoðanir án þess að vera dæmdir af kennivaldi. Starf mitt sem kennari snýst 

ekki um að dæma hvaða skoðanir séu réttar og hverjar rangar. Það snýst í fyrsta 

lagi um að aðstoða nemendur við að mynda sér skoðanir sem byggja á gildum 

rökum og þekkingu. Í öðru lagi að gera nemendum ljóst að það sé eðlilegt að 

skipta um skoðun í ljósi nýrrar þekkingar og reynslu, það sé styrkleiki en ekki 

veikleiki. Í þriðja lagi að auka samskiptahæfni nemenda þannig að þau geti 

sjálf vegið og metið röksemdir og komist að skynsamlegri niðurstöðu. 

5.3 Samræður 

Það hefur alltaf verið stór hluti af starfskenningu minni að það sé mikilvægt að 

gefa nemendum tækifæri til að ræða málin og tjá skoðanir sínar. Það dýpkar 

skilning nemenda á námsefninu að máta sínar skoðanir við þankagang annarra. 

Umræður í kennslustundum hafa hingað til stundum verið dálítið einsleitar þar 

sem nokkrir nemendur taka þátt en aðrir virðast hafa takmarkaðan áhuga. Þær 

hafa líka verið of kennaramiðaðar, þar sem sjónarmið mín hafa jafnvel þótt 

nokkuð ráðandi skv. áfangamati. Markmiðið með sókratísku samræðunum er 

að skapa jákvætt andrúmsloft fyrir samræður og auka virkni nemenda. 

Samkvæmt niðurstöðum óformlegrar könnunar sem framkvæmd var hjá 

nemendum í sögu 103 í upphafi annar voru nemendur óvanir samræðum í 

kennslustundum. Þess vegna afréð ég að byrja rólega í fyrsta hluta og gera 

síðan auknar kröfur til sjálfstæðis nemenda. Fyrstu samræðu annarinnar var 

því stýrt af kennara sem reyndi að sýna fram á hvernig ætti að tengja lesefnið 

við forþekkingu, búa til keðju hugsana og spyrja ígrundandi spurninga. Ég 

lagði líka sérstaka áherslu á þau viðhorf sem ég vildi að einkenndu 

samræðurnar og voru byggð á viðhorfum ígrundaðrar hugsunar Dewey. Þar á 

meðal var áhersla á að markmið samræðunnar væru sameiginleg. Samræða er 

ólík kappræðu og umræðum að því leyti að allir eru í sama liði og markmiðið 

er að öðlast dýpri skilning á sjónarmiðum annara og sínum eigin.  
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Að horfast í augu við eigin hlutdrægni 

Eitt meginmarkmið samræðunnar er að nemendur átti sig á að skoðanir þurfa 

að byggja á þekkingu. Þegar við rekumst á nýja þekkingu og skoðanir annara 

verðum við að laga skoðanir okkar að nýjum upplýsingum. Það var eitt af 

markmiðum verkefnis sem ég lagði fyrir nemendur mína snemma á haustönn 

2015. Nemendur fengu það verkefni að lesa 

þrennskonar texta og svara spurningum. Í fyrsta 

lagi kafla III-5 í Fornum tímum þar sem fjallað er 

um Stóradóm frá 1564. Í öðru lagi frumtexta, 

kafla úr bókinni Dulsmál sem fjallar um 

útburðarmál þar sem stúlka á framhaldsskólaaldri 

bar út barn sem hún hafði eignast utan 

hjónabands. Í þriðja lagi kvæðið Móðir mín í kví, 

kví og söguna sem fylgir úr þjóðsögum Jóns Árnasonar. Nemendur áttu síðan 

að mynda tengingar eða sjá tengslin á milli þessa texta og mynda sér einhverja 

skoðun á barnaútburði fyrr á öldum með vísan í heimildir. Þá áttu nemendur 

að lesa í skoðanir textahöfunda með því að svara því hver skoðun höfundar 

þjóðsögunnar Móðir mín í kví, kví væri á konum sem bæru út börnin sín.  

Þarna hafði ég búið til nokkuð beina braut ígrundunar þar sem nemendur 

öfluðu sér bakgrunnsþekkingar úr kennslubókinni, þekkingar úr frumheimild 

og skoðanir sem birtast nemendum í gegnum þjóðsögu og kvæði. Það eina sem 

nemendur þurftu að gera er að fylla út í reitina og þá hafa þeir búið til keðju 

ígrundaðrar hugsunar. Nemendur áttu að fyllast réttlátri reiði gagnvart 

ósanngjörnum lögum, ómannúðlegu samfélagi og dómskerfi og dómhörðu 

almenningsáliti sem birtist í kvæðinu. Umfram allt áttu nemendur að sjá hvað 

sagan er lifandi og skemmtileg. Þetta gafst í flestum tilfellum vel en svo komu 

upp vandamál.  

Minniháttar vandamál komu upp varðandi orðaskilning. Einn hópurinn 

hafði t.d. ákveðið sín á milli að orðið „dula“ merkti einhverskonar silkiklæði 

eða fín föt, sem breytti nokkuð skilningi þeirra á kvæðinu. Hér hefði ég getað 

verið búinn að útbúa lista með orðskýringum eins og Massey (2015) benti á. 

Ég gerði það hinsvegar ekki vegna þess að sama heimild bendir til þess að 

Mynd 4: Ljóðið Móðir mín í kví kví 

úr þjóðsögum Jóns Árnasonar 
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slíkir listar skili litlum árangri. Líklega verð ég að endurskoða þá afstöðu, eða 

læra nemendur e.t.v. meira af því að reka sig á með þessum hætti? 

Þá taldi nemandi í samræðum að verkefninu loknu að ljóðmælandi 

kvæðisins Móðir mín í kví, kví hefði haft samúð með ungu konunni. Því hafnaði 

ég algerlega og sagði kvæðið bera vott um nístandi fordæmingu sem 

hugsanlega hefði verið ráðandi í samfélaginu. Máli mínu til stuðnings vísaði 

ég til þess að unga konan væri gerð hégómafull að vilja fara út að dansa og 

hefði að lokum fengið það sem einhverjum þætti makleg málagjöld, þ.e. að 

hún varð vitstola. Nemandinn tók útskýringar mínar ekki gildar. Sem mér þótti 

skrítið þar sem ég hafði sett upp beina og nokkuð augljósa línu þar sem hver 

hugmynd tók rökrétt við af annarri. 

Þessi kennslustund leitaði nokkuð á mig næstu daga og ég skildi ekki hvers 

vegna nemandinn féllst ekki á mína vel rökstuddu skoðun þrátt fyrir að hann 

hafi ekki lagt fram veigamikil rök sjálfur. Smám saman læddist að mér sá 

grunur að mögulega hefði ég rangt fyrir mér. Það kom og á daginn eins og sjá 

má af túlkun Helgu Kress á kvæðinu (Helga Kress, 2006). Ég hafði verið svo 

upptekinn af því að búa til tengingar og keðjur að ég útilokaði þann möguleika 

að einhverjar af mínum eigin ályktunum gætu reynst rangar. 

Eflaust hefur það líka haft áhrif að það var nemandi sem skoraði mig á hólm 

með óvæntum hætti. Það er auðveldara að taka slíkum áskorunum með opnum 

huga og ábyrgð þegar það er einhver sem er ofar í virðingastiganum eða 

jafningi sem skorar mann á hólm. En það er einmitt kjarni málsins, ekki hvort 

mín túlkun eða Helgu sé sú „rétta“, heldur þau viðhorf sem ríkja í 

kennslustundum. Í þessum samræðum hafði ég sett sjálfan mig í sæti 

fræðimannsins sem ætlaði að keyra einhvern skilning í gegn, segja nemendum 

hvernig hlutirnir væru í stað þess að leyfa þeim að átta sig á því sjálfum. Sem 

kennari ber ég ábyrgð á því að skapa andrúmsloft ábyrgra viðhorfa í samræðum 

og ég verð sjálfur að sýna það viðmót öllum stundum, ekki bara þegar ég ætla 

að kenna nemendum hvaða viðhorf þeir eiga að sýna.  

 

Sókratískar samræður 

Þegar á heildina er litið reyndust sókratísku samræðurnar nokkuð vel, 

sérstaklega til að þjálfa nemendur í viðhorfum Dewey. Í upphafi fengu 

nemendur matsblað sem ég þýddi upp úr Copeland (2005) (Copeland, 2005, 
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bls. 152). Það, ásamt skýrum fyrirmælum og góðri umræðu um þau, reyndist 

góður undirbúningur. 

Ein af betri samræðunum átti sér stað undir lok haustannar þegar nemendur 

voru orðnir nokkuð þjálfaðir í samræðutækninni. Þá ræddu nemendur 

skoðanaágreining Jean-Jacques Rousseau og Francois Voltaire um eðli 

mannsins. Nemendur lásu umfjöllun í Fornum tímum þar sem deiluefninu voru 

gerð ágæt skil en upplýsingar voru nokkuð takmarkaðar. Í samræðunum ræddu 

nemendur hvorum þeir væru sammála og hvaða ástæður lægju þar að baki. 

Yfirleitt voru það persónulegar ástæður en einnig vísuðu nemendur til fyrri 

þekkingar, einhvers sem þeir höfðu lesið eða lært annarsstaðar. Nemendur 

sýndu almennt sínar bestu hliðar, báðu um frekari útskýringar og virtu 

sjónarmið annarra. Þegar nemendur höfðu rætt þetta í nokkurn tíma stöðvaði 

ég samræðuna og sýndi myndband frá rannsóknarstofu sem nefnist Baby lab. 

Myndbandið sagði frá niðurstöðum nútíma rannsókna sem virðast styrkja 

málstað Voltaire, þ.e. að samfélagið haldi aftur af neikvæðum hvötum 

mannsins. Viðbrögð nemenda voru almennt mjög þroskuð og upplýst. Í ljósi 

nýrra upplýsinga skiptu margir nemendur um skoðun. Einn af nemendunum 

sem höfðu verið hvað mest á bandi Rousseau sagði: „Enn hafa samt báðir 

eitthvað til síns máls en sjónarmið Voltaire meikar samt meira sens núna.“ Það 

þóttu mér góð ummæli, enda tilgangur æfingarinnar ekki að fá nemendur til 

taka upp eina skoðun eða aðra. Heldur sjá að sjónarmið annarra skipta máli og 

að það sé í lagi að skipta um skoðun í ljósi nýrra upplýsinga. Nemendur tóku 

þessu ekki sem einhverskonar lokasönnun í þessu aldagamla deilumáli heldur 

aðeins sem gagnlegu innleggi í samræðuna. Í þessu tilfelli sýndu nemendur 

djúpan skilning á viðhorfum ígrundaðrar hugsunar, sérstaklega ábyrgð og 

einbeitni.   

Eitt af þeim atriðum sem mig langaði til að kanna var þátttaka kennara í 

samræðunum. Ég hef stundum fengið það á tilfinninguna að ég gefi nemendum 

ekki nægt færi á að koma skoðunum sínum á framfæri og ræða við aðra 

nemendur á jafnræðisgrundvelli. Í gegnum starfendarannsóknina prófaði ég 

nokkrar nálganir í samræðunum. Ég byrjaði á að stjórna samræðunum og tala 

mest sjálfur en undir lokin hafði ég alveg dregið mig í hlé og látið nemendur 

um að stýra samræðunum. Rýnihóparnir fjölluðu um þetta atriði og orðræðan 

kom mér nokkuð á óvart. 
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Mér fannst í þeim umræðum þar sem kennarinn tók beinan eða óbeinan þátt, 

mér fannst það yfirleitt þægilegt því að þá sko var öllum spurningum sem ég 

hafði þá fyrir, svarað í þeim umræðum. Annars hefði það endað á því að ég 

hefði bara spurt að þeim sjálfur að sjálfsögðu en það hjálpaði mér allavega mjög 

mikið og gaf mér svona frekari byr undir vængi í umræðutímum með 

nemendum seinna meir. ...en svo þekki ég líka aðra krakka sem fannst þetta 

alveg bara hræðilegt hvað kennarinn skipti sér lítið af, bara vissu eða skildu 

ekki neitt og svona ...mjög skiptar skoðanir... Sérstaklega ef þú þorðir ekki að 

spyrja, það getur verið rosalega vont (Nemendur í rýnihópi A). 

 

Öfugt við það sem mig hafði grunað þótti nemendum betra að kennarinn tæki 

þátt í samræðunum með beinum eða óbeinum hætti. Þegar kennarinn hélt sig 

að mestu leyti til hlés urðu sumir þeirra óöruggir og áttu erfitt með að fylgja 

þræðinum. Það er samt mikilvægt að muna að markmiðið með samræðunum 

er einmitt að nemendur spyrji spurninga og hjálpist að við að svara þeim. 

Hlutverk kennarans er ekki að veita svör heldur að hjálpa nemendum að feta 

rétta braut og svara upp á eigin spýtur með því að nota þá þekkingu sem hann 

hefur lært (Copeland, 2005, bls. 62). Hér þarf því að sigla milli skers og báru. 

Kennarinn þarf að veita nemendum nægan stuðning og vísa þeim rétta leið án 

þess þó að taka af þeim völdin til að komast að sjálfstæðri niðurstöðu. 

Sum af þeim vandamálum sem komu upp eru sennilega þau sömu og allir 

kennarar á öllum tímum þurfa að kljást við. Stundum einokuðu einstakir 

nemendur samræðuna og sumir reyndu sitt besta til að hleypa þeim upp. Í 

seinustu samræðu vetrarins var ætlunin að ræða um nýfrjálsa þræla og fyrstu 

kvenréttindasamkunduna frá 1848. Nemendur höfðu fyrst aflað sér 

bakgrunnsþekkingar í kennslubókinni og síðan fengið frumtexta til að rýna í. 

Nemendur unnu víðsvegar um skólann og ég gekk samviskusamlega á milli og 

fylgdist með. Að lokum skyldu nemendur koma saman aftur í kennslustofunni 

til að eiga samræðu um það sem þeir höfðu kynnt sér. Flestum hópunum gekk 

vel en í einum þeirra virtist samræðan ekki ætla að komast af stað. Ég vissi að 

nemendurnir höfðu lesið og undirbúið sig vegna þess að þeir höfðu látið mig 

vita áður en þeir fengu leyfi til að fara í frímínútur. Þegar ég þrýsti á um hvers 

vegna illa gengi þrátt fyrir að þeir segðust hafa klárað var svarið óvenju 

hreinskilið: „Við vorum sennilega bara að ljúga“. 

Ég hafði tekið þá ákvörðun í upphafi að samræðurnar yrðu ekki hluti af 

formlegu námsmati, ekki yrði gefin einkunn. Helstu rökin voru þau að slíkt 
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mat væri e.t.v. nokkuð huglægt, sumir nemendur fyndu fyrir óþægilegri pressu 

að segja eitthvað gáfulegt og samræðurnar væru nægilega skemmtilegar til að 

vera verðlaun í sjálfu sér. Það gekk sumpart eftir en tveir mismunandi hópar 

nemenda áttu erfitt með að taka þátt. Annarsvegar voru það nemendur sem 

glíma við einhverskonar kvíða eða finnst óþægilegt að tala fyrir framan aðra. 

Hinsvegar voru það nemendur sem nenntu ekki eða vildu ekki gera nokkuð 

nema það væri formlegur hluti af námsmati. Á þessum hópum verður að taka 

með ólíkum ráðum. Mér gekk vel að vinna með þeim fyrrnefnda með því að 

búa til persónulega áætlun þar sem lítil skref voru stigin í einu til aukinnar 

þátttöku. Síðarnefndi hópurinn reyndist erfiðari viðureignar en eitt af því sem 

reyndist ágætlega var að bjóða upp á val á milli texta. Þannig fannst nemendum 

þeir hafa meiri stjórn á eigin námi.  

 

 

5.4 Þekking eða gagnrýnin hugsun 

Eftir að 1. hluta starfendarannsóknarinnar lauk læddist að mér óþægilegur 

grunur. Ég gat ekki annað en hugsað að andstæðingar gagnrýninnar hugsunar 

hefðu haft rétt fyrir sér. Nemendur voru ekki tilbúnir í svo metnaðarfullt 

verkefni sem þjálfun gagnrýninnar hugsunar er. Þekking og grunnfærni verður 

að koma á undan, annars verður hugsunin hvorki fugl né fiskur. Spurningarnar 

sem nemendur skrifuðu hjá sér voru grunnar og óspennandi. Nemendum gekk 

almennt illa að búa til tengingar og hugsa á gagnrýninn hátt.  

Tónninn í dagbókarskrifum mínum eftir þennan fyrsta hluta var frekar 

neikvæður og ég taldi að ég hefði e.t.v. haft of mikla trú á nemendum mínum. 

Einkunnir nemenda voru almennt nokkuð lægri en ég átti að venjast, þver öfugt 

við það sem ég hafði búist við. Eftir því sem leið á gerði ég mér grein fyrir því 

að vandinn lá kannski ekki hjá nemendum heldur mér sjálfum. Smám saman 

komst ég að þeirri niðurstöðu að svona fór í upphafi vegna þess að: 1) 

Leiðbeiningar voru ekki nógu skýrar. Nemendum var hent út í djúpu laugina 

og sagt að synda. Gagnrýna hugsun þarf að þjálfa með markvissari hætti. 2) 

Læsi og viðhorf nemenda skipta meira máli en „skortur á þekkingu“.  

Þó svo að ég sé enn ákveðnari en áður í að kenna gagnrýna hugsun hef ég 

þó öðlast mun meiri virðingu fyrir þekkingu en ég hafði áður. Reynsla mín er 

sú að þekking gerir hugsun skýrari, markvissari og frjórri. Það á bæði við um 
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sjálfan mig og mína þekkingu á kennslufræði og þekkingu nemenda minna á 

námsefninu. Ígrunduð og gagnrýnin hugsun getur ekki átt sér stað í tómarúmi 

og þeim mun meiri þekkingu sem viðkomandi býr yfir þeim mun frjórri verður 

jarðvegur hugsunarinnar. Vandinn við þá stefnu að leggja mikla áherslu á 

yfirferð námsefnis á kostnað gagnrýninnar hugsunar er sá að yfirferð tryggir 

alls ekki að þekking hafi orðið til í huga nemenda. Námskenningar og 

rýnihópaviðtöl nemenda eru í samræmi við reynslu mína og benda til þess að 

þekkingin skili sér betur fái nemendur að ígrunda námsefnið og takast á við 

það á gagnrýninn hátt. Þess vegna stendur valið ekki milli gagnrýninnar 

hugsunar og þekkingar heldur eru gagnrýnir kennsluhættir árangursrík leið til 

þess að öðlast þekkingu sem skilur eitthvað meira eftir en stig á prófi. 

Aðalnámskrá framhaldsskóla 2011 tengir sterklega saman gagnrýna 

hugsun og læsi í víðum skilningi. Þá eru allir grunnþættir menntunar sagðir 

„...eiga sér rætur í gagnrýninni hugsun, ígrundun, vísindalegum viðhorfum og 

lýðræðislegu gildismati“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

16). Í þessari starfendarannsókn hef ég haft þessi orð að leiðarljósi og leitast 

við að haga kennslu minni í samræmi við þau. Eitt af því jákvæða sem hlotist 

hefur af þessu verkefni er að mér finnst sem þekking mín hafi vaxið og 

starfskenning mín standi styrkari fótum en áður. Að samræma kenningu og 

starf gekk yfirleitt vel en ég mætti einnig nokkrum hindrunum. Þetta verkefni 

hefur sumpart verið óþægilegur spegill að líta í. Ég hef t.a.m. greinilega hangið 

of lengi í línulegri frásögn kennslubókarinnar með áherslu á 

staðreyndaþekkingu og yfirferð. Á sama tíma hef ég talið mig þjálfa gagnrýna 

hugsun en skort þekkingu og reynslu til að sinna því af myndugleik. Þær 

áskoranir sem bíða felast helst í því að halda áfram á þeirri braut sem hér er 

hafin. 
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6. Umræða 

Það bendir allt til þess að sátt ríki um að gagnrýnin hugsun sé eitt mikilvægasta 

markmið menntunar. Sú andstaða sem hér hefur verið fjallað um, t.d. frá E. D. 

Hirsch og sögukennsluskammdeginu, er komin nokkuð til ára sinna. Áhyggjur 

menntamanna af þekkingarleysi nemenda sinna og almennings halda hinsvegar 

áfram. Þann 2. febrúar 2016 birti Patrick 

Deneen, prófessor við Notre Dame 

háskólann, grein sem hann nefnir “How 

a generation lost its common culture“ 

(Deneen, 2016). Áhrifamiklir íslenskir 

menntamenn, þar á meðal Hannes 

Hólmsteinn Gissurarson og Kristján 

Kristjánsson, hafa deilt greininni á 

samfélagsmiðlum og tekið undir með 

Deneen. Þar lýsir hann áhyggjum af 

almennu þekkingarleysi nemenda sinna 

sem hann telur beina afleiðingu þeirrar 

menntastefnu sem nú sé rekin á 

Vesturlöndum. Deneen tekur mjög sterkt 

til orða og telur að markmiðið sé 

beinlínis að þurrka út sameiginlegt 

minni Vesturlandabúa undir yfirskini 

merkingarlausra hugtaka eins og 

„fjölmenningar“ og „gagnrýninnar 

hugsunar“. Afleiðingin sé sú að 

háskólanemendur séu almennt besta fólk 

en viti lítið sem ekkert (Deneen, 2016). Það verður ekki hjá því komist að 

benda á líkindin við orðræðu sögukennsluskammdegisins. Í báðum tilfellum er 

tekið sterkt til orða og af mikilli innlifun en rökin eru í skötulíki.  

Þessar áhyggjur Deneen eru að vissu leyti skiljanlegar en ég er ekki 

sammála því að þetta sé alvarlegt vandamál, hvað þá að sú færni sem komið 

hefur í stað þekkingarinnar sé merkingarlaus. Í fyrsta lagi vita nemendur okkar 

heilmikið, þeir vita bara ekki sömu staðreyndir og kennarar þeirra gera og hafa 

oft takmarkaðan áhuga á þeirri þekkingu. Áhuga má vekja með fjölbreyttum 

og lifandi kennsluaðferðum en að flytja allan staðreyndalærdóm fyrri kynslóða 

Mynd 5: Hannes hefur svipaða reynslu og Deneen 
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til þeirra yngri er erfiðara verkefni. Lykil spurningin er líka hvers vegna það 

ætti að vera markmið í sjálfu sér? Arnór Hannibalsson (1983) svaraði því með 

skýrum hætti, að þar væri sjálfstæði og samstaða þjóðarinnar undir. Það er 

skiljanlegt að nýfrjáls þjóð vilji standa vörð um sjálfstæðið og efla samstöðu 

þjóðarinnar með öllum tiltækum ráðum. 

Sjálfur er ég ekki sannfærður um að þessi rök eigi ennþá jafn vel við, að 

sjálfstæði þjóðar velti á söguþekkingu hennar. Auk þess eiga rök 

skólaþróunardeildarinnar úr sögukennsluskammdeginu jafnvel enn betur við í 

dag en þá. Íslenskt samfélag hafði þá gerbreyst á skömmum tíma og 

skólakerfið varð að bregðast við þeim breytingum eins og aðrar stofnanir 

samfélagsins. Síðustu ár og áratugi hefur tilvera okkar breyst enn hraðar en 

áður með auknu aðgengi að upplýsingum og fólksflutningum milli landa. 

Nemendur okkar eiga skilið að fá menntun sem býr þá undir líf og starf á 21. 

öldinni, ekki þeirri 20. Ég verð að vera sammála Halpern (2014) í því að 

gagnrýnin hugsun sé mikilvægasta færni 21. aldar. 

Ég skil hinsvegar þá mannlegu þrá að vilja tilheyra stærri hópi. Að finna 

fyrir samstöðu og skilningi á eigin lífsviðhorfum og áhugamálum er mikils 

virði. Ég var 25 ára þegar ég byrjaði að kenna í framhaldsskóla. Það var frábær 

tilfinning að geta vísað til sameiginlegrar þekkingar, nemendur skildu allar 

mínar vísanir og brandara. Núna 8 árum síðar skilur enginn þegar ég vísa til 

hljómsveitarinnar Nirvana og enginn man eftir að hafa séð tvíburaturnana falla 

í beinni útsendingu. Ég skil aftur á móti ekki afhverju Justin Bieber er vinsæll 

og á ekki snjallsíma. Það er einmanalegra og það er erfiðara en áður að finna 

sameiginlegan flöt á viðfangsefninu. En slíkar hugsanir benda til þess viðhorfs 

að kennsla sé einstefnugata, miðlun þekkingar frá kennara til nemenda.  

Mín reynsla er sú að kennsla sé víxlverkandi í eðli sínu. Ég hef sennilega 

lært jafn mikið af nemendum mínum og þeir af mér. Í samfélagi þar sem 

einlægur áhugi og opinn hugur ráða ríkjum verða til tengingar vegna þess að 

fólk deilir þekkingu sinni og skoðunum án þess að óttast að vera fordæmt fyrir 

þekkingarleysi. Það er ekki einhver ákveðin stærð þekkingar sem nemendur 

þurfa að læra, hún er ekki möguleg, til þess er of mikil þekking til. Auk þess 

eru einsleit þjóðríki á hröðu undanhaldi og það er þróun sem verður vart 

stöðvuð úr þessu, hvort sem fólki líkar það betur eða verr. Sameiginleg þekking 

heillar þjóðar er að verða pólitískur ómöguleiki. Þess í stað verðum við að 

leggja áherslu á gagnrýna og ígrundaða hugsun með öllu sem því fylgir. Við 

verðum að virða ólíka þekkingu og ólíkar skoðanir. Taka þeim með opnum 
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huga og gagnrýnu hugarfari. Í stað þess að gráta forna tíma þegar 

nemendahópurinn var einsleitur og allir hlógu að bröndurum kennarans þurfa 

kennarar 21. aldar að byggja tengsl sín við nemendur á gagnkvæmri virðingu 

og áhuga. 

Þeir Hannes og Kristján eru alls engir andstæðingar gagnrýninnar hugsunar 

en þeir virðast báðir hafa áhyggjur af dvínandi menningarlæsi. Það er að vissu 

leyti hægt að taka undir það þar sem þjálfun gagnrýninnar hugsunar er tímafrek 

og sjálfur varð ég að minnka námsefnið til að skapa rými fyrir þjálfun, hæfni 

og færni. Auk þess hefur framhaldsskólinn víðast verið styttur um ár sem 

dregur enn úr því efni sem unnt er að komast yfir. Hinsvegar deili ég ekki 

þessum áhyggjum vegna þess að þó ég hafi komist yfir minna efni en áður tel 

ég að nemendur öðlist meiri 

þekkingu með því að leggja áherslu 

á gagnrýna og ígrundaða hugsun. 

E. D. Hirsch lagði mikla áherslu á 

læsi í víðum skilningi sem og 

núgildandi aðalnámskrá. Þær 

áherslur samrýmast vel þjálfun 

gagnrýninnar hugsunar. Nokkrar 

vísbendingar eru um að lestur með 

gagnrýnu hugarfari leiði til dýpri 

skilnings og aukinnar þekkingar 

sem varir lengur en 

yfirborðskenndari lestur. Það 

mælir vonandi enginn með því að 

við hverfum aftur til 

utanbókarlærdóms. 

Nákvæmlega hvaða sögu við kennum í framhaldsskólum gæti verið 

skurðpunkturinn þar sem hægt væri að sætta sjónarmið gagnrýninnar hugsunar 

og menningarlæsis. Að nemendur læri um sameiginlega menningu þjóðarinnar 

með gagnrýnum hætt. Það er reyndar óvíst að það dugi til að sefa þá sem vilja 

efla samstöðu þjóðarinnar gegnum sögukennslu. Sjálfur hef ég lagt 

höfuðáherslu á Evrópusögu í minni kennslu. Ein ástæðan er sú að mínir 

nemendur læra flestir eingöngu Íslandssögu í grunnskóla og skortir frekari 

þekkingu um umheiminn. Það eru niðurstöður óformlegra kannana sem ég geri 

í upphafi hvers skólaárs. Auk þess hef ég oft fengið spurninguna: „Hvers vegna 

Mynd 6: Kristján Kristjánsson spyr hvers vegna saga sé 

ekki skyldufag 
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lærum við nánast ekkert um sögu Asíu“ en aldrei „Hvers vegna lærum við ekki 

meiri Íslandssögu“. Ég er því opinn fyrir því að leggja meiri áherslu á 

Íslandssögu en frumkvæðið að slíkri áherslubreytingu yrði líklega að koma 

ofan frá. Það má svo spyrja sig hvort versnandi staða sögukennslu almennt hafi 

eitthvað með þessi átök að gera. Umfang sögukennslu í grunn- og 

framhaldsskólum hefur minnkað hratt síðustu áratugi og nú er svo komið að 

boðið er upp á námsbrautir í framhaldsskólum án nokkurar sögukennslu eins 

og Kristján Kristjánsson bendir á. Ég get ekki annað en velt því fyrir mér hvort 

þeir sagnfræðingar sem studdu skólarannsóknardeildina í 

sögukennsluskammdeginu hafi óafvitandi skrifað undir hægfara dauða 

sögukennslunar. Talsmenn menningarlæsis hafa e.t.v. ekki séð tilgang í að 

styðja sögukennslu sem fjallaði um menningu annarra ríkja og þess vegna 

snúið sér að íslenskunni.    

 

6.1 Saga af klippingu 

Fyrir nokkrum árum fór ég í klippingu, sem ég hafði reyndar gert oft áður og 

hef gert síðan. En þetta tiltekna skipti var sérstakt fyrir nokkurra hluta sakir. 

Ég fór á stofu sem ég hafði ekki komið á áður og þar tók á móti mér ung kona 

sem hófst þegar handa að snyrta á mér hárið. Hún byrjaði síðan að spjalla við 

mig eins og við værum gamlir kunningjar, sem mér hefur reyndar alltaf þótt 

dálítið vandræðalegur siður hjá hársnyrtifólki. Það kom flatt upp á hana þegar 

ég tjáði henni að ég væri sögukennari, til þess var ég alltof ungur að hennar 

mati. Þá sagði hún mér í óspurðum fréttum að hún hefði alltaf átt í vandræðum 

með að læra sögu. Hún væri að læra hársnyrtiiðn í einum af stærri 

fjölbrautarskólum landsins en sagan héldi dálítið aftur af henni. Ég spurði ekki 

nánar út í hvaða leið hún færi í gegnum námið eða hvort sagan væri skyldufag 

og reyndi kurteisislega að eyða talinu.  

Hún var hinsvegar komin á nokkurt flug og sagði nokkuð sem hefur setið í 

mér allar götur síðan: „Það er kannski ekki margt sem ég veit um sögu en ég 

veit samt að við urðum kristin árið 1990 en ég man bara aldrei hvort það var 

fyrir eða eftir krist.“ Með nokkrum erfiðismunum náði ég að halda andlitinu 

og forðast að gera samtalið enn vandræðalegra en orðið var. Að klippingunni 

lokinni stóð ég upp, borgaði henni uppsett verð, sem var 5.600 krónur og gekk 

síðan út. Þetta var ágætis klipping sem ég fékk og ég var nokkuð ánægður með 
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hana þótt mér þætti verðið í hærri kantinum. Öll heimsóknin tók vel innan við 

20 mínútur en hefur orðið mér tilefni til ígrundunar í nokkur ár. 

Hvenær Íslendingar tóku kristna trú er ein af þessum staðreyndum sem ég 

hélt að allir Íslendingar væru með á hreinu. Eftir því sem ég hugsa meira um 

þetta er ég tilbúinn til að fallast á það að hársnyrtistúlkan hafi kannski ætlað að 

segja 999 en hafi bara mismælt sig svona illa. Hitt er aftur verra, að geta ekki 

komist að því með rökhugsun hvort Íslendingar tóku kristna trú fyrir eða eftir 

Kristsburð. Staðreyndirnar, ártalið og tímaröð atburða, skipta alls engu máli 

fyrir þennan tiltekna einstakling. Hún er alveg jafn fær í sínu sínu fagi þó hún 

sé ekki með þetta á hreinu og hún mun líklega verða með hærri nettó tekjur en 

meðal sögukennari yfir æfina. Skortur á söguþekkingu mun líklega aldrei há 

henni í starfi nema kannski að hún klippi fleiri sögukennara sem geta síður 

setið á sér. Ef hún þarf síðan nauðsynlega á því að halda að vita eitthvað býr 

hún alveg örugglega yfir færni til að geta flett því upp í snjallsímanum sínum. 

Einstök sagnfræðileg þekkingaratriði, ártöl, nöfn á einstaklingum eða tímaröð 

atburða skipta venjulega einstaklinga alls engu máli. Þeir eru fullfærir um að 

sinna störfum sínum og hverskonar hugðarefnum án þess að vita eitthvað sem 

„allir eiga að vita“. 

Þessi ágæta hársnyrtistúlka býr hinsvegar í samfélagi þar sem ríkir lýðræði. 

Hún hefur atkvæðisrétt og hennar atkvæði gildir nákvæmlega jafnmikið og 

mitt. Hún er líka þátttakandi í frjálsu samfélagi og kapítalísku hagkerfi. Hún 

þarf að taka ákvarðanir um hverskonar lán hún ætlar að taka, hvort við ættum 

að leyfa hitt eða banna þetta og hvort hennar hagsmunum sé betur borgið innan 

eða utan Evrópusambandsins. Færni í gagnrýninni hugsun, að geta ígrundað 

mikilvæg málefni út frá forsendum og komist að rökréttri niðurstöðu er 

mikilvægt fyrir hana persónulega og okkur öll sem búum í sama samfélagi. Þá 

sem ekki búa yfir slíkri færni er auðveldara að blekkja til fylgilags við 

skaðlegar stjórnmálahugmyndir eða til kaupa á varningi sem lofar árangri sem 

engin innistæða er fyrir. Hennar ákvarðanir hafa áhrif á allt samfélagið og þess 

vegna er samfélag aðeins jafn gott og þeir einstaklingar sem það skipa. 

Það er eftir sem áður eitt mikilvægasta verkefni allra kennara að undirbúa 

nemendur undir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi, sbr. lög um framhaldsskóla. 

Rétta leiðin til þess er ekki að kenna nemendum staðreyndir sem einhverjum 

kennurum eða ráðamönnum þykja nauðsynlegar. Mikilvægara er að þjálfa 

nemendur í gagnrýninni og ígrundaðri hugsun sem gagnast nemendunum 

sjálfum, og samfélaginu öllu, í gegnum lífið en ekki bara fram að næsta prófi. 
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Við þjálfun gagnrýninnar hugsunar munu nemendur síðan óhjákvæmilega læra 

gríðarlegan fjölda staðreynda. Hverjar þær eiga að vera er ég ekki svo viss um 

en hygg að það sé rétt skref að eftirláta hverjum skóla að velja það námsefni 

fyrir sig. Það er hægt að halda því fram með nokkrum rökum að betra sé að 

hver kennari leggi eigin áherslu í vali á námsefni enda hafi hann meiri áhuga 

og þekkingu á sumu en öðru. Best væri síðan að hver nemandi gæti valið 

viðfangsefni sem hentar áhuga hvers og eins. Hvaða áhrif þetta hefur á 

þjóðarvitund og þjóðerniskennd Íslendinga veit ég lítið um. En það er umræða 

sem er vert að taka með gagnrýnu hugarfari á öðrum vettvangi en hér.  

 

6.2 Samræða um söguna 

Það er mikilvægt að læra sögu en það enn mikilvægara að læra af sögu. Ég hef 

lengi verið þeirrar skoðunar að sagan hafi einungis vægi að því marki sem hún 

varpar ljósi á samtíma okkar. En það er nú reyndar svo að sagan öll er svo 

þrungin merkingu að það fer kannski helst eftir því hver það er sem les hana 

hvaða merkingu þar er að finna hverju sinni. Hver og einn lesandi skapar sína 

eigin merkingu með því að tengja nýjar upplýsingar við eldri viðhorf og 

þekkingu. Með því að eiga samræðu við aðra getum við síðan deilt merkingu 

okkar með öðrum og aukið við þekkingu okkar með nýju sjónarhorni. 

Samræður þar sem þátttakendur ræða með opnum huga og af ábyrgð, er 

hugsanlega mikilvægasta kennsluaðferð sem hægt er að beita. Það þarf ekki að 

rannsaka samtímann lengi til að átta sig á hvers vegna. Opinber umræða 

einkennist af einhliða málflutningi og fastheldni við skoðanir. Eins og skoðanir 

manna séu svo samofnar sjálfinu að allar breytingar þar á leiði til brotinnar 

sjálfsmyndar. Almenn tregða til að viðurkenna að talsmenn andstæðra 

sjónarmiða hafi eitthvað til síns máls virðist vera partur af mannlegu eðli. 

Auk þess má benda á að þeir miðlar sem við notum hvað mest á internetinu 

læra á hegðun okkar í gegnum hvern einasta músarsmell. Þeir sýna okkur meira 

af því sem okkur líkar og minna af því sem okkur líkar ekki og þrengja þannig 

sjónarhorn okkar. Ég hef enga trú á því að Íslendingar muni nokkurn tímann 

verða sammála um öll mikilvæg málefni. Til þess erum við of ólík, höfum ólíka 

sögu, hagsmuni, trúarbrögð og nú síðustu ár ólíkan uppruna. Við getum 

hinsvegar auðveldlega sameinast um ákveðin grundvallar gildi og viðhorf. Að 
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hlusta á aðra með opnum huga og taka ábyrga afstöðu sem byggir á gildum 

rökum og upplýsingum í stað hræðslu og fordóma. 

Hvað sjónarmið menningarlæsis og vernd sjálfstæðis varðar get ég alveg 

tekið undir að það séu mikilvæg markmið. Það sem meira er þá tel ég að þau 

séu ekki ósamrýmanleg þjálfun gagnrýninnar hugsunar eða fjölmenningarlegri 

kennslu. Það gildir allavega um menningarlæsið en ég er kannski ekki alveg 

jafn viss um sjálfstæðið. Ætti þjóð að verja sjálfstæði sitt vegna sögu sinnar og 

menningar eða vegna þeirra lífskjara sem það hefur í för með sér? Eiga hjón 

að hanga saman af gömlum vana eða deila lífinu vegna þess að það gerir báða 

aðila hamingjusama? Sagan hefur verið misnotuð í pólitískum tilgangi ótal 

sinnum út um allan heim, henni snúið á hvolf og hún rangtúlkuð. Það er ekki 

hægt að læra nægilega mikla sögu til að vinna gegn slíkum tilburðum. En það 

geta allir lært af sögunni og það er líklega mikilvægasti eiginleiki sem við 

færum komandi kynslóðum. 
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Fylgiskjal 1 – Umræðuspurningar vegna rýnihópaviðtala 

 

  



99 

Fylgiskjal 2 – Dæmi um matsblað vegna vinnubókar 

 

Vinnubók – Skil 1 af 3 

 

Skil – 15% 

 

Er allt í vinnubókinni sem á að vera þar? Já  ____ Nei(Hvað?)________________          

 

Var vinnubókinni skilað á réttum tíma? Já _____ Nei (frádráttur) _____________ 

 

Stig af 15/ __________ 

Frágangur – 15% 

 

____ Góður frágangur, nemandi notar liti eða annað til að gera glósur aðgengilegri.  

 

____ Frágangur gæti verið betri en glósur eru læsilegar og auðvelt að nálgast upplýsingar. 

 

____ Frágangi verulega ábótavant. Glósur illa skipulagðar og erfitt að nálgast upplýsingar. 

 

Stig af 15/ ___________ 

Gæði – 70%  

 

____ Glósur eru vel ígrundaðar, ekki of stuttar eða langar og fjalla um mikilvægustu atriði 

námsefnisins. Spurningar/vangaveltur bera vott um góða gagnrýna hugsun. 

 

____ Glósur eru ígrundaðar, kannski of stuttar eða langar en fjalla oftast um mikilvægustu 

atriði námsefnisins. Spurningar/vangaveltur bera vott um nokkra gagnrýna hugsun.  

 

____ Glósur eru ekki vel ígrundaðar, of stuttar eða langar og fjalla sjaldan um mikilvægustu 

atriði námsefnisins. Spurningar/vangaveltur bera sjaldan vott um gagnrýna hugsun. 

 

Stig af 70/ ___________ 

 

 

Samtals: __________ /100 
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Fylgiskjal 3 – Nemendur kanna og ígrunda eigin forþekkingu 

 

 

 

Spurningar úr kafla I-2 

 
1. Var Napóleon Bonaparte góður eða slæmur þjóðhöfðingi? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
2. Hvers vegna heldur þú það? Hvaða rök eða ástæður eru fyrir því? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Hversu gott eða slæmt telur þú svar þitt við spurningum 1 og 2 vera? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
4. Hvers vegna er þetta gott eða slæmt svar? 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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5. Hvaða þekkingu vantar þig til þess að geta svarað spurningum 1 og 2 betur? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

6. Búðu til a.m.k. 5 spurningar sem þú telur að gott væri að vita svörin við áður en 

spurningum 1 og 2 er svarað. 

 

a. ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

b. ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

d. ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

e. ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

f. ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

g. ____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 4 – Spurningar til að byggja upp þekkingargrunn  

Spurningar úr kafla I-2 

 

1. Hvaða ár lauk frönsku byltingunni? 

a. Hver tók þá við völdum? 

2. Hver var Napóleon Bonaparte? 

a. Hvaðan kom hann og hvernig varð hann frægur? 

3. Á hvaða hátt gerði franska byltingin Napóleon kleift að komast til valda? 

4. Hvað var Napóleon hár í cm talið? 

5. Hvernig tók Napóleon á málefnum kirkjunnar í Frakklandi? 

a. Hvers vegna heldur þú að hann hafi gert það? 

6. Hvað var Code Napóleon og hvað hafði hún í för með sér? 

a. Hvað finnst þér um innihald Code Napóleon? 

7. Hver eru helstu einkenni Bonapartisma? 

8. Hvort einkenndist keisarastjórn Napóleons heldur af friði eða ófriðið? 

a. Hvers vegna heldur þú að það hafi verið? 

9. Hverjir tókust á í orustunni við Trafalgar og hverjar urðu afleiðingar hennar? 

10. Hvað var meginlandsbannið? 

11. Á árunum eftir 1806 var stórríki Napóleons hvað stærst. Stóð þetta ríki styrkum 

fótum eða var það ótryggt? 

a. Hvers vegna? 

12. Hvernig fór Rússlandsherferð Napóleons árið 1812? 

a. Hverjar urðu afleiðingarnar fyrir Napóleon? 

13. Hvað gerðist í Waterloo í Belgíu í júní árið 1815? 

14. Hver urðu endalok Napóleons? 

15. Í hverju felst arfleifð Napóleons? 

16. Hvað finnst þér einkenna góða þjóðhöfðingja? 

17. Var Napóleon Bonaparte góður eða slæmur þjóðhöfðingi? 

a. Hvers vegna heldur þú það? Hvaða rök eða ástæður eru fyrir því? 

18. Hefur skoðun þín á Napóleon Bonaparte breyst síðan í fyrstu kennslustund? 

a. Já: Hvernig og hvers vegna? 

b. Nei: Hvers vegna ekki? 

19. Renndu yfir spurningarnar hér að ofan. Merktu við á blaðinu hvaða spurningar 

þér þóttu gagnlegar annarsvegar og óþarfar hinsvegar sem undirbúningur fyrir að 
svara spurningu 17.  


