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Ágrip 
Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða hvernig þróunarverkefnið 
Hugleikur – samræður til náms hefur tekist og kanna viðhorf kennara og 
nemenda til verkefnisins. Rannsóknarspurningin er: Virkar Hugleikur?  

Kveikjuna að þessu verkefni má rekja til vinnustofu Hugleiks í 
Háskólanum á Akureyri haustið 2015. Hugleikur er heiti á þróunarverkefni 
sem kennaradeild Háskólans á Akureyri og miðstöð skólaþróunar við sama 
skóla vinna að í sameiningu. Verkefninu er ætlað að rannsaka áhrif samræðu 
á nám og kennslu og er ætlunin að búa til námskeið í samræðuaðferðum 
handa kennurum á öllum skólastigum. Eftir að hafa fengið að fylgjast með í 
vinnustofu Hugleiks vildi ég vita meira.  

Gerð var eigindleg rannsókn þar sem settir voru saman rýnihópar úr 
röðum nemenda og kennara á öllum skólastigum. Alls voru rýnihóparnir sjö 
talsins, tveir kennarahópar og fimm nemendahópar og voru þrír til níu 
þátttakendur í hverjum rýnihópi. Viðtölin voru afrituð orðrétt og þau síðan 
þemagreind. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar sýna að kennarar og nemendur eru 
almennt ánægðir með Hugleik. Fannst bæði kennurum og nemendum þeir 
hafa lært mikið af samræðum í námi. Töldu nemendur að með samræðum 
haldi þeir frekar athygli í kennslustundum og séu betri í að setja sig í spor 
annarra. Kennarar merktu jákvæðan mun á nemendum sínum og töldu þá 
meðal annars betri hlustendur eftir Hugleik. Þá fundu þeir mun á sjálfum sér 
á jákvæðan hátt og fannst þeir á vissan hátt betri kennarar. Engu að síður 
töldu þeir vanta upp á efni og höfðu orð á því að setja þyrfti upp góðan 
hugmyndabanka sem auðvelt væri að vinna í. Einnig vildu kennarar meina að 
samræðuaðferðin sé góð leið til að vinna með þá þætti aðalnámskrár sem 
snúa að gagnrýninni hugsun. Enn fremur virðist samræðuaðferðin henta vel 
fyrir þá nemendur sem standa höllum fæti eða eru með einhvers konar 
greiningar. 
 





 

Abstract 
The main purpose of this research was to take a closer look at how the 
developmental project Hugleikur – samræður til náms, has succeeded and 
take a look at what teachers and students think of this project. The thesis 
question is: Does Hugleikur work?  

The idea for the project could be said to come from a workshop for 
Hugleikur in the University of Akureyri in the fall of 2015. Hugleikur is the 
name of a collaborative developmental project between the Faculty of 
Education at the University of Akureyri and the Centre for school 
development at the same school. The project is designed to investigate the  
influence of discussion in learning and teaching and the intention is to have a 
seminar in discussion techniques for teachers at all levels of teaching. After 
watching the workshop for Hugleikur I was interested to find out more. 

The research was qualitative where focus groups were made up of 
students and teachers from all levels of schooling. There were seven focus 
groups, two made up by teachers and five of students and each group had 3–9 
participants. The interviews were transcribed verbatim and then divided into 
themes. 

The main results of this research show that teachers and students are, in 
general, happy with Hugleikur. Both teachers and students thought they had 
learned a lot from discussion in class. The students thought that with 
discussion they would be more focused in class and find it easier to see things 
from other perspectives. The teachers said they found a positive difference in 
their students and considered them to be better listeners after doing 
Hugleikur. They also felt a positive difference in themselves and felt that in a 
way they were better teachers. Nonetheless they thought the project needed 
more material and said that a good collection of ideas that would be easy to 
work with was necessary. The teachers also thought that the discussion 
method was a good way to work with those parts of the national curriculum 
related to critical thinking. Furthermore the discussion method seemed well 
suited for those students that have trouble with their studies or those who 
have been diagnosed with some sort of learning disabilities.
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1. Inngangur 
Í samfélagi manna eru samræður ein helsta tjáskiptaleiðin. Fólk á samskipti 
með því að tala saman og hlusta hvert á annað. Samskipti eiga sér stað á 
margvíslegum stöðum, í vinnu, skóla og fjölskyldu. En mannfólkið verður að 
vera fært um að eiga samskipti á farsælan hátt og geta leyst ágreiningsmál 
komi þau upp (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 25). Samræðulist er 
aðferð sem Grikkir notuðu við iðkun heimspeki en samræðuaðferðin felst í að 
spyrja spurninga, fá svör og spyrja nánar og svo koll af kolli og er oft kennd 
við Sókrates. Var það vilji Sókratesar að nota viðræður og spurningar til að 
kenna mönnum að hugsa (Platón, 2009, bls. 124; Gunnar Dal, 2006, bls. 
360).  
Það hljóta flestir að kannast við þá kennsluaðferð þegar kennari stendur 

fremst í skólastofu og heldur fyrirlestur án þess að gefa nemendum færi á að 
tjá sig. Kennsluefninu er komið fyrir í huga nemenda með innlögnum sem 
eru mislangar. En ætli nemendur læri mest af því að hlusta á kennara þylja 
upp staðreyndir og kennsluefni? 

Við miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri er þróunar- og 
rannsóknarverkefni í gangi er ber nafnið Hugleikur - samræður til náms. 
Verkefnið hófst haustið 2014 og er það unnið í samstarfi við kennaradeild 
Háskólans á Akureyri, miðstöð skólaþróunar við sama skóla og valda leik-, 
grunn- og framhaldsskóla á Akureyri. Verkefninu er ætlað að rannsaka áhrif 
samræðu á nám og kennslu og því er meginmarkmið verkefnisins að búa til 
og þróa námskeið í samræðuaðferðum til handa kennurum á öllum 
skólastigum. Í þróunarferlinu er kennurum kennd samræðuaðferð sem þeir 
síðan nota og þjálfa á vettvangi með nemendum (Miðstöð skólaþróunar, e.d.). 
Þeir skólar sem vilja efla samræðufærni nemenda sinna og kennara í starfi 
skólans geta tekið þátt í verkefninu og stefnt er á að það ferli fari í gang 
skólaárið 2016–2017. Í þróunarverkefninu verður lögð áhersla á að kennarar 
öðlist færni til að nota samræðu og samþætta hana við daglegt starf. Vonast 
er til að með verkefninu auki kennarar þekkingu, leikni og hæfni sína til að 
virkja nemendur til samræðu um námsefni og gera það á skapandi og 
gagnrýninn hátt. Kennsla fyrir Hugleik fór fram í vinnustofum fyrir kennara 
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þar sem farið var yfir samræðuaðferðir og kennurum gefið tækifæri á að 
prófa sig áfram. Alls voru vinnustofur sex talsins, þrír klukkutímar í senn. 
Áhrif aðferðarinnar voru síðan tekin saman með rýnihópaviðtölum við 
kennara og nemendur Hugleiks.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna viðhorf þátttakenda Hugleiks til 
verkefnisins og hvernig það hefur gengið. Eins er tilgangurinn að meta hvort 
samræðuaðferðin sé vænleg leið til kennslu og hvort kennarar og nemendur 
merki einhvern mun á kennslu og skilningi á námsefni eftir að hafa notað 
samræður í námi. Markmið rannsóknarinnar er að finna út hversu vel hefur 
tekist að útfæra þróunarverkefnið Hugleik og kanna viðhorf kennara og 
nemenda Hugleiks á samræðum í námi og hvernig þeim hefur líkað þátttaka í 
verkefninu. Leitast verður við að fá svör um hvort samræðuaðferðir til 
kennslu skili sér og þá hvernig. 

Upphafið að vali á rannsóknarefni má rekja til þess tíma sem ég var í 
vettvangsnámi við framhaldsskóla. Leiðsagnakennarinn minn var duglegur að 
bjóða mér með á alls kyns viðburði tengda skólanum og starfi hans sem 
kennari. Svo fór að mér var boðið með í vinnustofu í Hugleik. Þar heillaðist 
ég af þróunarverkefninu og hvíslaði því að leiðsagnakennaranum mínum að 
ég ætti nú bara að reyna að komast að í þessu verkefni. Ég setti mig í 
samband við einn af verkefnastjórum Hugleiks sem vildi glaður fá mig með í 
það verkefni að vinna úr rýnihópaviðtölum sem átti að taka við nemendur og 
kennara. Ég tók þátt í undirbúningi, vinnustofum og nokkrum viðtölum við 
rýnihópa.  

Í þessari rannsókn er stuðst við efni sem fjallar um samræður og 
sókratískar kennsluaðferðir og þeim gerð skil. Spurningin sem ég leitast við 
að svara er: Virkar Hugleikur? Til að finna svar við þeirri spurningu legg ég 
upp með nokkrar undirspurningar sem samdar eru sérstaklega fyrir hvern 
rýnihóp fyrir sig. 

Til að svara rannsóknarspurningunni skoðaði ég fræðilegar heimildir um 
rannsóknir og annað efni sem tengist efninu. Ég notaði eigindlega 
aðferðafræði til að fá svör við spurningum mínum. Viðtölin voru í formi 
rýnihópa kennara og nemenda, alls sjö talsins.  

Von mín er að rannsóknin muni ná að skýra út viðhorf kennara og 
nemenda til Hugleiks. 

Ritgerðin skiptist í sex kafla auk ágrips og formála. Á eftir inngangi 
kemur annar kafli sem er fræðileg umfjöllun um samræðuaðferð, sögu 
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samræðunnar, tengingu við skólastarf og hvernig samræðan tengist ýmsum 
þáttum aðalnámskrár. Í þriðja kafla verða rannsókninni gerð skil. Gerð verður 
grein fyrir rannsóknaraðferð, vali á þátttakendum, öflun gagna og úrvinnslu. 
Þá verða rannsóknarspurningunni einnig gerð skil. Niðurstöður 
rannsóknarinnar verða kynntar í fjórða kafla og þær teknar saman og bornar 
saman við fræðin og rannsóknarspurningunni svarað í kafla fimm. Að lokum 
verða niðurstöður dregnar saman í kafla sex. 
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2. Samræður 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þróunarverkefninu Hugleikur – 
samræður til náms og hvernig samræður hafa verið hluti af kennslu frá örófi 
alda. Fjallað verður um sókratískar samræður og þeim gerð skil ásamt því 
hvernig samræðuaðferðin nýtist í kennslu. Farið verður í undirbúning og 
framkvæmd sókratískrar samræðu og hvernig samræðuaðferðin hefur áhrif á 
samskipti nemenda og gagnrýna hugsun. Greint verður frá þeim atriðum 
aðalnámskrár sem samræðuaðferðin nær til, fjölbreytileika kennsluaðferða, 
þróun kennara í starfi og mikilvægi félagsauðs fyrir nemendur. 

2.1 Hugleikur 

Til Hugleiks var stofnað á vordögum 2014. Hugmyndin var sú að þróa 
verkefni um samræður til náms með kennurum á öllum skólastigum, frá 
leikskólum upp í framhaldsskóla. Upphaflega ákváðu 7 skólar að taka þátt og 
18 kennarar. Frá upphafi var áætlunin sú að verkefnið ætti að standa í tvö ár 
frá hausti 2014 til vors 2016. Ákvörðunin um að taka þátt var kennaranna, 
skólarnir sjálfir áttu ekki aðild að þessu verkefni en yfirmenn allra skólanna 
voru látnir vita af þátttöku kennara sinna og óskað eftir því að kennarar gætu 
mætt á fundi sem skipulagðir voru (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 
munnleg heimild, 16. janúar 2016). 

Veturinn 2014–2015 voru haldnir sex fundir með kennurunum. Þeir fóru 
allir fram í húsakynnum Háskólans á Akureyri. Stóð hver fundur í þrjár 
klukkustundir. Á hverjum fundi var farið yfir eina samræðuaðferð með 
kennurunum og þeir fengu tækifæri til að prófa sig áfram. Alltaf var byrjað á 
upphitunarleik til að skapa tengsl á milli þátttakenda. Síðan var kynnt ein 
aðferð og hún prófuð. Einnig var rætt um opnar og lokaðar spurningar og 
hvaða hlutverki þær gætu gegnt í samræðum til náms. Sömuleiðis var rætt um 
ólíkar aðferðir á ólíkum skólastigum. Kennararnir sjálfir höfðu sumir nokkra 
eða umtalsverða reynslu af því að nota samræður í kennslu og þeir greindu 
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frá því sem gefist hafði vel og því sem ekki dygði (Guðmundur Heiðar 
Frímannsson, munnleg heimild, 16. janúar 2016). 

Lögð var áhersla á að setja yrði reglur í nemendahópnum um hvernig 
nemendur tækju þátt í samræðunni. Þeir yrðu að vera reiðubúnir að hlusta á 
aðra og sjónarmið þeirra, þeir mættu ekki grípa fram í, þeir mættu ekki gera 
lítið úr samnemendum sínum með því til dæmis að hæðast að þeim, þeir ættu 
að taka öll sjónarmið sem kæmu fram alvarlega, ræða þau og taka undir þau 
eða andmæla þeim. Ef ekki eru slíkar reglur fyrir hendi væri samræðan 
dauðadæmd frá upphafi (Guðmundur Heiðar Frímannsson, munnleg heimild, 
16. janúar 2016). 

Ákveðið var að biðja kennara að taka upp kennslustundir en það varð 
minna úr því en skyldi. Haustið 2015 voru tekin rýnihópaviðtöl við þá 
nemendur sem höfðu tekið þátt í samræðum til náms með kennurum sínum 
veturinn 2014–2015 (Guðmundur Heiðar Frímannsson, munnleg heimild, 16. 
janúar 2016).   

Nokkur fækkun varð á skólum og kennurum í verkefninu, einkum vegna 
tímaskorts þátttakenda. Frá því að þróunarverkefnið hófst og fram að 
rýnihópaviðtölunum fækkaði þátttakendum um níu og með þeim heltust þrír 
skólar úr lestinni, einn leikskóli, einn grunnskóli og einn framhaldsskóli. Því 
voru þátttakendur úr hópi kennara níu talsins þegar kom að 
rýnihópaviðtölunum (Guðmundur Heiðar Frímannsson, munnleg heimild, 16. 
janúar 2016). 

Kennurum Hugleiks var bent á ýmsar útfærslur í sókratísku samræðunum 
en hægt er að útfæra þær á ýmsan máta. Jóhann Björnsson (2014, bls. 4–5) 
bendir á að í heimspekilegri samræðu eru eftirfarandi þættir lykilatriði. Fyrst 
er það kveikjan en samræðan hefst með henni. Kveikjan getur verið í formi 
fullyrðingar, sögu, ljósmyndar og svo framvegis. Því næst er það 
umhugsunartími en hann er mikilvægur eftir að kveikjan hefur verið kynnt og 
áður en samræðan hefst. Þá fá nemendur tækifæri til að íhuga 
umfjöllunarefnið, móta skoðanir sínar og rökstuðning. Nemendur eru hvattir 
til að skrifa svör sín á blað. Í þriðja lagi er það samræðan sjálf. Þegar 
umhugsunartíminn er liðinn má hefja samræðuna. Hún hefst með því að 
kennari spyr hvort einhver vilji leyfa hópnum að heyra það sem hann/hún 
skrifaði. Það skal huga að því hvernig setið er í svona tímum, en 
ákjósanlegast er að nemendur sitji þannig að þeir sjái hver framan í annan, til 
dæmis í hring. Þegar sá fyrsti hefur sagt sína skoðun getur hin heimspekilega 
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samræða farið af stað. Það fer þannig fram að kennari spyr hópinn spurninga 
eins og „er einhver sammála/ósammála því sem hann/hún sagði?“, „hver er 
þín skoðun?“, „viltu rökstyðja skoðun þína og koma með dæmi um það sem 
styður hana?“. 

Í samræðum gilda reglur en þeim er ætlað að stuðla að vissum gæðum í 
samræðunum og rannsókninni. Þær eru eins misjafnar og hóparnir eru margir 
en þó eru nokkrar reglur sem eru mikilvægar. Það talar einn í einu og rétta 
þarf upp hendi ef einhver vill fá orðið. Þá er einnig hægt að nota einhvers 
konar hlut og þá gildir reglan að sá sem er með hlutinn hefur orðið. Engar 
óviðeigandi athugasemdir eru leyfðar og verða þátttakendur að gera sér grein 
fyrir að það eru ekki allir á sömu skoðun. Þá er nauðsynlegt að taka vel eftir 
og vinna saman sem hópur með það að markmiði að hjálpa hvert öðru og 
móta hugsanir sínar og skoðanir (Jóhann Björnsson, 2014, bls. 4–5). Þegar 
samræðum er lokið ígrunda nemendur hvað þeir hafi lært í samræðunum og 
taka saman efnið (Kilbane og Milman, 2014, bls. 391). Hægt er að útfæra 
sókratíska samræðu á margvíslegan hátt. Ein leið er svokallað „fiskabúr“. Þar 
er nemendahópnum skipt í tvennt og raðað í innri og ytri hring. Í innri 
hringnum ræða nemendur saman um málefni sem kennari setur fram og 
nemendur eru búnir að læra heima og í ytri hringnum hlusta nemendur og 
rannsaka samræðuna (Kilbane og Milman, 2014, bls. 402). Copeland (2005) 
gerir grein fyrir þess konar útfærslu þar sem kennari ákveður hvaða 
nemendur fara inn í hringinn og hverjir eiga að vera fyrir utan hann. Sá 
nemandi sem fer í innri hring ræðir viðfangsefni við aðra nemendur innri 
hrings og nemendur utan hans fylgjast með og rannsaka framvindu 
samræðunnar. Kennari setur fram lykilspurningu og fær einhver það verkefni 
að taka fyrst til máls. Í samræðunum styðja nemendur í innri hring mál sitt 
með því að spyrja spurninga, punkta hjá sér, hlusta og svo framvegis. 
Nemendur í ytri hring skrá og meta samræðurnar og fylgjast með hvernig 
félaginn hagar sér, tjáir sig og rökstyður. Svo ræða pörin saman um hvernig 
til tókst og í lokin tekur kennari saman samræðuna og spyr spurninga um 
hvernig til tókst. 

Hér er greinilegt að hver og einn kennari setur fram og vinnur með þá 
útfærslu sem hann telur besta.  
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2.2 Að eiga samskipti 

Samskipti skipta miklu máli í hverju samfélagi og það á við hvort sem um er 
að ræða samskipti á starfsvettvangi, í félaga- og vinahópum, í skólanum eða 
innan fjölskyldunnar. Í þessum samskiptum reynir á umburðarlyndi, 
tillitssemi, traust, umhyggju, gagnkvæma virðingu og ábyrgðarkennd svo 
eitthvað sé nefnt til að geta rætt og skoðað mál frá ýmsum sjónarhornum og 
leysa þannig ágreiningsmál á farsælan máta (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, 
bls. 25). Flestum ætti að vera kunnugt um að til þess að eiga samskipti þurfi 
vissar samræður að eiga sér stað. 

Samkvæmt miðstöð skólaþróunar við Háskólann á Akureyri (e.d.) felur 
samræðuaðferð í kennslu í sér að spyrja spurninga sem hvetja til ígrundunar. 
Tilgangurinn er að efla gagnrýna hugsun hjá nemendum og hæfni til að ræða 
saman um tiltekin viðfangsefni. Í menntavísindum hafa samræður ef til vill 
ekki verið í mikilli sókn eða í hátísku að undanförnu en þó hefur Sigrún 
Aðalbjarnardóttir gert tilraunir í skólum með samræður í þeim tilgangi að efla 
félags- og tilfinningaþroska nemenda (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 
235–243). Menntahugsuðir hafa frá upphafi vega gert sér grein fyrir 
mikilvægi samræðna eins og kemur fram í verkum Platóns. Locke 
(1693/1989, bls. 142–143) taldi að samræður við börn ættu að hefjast 
snemma og með því að þjálfa þau í þeim myndu þau tileinka sér snemma 
rökhugsun. Rousseau (1762/1979, bls. 89–91) var ekki sömu skoðunar og 
Locke og í framlagi sínu til fræða um uppeldi og menntun, Emile, setur hann 
fram þá skoðun að áður en hægt sé að rökræða við börn þurfi þau að hafa 
tekið út ákveðinn þroska. Hann telur einnig að fordómar barna og þröngsýni 
aukist sé þeim kennt of snemma að rökræða. Nú til dags fara fram rannsóknir 
á samræðum til náms. Anna O. Soter og samverkamenn hennar komust að 
því í yfirlitsgrein um þessar rannsóknir að samræður sem eru markvissar með 
virkri þátttöku nemenda, raunverulegum opnum spurningum og miklu efni 
sýni skýr einkenni rökhugsunar hjá nemendum (Soter, Wilkinson, Murphy, 
Rudge, Reninger og Edwards, 2008). 

2.3 Sókratísk samræða 

Samræðulist, röklist eða dialektiké er rannsóknaraðferð sem Grikkir notuðu í 
heimspekiiðkunum sínum og er aðferðin rakin til Zenóns frá Eleu. Platón 
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notar orðið dialektiké til að lýsa samræðuaðferð Sókratesar en sú aðferð sést 
vel í Menóni eftir Platón (2009). Samræðuaðferðin í Menóni byggir á því að 
Sókrates lagði fyrir viðmælendur sína spurningar eins og hvað dyggð væri og 
hvað réttlæti væri. Alla jafna voru svörin ekki fullnægjandi og hélt Sókrates 
áfram að ganga á viðmælendur sína eftir frekari skýringum á efninu á þann 
hátt að hann spurði þá spurninga sem viðmælendur áttu að svara með því að 
fallast á eða fallast ekki á einhverja staðhæfingu um efnið. Með þessu tryggði 
Sókrates að viðmælendur eignuðu sér engar aðrar skoðanir en þeir höfðu 
sjálfir gengist við og komust viðmælendur oft í mótsögn við sjálfa sig. 
Þannig þurftu þeir að endurskoða það sem þeir sögðu og héldu fram og 
endurskoða skoðanir sínar. Þessa samræðulist taldi Platón þjóna þekkingarleit 
og gerði hann greinarmun á henni og líkri aðferð spurninga og svara sem var 
mönnum til skemmtunar. Í þeirri aðferð var öllum tiltækum aðferðum beitt til 
að fá viðmælanda til að fara í mótsögn við sjálfan sig eða fá hann til að fallast 
á staðhæfingu sem þótti fráleit (Eyjólfur Kjalar Emilsson og Gunnar 
Harðarson, 2009, bls. 124–125) og er þessi aðferð kölluð elenkos-aðferðin 
sem þýðir prófun á grísku (Geir Þ. Þórarinsson, 2005). Gunnar Dal (2006, 
bls. 360–362) greinir frá þeim tilgangi Sókratesar að nota viðræður og 
spurningar til að kenna mönnum að hugsa og telur upp fimm atriði sem 
einkenna aðferð hans. Í fyrsta lagi þann vilja Sókratesar að hjálpa mönnum 
að komast að niðurstöðum í hverju máli og hvernig hann taldi að það væri 
einungis hægt með samræðum og réttum spurningum sem myndu að lokum 
leiða að réttu svari. Í öðru lagi lét Sókrates ávallt eins og hann vissi minna en 
sá sem hann ræddi við og fékk þannig viðmælendur sína til að koma á 
framfæri skoðunum sínum og staðhæfingum. En Sókrates setti þessar 
staðhæfingar og fullyrðingar í stranga prófraun sem varð oftar en ekki til þess 
að menn þurftu að draga fullyrðingar sínar til baka og leita sér haldbetri 
skoðana sem var tilgangur Sókratesar. Í þriðja lagi taldi Sókrates að þegar 
menn greindi á um málefni væri það oftar en ekki vegna þess að þeir höfðu 
ekki sama skilning á hugtökum eða orðum því hugur manna er oftar en ekki 
fullur af nöfnum á ýmsum stefnum, fyrirbærum og hugmyndum. Til að koma 
í veg fyrir þetta hafði Sókrates þann háttinn á að krefja menn um 
skilgreiningar á hugtakinu sjálfu og spurði: „Hvað er vit?“ „Hvað er fegurð?“ 
„Hvað er göfgi?“ „Hvað er heiðarleiki?“ „Hvað er dyggð?“ Þegar 
skilgreiningin var komin var farið í að athuga hvort hún samræmdist 
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almennri notkun orðsins og almennri reynslu og að lokum var kannað hvert 
skilgreiningin myndi leiða. 

Með þessu fór Sókrates þá leið að hjálpa mönnum að skapa nýjar og 
þroskaðri hugmyndir og skoðanir og fyllti þá um leið sköpunargleði. Kveðst 
Sókrates ófær um að svara spurningum nema skilja hugtökin sem í húfi eru. Í 
sumum samræðum Platóns virðist Sókrates halda því fram að enginn hafi rétt 
á skoðun nema geta skilgreint þau lykilorð sem hann notar til að láta skoðun 
sína í ljós (Eyjólfur Kjalar Emilsson og Gunnar Harðarson, 2009, bls. 19 og 
22). 

Í Ríkinu hefur Platón svo komist á þá skoðun að röklistin sé hin eina sanna 
aðferð í heimspekiiðkun, að setja fram tilgátu eða setningu og kanna hvert 
hún leiðir, setja svo fram aðra setningu eða tilgátu sem myndi réttlæta þá fyrri 
að því gefnu að sú fyrri væri sönn og þannig koll af kolli (Eyjólfur Kjalar 
Emilsson og Gunnar Harðarson, bls. 125). Þrátt fyrir þetta sagðist Sókrates 
ekki vera kennari og vildi ekki vera kallaður slíkur og neitaði iðulega að hafa 
kennt einhverjum eitthvað (Kristján Kristjánsson, 2014, bls. 337). Sókrates 
taldi að þekkingin blundaði innra með öllum og að þekkingin myndi með 
samræðu rifjast upp fyrir okkur og er upprifjunarkenning hans sprottin af 
þeirri skoðun. En í stuttu máli segir upprifjunarkenning Sókratesar að það 
blundi í okkur öllum þekking úr fyrri tilveru sem er dulin því sálir eru eilífar. 
Því sé nám í raun upprifjun á því sem við nú þegar vitum en sálirnar vita ekki 
af þessari vitneskju. Máli sínu til stuðnings lætur hann sækja þræl sem kann 
ekkert í flatarmálsfræði. Til að sýna fram á hvernig nám á sér stað spyr 
Sókrates þrælinn ýmissa spurninga úr rúmfræði. Sókrates leiðir þrælinn 
áfram með spurningum en gefur honum ekki svörin. Þrællinn svarar 
spurningunum vel og í raun virðist hann vita heilmikið í rúmfræðinni þrátt 
fyrir að vita ekki neitt. Ef þrællinn svarar vitlaust lærir hann af mistökum 
sínum og leiðir Sókrates hann áfram og er í raun að kenna honum 
flatarmálsfræði með spurningum og samræðum (Platón, 2009, bls. 80–92). 
Þannig má skilja að Sókrates sé þarna að sýna að við höfum öll einhverja 
vitneskju um hluti og með réttri hvatningu og örvun sé hægt að kalla fram 
skilning á hugtökum með upprifjun. Sókrates líkti sjálfum sér við ljósmóður á 
þann hátt að eins og ljósmóðir hjálpar konu að koma barni í heiminn þá hjálpi 
Sókrates fólki að draga fram þekkingu sem býr innra með því (Kristján 
Kristjánsson, 2014, bls. 337). 
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Í samræðum Platóns má greina þrjár gerðir spurnaraðferða samkvæmt 
Brickhouse og Smith (2009, bls. 184–186). Fyrst er sú aðferð að Sókrates 
hafi hvorki þekkingu né visku sem sé þess virði að deila en engu að síður hafi 
hann skoðanir sem hann vill rökstyðja, deila og bera saman við skoðanir 
annarra en að hann geti hins vegar ekki kennt neinum neitt. Í annan stað er 
spurnaraðferð Menóns. Þar leitast Sókrates við að sýna fram á að 
upprifjunarkenningin um þekkingu sé sönn með dæminu af þrælnum en eins 
og fram hefur komið leiðir Sókrates hann áfram með spurningum. Hér hefur 
Sókrates þekkingu sem hann svo kemur til annarra með spurnaraðferðinni. 
Að lokum er um að ræða spurnaraðferð Þeætetosar. Í henni lítur Sókrates 
þannig á að hann geri ekkert sjálfur nema laða fram skoðanir og þekkingu 
viðmælanda síns og sé einungis ljósmóðir hugsana og skoðana annarra.  

Wilberding (2014) telur að aðferðir Sókratesar hafi verið tvær og kallar 
þær þeim einföldu nöfnum, sókratísk aðferð 1 og sókratísk aðferð 2 þar sem 
fyrri aðferðin sé, eins og fram hefur komið, samtal tveggja þar sem Sókrates 
hrekur fullyrðingar viðmælanda síns með því að spyrja opinna en þó leiðandi 
spurninga. Í þessu ferli gaf Sókrates engin svör og þóttist ekkert vita sjálfur. 
Seinni aðferðin lýtur að upprifjunarkenningunni sem fjallað hefur verið um 
að ofan. Sókrates telur að þekkingin blundi í okkur öllum úr fyrri tilveru og 
með réttum spurningum er hægt að laða fram þessa vitneskju (Wilberding, 
2014, bls. 22, 25, 29 og 34). 

Hægt er að áætla að samræður í því formi sem Sókrates setti fram séu ekki 
einungis góð leið til kennslu heldur einnig góð leið til að læra samskipti á 
uppbyggilegan hátt og hvernig hægt er að skiptast á skoðunum á 
jafnréttisgrundvelli. 

2.4 Samræður og skólinn 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að allir grunnþættir menntunar, læsi, 
sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og 
sköpun, eigi sér rætur í gagnrýninni hugsun, vísindalegum viðhorfum, 
ígrundun og lýðræðislegu gildismati. Þar segir einnig að sköpun byggi á 
gagnrýninni hugsun og aðferðum sem opna marga nýja möguleika í 
skólastarfi og skipti sköpunarferlið ekki síður máli en afraksturinn. Í 
lýðræðislegu þjóðfélagi er þáttur gagnrýninnar hugsunar mikill og er 
gagnrýnin hugsun lykilþáttur í læsi og sköpun því í sköpuninni verða til 
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hugmyndir og mótun viðhorfa, gildismats og hæfni (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 18 og 24). Eins og fram hefur komið 
telur Wilberding (2014, bls. 1) að gagnrýnin hugsun sé kjarni hverrar 
kennslugreinar því sú færni styrkir nemendur í að vinna úr öllum þeim hafsjó 
upplýsinga sem þeir fá. Wilberding vitnar einnig í Wagner (2008) sem telur 
gagnrýna hugsun og lausnaleit frumskilyrði í hæfni til að lifa af (e. survival 
skill) á 21. öldinni og má því telja að með samræðum aukist færni nemenda í 
að ígrunda á gagnrýninn hátt það sem í eyru þeirra berst.  

Í grunnskólalögum koma fram þeir áhersluþættir sem skólar eiga að hafa 
að leiðarljósi ásamt áðurnefndum grunnþáttum menntunar. Aðalnámskráin 
leggur meðal annars áherslu á sjálfsvitund, siðgæðisvitund, félags- og 
borgaravitund, félagsfærni og líkamlega og andlega velferð hvers og eins. 
Allir þessir þættir gera ráð fyrir færni nemenda til að tjá sig, koma hugsunum 
sínum upp á yfirborðið, virða rétt hvers og eins, láta skoðanir sínar í ljós, að 
geta átt árangursrík og jákvæð samskipti við aðra. Ásamt því segir í 
aðalnámskrá að efla beri rökhugsun og gagnrýna hugsun nemenda og að 
þjálfa verði þá í að rökræða og rökstyðja mál sitt í ræðu og riti. Mikilvægt sé 
að nemendur læri að ígrunda eigin hugsanir og gera sér grein fyrir hvaða 
áhrif tilfinningar hafa á þeirra eigin hugsanir, dómgreind og hæfileika til að 
bregðast við hinum ýmsu aðstæðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
2011, bls. 36–38 og 56).  

Dewey telur að til þess að vekja áhuga á námi þurfi kennari að hafa til 
þess tæki og tól ef svo má segja. Hann þarf að skapa þannig aðstæður innan 
skólastofunnar að kennslan örvi andlegt kapp allra. Kennslustundin þarf að 
hrista upp í huganum og koma honum á hreyfingu (Dewey, 2000, bls. 310). 
Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 159) gegnir kennarinn 
mikilvægu hlutverki þegar kemur að umræðum. Hann þarf að leiða umræður 
og skapa ákjósanlegar aðstæður í skólastarfinu fyrir umræður. Það krefst 
áhuga, þolinmæði og skipulagningar. Kennari þarf að skipuleggja 
umræðurnar og koma með efni sem hann telur líklegt að örvi frjóa og 
skemmtilega umræðu og gæta jafnframt að því að hugsa ekki fyrir nemendur 
heldur leita eftir hugmyndum þeirra og skoðunum. Það má jafnvel segja að 
það verði að gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn og telur Jón Á. 
Kalmansson (2007, bls. 54–55) að ímyndunaraflið eigi sér margar 
birtingarmyndir. Flestir tengja það við getuna til að skapa eitthvað nýtt úr 
fyrri reynslu og minningum. Að sjá eitthvað fyrir sér sem blasir ekki endilega 
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við. Með ímyndunaraflinu getum við brotist úr viðteknum hugmyndum og 
leiðum til að skoða veruleikann og opnað augun fyrir nýjum leiðum, nýjum 
skilningi og nýrri þekkingu. Því hefur ímyndunaraflið hagnýta þýðingu. Það 
hjálpar okkur í lífsbaráttunni. Það gerir okkur kleift að sjá fyrir erfiðleika og 
um leið finna lausnir og tækifæri. Ímyndunaraflið er einnig forsenda 
siðferðilegar hugsunar því með því getum við séð fyrir okkur afleiðingar 
gerða okkar, bæði til lengri og skemmri tíma. Með ímyndunaraflinu getum 
við séð hvernig hlutirnir geta verið öðruvísi og betri og þannig gerum við 
samfélagið fullkomnara. Forsenda menningar er að gera sjálfan sig og 
samfélag sitt betra og fullkomnara á einhvern hátt.  

Hver áfangi í skóla er skipulagður með mismunandi kennsluaðferðir í 
huga að mati Wilberding (2014, bls. 1). Lagt er upp með spurningar, tilgátur, 
ályktanir og skilgreiningar í upphafi kennslustundar og með mismunandi 
kennsluaðferðum er þeim þáttum svarað sem lagt var upp með. Wilberding 
telur einnig að gagnrýnin hugsun sé kjarni hverrar námsgreinar og 
nauðsynlegur þáttur í lausnaleit. Hugmynd Deweys um að lífleg umræða geti 
dregið fram aðalatriðin í kennslunni á vel við. Í staðinn fyrir að einblína 
einungis á staðreyndir og staðhæfingar í kennslu getur heildarsýnin og 
samhengið mögulega skekkst. Með umræðum getur nemandi rifjað upp fyrri 
reynslu og það sem hann hefur lært af öðrum í þeim tilgangi að komast að 
jákvæðum og neikvæðum hliðum efnisins sem rætt er um. Þannig getur 
fjörug umræða dregið fram hinar ýmsu skoðanir sem hjálpa til við að finna 
niðurstöðu og skilgreina eðli vandans (Dewey, 2000, bls. 310–311). 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla verða kennsluaðferðir og vinnubrögð 
skólanna að vera fjölbreytt og þjóna þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er að. 
Þegar velja á kennsluaðferð skal hafa í huga aldur, getu og þroska nemenda 
og taka tillit til þess (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 48). 

2.5 Samræðuaðferð í kennslu 

Undanfarin ár hafa fræðimenn í kennslufræði og þeir sem sérhæfa sig í 
grískri heimspeki veitt æ meiri athygli þeirri aðferð sem nefnd er hin 
sókratíska kennsluaðferð (Brickhouse og Smith, 2009, bls. 177). Nýlegar 
rannsóknir hafa einnig sýnt að 97% lagaprófessora nota sókratísku aðferðina í 
lagakennslu sem byggir á spurnaraðferð Menóns (Brickhouse og Smith, 
2009, bls. 186–187). Eins og áður hefur komið fram felur spurnaraðferð 
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Þeætetosar í sér líkingu Sókratesar um sjálfan sig sem ljósmóður hugsana og 
skoðana og hann leggi ekkert til þeirra sjálfur (Brickhouse og Smith, 2009, 
bls. 184–186). Spurnaraðferðir Sókratesar í Menóni kemur einna best heim 
og saman við hugmyndir nútímamanna um nám og kennslu. Hins vegar er 
ljóst að kennari nútímans væri lítill kennari ef hann vissi ekkert um efnið sem 
hann á að kenna eða þær aðferðir sem ætti að nota til kennslu. Kennarar 
miðla efni með margvíslegum hætti með það að markmiði að nemendur nái 
valdi og skilningi á námsefninu og því má ætla að frumskilyrði sé að kennari 
viti hvað hann er að gera. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir telur að umræðuaðferð sé vænleg kennsluaðferð 
til að efla sjálfstæða hugsun nemenda sem og rökhugsun því í því ferli er lagt 
upp með opnar spurningar til að fá nemendur til að opna gáttir hugmynda, 
koma róti á huga þeirra og fá þá til að skoða málin frá öllum hliðum. Með því 
er hvatt til skoðanaskipta og í anda Sókratesar fylgir kennarinn nemanda eftir 
og leitar að tækifærum í umræðunum til að dýpka og víkka skilning nemanda 
á efninu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 310). Fram kemur í grein 
Pekarsky (1994) að vöxtur siðferðisþroska er oftar en ekki tengdur 
sókratískum aðferðum. Hann fer þá leið að tengja hann við 
siðgæðisþroskakenningar Kohlbergs og segir að nemendur læri meiri 
virðingu og aðgreiningu á réttu og röngu með sókratískum aðferðum. Soter 
og félagar (2008, bls. 376–378) greina frá hvernig ný þekking festist frekar í 
sessi þegar nemendur yfirfæra námsefni yfir í munnlegt form því með því að 
læra munnlega eru meiri líkur á að nemendur skilji viðfangsefnið og geti 
jafnvel aðstoðað aðra með námsefnið. Þessi yfirfærsla hjálpar nemendum 
mun frekar að viða að sér nýrri þekkingu, læra hana og kunna á henni skil í 
stað þess að læra eða lesa eitthvað en vita ekki um hvað er verið að tala. 
Höfðu Soter og félagar það að markmiði að búa til efni sem myndi hjálpa 
kennurum að búa til umræðuaðferðir (e. discussion strategies) sem myndu 
ganga vel fyrir nemendur. Þau komust að því að umræður ganga best og skila 
mestum árangri ef nemendur geta samsamað sig textanum sem þeir eru að 
vinna með. Það hlýtur að teljast til meginmarkmiðs þessarar aðferðar að bæði 
kennarar og nemendur geti unnið með þessa aðferð klakklaust. Það gefur 
augaleið að kennarar verða að kunna eitthvað fyrir sér í notkun aðferðarinnar 
og koma upplýsingum til nemenda sinna og útskýra til hvers er ætlast af 
þeim. 
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Umræður eru krefjandi kennsluaðferð og segir í rannsóknum Sigrúnar 
Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 310) að kennurum sem tóku þátt í verkefni 
hennar þótti enginn hægðarleikur að stýra umræðum og vitnar Sigrún einnig í 
bandaríska rannsókn Nystrand og fleiri (1997) en þar kemur fram að um 85% 
kennslu unglinga byggðust á fyrirlestrum, einstaklingsverkefnum og 
endursögnum. Hins vegar kemur fram í niðurstöðum Sigrúnar (bls. 159) að 
kennarar virðast hafa gaman af þeirri glímu sem umræður og skoðanaskipti 
eru. Þeir voru áhugasamari og forvitnari um ferli hugsana hjá nemendum og 
hvöttu nemendur frekar til skoðanaskipta án þess að fella dóma.  
Þrátt fyrir að hægt sé að nota samræðuaðferð í hvaða námsgrein sem er 

kemur fram í aðalnámskrá að samfélagsgreinar eru sennilega þær 
kennslugreinar þar sem samræður eru mest notaðar. Til samfélagsgreina 
teljast meðal annars samfélagsfræði, saga, landafræði, þjóðfélagsfræði, 
trúarbragðafræði, heimspeki, lífsleikni og siðfræði. Í raun eru þær 
námsgreinar er fjalla um samfélög og menningu á gagnrýninn og upplýsandi 
hátt samfélagsgreinar. Þeim er ætlað að fræða nemendur um gildi eins og 
jafnrétti, umhyggju, lýðræði og virðingu og hvað þessi gildi þýða fyrir farsælt 
líf. Einnig er markmið samfélagsgreina að gera nemendum kleift að nálgast 
siðferðileg og samfélagsleg álitamál með hjálp samræðunnar með því að nota 
rök til að móta afstöðu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 
194–195).  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) fjallar einnig um þróun líkans um 
uppeldis- og menntunarsýn kennara. Til að færa líkanið nær bekkjarstarfi eru 
umræðuaðferðir greindar í þrjá hluta, lokaða umræðuaðferð, opna en 
takmarkaða umræðuaðferð og opna umræðuaðferð. Þegar talað er um lokaða 
umræðuaðferð er miðað við að kennari spyrji lokaðra spurninga sem 
nemendur svara. Með þessari aðferð er markmið kennarans að ná fram 
þekkingu nemenda. Opin en takmörkuð umræðuaðferð felur í sér opnar 
spurningar kennara sem hvetur nemendur til umræðna og skoðanaskipta. 
Hins vegar hefur kennari í þessari aðferð síðasta orðið ef svo má segja. Hann 
kemur afstöðu sinni og gildismati á framfæri og hefur þannig áhrif á 
sjálfstæða ákvörðun nemenda sinna. Að lokum er það opin umræðuaðferð þar 
sem kennari notar opnar spurningar til að hvetja nemendur sína til að ræða 
saman og skiptast á skoðunum. Kennari fylgir vel eftir þeim hugsunum sem 
nemendur eru með og reynir að fá þá til að rökstyðja, greina og draga ályktun 
af efninu. Hér treystir kennari á hæfni nemenda sinna til að komast að 
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rökstuddri niðurstöðu og taka ábyrga afstöðu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, 
bls. 311–312). En til að geta tekið þátt í umræðum á vitsmunalegan hátt 
hljóta nemendur að þurfa að eiga til þess tæki og tól. Dewey (2000, bls. 284–
291) bendir á þá staðreynd að skólinn verði að umbreyta tungumálinu í 
vitsmunalegt tæki. Til þess þurfi að auka orðaforða nemenda, mynda venjur 
samfelldrar orðræðu og gera orð og orðasambönd réttari. Hann bendir á að 
kennarar eiga það til að einoka tal og því þjálfist börn ekki í orðaforða eða 
tali sem getur haft vitsmunaleg áhrif. Börn eru uppfull af áhuga og vilja fá að 
tjá sig en skortir tækifæri til þess. Því má álykta að með samræðum og 
samræðuaðferðum í kennslu sé hægt að vinna skipulega í að efla nemendur í 
þeim þáttum sem fram hafa komið. Samkvæmt Wilberding (2014, bls. 2) eflir 
sókratíska aðferðin, sé hún notuð rétt, nemendur til að hugsa og leita lausna 
sem hlýtur að teljast mikill kostur. Enda kemur fram í rannsókn Sigrúnar að 
nemendur virðast hafa gaman af að rökræða og deila þrátt fyrir að þjóðfélagið 
stilli upp deilum og andstæðum sjónarmiðum á neikvæðan hátt (Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 159). 

2.6 Undirbúningur og framkvæmd sókratískrar 
samræðu 

Í undirbúningi sókratískrar samræðu verður kennari ávallt að sjá fyrir sér 
tilgang samræðunnar og hvert hún muni mögulega leiða og gera sér jafnframt 
grein fyrir því að sönn sókratísk samræða aðlagar sig alltaf viðbrögðum og 
svörum nemenda (Wilberding, 2014, bls. 57). Samkvæmt Kilbane og Milman 
(2014, bls. 386) er hægt að nota sókratíska samræðumódelið í hvaða 
kennslugrein sem er og það hentar börnum allt frá sjö ára aldri. Þá telur 
Ingvar Sigurgeirsson að samræðuaðferð henti vel þegar nota á umræður í 
kennslu. Vilja þeir meina að aðferðin henti á öllum skólastigum og í vel 
flestum námsgreinum. Telja þeir að hægt sé að nota samræðuaðferð á hvaða 
stigi kennslustundar sem er, hvort sem það er í upphafi, við skipulagningu 
efnis eða lok kennslustundar. Þá er hægt að ljúka umfjöllun um námsefnið 
með markvissum umræðum um niðurstöður (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 
115–117). Við undirbúning samræðu telur Wilberding upp þrjú skref sem 
hafa þarf í huga. Í fyrsta lagi þarf kennari að velja vel það efni sem hann 
ætlar að vinna með í kennslustund og skilgreina greinilega það efni eða 
hugtak sem á að vinna með (e. select and define a concept). Í öðru lagi verður 
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kennari að hafa í huga hvaða umræðuefni hann ætlar að vera með og 
rannsaka, afla sér gagna um efnið og upphugsa hvernig hann ætlar að kenna 
það (e. brainstorm: research – begin the inductive outline). Í þriðja lagi þarf 
kennari að vera viðbúinn því óvænta (e. complete the inductive outline), það 
er að gera ráð fyrir að samræðurnar taki óvænta stefnu og hafa annað efni 
tilbúið ef svo fer (Wilberding, 2014, bls. 42–46).  

Wilberding leiðbeinir einnig hvernig samræðuaðferðin á að ganga fyrir sig 
í kennslu. Hann telur að sókratísk samræðuaðferð þarfnist reynslu og æfingar 
kennara og því verði kennari að undirbúa sig vel áður en hann hefst handa í 
kennslustund. Þrátt fyrir að þurfa að vera á tánum þarf hann að gæta þess að 
nemendur séu einnig á tánum. Sókratísk samræðuaðferð krefst þess nefnilega 
af nemendum að þeir séu vel undirbúnir fyrir tímann og að þeir hafi kynnt sér 
efnið sem liggur fyrir. Kennari skal gefa nemendum nægan tíma til að 
undirbúa sig. Í samræðum verður kennari að hlusta á nemendur sína en 
jafnframt gæta þess að gefa nemendum ekki svörin heldur spyrja áfram og 
viðhalda þannig flæðinu í samræðunum. Gæta þarf þess að allir nemendur fái 
að taka þátt í umræðunum (Wilberding, 2014, bls. 59–67). 

Starf kennara felst mikið til í að útskýra fyrir nemendum hvað tilteknir 
textar merkja og á þetta við í margvíslegum fögum. En hvernig er best fyrir 
nemendur að skilja texta? Með samræðum er hægt að vinna með margvíslega 
texta og nemendur geta rætt í hverju merking textans felst og krufið hann. 
Samræðurnar geta til að mynda snúist um allt frá ævintýrum og hvernig örlög 
mannanna birtast í þeim (Hohr, 2013) yfir í dæmisögur sem fela í sér 
ákveðinn boðskap (Govier, 2013). Spurningin er hins vegar sú hvernig 
nemendur og aðrir fara að því að skilja texta. Fræðimenn eru ekki sammála 
um hvernig það fer fram, sumir telja að fyrst þurfi að skilja textann áður en 
reynt er að túlka hann á meðan aðrir telja að túlkun sé hluti af því að skilja 
texta (Haroutunian-Gordon, 2009, bls. 3–4). Aðalatriðið er að ræða um 
textann, spyrja um hann og þau hugtök sem í honum eru. 

Í bók Haroutunian-Gordon (2009, bls. 2–5) kemur fram að skipta megi 
túlkunaraðferðinni í þrennt. Í fyrsta lagi þarf að finna texta sem hægt er að 
læra eitthvað af og ræða um. Þá þarf leiðtogi hópsins sem er kennarinn að 
undirbúa spurningar úr textanum og um hann. Þetta geta verið hinar ýmsu 
spurningar, allt frá staðreyndum upp í túlkunaratriði á þeim texta sem athygli 
er beint að. Staðreyndaspurningar geta meðal annars verið um ákveðna staði í 
textanum eða atriði sem ekki er að finna í textanum en geta skipt máli til að 
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skilja hann. Í öðru lagi þarf að einbeita sér að túlkunarspurningunum og 
leggja hinar spurningarnar til hliðar en yfirleitt er ósamræmi í sögunum sem 
vekur upp spurningar. Stundum þegar texti er skoðaður geta tvær túlkanir átt 
við og því verður að leita að þeirri einu réttu ef svo má segja. Þá er lagt til að 
kennari átti sig á hvaða spurningar það eru sem laða fram þann þátt í 
textanum sem hægt er að efast mest um og móta átta spurningar sem tengjast 
þessu viðfangsefni. Allar þessar spurningar eru þannig að svörin við þeim 
geta haft áhrif á það hvernig textinn er túlkaður og nefnast þessar spurningar 
grunnspurningar. Umræðunum stýrir kennarinn og nemendur taka þátt og 
setja fram spurningar. Hér á kennarinn ekki að þvinga skoðunum sínum upp á 
nemendur heldur gefa þeim frelsi til að setja fram eigin spurningar, ræða þær 
og komast að niðurstöðu og sammælast um hvert aðalatriðið er í túlkun á 
textanum. Þegar nemendur hafa komist að niðurstöðu um aðalatriðið finna 
þeir stað í textanum sem styður þessa grunntúlkun og ræða sín á milli hvað 
mælir með og á móti þessari grunntúlkun. Styrkur röksemdanna er því næst 
metinn og er síðasti liðurinn í samræðunum um túlkun textans. Í þriðja og 
síðasta lagi þarf að ígrunda eða íhuga þessa túlkunaraðferð en ígrundunin á 
sér stað þegar samræðunni er lokið. Þess skal geta að það er ekki nauðsynlegt 
að allir þátttakendur séu hluti af henni. Í ígrunduninni þarf að átta sig á hvaða 
markmiðum hefur verið náð í samræðunni. Dæmi um slíkt markmið gæti til 
að mynda verið að skapa námssamfélag en hafa skal í huga að þetta ferli 
tekur tíma. Það fer eftir nemendahópnum, það er að segja hvernig hann er 
saman settur, hvernig ferlið gengur.  
Þegar kennari ígrundar árangur túlkunaraðferðar gæti hann haft 

eftirfarandi spurningar í huga: Voru skoðanir þátttakenda um sameiginlegan 
þátt textans líkar eða voru skoðanir þeirra ólíkar? Nýttu nemendur sér 
athugasemdir annarra til að skýra eigin skoðanir og ná sameiginlegum 
skilningi á textanum? Var munurinn á sjónarmiðum þátttakenda hvati fyrir þá 
að glíma við spurningu samræðunnar eða klauf hann þá í ólíka hópa? Fer 
hópnum fram í að leita svara við spurningum um túlkun texta (Haroutunian-
Gordon, 2009, bls. 2–5)? 

Fjóla Kristín Helgadóttir (2013) gerði starfendarannsókn skólaárið 2012–
2013 í samstarfi við fimm aðra kennara á unglingastigi í þeim tilgangi að 
auka þátt samræðu í námi. Hún vildi meðal annars kanna hvaða leiðir væri 
hægt að fara til að þjálfa nemendur í að tala saman um námið sitt á 
skipulegan og gagnrýninn hátt. Það sem niðurstöður sýndu var meðal annars 
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að til að nemendur nái að nýta sér þessa samræðuaðferð til að verða virkari 
og öflugari námsmenn þurfi þeir töluverða þjálfun og kemur það í hlut 
kennara að tala minna og hlusta meira. Þá þótti mörgum nemendum þeir ekki 
vera að læra þegar þeir voru að tala saman. Engu að síður eru samræður 
áhrifarík leið til að fá nemendur til að taka þátt í kennslustundum og mynda 
sér skoðun á námsefninu að mati Burden og Byrd (2013, bls. 157). Því má 
telja að ærið verkefni sé fyrir höndum til að koma samræðuaðferð á sem 
virkri kennsluaðferð innan veggja skólanna. 

2.7 Samræður og samskipti 

Það geta sennilega allir verið sammála um að samskipti kennara og nemenda 
eru mikilvægur þáttur í skólastarfi. Samskiptahæfni er notað yfir hugsun um 
samskipti eins og hugmyndir um lausn ágreiningsmála og athafnir og hegðun, 
það er hvernig ágreiningsmál eru leyst samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur 
(2007, bls. 38). Í samskiptum reynir á hvernig við vinnum með öðrum, 
hvernig við leysum ágreiningsmál, hvernig við finnum til samúðar, hvernig 
við sýnum hjálpsemi og samlíðan og þannig mætti lengi telja. Gengið er út 
frá því að hæfnin til setja sig í spor annarra og sjá mismunandi sjónarmið sé 
grunnur samskiptahæfni mannsins. Mercer (2008, bls. 90) bendir á mikilvægi 
kenninga Vygotsky um sambandið á milli félagslegra samskipta og 
sálfræðilegs þroska og hvernig tungumálið gegnir mikilvægu hlutverki í 
samskiptum. Mercer gerir einnig grein fyrir mikilvægi þess að geta tjáð sig 
og hvernig það að tala þroski hæfni barna til að hugsa. Í grein sinni beinir 
Mercer sjónum sínum að ávinningi þess að læra í gegnum samræðu og 
hvernig samræður hjálpa til í þróun hugsunar. Hann beinir sjónum sínum 
einnig að þeim þætti hvernig fullorðnir geta leiðbeint börnum með því að 
hvetja þau til að ræða málin. Það á einnig við í sambandi kennara og 
nemenda þar sem Mercer hvetur til samræðu til náms (Mercer, 2008, bls. 99) 
og verður kennari að hlusta á nemendur sína, vera vel undirbúinn og taka tillit 
til viðbragða nemenda sinna á þann hátt að vera tilbúinn að fylgja eftir þeim 
svörum sem nemendur koma með hverju sinni (Wilberding, 2014, bls. 57). 
Samkvæmt aðalnámskrá er það hlutverk kennara að gefa nemendum tækifæri 
til að þroska hæfni sína, meðal annars til að eiga í innihaldsríkum 
samskiptum við aðra og er mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að byggja 
upp orðaforða og þjálfast í notkun hans og beita honum við hinar ýmsu 
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aðstæður. Það getur kennari gert með margvíslegum kennsluaðferðum og í 
samfélagsgreinum geta umræðu- og spurnaraðferðir meðal annars aukið 
hæfni og þjálfað gagnrýna hugsun og samræðu en efling gagnrýninnar 
hugsunar á sér einmitt stað í samræðu (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 203–204). 

Guðmundur Heiðar Frímannsson (2005, bls. 56–57) segir í skrifum sínum 
að þegar kemur að námi þurfi nemandi að fá tækifæri til að móta eigin 
skoðanir. Það gerir hann með því að nota eigin dómgreind til að vega og meta 
þær forsendur sem hann hefur með gagnrýninni hugsun til að komast að 
niðurstöðu. Hann verður að fá að gera mistök í ferlinu því þannig læri hann 
mest. Svo að þetta ferli heppnist sem best þarf nemandi að vera með kennara 
sem er opinn fyrir gagnrýni og móttækilegur fyrir öðrum skoðunum en sínum 
eigin enda er gagnrýnin hugsun, samkvæmt Höllu Jónsdóttur (2010, bls. 
177), forsenda þess að lifa í lýðræðislegu þjóðfélagi. Mikilvægt er að móta 
eigin skoðanir og láta ekki undan meirihlutaþrýstingi. Það hlýtur að gefa 
augaleið að með samræðum, hvort sem um er að ræða samræður á milli 
kennara og nemenda eða foreldra og nemenda, þjálfist nemendur í að sjá 
hlutina frá fleiri sjónarhornum. En hver þjálfar slíkt? Guðmundur Heiðar 
Frímannsson (2005, bls. 56–57) segir að mikið sé búið að velta upp þeirri 
spurningu hvort hægt sé að kenna gagnrýna hugsun og að margir skólar hafi 
lagt sig fram á undanförnum árum í að gera gagnrýninni hugsun hátt undir 
höfði í skólastarfi. Gagnrýnin hugsun sé mikilvæg þar sem inntak skoðana 
okkar og hugmyndir eru mikilvægar því þær stjórna ákvörðunum okkar og 
gjörðum. Gagnrýnin hugsun feli í sér viðleitnina að spyrja og komast að því 
hvaðan hugmyndir og skoðanir koma með því að leita nýrra raka sem eru 
byggð á þeim eldri. 

Skóla- og bekkjarbragur 

Í verkefni Sigrúnar er mikil áhersla lögð á að skapa andrúmsloft innan 
bekkjarins sem einkennist af umhyggju, festu, hlýju og gagnkvæmri virðingu. 
Við skipulagningu á merkingarbærri reynslu gegna kennarar lykilhlutverki og 
telur Sigrún að markmiðið með umræðum sé að veita nemendum tækifæri til 
að ræða hina fjölmörgu siðferðilegu og félagslegu þætti í samskiptum (Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 157). Hér er Sigrún að vísu að vísa til umræðna 
um ýmsar klípur sem upp geta komið í skólastarfinu. Engu að síður er hægt 
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að ætla að umræður og samræður fylgi í grunninn því sama, að ræða málin á 
málefnalegan og lýðræðislegan hátt til að komast að niðurstöðu. 
Bekkjarfundir eru dæmi um aðferð þar sem reynir á lýðræðislegt skipulag, 
umburðarlyndi og gagnkvæma virðingu fyrir skoðunum annarra en þar þurfa 
allir að fá tækifæri til að tjá sig. Þar læra nemendur einnig að taka tillit til 
annarra eftir fyrirfram ákveðnum reglum og er hægt að ræða margvísleg mál 
og málefni á slíkum fundum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 
bls. 203–204). Um bekkjarumræður vísar Sigrún Aðalbjarnardóttir í aðra 
fræðimenn og skrifar.  

 
Bekkjarumræður á þeim nótum sem eru í anda Sókratesar einkennast af 
því að nemendur eru hvattir til umræðna og skoðanaskipta; hvattir til 
að taka virkan þátt með því að tjá hugsanir sínar og tilfinningar, hlusta 
hver á annan, setja sig hver í annars spor, skoða mál frá mismunandi 
hliðum, taka afstöðu, rökræða og komast að samkomulagi eða 
rökstuddri niðurstöðu í hinum ýmsu efnum. Viðfangsefni til umræðu 
sem nemendum eru merkingarbær gætu meðal annars snúist um 
vináttu, málefni kynjanna, ofbeldi, misnotkun, kosningar, 
umhverfismál, innflytjendur, mannréttindi ýmiss konar og virka 
þátttöku borgara í lýðræðisþjóðfélagi. Bekkjarumræður undir slíkum 
formerkjum eru sérstaklega mikilvægar við að efla félags- og 
siðferðilegan þroska nemenda sem er grunnur borgaravitundar 
nemenda, þótt vissulega megi nota margvíslegar kennsluaðferðir í því 
skyni (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2015, bls. 10). 
 

En það eru ekki einungis ofantaldir þættir sem samræður hafa áhrif á. 
Félagsauður er einnig mikilvægur fyrir börn og ungmenni. Félagsauður er 
verðmæti þeirra margvíslegu óformlegu félagstengsla sem einstaklingur 
myndar innan fjölskyldu, vinahópa, meðal vinnufélaga, nágranna og 
sveitunga. Vísar félagsauður til þeirra tengsla sem fólk myndar og byggir upp 
í samskiptum sínum við aðra og greinir Sigrún Aðalbjarnardóttir frá því 
hvernig þýðing félagsauðs fær nú á tímum meira rými í máli sérfræðinga. 
Félagsauður tekur til félagstengsla, tengslaneta og samskipta fólks. Sigrún 
vísar í félagsfræðinginn James S. Coleman sem skilgreindi félagsauð sem 
norm og hversu mikilvægur hann væri fyrir uppvöxt og þroska æskunnar. 
Tilgáta Coleman felst í að það gagnkvæma traust sem myndast í samskiptum 
styrki heimili, skóla og aðrar uppeldis- og menntastofnanir. Það leiði síðan til 
betra uppeldis og betri menntunar. Þá er traust einnig mikilvægur grunnur 
þess að geta leyst ágreinings- og álitamál á farsælan hátt. Tilfinningin að 
tilheyra hópi og upplifa umhyggju, virðingu, traust og samkennd er 
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þýðingarmikið veganesti fyrir æsku landsins út í lífið (Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 32–34).  

En það er ekki einungis hagur nemenda sem skiptir máli heldur skiptir 
einnig máli að virkja kennara og skólasamfélagið. Ingvar Sigurgeirsson og 
félagar segja að kjarni námssamfélags í skóla sé samanlögð hæfni alls 
starfsfólks skólanna til að bæta árangur nemenda. Kennarar verði að læra 
hver af öðrum og hver með öðrum í formlegu og óformlegu sambandi. Þeir 
telja að í góðu námssamfélagi sé æskilegt að kennarar og stjórnendur starfi 
saman til að ná sameiginlegu markmiði sem er að bæta hag nemenda (Ingvar 
Sigurgeirsson o.fl., 2005). En það þarf að hafa í huga að engar framfarir eða 
þróun verða í skólum ef kennurum finnst það sem þeir gera ekki skipta máli. 
Það verður að hlusta á innsæi kennara og nýta þekkingu þeirra og reynslu og 
vinna að framförum í menntakerfinu. Á þetta við um allt skólastarf til dæmis 
þegar unnið er að því að efla borgaravitund nemenda (Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, 2015, bls. 6). Því má telja að þegar kemur að einhvers 
konar þróunarstarfi eins og Hugleikur er sé mikilvægt að kennarar hafi áhuga 
til að sinna því sem skyldi. Þá ætti að teljast kostur ef kennari hefur einhvern 
til að ræða við um þau verkefni sem hann sinnir til dæmis svo hann fái fleiri 
sjónarhorn og hugmyndir.  

Ef vikið er að starfi kennarans má segja að það sé margbreytilegt og flókið 
en afar þýðingarmikið í hverju samfélagi. Skólinn á að efla þekkingu, leikni 
og hæfni hjá nemendum sínum, bóklega og vitsmunalega svo þeir þroskist 
sem einstaklingar og félagsverur (Guðmundur Heiðar Frímannsson, Rósa 
Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 21). Því má segja að í öllu 
skólastarfi verði fagmennska að vera í hávegum höfð. Jón Torfi Jónasson 
(2012, bls. 19) skilgreinir fagmennsku á þann hátt að innan ramma hennar 
falli krafan um skilning á því hvernig fagmennskan sé ræktuð hjá 
kennaranum, bæði sem einstaklingi og sem hluta af liðsheild. Það er hlutverk 
kennarans að sjá til þess að nemendur nái tökum á viðfangsefnum sínum. Jón 
greinir einnig frá því að samkvæmt rannsóknum á fagmennsku verði að gera 
ráð fyrir að það taki á bilinu 3–10 þúsund klukkustundir að verða fagmaður. 
Það krefjist mikillar leiðsagnar og verði að þróast við raunverulegar 
aðstæður. Því má telja að vinnustofur Hugleiks séu vel til þess fallnar að 
þjálfa kennara upp í notkun samræðuaðferða en engu að síður verði kennarar 
að sjá til þess að halda sér við og reyna eftir fremsta megni að halda sig að 
verki.  
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2.8 Samantekt 

Samræður skipta miklu máli í samfélagi nútímans og skiptir engu hvar þær 
eiga sér stað, hvort það er innan fjölskyldu, skóla eða vinnu. Samskipti 
helgast af samræðum, yrtum eða óyrtum og því er mikilvægt að kunna að tala 
saman á yfirvegaðan máta. Forsenda þess að vera þegn í lýðræðisþjóðfélagi 
er að nota gagnrýna hugsun og komast að niðurstöðu á sjálfstæðan hátt. 
Samræðuaðferðir Sókratesar eru ekki einungis góðar til síns brúks þegar 
kemur að kennslu heldur góð leið til að eiga samskipti á uppbyggilegan hátt 
og skiptast á skoðunum á jafnréttisgrundvelli.  

Aðalnámskrá segir til um eflingu á rökhugsun og hvernig nemendur eigi 
að vera færir í að rökstyðja mál sitt. Með því að nota samræðuaðferð í 
kennslu eykst meðal annars orðaforði nemenda og með því að tala saman 
þroskast hæfileiki þeirra til hugsunar.  

Með því að tala saman og nýta samræðuaðferð í kennslu eru það ekki 
einungis nemendur sem læra heldur einnig kennarinn. Þá er ekki aðeins átt 
við samræðuhlutann heldur einnig þátt kennarans í skipulagningu, þekkingu 
og færni. Færni til að stýra umræðum, færni til að nota samræðuaðferð eins 
og vera ber, þekkingu á efninu sem á að miðla og skipulagningu til að koma 
efninu frá sér. Það er svo samvinna allra sem færir skólasamfélagið nær 
markmiðum sínum. 
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3. Aðferð 
Í þessum kafla er aðferð rannsóknarinnar gerð skil. Gerð er grein fyrir 
þátttakendum rannsóknarinnar, hvernig þeir voru valdir, hvernig gagnasöfnun 
var háttað, úrvinnslu og greint frá tilskildum leyfum.  

3.1 Rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig þróunarverkefnið Hugleikur – 
samræður til náms skilar sér til nemenda og kennara. Leitast er við að fá svör 
við hvort samræðuaðferðir til kennslu skili sér á einhvern hátt og þá hvernig. 
Rannsóknarspurningin er: Virkar Hugleikur? Eins og rakið var í kafla 2 er 
Hugleikur samræður til náms, beiting samræðna til að stuðla að námi 
nemenda. Umtalsverðar rannsóknir hafa farið fram á samræðum og mögulegu 
hlutverki þeirra í að stuðla að námi og þroska nemenda og var sumum þeirra 
lýst í 2. kafla. En hvað þýðir það að eitthvað virki? Það þýðir að það nái eða 
stuðli að þeim árangri sem að var stefnt. Í fjórða og fimmta kafla verður 
leitast við að svara þeirri spurningu. 

Jafnframt verður leitast við að svara því hvernig kennsluaðferðir sem 
byggja á samræðuaðferðum nýtast í kennslu og hvernig og hvort þátttakendur 
séu jákvæðir varðandi áframhaldandi notkun á aðferðunum. Einnig eru 
þátttakendur spurðir um hvað tókst vel og hvað betur mætti fara. Í 
kennarahópnum var spurt um samræður frá ólíkum sjónarhornum, til dæmis 
um væntingar og upplifun, áhrif á fagmennsku og starfsþróun, tengsl við 
aðalnámskrá og áhrif á nemendur og árangur. Nemendur voru meðal annars 
spurðir um hvernig þeir tala saman, hvað er skemmtilegt við samtöl, hvort 
þeir séu vanir að tala í hópi, hvernig þeim þótti samræðuaðferðin ganga og 
hvað er það sem gekk vel og ekki eins vel.  
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3.2 Rannsóknarsnið 

Í þessari rannsókn er notast við eigindlega aðferðafræði en sú aðferð var talin 
henta rannsókninni vel. Það er einnig mögulegt að meta árangur 
kennsluaðferða á borð við samræður með magnbundnum aðferðum. Þá væri 
mögulegt að telja til dæmis hve oft nemendur sem þjálfaðir hafa verið í 
samræðum til náms nota ályktunarorð, svo að eitt dæmi sé tekið, í einni 
kennslustund og það borið saman við notkun nemenda sem ekki hafa notið 
þjálfunar í samræðum. Sú leið var ekki valin að þessu sinni þar sem 
kennararnir sem unnið var með höfðu einungis fengið þjálfun í einn vetur. 
Önnur ástæða var sú að stjórnendur rannsóknarinnar vildu fá viðhorf og álit 
þátttakendanna til Hugleiks og eigindleg rannsókn hentar vel til að fá viðhorf 
og álit fram. Gögnin sem safnað var voru öll eigindleg gögn úr 
rýnihópaviðtölum. Verði áframhald á rannsókn sem þessari má jafnvel kanna 
aðferðir Þórunnar Blöndal og fleiri fræðimanna, en Þórunn gerði meðal 
annars rannsókn á samtölum sem tæki til náms, og bera þær saman við 
aðferðir Hugleiks (Þórunn Blöndal, 2004).  

Tekin voru rýnihópaviðtöl (e. focus groups) við nemendur og kennara. 
Rýnihópaviðtöl eru rannsóknaraðferð innan eigindlegra rannsókna sem notuð 
er til að öðlast betri skilning á reynslu og viðhorfum tiltekins hóps af fólki 
gagnvart fyrirfram ákveðnu viðfangsefni sem verið er að rannsaka (Sóley S. 
Bender, 2013, bls. 300). Sóley bendir á að í rýnihópum er það stjórnandans 
að hvetja til samræðna milli þátttakenda en þannig fæst mikil breidd í 
umræðurnar. Hægt er að safna töluverðu magni gagna á stuttum tíma með 
rýnihópaviðtölum (Esterberg, 2002, bls. 109) en tilgangur rýnihópa er 
yfirleitt að kanna efni sem lítil vitneskja er um þó að tilgangur þeirra geti 
einnig verið að kanna eða túlka (Sóley S. Bender, 2013, bls. 301). 

Sóley S. Bender (2013, bls. 301–303) bendir á að þegar velja á í rýnihóp 
verði að gæta þess að einstaklingar hafi einhver sameiginleg 
grundvallareinkenni sem samræmist tilgangi rannsóknarinnar en það getur til 
að mynda verið sameiginlegur aldur, kyn, menntun, reynsla og svo 
framvegis. Erfitt getur reynst að fá hópinn til að opna sig og eiga eðlileg 
tjáskipti ef hann hefur ekki sameiginleg einkenni og getur umræðan því orðið 
þvinguð. Einnig telur Esterberg það skipta höfuðmáli þegar rýnihópur er 
myndaður að fólki líði vel í hópnum og telji sig geta tjáð sig á frjálsan og 
opinskáan hátt (Esterberg, 2002, bls. 110).  
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Rýnihópar samanstanda yfirleitt af litlum hópum með fjóra til tólf 
þátttakendur í hverjum hópi (Sóley S. Bender, 2013, bls. 302; Esterberg, 
2002, bls. 110) en Creswell (2012, bls. 218–219) telur að úrvals stærð sé á 
bilinu fjórir til sex þátttakendur. Til að halda utan um umræðuna greinir 
Sóley frá hlutverki stjórnandans, en stjórnandi getur verið rannsakandinn 
sjálfur eða aðili með bæði þekkingu á efninu sem og þekkingu á 
rannsóknaraðferðinni. Hlutverk hans er að sjá til þess að umræðan haldist 
innan þess ramma sem lagt er upp með, bjóða þátttakendur velkomna, skapa 
gott andrúmsloft, fara yfir tilgang og framkvæmd og sjá til þess að öllum líði 
vel. Stjórnandi greinir þátttakendum frá þagmælsku og trúnaði og tekur 
saman helstu punkta samræðunnar (Sóley S. Bender, 2013, bls. 304–305).  

3.3 Þátttakendur 

Í upphafi þróunarverkefnisins Hugleikur – samræður til náms sendi miðstöð 
skólaþróunar við Háskólann á Akureyri bréf (sjá fylgiskjal 1) til leik-, grunn- 
og framhaldsskóla á Eyjafjarðarsvæðinu þar sem auglýst var eftir 
þátttakendum fyrir verkefnið. Kennarar í sjö skólum svöruðu kallinu og voru 
18 kennarar sem skráðu sig til leiks í upphafi þróunarverkefnisins sem 
samanstóð af tveim framhaldsskólum með sex kennurum, tveim leikskólum 
með tveim kennurum og þremur grunnskólum með tíu kennurum. Frá 
upphafi þróunarverkefnisins til rýnihópaviðtalanna fækkaði þátttakendum um 
níu og með þeim heltust þrír skólar úr lestinni, einn leikskóli, einn grunnskóli 
og einn framhaldsskóli. Ástæður brottfallsins má meðal annars skrifa á 
tímaskort. Því voru þátttakendur úr hópi kennara níu talsins þegar kom að 
rýnihópaviðtölunum.  
Þátttakendur í rannsókninni sjálfri voru úr hópi kennara og nemenda 

þeirra  skóla sem eftir voru og tóku þátt í verkefninu og liggja þeirra skoðanir 
að baki þessari rannsókn. Rýnihóparnir voru alls sjö, fimm nemendahópar og 
tveir kennarahópar. Kennarahópnum var skipt eftir aldursstiginu sem þeir 
kenna, annars vegar yngra stigi og hins vegar elsta stigi. Nemendahóparnir 
voru úr hverjum skóla fyrir sig og grunnskólahópunum var skipt í eldra og 
yngra stig. Kennarar völdu af handahófi nemendur í rýnihópa innan skólanna 
með tilgangsúrtaki en nemendur sem valdir voru eiga það sameiginlegt að 
hafa tekið þátt í samræðukennslustundum með kennurum verkefnisins. Með 
tilgangsúrtaki eru viðmælendur valdir sem hafa þekkingu á því efni sem ræða 
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á um og er tilgangurinn að fá fram sértæka og almenna reynslu af fyrirbærinu 
(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 130).  

Tilgangurinn var ekki að skoða hvern skóla fyrir sig heldur að kanna 
viðhorf hópanna til viðfangsefnis þróunarverkefnisins og hvernig það hefur 
gengið. Nöfn skólanna verða ekki gefin upp í niðurstöðukaflanum né nöfn 
þátttakenda en samtölin verða að einhverju leyti birt orðrétt eins og þau voru 
afrituð. 

3.4 Leyfi  

Sólveig Zophoníasdóttir, sérfræðingur við miðstöð skólaþróunar HA sá um 
að afla leyfa frá skólanefndum, skólastjórnendum og skólameisturum og var 
rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. Á engu stigi rannsóknarinnar eru 
upplýsingar úr viðtölunum tengdar við nöfn eða kennitölur og því ekki 
persónurekjanlegar. Efni rannsóknarinnar var kynnt með bréfi þar um.  

3.5 Gagnaöflun og greining gagna 

Til að afla gagna fyrir rannsóknina voru tekin viðtöl við rýnihópa sem 
samanstóðu af nemendum annars vegar og kennurum hins vegar. 
Rýnihópaviðtöl við kennara fóru fram í Háskólanum á Akureyri og viðtöl við 
nemendur voru tekin í skólunum þeirra. Viðtöl við kennara voru tvö talsins, 
annað viðtalið var tekið við kennara á yngsta stigi og hitt viðtalið við kennara 
á efsta stigi og framhaldsskólastigi. Eitt viðtal var tekið við leikskólabörn, tvö 
viðtöl við yngri grunnskólabörn, eitt viðtal við eldri grunnskólabörn og eitt 
viðtal við framhaldsskólanemendur. Rýnihóparnir samanstóðu af þremur til 
níu þátttakendum og fóru viðtölin fram á tímabilinu 30. nóvember 2015 til 8. 
janúar 2016. Viðtölin tóku á bilinu 30–60 mínútur en vegna tæknilegra 
örðugleika tókst ekki að afrita nema lítinn hluta af einu rýnihópaviðtalinu við 
nemendur. Stjórnendur viðtalanna voru í verkefnastjórn þróunarverkefnisins. 

Notaður var viðtalsrammi þar sem lagt var upp með meginspurningar fyrir 
hópana (sjá fylgiskjal 2, 3 og 4). Gerðir voru þrír viðtalsrammar, einn fyrir 
yngsta stig (leikskólabörn og yngri nemendur grunnskóla), einn fyrir elsta 
stig (eldri nemendur grunnskóla og framhaldsskólanemendur) og einn fyrir 
kennarahópinn. Viðtölin voru tekin upp og afrituð orðrétt og var hafist handa 
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við að þemagreina gögnin. Voru viðtölin lesin línu fyrir línu með það að 
markmiði að finna sameiginleg þemu í þeim sem gætu svarað 
rannsóknarspurningunni. 

Áreiðanleiki og réttmæti 

Í öllum rannsóknum þarf að gæta að áreiðanleika og réttmæti (Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2013, bls. 237). Þar sem rannsakandinn er mælitækið í 
eigindlegum rannsóknaraðferðum skiptir færni hans og nákvæmni miklu máli 
sem og heiðarleiki, næmni og aðferðafræðileg þekking (Sigríður 
Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 221). Einn af kostum 
rýnihópa er sá að aðferðin hefur hátt yfirborðsréttmæti (e. face validity) þar 
sem orð þátttakenda eru að öllu jöfnu talin trúverðug (Sóley S. Bender, 2013, 
bls. 309). Í þessari rannsókn var leitað eftir reynslu og mati á samræðum til 
náms hjá nemendum og kennurum sem höfðu tekið þátt í tilraun einn vetur. 
Þátttakendur í rýnihópaviðtölunum höfðu því nokkra reynslu af samræðum til 
náms. Markmiðið var að fá heildarmat á Hugleik og þess vegna var talið best 
viðeigandi að nota rýnihópa nemenda og kennara og eigindlega 
rannsóknaraðferð. 

Niðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á viðhorf og reynslu þátttakenda 
en segja ekki til um reynslu eða viðhorf annarra kennara eða nemenda. 
Rannsóknarniðurstöður eru nýttar sem þekkingarframlag og er það 
rannsakandans að setja fram niðurstöðu sem er trúverðug og réttmæt. 

Siðferðileg atriði 

Til að rannsókn standi undir nafni telur Sigurður Kristinsson (2013, bls. 71) 
að hún verði að uppfylla siðferðilegar kröfur og telur hann upp fjórar 
höfuðreglur því til grundvallar. Þær eru sjálfræðisreglan en hún kveður á um 
virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar, velgjörðarreglan sem 
kveður á um þá skyldu að láta gott af sér leiða, skaðleysisreglan er kveður á 
um að valda ekki skaða og réttlætisreglan sem greinir frá sanngirni í dreifingu 
gæða og birgða (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73–74). Rannsakendur 
gættu að nafnleynd og verða nöfn viðmælenda eða skóla ekki gefin upp. 
Viðmælendur voru upplýstir um tilgang rannsóknarinnar og þeim gefinn 
kostur á að hætta hvenær sem er án allra eftirmála. Þeim var tilkynnt um að 
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farið yrði með öll gögn sem trúnaðarmál og að þeim yrði eytt að rannsókn 
lokinni. 
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rýnihópaviðtalanna. Gerð 
verður grein fyrir hverju þema fyrir sig sem fram kom í viðtölunum og öðru 
markverðu sem fram kom sem er talið geta skipt máli til að fá svar við 
rannsóknarspurningunni: Virkar Hugleikur? 

Niðurstöðuköflunum verður skipt upp eftir skólastigum en 
kennarahóparnir sem voru tveir verða settir saman í einn og sameiginleg 
þemu fundin. Fyrst verður gerð grein fyrir niðurstöðum leikskóla- og yngsta 
stigs grunnskólabarna, því næst niðurstöðum úr viðtölum við nemendur á 
efsta stigi grunnskóla og nemendur í framhaldsskóla og að lokum verður 
greint frá niðurstöðum rýnihópaviðtala við kennara á öllum skólastigunum. 
Ég mun nota orðið nemandi/endur fyrir öll skólastig, bæði leikskólabörn, 
grunnskólanemendur og framhaldsskólanemendur og orðið kennari/ar sem 
samheiti yfir alla kennara rannsóknarinnar, leikskólakennara, 
grunnskólakennara og framhaldsskólakennara.  

Eins og fram hefur komið eru þátttakendur rannsóknarinnar úr hópi 
kennara í verkefninu Hugleikur og nemendur þeirra á öllum skólastigum. 
Alls voru rýnihópaviðtölin sjö talsins, fimm við nemendur og tvö við 
kennara. Tekið skal fram að rýnihópaviðtölin við kennara skiluðu mun meiru 
en viðtöl við nemendur. Gæti það helgast af þekkingarleysi nemenda á 
hvernig rýnihópaviðtöl ganga fyrir sig sem og aldri þeirra.  

4.1 Þemu 

Niðurstöður rannsóknarinnar og framsetning byggist á þeim þáttum sem 
komu fram við greiningu þeirra. Þemun marka afstöðu þátttakenda til 
rannsóknarefnisins. Niðurstöðurnar eru byggðar á greiningu þemanna og 
farið verður í niðurstöður hvers þema fyrir sig eins og þær komu fram í 
rýnihópunum. 
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4.2 Leikskóli og yngsta stig grunnskóla 

Umræður við nemendur á yngsta stigi voru fjörugar og þarf vissa lagni til að 
fá nemendur til að halda einbeitingu í gegnum rýnihópaviðtal. Og þar sem 
um allra yngstu börn skólakerfisins er að ræða varð umræðan svolítið stirð á 
köflum enda margt sem getur fangað athygli ungviðisins. Við greiningu á 
viðtölum við leikskólanemendur og nemendur á yngsta stigi grunnskóla 
komu fram tvö þemu. Þessi þemu eru 1) lærdómur og 2) samræður eru 
skemmtilegar.   

Lærdómur 

Það sem stóð upp úr í rýnihópaviðtölunum við nemendur á yngsta stigi var sú 
skoðun að þeim fannst þeir hafa lært mikið af samræðu og þegar þeir eru að 
tala saman í heimspekinni. Aðspurðir hvort þeir geti gefið dæmi um slíkt 
voru svör þeirra stutt en góð. Einn nemandi svaraði þegar hann var spurður 
hvers vegna þau væru að ræða saman „til að þið getið vitað hvað við erum að 
gera“ og annar svaraði því til að tilgangurinn væri að „spyrja okkur hvað 
okkur finnst gaman“.    

Ætla má að þegar samræður eigi sér stað eigi einnig visst nám sér stað. 
Þegar nemendur voru spurðir hvort þeim þætti hægt að læra með því að tala 
saman var hægt að greina jákvæða tilfinningu þeirra fyrir því. Flestir 
nemendanna voru á því að það væri hægt en aðrir drógu aðeins úr og sögðu 
að það væri einungis stundum. Það sem stóð upp úr varðandi þann lærdóm 
sem nemendur drógu af verkefninu er sú staðreynd að þeir lærðu að leita 
lausna ef þeir voru ekki sammála og eins og einn nemandi komst að orði: 

 
...það er oftast sem við erum ekki sammála... þá þurfum við bara að 
ræða þetta aðeins meira... 
 

Annar nemandi svarar því til: 
 

...þá þurfum við bara að finna einhvern veginn út úr því. 
 
Nemendur virðast nokkuð sammála um að með því að leita lausna séu þeir 

að læra og með því séu þeir að skýra út hvað þeir eru að hugsa. En þeim 
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finnst það ekki alltaf skemmtilegt eða auðvelt. En þeir telja að mestu máli 
skipti að það sé í lagi að vera ósammála og að það séu ekki allir eins.  

Annar lærdómur sem nemendur virðast fá með samræðum er aukinn 
orðaforði. Það mátti glögglega sjá og heyra í einu rýnihópaviðtalinu en þar 
urðu til skemmtilegar umræður um myndun nýrra orða úr orðinu jól. 
Nemendur skiptust á að búa til orð sem byrjuðu á jól og þegar samræðunum 
lauk höfðu þeir uppgötvað 14 orð til viðbótar. Má þar nefna jólapeysa, 
jólakort, jólaball, jólalímmiði, jólasöngur og jólabarn. Telja má miðað við 
þessar forsendur að samræður stuðli að auknum orðaforða barna og 
ungmenna.  

Samræður eru skemmtilegar 

Nemendur sögðu að það að tala saman væri mjög skemmtilegt og voru flestir 
sammála því að öllum hafi þótt þetta gaman. Nemendur höfðu þó á orði að 
þeim þótti gott að mega segja pass ef þeir vildu ekki svara ákveðnum 
spurningum eða leggja til málanna í samræðum. Aðspurðir hvað þeim þótti 
skemmtilegast voru svörin á marga vegu. Einn nemandi svaraði því til að það 
að fá að segja frá þætti honum skemmtilegast og öðrum fannst gaman að 
svara spurningunum. Þó voru þeir sammála um að erfiðara væri að svara 
sumum spurningum en öðrum. 

Umræða spannst um hvort nemendur væru til í að halda áfram með svona 
heimspekilegar samræður. Flestir voru á þeirri skoðun að halda áfram með 
þær. Einn nemandi svaraði því hvers vegna hann vildi halda áfram: 

 
Af því bara að þetta er mjög skemmtilegt og bara við viljum að þetta 
haldi áfram allavegana ég vill að þetta haldi áfram... 
 
 

Þó að flestir væru á þessari skoðun var hún ekki allsráðandi. Það sem 
nemendur höfðu helst út á heimspekilegar umræður að setja var reglan að 
bíða eftir að annar aðili lyki tali sínu. Hafði einn nemandi á orði: 

 
Já, ég hérna, stundum fæ ég ekkert að tala í svona tímum. 
 

Með þessum umræðum má ætla að samræður henti vel í námi miðað við 
skoðanir nemenda en kennari verður að gæta að tímanum og passa upp á að 
allir fái sinn tíma til að tala. Greinilegt er að nemendur vilja meiri kennslu í 
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þessu samræðuformi og er jákvætt að sjá hversu ungir þeir virðast átta sig á 
því að bera virðingu fyrir öðrum og bera virðingu fyrir því að það eru ekki 
allir á sömu skoðun.   

4.3 Efsta stig grunnskóla og framhaldsskólastig 

Eins og fram hefur komið var tekið eitt rýnihópaviðtal við 
grunnskólanemendur á efsta stigi og eitt viðtal við framhaldsskólanemendur. 
Við greiningu á viðtölunum komu fram þrjú sameiginleg þemu. Þessi þemu 
eru 1) athygli og ímyndunarafl, 2) sjónarhorn og skilningur og 3) varnaglar. 

Athygli og ímyndunarafl 

Það kom glöggt í ljós að nemendum líkaði samræðuaðferðin vel. Þeir virtust 
sammála um gildi samræðunnar og kosti hennar. Nemendur í báðum hópum 
töldu að samræðuaðferðin hefði hentað þeim vel í náminu og í 
kennslustundum, þeir næðu frekar að halda athygli og notuðu orðið 
„skemmtilegt“ í því samhengi. Aðspurðir hvort nemendum þótti öðruvísi að 
hlusta á kennarann segja frá efninu eða ræða sjálf komst einn nemandi svo að 
orði: 

 
Mér finnst þetta gera námið miklu skemmtilegra og mér finnst ég 
fræðast miklu meira um eitthvað heldur en þá beint upp úr bók... þú 
veist, ef við ræðum meira um það þá koma meiri möguleikar. 
 

Samræðurnar virtust hjálpa fleirum og kom í ljós að nemendum þykir gott 
að nota samræðuaðferðina til að læra í stað þess að sitja og lesa kennsluefnið 
ein. Höfðu þau orð á því að með því að ræða saman um námsefnið næðu þau 
að fylgjast betur með. Nemandi segir: 

 
... mér fannst það hjálpa líka sko í staðinn fyrir að vera með bara... 
hlusta á einhvern fyrirlestur eða eitthvað að við vorum öll saman í 
þessu. Þetta var ekki bara, ef maður er að hlusta á einhvern tala þá 
getur maður svona maður er ekki alveg að fókusera á hundrað prósent 
en ef maður er sjálfur virkur í því að tala við og fjalla um sama efnið 
þá svona fylgist maður betur með... maður veit miklu meira hvað er að 
gerast í tímum. 
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Í framhaldi komst einn nemandi svo að orði: 
 

ég hef alveg verið í þeim tímum sem kennari er bara að tala og ég 
fylgist ekkert með... af því að hann var bara að tala og leyfði ekki 
nemendum að ræða málin og eitthvað svona. 
 

Með þessu má ætla að samræðuaðferðin skili þeim árangri að nemendur 
fylgist betur með í tímum og nái námsefninu betur en þau annars gerðu. Ekki 
aðeins virðast nemendur fylgjast betur með heldur virðist þetta gera námið og 
námsefnið skemmtilegra og áhugaverðara. Nemandi segir: 

 
Mér finnst þetta hjálpa mun meira og bara miklu skemmtilegra heldur 
en bara sitja og hlusta á kennarann tala um hitt og þetta. 

 
En það eru ekki einungis framangreindir þættir sem nemendur nefna sem 

kosti samræðuaðferðarinnar. Nefndu nemendur einnig félagslega þætti og 
fannst þeim þessi kennsluaðferð gera þau nánari. Nemandi segir:  

 
... þetta gerir líka bara hópinn aðeins svona opnari og samrýmdan. 
 

Nemendur virðast sammála þessum ummælum. Annar nemandi bætir við: 
... svona, ég veit það ekki, kemur smá svona hreyfing á hópinn og smá 
tilbreyting líka. 

 
Þannig að ekki aðeins er samræðuaðferðin góð þegar kemur að kennslu 

námsefnis og til að fanga athygli nemenda heldur virðist hún styrkja 
félagstengsl nemenda sem hlýtur að teljast kostur. Þá höfðu nemendur einnig 
orð á því að þessi aðferð styrkti ímyndunarafl þeirra. Töluðu þeir um að með 
því að ræða til dæmis um sögu sem þeir lásu hvernig samræðurnar náðu að 
kveikja á ímyndunaraflinu. Nemandi segir: 

 
Mér fannst ég alltaf vera með svona lítinn kassa af ímyndunarafli þegar 
ég las áður og svo eftir að við fórum að læra um þetta þá finnst mér ég 
bara geta lesið þetta og mér finnst ég geta búið til meiri sögu og geta 
ímyndað mér meira þetta vera að gerast. 
 

Angar samræðunnar ná víða samkvæmt þessu. Aukið ímyndunarafl, aukin 
félags- og félagatengsl og aukin athygli í tímum er eitt af því sem stendur upp 
úr hjá nemendum. 
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Sjónarhorn og skilningur 

Í báðum rýnihópunum kom fram hvernig sjónarhorn og túlkun á námsefninu 
gat breyst með því að ræða um efnið. Þá gat skilningur nemenda á efninu 
einnig breyst. Um túlkun segir nemandi: 

 
Maður skilur einhvern veginn miklu betur það sem kennarinn segir... 
Alltaf þegar maður les þá einhvern veginn gerir maður þetta miklu 
flóknara en þarf að vera. 
 

Nemendum fannst að þrátt fyrir að túlkunin verði ef til vill öðruvísi þá sé 
ekki endilega klárt að kennari sé þannig að einfalda efnið þrátt fyrir að þeim 
finnist þeir skilja efnið betur. Þetta virðist ganga í báðar áttir. Höfðu 
nemendur á orði að gott væri að fá innsýn í túlkun annarra á námsefninu og 
þannig „heyra hvað aðrir eru að hugsa“. Nemandi segir: 

 
Það er þægilegt að fá hvað aðrir eru að hugsa þegar þeir eru að lesa 
efnið og bara svona... þú veist hvað aðrir eru að pæla og þeir koma 
með eitthvað sem fær þig til að hugsa og þú byrjar að breyta skoðun 
þinni á þessu og bara mjög þægilegt að hafa önnur sjónarhorn á efnið 
sem við erum að fara í gegnum. 

 
Aðspurðir telja nemendur muninn á því að lesa bók og geta síðan rætt 

hana við aðra þann að „sumir ná að lesa út úr bókinni eitthvað annað en þú 
sjálfur“. Nemandi segir í framhaldi af því: 

 
Stundum les maður kannski eitthvað sem maður skilur ekki alveg, 
eitthvað maður er kannski að missa af einhverju, en aðrir ná því og þá 
svona fær maður smá hjálp og hjálpar manni að skilja bókina mun 
betur. 

 
Nemendur voru sammála um að samræðan hafi hjálpað þeim að muna 

aðalatriði námsefnisins betur en ella. Töldu þeir lærdóminn af notkun 
samræðunnar mikinn og höfðu nokkrir nemendur orð á því að þeim þætti 
betra að ræða námsefnið í hópum. Þótti þeim það ganga betur því þannig fá 
þeir fleiri skoðanir og fleiri sjónarhorn. 

En það var ekki aðeins skilningur á námsefninu sem þeir tóku með sér úr 
samræðunum heldur einnig skilningur á samnemendum sínum. Það sem 
nemendum finnst þeir hafa lært og virðist vera heilt yfir útbreidd skoðun 
segir nemandi frá í lýsandi setningu: 
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Virða skoðanir annarra sama hversu heimskulegar þær eru. 
 

Nemendur virtust tengjast betur og skiptast á skoðunum í bróðerni. Þeir 
lærðu að rökstyðja skoðanir sínar og rökræða þær sín á milli. Að auki voru 
nemendur sammála um að eftir þessa samræðutíma væru þeir orðnir betri í að 
segja skoðanir sínar og öruggari með að tjá sig.  

Varnaglar  

Það er ekki úr vegi að minnast á þá varnagla sem upp komu í viðtölum við 
nemendur. Þegar nemendur voru spurðir hvað gengi verr en annað voru þeir 
sammála um að það væri auðvelt að fara út af sporinu í samræðunum. Sýndu 
niðurstöður viðtalanna að nemendum fannst auðvelt að afvegaleiða kennara 
sína ef þeim leiddist námsefnið. Nemandi segir: 

 
Það er góð leið ef þú nennir ekki að læra þá verður að tala um 
einhverja sögu. Síðan verður að tala um eitthvað annað, og svo 
eitthvað annað, og svona.  

 
Eitthvað virðist vera erfitt að halda sig við efnið þegar kemur að 

samræðutímum. Nemandi segir: 
 

En samt, svona þegar við actually eigum að vera að tala saman um 
eitthvað sérstakt þá oftast verður það að einhverju öðru. 

 
Töldu nemendur þetta gerast öðru hvoru sem gæti túlkast á þann hátt að 

kennarar þurfi mögulega meiri æfingu í að beita samræðuaðferðum og koma 
aðferðinni almennilega til skila. Með æfingu ætti færnin að aukast þannig að 
bæði kennarar og nemendur læri að halda sig við efnið. 

4.4 Kennarar á öllum skólastigum 

Við greiningu á rýnihópaviðtölum við kennara kom margt fróðlegt í ljós. 
Sérstaklega voru þrjú þemu sem stóðu upp úr. Þessi þemu eru 1) áhrif á 
kennara, fagmennska og starfsþróun 2) tímaleysi og úrræði og 3) áhrif 
samræðuaðferðar á nemendur. 
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Áhrif á kennara, fagmennska og starfsþróun 

Það kom bersýnilega í ljós í viðtölum við kennara að þeir voru ánægðir með 
þróunarverkefnið. Þeir voru ánægðir með hvernig áhrif þetta hafði á kennslu 
þeirra og starfshætti. Voru flestir sammála um að þeir hafi fundið fyrir 
breytingu hjá sér sem kennara. Um verkefnið hafði kennari þetta að segja: 

 
Já, mér finnst þetta ganga vel. Ég finn alveg fyrir breytingu hjá mér 
sem kennara. Ég fann það sérstaklega að ég átti erfiðara með eða það 
sem mér fannst erfiðast fyrst í þessu var í rauninni að halda mér saman. 
Það að vera ekki alltaf að tala og taka orðið af kannski nemendum, 
segja „já þetta er rétt hjá þér“, „frábært, þetta er rétt“. Eins og það væri 
bara eitthvað rétt og rangt svar við öllu. Þannig að það finnst mér hafa 
breyst og ég er farin að spyrja annarra spurninga líka. Bara farin að 
reyna að fá spurningar sem krefjast meiri umræðu. 

 
Og kennarinn heldur áfram: 
 

Já og svo líka er maður farinn að svara meira með spurningum. Þannig 
að það myndast samræða. Ef maður spyr kannski hérna, ef kannski þau 
segja það sem maður spyr þá svarar maður kannski með spurningu. 
Bara hvernig og hvurs og hvað og svoleiðis. Eða af hverju það? 
 

Hægt er að álykta að þróunarverkefnið hafi haft jákvæð áhrif á kennarana 
og jákvæð áhrif á starf þeirra. Voru kennarar nokkuð sammála um að 
samræðurnar hafi nýst vel í kennslu, ekki einungis fyrir nemendur heldur 
einnig þá sjálfa. Voru þeir nokkuð vissir um áframhaldandi notkun á 
samræðum í tímum hjá sér í bland við núverandi kennsluhætti en voru 
sammála um að það muni taka tíma að læra inn á samræðuaðferðina. Kennari 
segir: 

 
Það er svona hugmyndin í framtíðinni að reyna að hafa þetta svoleiðis 
að maður geti gripið hvert tækifæri en þá þarf maður að vera búinn að 
þjálfa sig í þessari aðferð samt sem áður.  

 
Einn kennari hafði orð á þjálfuninni á þá leið að til þess að geta verið með 

svona samræður þá þurfi að æfa sig og lesa sér til um aðferðina og hvernig 
hún gengur fyrir sig. Kennari segir: 

 
Ég hef aldrei verið með svona, ég hef náttúrulega ekki verið mikið með 
svona einhverja heimspeki inni í kennslunni minni, en hefur alltaf 
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langað til þess en einhvern veginn ekki alveg vitað hvernig ég ætti að 
gera það. Þannig að þetta hefur hjálpað mér mjög mikið að koma svona 
með heimspekilega mynd, eða, já, vangaveltur inn í námið. 

 
Greinilegt er að ef hvetja á kennara til að nota samræður í námi þá verða 

þeir að fá viðeigandi þjálfun í aðferðinni. Þeir álíta sem svo að þjálfunin í 
þróunarverkefninu og þær æfingar sem þeir hafi þurft að gera hafi gert þá 
öruggari. Kennari segir: 

 
Gerir mann öruggari. Að þetta verður ekki bara svona spjall við 
nemendur heldur þetta er samræðan sem maður er að nýta á 
markvissan hátt sem er öðruvísi þó það sé erfitt að skilgreina hana frá 
annarri samræðu. Kannski þurfum við að fara svolítið dýpra í þetta 
hvað er samræða í rauninni.  

 
Kennararnir líta þannig á að með þjálfun muni aðferðin festast betur í 

minni og auðvelda þeim að tengja við efnið. Þeir sjá fyrir sér að geta gripið í 
þetta þegar hentar og þegar hentugt umræðuefni ber á góma. En á meðan þeir 
eru að þjálfa sig telja þeir sig öruggari að halda sig í einhverju föstu og 
áþreifanlegu. Þá var það reynsla sumra í hópunum að betra væri að hafa nóg 
af efni í pottinum til að verða ekki strand. Kennari segir: 

 
En mér finnst ég þurfa einhvern veginn að hafa þú veist... lesa nóg eða 
fræða nóg eða eitthvað svona... hafa nóg í pottinum áður en maður 
byrjar að fiska upp úr honum. Ég notaði þarna á degi íslenskrar tungu 
þá notaði ég þarna (titill á bók)... notaði það kvæði og við ræddum bara 
það. Það var rosalega þurr samræða enda var þetta fjórar setningar eða 
eitthvað. En ég hélt að hún væri svo myndræn skilurðu og það væri 
gaman... 
 

 Að vera vel undirbúinn fyrir kennslustund virðist vera lykillinn að því að 
kennslustund með Hugleik heppnist sem skyldi og ætti það að koma með 
æfingunni. Hafa nokkrir kennararnir orð á því hvernig Hugleikur er farinn að 
brjótast fram úr undirmeðvitundinni. Kennari segir: 

 
En maður er líka farinn að hugsa miklu meira ef maður sér eitthvað að 
þá hugsar maður alltaf, þetta væri sniðugt til þess að nota í Hugleik. Ef 
maður er bara einhvers staðar, og bara er að lesa eða eitthvað, að þá er 
maður miklu meira svona að hugsa út frá þessu einhvern veginn. 
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Það er nokkuð ljóst að jákvæður ávinningur er af þróunarverkefninu. 
Virðast kennarar hafa lært heilmikið af verkefninu og endurskoðað svolítið 
eigin kennsluhætti. Aðspurðir um hvort verkefnið hafi haft áhrif á þá eða 
breytt þeim að einhverju leyti sem kennurum með tilliti til fagmennsku og 
starfsþróunar voru kennararnir sammála um að þetta hafi vissulega haft áhrif. 
Kennari segir: 

 
Maður er náttúrulega með þetta miklu meira í huganum að nýta þessa 
samræðu þegar tækifæri gefst til þó að maður hafi ekki alveg náð að 
fara eftir ferlinu eins og það er sett upp í öllum æfingunum að þá ef 
tækifærið gefst þá grípur maður það ef maður mögulega getur. Sem 
maður hefði kannski síður gert eða ég veit það ekki. Maður er meira 
svona meðvitaður. 

 
Og annar segir: 
 

Ég man bara í fyrstu Hugleiks að mér fannst hrikalega erfitt að tjá mig 
sjálf. Hrikalega erfitt að vera í þessum hringjum sjálf sko... þannig að 
maður hefur rosalega gott af því að prófa þetta sjálfur.  
 

Viðmælendur eru sammála um að mikilvægt sé fyrir alla kennara sem 
vilja nota samræðuaðferð í námi að prófa sjálfir fyrst áður en farið er með 
nemendur í samræður og eins og einn kennari kemst að orði: 

 
Ég er ekki viss að kennarinn geti þetta nema að hann hafi prófað þetta 
sjálfur. 
 

Í framhaldi töluðu kennararnir um hvernig þeim fannst þróunarverkefnið 
og vinnustofurnar nauðsynlegar til að læra hvernig beita eigi samræðum í 
námi. Enn fremur fannst þeim að þrátt fyrir að hafa farið á námskeið í 
samræðuaðferð þurfi að ýta reglulega á „refresh“ takkann. Að þetta gerist 
ekki í tíma og rúmi alveg ósjálfrátt, þeir þurfi að halda sér við og sérstaklega 
þeir kennarar sem hafa ekki heimspekina alveg í blóðinu. Kennari komst svo 
að orði: 

 
En þú veist, heimspekifuglinn flýgur bara mishátt sko, hann er þannig 
gerður.  
 

Annar kennari tók undir þessi orð og sagði: 
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Það var það sem gaf manni mesta svona öryggið... að halda áfram... að 
vera búinn að prófa sig áfram.   

 
Kennarar höfðu orð á því varðandi verkefnið og samvinnu hvað 

þátttakendur voru dreifðir og höfðu sumir engan til að ræða við um verkefnið 
eða leita til varðandi hugmyndir. Þeim fannst vanta upp á að geta rætt þetta 
við samstarfsaðila sína, spyrja og deila hugmyndum, að hafa einhvern 
vettvang til að geta tjáð sig og skipst á hugmyndum. Voru aðrir sem höfðu 
orð á því eins og fram hefur komið að það þurfi að ýta reglulega á „refresh“ 
takkann og að það þýddi ekki að bara hætta. Sumir höfðu verið í hópum sem 
voru með svona samræður og að lokum fannst þeim þeir vera orðnir það 
sleipir í þessu að þeir hættu að hittast. Kennari segir: 

 
Ég held einmitt að þetta sé bara að maður þarf alltaf að vera með... 
ekki pískinn á sér, en svona láta aðeins pota í sig og halda sig við 
efnið. Æfa sig, æfa sig sín á milli. 
 

Telja má að með samræðum sem sérstakri aðferð í námi verði að fylgja 
einhvers konar prógram fyrir kennara til að halda sér við. Það hlýtur að gefa 
augaleið að þróun í starfi gerist ekki í einrúmi. Vissulega er hægt að þróa sig 
og lesa sér til en það er oftar en ekki betra að vinna með öðrum og deila 
hugmyndum enda sjá betur augu en auga. Kennari segir: 

 
En það er kannski eins og XX segir þessi æfing okkar á milli að tala 
saman og æfa sig og gera þessar æfingar að taka þátt sem gerir okkur 
svolítið meðvitaðar um að nýta þetta markvisst í starfi. Þetta svona 
síast inn og smitar út frá sér. 
 

Það sést á umræðum meðal kennara hversu ánægðir þeir eru með 
samræðurnar. Telja þeir að með þeim hafi þeir eflst í starfi sínu. Fagmennska 
og starfsþróun eru mikilvægar og því sérstaklega jákvætt að sjá þessi áhrif á 
kennarana. Hins vegar er ljóst að það þurfa fleiri að vera með í þessari þróun. 
Kennurum fannst þeir svolítið einir í heiminum þegar kom að Hugleik. En 
með því að virkja fleiri kennara og fleiri skóla til að koma meira inn með 
samræður í námi má ætla að auknar líkur séu á að kennarar haldi sér við og 
missi ekki niður þá kunnáttu sem þeir hafa aflað sér.  
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Tímaleysi og úrræði  

Þema númer tvö í niðurstöðum er tímaleysi og úrræði. Þegar þróunarverkefni 
eru í gangi er margt sem kemur í ljós sem er gott en einnig sem betur mætti 
fara. Rannsóknir á árangri þróunarverkefna eru því gerðar til að kanna áhrif 
þeirra, hvað gekk vel og hvað gekk ekki eins vel. Hugleikur er þar engin 
undantekning.  

Kennarar í Hugleik voru sammála um að þeim fannst verkefnið virkilega 
skemmtilegt og gaman að prufa nýjungar með nemendahópum sínum. Þeir 
upplifðu nýjar hliðar, ekki aðeins á nemendum sínum heldur sjálfum sér líka. 
Hóparnir töluðu um tímaleysi til að sinna verkefninu og hversu gott hefði 
verið að hafa einhvers konar hugmyndabanka til að leita í eftir hugmyndum. 
Kennari segir: 

 
Mér finnst þetta líka mjög skemmtilegt ég hef alltaf haft áhuga á svona 
heimspekiefni og hérna... já það er gaman að vinna þetta með 
börnunum en sko bara skortir tíma bara endalaust til þess að gera þetta 
eins vel og ég vildi en já... 

 
Hafði annar kennari á orði að fyrri veturinn í Hugleik hafi gengið betur og 

tók það fram að mögulega hefði námskeiðið verið sett upp markvissara þá en 
nú. Hann segir: 

 
Já sko, mér fannst veturinn í fyrra vera skemmtilegri eða betur 
uppbyggður af því að maður var þéttar. Mér finnst ég vera alveg týnd 
eða miklu týndari í vetur og þú veist líka gaman að fá sem sagt svona 
mismunandi aðferðir inn. Sem sagt æfingarnar og fara heim og æfa það 
og prófa, það hélt manni við efnið líka... þetta bara er þannig að það er 
svo mikil dagskrá þannig að ég hef verið í heimspeki með börnum áður 
og sem er mjög langt síðan og mér finnst þetta rosalega skemmtileg 
nálgun og... en mér finnst ég svona kannski ekki vera að njóta vetrarins 
í vetur alveg eins mikið og í fyrra. Kannski var það líka bara meira nýtt 
og meira og markvissara fannst mér í fyrra. 

  
Virðist þetta vera nokkuð almenn hugsun í gegnum viðtölin við 

kennarana. Töldu þeir skort á tíma eitt helsta vandamálið þegar kom að 
Hugleik. Starf kennarans er orðið það viðamikið að sumir virtust ekki alveg 
ráða við að vera með hugann hundrað prósent við verkefnið eða finna tíma til 
að sinna því. Einn kennari komst svo að orði sem er ekki fjarri lagi að „það 
er þessi tímaskortur sem einkennir alla svona nýbreytni í starfi“. 



43 

Það kom nokkuð á óvart í viðtölum við kennara hversu lítið þeir höfðu 
nýtt sér þau verkfæri sem þeim voru rétt til að æfa sig fyrir Hugleik. Höfðu 
kennarar lítið lesið í þeim bókum sem þeir fengu til að undirbúa sig og virtust 
heldur ekki hafa nýtt sér moodlekerfi námskeiðsins til að finna efni. Voru 
kennararnir á þeirri skoðun að facebookhópur hefði ef til vill gagnast betur í 
þetta verkefni en síða á moodle. En hins vegar hlýtur maður að velta upp 
þeirri spurningu hvort þátttakendur í verkefninu hafi ekki gefið sig alla í það? 
Þegar einstaklingur skuldbindur sig til að taka þátt í þróunarverkefni er 
nauðsynlegt og algjört skilyrði að hann helgi sig verkefninu og geri það sem 
til er ætlast. Öðruvísi er ekki hægt að sjá hvort og þá hvernig þróunarverkefni 
heppnast og hvort þau henti eða ekki. Kennari segir um bók námskeiðsins: 

 
Ég vildi óska þess að ég hefði haft tíma til að lesa hana. Ég bara svona 
fletti henni og las kafla og kafla, eða þú veist, blaðsíðu og blaðsíðu. 
 

Undir þetta tóku fleiri viðmælendur og sögðust flestir hafa rennt í gegnum 
kennsluefnið og tekið úr ef eitthvað virtist áhugavert en án þess þó að lesa 
hitt. Ef þeir fundu eitthvað gagnlegt þá lásu þeir það. Einn kennari sagðist 
hafa lesið bókina í sumar og furðað sig á því að hafa ekki lesið hana fyrr: 

 
Já ég tók hana og las hana spjaldanna á milli í sumar og þá hugsaði ég 
„af hverju gerði ég þetta ekki fyrr?“.  
 

Einn kennari komst svo skemmtilega að orði þegar talað var um 
undirbúning fyrir Hugleik: 

 
Svo finnst mér reyndar galli bara, og það er kannski bara ég og mitt 
skipulag, en sko hvað maður er orðinn leiðinlega upptekinn í vinnunni 
til að geta sinnt henni. Ég myndi gjarnan vilja hafa meiri tíma sko.   
 

Annar kennari lýsti yfir óánægju sinni af því hvers vegna þau gefi sér ekki 
almennilegan tíma í verkefnið: 

 
Alveg sama hvert maður fer, á fundi um skólamál eða ráðstefnu eða 
málþing. Þá er alltaf talað um þetta „samræðan skiptir máli, virkja 
þetta hjá barninu, fatta sjálfur og gagnrýnin hugsun og skapandi 
hugsun bla bla bla“ þá verð ég stundum samt svo „frustrated“. Af 
hverju gefum við okkur þá ekki tíma í þetta í alvörunni? 
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Líta má á að hér sé ekki einungis verið að tala um verkefnið sjálft heldur 
einnig heilt yfir í skólakerfinu. Kom upp sú umræða að ef til vill skilja ekki 
allir kennarar muninn á inntakinu í þessu sem Hugleikur er heldur haldi bara 
að þeir séu í samræðu þegar þeir eru að tala við nemendur. 

Kennararnir voru sammála um þörfina fyrir einhvers konar 
hugmyndabanka þar sem hugmyndum að efni og leikjum yrði komið fyrir á 
einum stað. Með því væri auðveldara fyrir kennara, sem vilja nýta sér 
samræður í námi, að fá hugmyndir og ef til vill gætu kennarar einnig rætt 
saman um árangur og fengið innblástur. Kennari sagði: 

 
Svo verð ég bara svolítið strand og vantar hugmyndir að einhverri 
öðruvísi nálgun heldur en við erum búin að prófa og okkur vantaði 
bara, ég hefði átt að hringja í þig, en mér fannst vanta og ég var búin að 
sitja og leita og leita og ég finn ekki neitt svona... mig vantaði góða 
klípusögu sem passar við þetta og ég fann hana hvergi þú veist. Ég 
eiginlega bara þú veist... gafst upp í síðustu viku bara finn ekki neitt. 
 

Sumir voru komnir lengra og byrjaðir á nokkurs konar hugmyndabanka í 
sínum skólum. Kennari segir: 

 
Varðandi svona hugmyndabanka þá erum við að byrja sem er svona 
má alfarið þakka þessu verkefni það er sem ég reyni að miðla... fæ 
svona tíu mínútur á hverjum starfsmannafundi hvað er að gerast í 
Hugleik og þú veist það gefur aðeins í hina og er spjallað og spyrja 
meira og upp úr því kom að við erum að gera svona hugmyndavegg 
eða svona við ætlum að kalla það samræðustökkpallsvegg og þá bara í 
svona umslög þið vitið með rennilásum. 
 

Telja má að það gefi kennurum innspýtingu að hafa einhvern til að tala 
við um þau verkefni sem í gangi eru og á það sennilega við um hvaða 
verkefni sem er og í hvaða formi sem er. Höfðu kennarar orð á því að þrátt 
fyrir að vinnustofur Hugleiks hafi verið að gera mikið fyrir þá hvað varðar 
hugmyndir og að halda sér við þá verði þeir að verða sjálfbjarga á einhverjum 
tímapunkti. Tímaleysið virtist há kennurunum en lausnin er samkvæmt 
kennara: 

 
Ef það væri til nógu góður hugmyndabanki þá færi ekki eins mikill 
tími í að leita. Ég er búin að eyða alveg ógeðslega miklum tíma í að 
leita að klípusögum, finna einhverjar hugmyndir og hef ekki fundið 
neitt. Akkúrat, að vísu er ég að leita eftir einhverju ákveðnu afmörkuðu 
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efni en samt opin fyrir pælingum út frá bókinni en ég bara finn ekki 
neitt.  
 

Hugmyndabanki eða aðgengilegt efni fyrir samræður er efst í huga 
kennaranna. Finnst þeim mikill tími fara í að finna efni til að hafa í 
kennslustundum samræðuaðferðanna. Höfðu þeir orð á því hvers vegna þeir 
hafi ekki kveikt á perunni og sent efni sín á milli í stað þess að húka hver í 
sínu horni að reyna að finna upp eitthvað skemmtilegt og komið upp einhvers 
konar gagnabanka. Hugmyndabanki með efni og verklegum æfingum er á 
óskalista kennara Hugleiks. 

Áhrif samræðuaðferðar á nemendur 

Þriðja þemað í niðurstöðum rýnihópaviðtala við kennara er áhrif 
samræðuaðferðar á nemendur. Þar kom fram að áhrif samræðuaðferðarinnar á 
nemendur eru mikil. Ekki aðeins stuðlar hún að auknu vægi gagnrýninnar 
hugsunar, virðingar og tjáningar hjá nemendum heldur virðist sem hún henti 
einkar vel þeim nemendum sem standa höllum fæti. Einnig virðist aldurinn 
skipta einhverju máli þegar kemur að aðferðinni.  
Þeir kennarar sem gátu haldið áfram með sama nemendahóp seinni vetur 

verkefnisins voru sammála um að þeir fyndu mikinn mun á getu nemenda 
sinna í að svara spurningum og ræða málin á yfirvegaðan hátt. Kennari segir: 

 
Þau eru nefnilega farin að verða alltaf betri og betri. Ég finn 
gríðarlegan mun sko á því að vera, nú er ég farin að kenna áttunda og 
níunda, og ég finn mikinn mun á því þegar ég er með áttundu 
bekkingana mína sem eru vanir frá því í fyrra og svo níunda bekkinn 
sem er einu ári eldri en hafa ekki... ekki þjálfunina í þessum Hugleik. 
 

Annar kennari tók undir þessi orð og jánkaði því að gríðarleg breyting 
hefði orðið á hópnum sem þeir voru með í fyrra og bætti við: 

 
Alveg svakalega. Mér finnst þetta alveg gjörbreytt sko. Þau eru líka 
bara betri hlustendur í öllu. Við erum náttúrulega með jákvæðan aga 
líka og allar umræður, við tökum alltaf svona bekkjarfundi, allar 
umræður þar eru orðnar svo menntaðar hjá þeim á bekkjarfundunum. 
Við erum farin í rauninni alltaf að taka Hugleik á bekkjarfundum. 
 

Þarna má ætla að Hugleikur sé að skila árangri hjá þeim nemendum sem 
eru í honum til lengri tíma og telja kennararnir að nemendur sínir séu að 
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þjálfast mikið í að stjórna og hlusta hver á annan. Einnig telja kennarar að 
Hugleikur nýtist nemendum þannig að þeir kenna hver öðrum. Kennari segir: 

 
...og svo eins og þarna við erum með skáldsögu sem liggur undir og 
sumum fannst nú bara vera bull og botnuðu ekkert í sko. Á meðan að 
önnur sko voru með alveg á hreinu og köfuðu djúpt í hana og svo fóru 
þau að tala saman. Ég var bara á bak við og ég fylgdist bara með. Þau 
voru að segja hvert öðru, að útskýra þetta þýðir þetta og hann er að 
gera svona eða hinsegin sko, þau voru að útskýra þetta og mér fannst 
það svo flott. 
 

Annar kennari segir: 
 

Ég held að... ég stend í þeirri trú að sko ef ég er eitthvað að þylja upp 
eitthvað, um eitthvað námsefni eða eitthvað og útskýra eitthvað, að þau 
skilji það síður þó að það sé kannski að ég fari svolítið dýpra. Þau skilji 
betur þegar samnemendur þeirra eru að útskýra hlutina, þó það sé 
svolítið grunn skýring, að þá nái þau því frekar af því að það er á þeirra 
máli og svo framarlega að þau séu ekki bara copy-paste á einhverjum 
texta sem þau þylja upp og skilja ekki sjálf. 
 

Kennurum fannst mikilvægt að nemendur séu virkjaðir í að taka þátt og 
ræða saman. Þeir voru einnig sammála um að geta nemenda þeirra í að 
rökstyðja mál sitt og skoðanir hafi aukist. Þeir telja engu að síður að gæta 
verði að því að nemendur falli ekki í þá gryfju að vera sammála einhverjum 
af því bara heldur rökstyðja skoðun sína. Kennari segir: 

 
En sem dæmi þarna með hvernig þetta samrýmist hérna bæði 
jákvæðum aga og að færa rök fyrir máli sínu þegar þau eru í hrós 
hring, þá kannski... maður er alltaf að reyna að láta þau segja eitthvað 
meira heldur en bara „þú ert í svo fallegri peysu“ „og af hverju finnst 
þér hún falleg?“, „það er af því að það eru svona fiðrildi á henni“ eða 
eitthvað svoleiðis sko. Þannig að þau læra það alveg. 
 

Kennararnir vildu meina að nemendur þeirra læri að segja af hverju og 
merkja þeir vel hvernig nemendur hafa þjálfast í notkun hugtaka og orða. 
Kennurum finnst þeir ná að hreyfa við nemendum sínum á einhvern hátt og 
hreyfa við hugsun. Þeir telja að með samræðum heyri þeir raddir barnanna 
betur og komist betur inn í reynsluheim þeirra og sýn. Með samræðum mætti 
einnig álíta að kennarar séu í góðri stöðu ef eitthvað er að hrjá nemendur og 
geta samræður einnig gefið til kynna hverjar aðstæður eru á heimilum 
nemenda. Kennari segir: 
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Þau vita líka að þau geta sagt pass og þarna og ég held líka að maður 
geti svolítið fylgst pínu pons betur með þeim líka hvað út úr þeirra 
aðstæðum og allt þetta því þarna kom einmitt í ljós einn krakki sagði 
pass og vildi ekki sem sagt segja með fullyrðingar nokkuð margar og 
svo áttu þau að fara og setja grjótið í já eða nei kassann og segja svo af 
hverju eða af hverju ekki og hún sat hjá því hún gat ekki sagt já eða nei 
við því að foreldrar væru góðir. Hún gat það ekki. En hún hugsaði sig 
lengi um og kom svo og þá einmitt kom umræðan af hverju eru þeir 
góðir þá kom náttúrulega nammidagur hjá sumum þannig að umræðan 
fór líka út í það „er nammið sem gerir mann hamingjusaman?“. Þannig 
að þetta var mjög fínt. Þannig að þarna getum við líka aðeins fylgst 
með börnunum að mörgu leyti. Þarna er krakki sem við höldum 
kannski ekkert að sé neitt erfitt en samt gæti alveg verið vísbending í 
að það sé kannski ákveðinn agi sko. 
 

Kennararnir telja einnig að viðfangsefni verði að vera fjölbreytt. Þá þurfi 
umræður um efnið í kennslustundinni í raun ekki endilega að vera beint úr 
bókinni heldur einungis tengjast efninu sem slíku. Sem dæmi tóku þeir 
bókina Svona varð ég til sem dæmi. Í stað umræðna um hvernig þau urðu til 
snerust umræður um hlutverk kynjanna. Þannig geta kennarar verið með alla 
sprota á lofti. Það er ekki víst að með annarri kennsluaðferð hefði verið hægt 
að fara svona út fyrir efnið á uppbyggjandi hátt. Kennari segir: 

 
Ég veit það ekki... mér finnst hérna alltaf gaman þegar maður er að 
læra eitthvað af börnunum því að það koma oft upp svo skemmtilegar 
samræður og hugmyndir og eitthvað sem maður getur gripið á lofti og 
bara unnið eitthvað meira með. Og hérna, já vissulega sko, en hins 
vegar sko samrýmist þetta svo mörgu sem við höfum verið að vinna 
með eins og til dæmis byrjendalæsi og (titill á verkefni)... mér finnst 
þetta passa inn í svo margt og þar á meðal námskrána. 
 

Við lifum á öld tækni, mikilla framfara og ofgnóttar upplýsingaflæðis. Má 
því ætla að nauðsynlegt sé fyrir alla að horfa á allar upplýsingar með 
gagnrýnum huga. Eins og fram hefur komið er skólanum meðal annars ætlað 
að efla gagnrýna hugsun nemenda sinna. Kennarar Hugleiks telja þessar 
heimspekisamræður vissulega tengjast inn í aðalnámskrá og er það þeirra álit 
að samræður séu í allri kennslu. Telja þeir að það sé alveg sama hvaða 
kennsluaðferð sé notuð, grunnurinn eru samtöl og umræður um námsefnið. 
Öðruvísi nálgun á námsefnið en samræður engu að síður. Kennari segir um 
Hugleik: 
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En það náttúrulega hérna vantaði í rauninni algjörlega námsefni til þess 
að sinna einu af grunn... sem sagt lykilhæfninni með tjáningu og 
gagnrýna hugsun og þetta náttúrulega kom algjörlega og það var 
upphaflega þess vegna sem ég skráði mig á þetta námskeið því ég vissi 
ekkert hvernig ég ætti að sinna þessum lið sko. 

 
Kennararnir vildu meina að það vantaði eitthvað til að sinna þeim þáttum 

lykilhæfni sem snúa að gagnrýninni hugsun, tjáningu, sköpun, lýðræði og 
jafnrétti. Finnst þeim Hugleikur þjóna öllum þeim viðmiðum sem sett eru í 
aðalnámskrá. Gott dæmi um gagnrýna hugsun með samræðum birtist í 
frásögn kennara úr kennslustund. Nemendur áttu að gera alls konar verkefni 
um lýðræði og áttu að búa til draumaríki og greina frá hvernig þeir vildu hafa 
það. Kennari segir frá: 

 
Þannig að sko hvernig vil ég hafa það? „það verður einræði, ég ætla að 
ráða“ og sko það er þegar þau eru komin svona þá er svo gaman að láta 
þau spyrja svona af hverju og allt þetta. Það sko að fara með þau alltaf 
þangað til að þau eru búin að króa sig út í horn að þá fatta þau að þetta 
kannski gengur ekki upp þó svo að við fyrstu sýn er þetta frábært... En 
dæmi um það sko, það voru þarna einhverjir snillingar, það var 
einræði, þeir réðu, þrír félagar, og svo eru bara konur í ríkinu... en svo 
lentu þau náttúrulega í svolitlum vandræðum... og hvað með þá sko að 
viðhalda ríkinu? Og hvað með sveinbörnin? ... og það var svona að 
senda þau úr landi og þetta og þau voru komin í algjörar ógöngur af því 
að það var alltaf spurt af hverju, útskýrðu þetta betur hvernig. 
 

Miðað við frásögn kennarans er mikilvægt að börn læri að hugsa á 
gagnrýninn hátt, tjá sig og hugsa málin til enda. Og má telja að skólinn sé 
besti vettvangurinn til þess. Kennararnir voru sammála um að 
samræðuaðferðin hafi hjálpað nemendum að tjá sig þó að þeir hafi verið hálf 
klaufalegir til að byrja með. Þá fannst kennurum nemendum hafa farið hratt 
fram og fljótir að ná aðferðinni. Kennari segir: 

 
Þau eru algjörir klaufar til að byrja með. Bara vita ekkert hvað þau eiga 
að segja og algjörlega tóm. Svo einhvern veginn þegar þau byrja að tjá 
sig þá bara er eins og einhvern veginn að það ryðjist fram bara eitthvert 
fljót bara. 
 

Vissulega fannst kennurum að frökkustu nemendurnir hafi verið fyrri til 
að ná þessu en þeir nemendur sem halda sig til hlés. Kennari segir:  
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...ég veit alveg dæmi um krakka sem þagði algjörlega bara eins og 
steinn fyrstu skiptin en hann er alveg farinn að tjá sig til jafns við þessa 
kjaftaglöðustu þarna. 
 

Vildu kennarar meina að þrátt fyrir að frökkustu nemendurnir væru 
yfirleitt fyrstir til að svara þá kæmi þetta hjá þeim sem hlédrægari eru en bara 
aðeins hægar. Þeir krakkar sem eigi erfitt með að tjá sig og eru pínu lokaðir 
hafi alveg náð í gegn „sérstaklega í sókratísku samræðunum“. 

Í viðtölunum kom einnig fram að kennurum fannst að nemendur lærðu að 
bera virðingu hver fyrir öðrum sem og skoðunum samnemenda sinna. Þeir 
merktu einnig breytingar á afstöðu nemenda ef einhver sagði eitthvað sem 
var að þeirra mati „asnalegt“. Nemendur lærðu að taka gagnrýni sem og 
gagnrýna á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Kennari segir: 

 
Já þegar þau finna að það er ekki sett út á það sem þau segja. Og það 
eru náttúrulega svona samræðureglur og það verður að bera virðingu 
fyrir því sem þau segja og þegar þau finna að það er ekkert verið að 
drulla yfir það sem einhver er að segja, þau mega segja sína skoðun, þá 
einhvern veginn verða þau miklu öruggari. Þá verður þetta svona 
aðeins viðráðanlegra eða svona ekki eins óyfirstíganlegt að segja 
eitthvað. 
 

 Samkvæmt þessu má ætla að kostir samræðuaðferða í námi séu miklir og 
þá sérstaklega ef nemendur læra með þessu að bera meiri virðingu fyrir 
skoðunum annarra, taka gagnrýni og veita hana á jákvæðan og 
uppbyggilegan hátt. Rifrildi sem gátu átt sér stað til að mynda á 
bekkjarfundum virtust hverfa eftir kennslustundir í Hugleik og þóttu 
kennurum nemendur sínir sýna mikil þroskamerki í öllum samskiptum.  

Varðandi aldur nemenda og Hugleik höfðu kennarar á tilfinningunni að 
verkefnið væri frekar miðað við eldri börn en yngri og skiluðu þeir inn 
athugasemdum um að verkefnið hentaði ekki yngri börnum. Námsefnið hefði 
mátt vera enn einfaldara fyrir þau og ljóst er að aðlaga þarf Hugleik að aldri. 

Í viðtölum við kennara kom í ljós að samræður sem kennsluaðferð henta 
einkar vel þeim nemendum sem standa höllum fæti námslega séð. Kennari 
segir: 

 
Og já, og líka það að krakkarnir sem blómstra í þessu það eru kannski 
krakkarnir sem eiga erfitt með að skrifa, og lesa, sem eiga erfitt og eru 
jafnvel þessir lesblindu krakkar... þau einhvern veginn, allavega sum, 
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þau blómstra þarna. Þau eiga auðvelt með að tjá sig og auðvelt með að 
meðtaka efnið svona. 
 

Fleiri kennarar taka undir þetta og vilja meina að samræðuaðferðin henti 
mjög vel þeim nemendum sem eru með einhvers konar greiningar. Telja þeir 
að þeir nemendur sem eru ekkert endilega að láta ljós sitt skína dagsdaglega 
né sinna heimanámi sem skyldi græði á samræðuhringjum og nái frekar utan 
um námsefnið. En þrátt fyrir það virðist samsetning hópanna einnig skipta 
máli og lentu sumir kennarar í því að ná ekki þessum einstaklingum með því 
þeir áttu ekki samleið með hinum nemendunum. Kennari segir: 

 
Þau eru á svo ólíkum stað að það að setja þau saman einhvern veginn 
bara að þá detta ákveðnir einstaklingar út. Það var það sem ég varð að 
upplifa í fyrra, þú veist ef ég hefði verið bara með þessa einstaklinga 
sem áttu ekki samleið þú veist þá hefði maður kannski náð samræðum 
með þeim en samsetningin á hópnum var þannig að það var ójafnvægi. 
 

Engu að síður telja kennararnir að mikilvægt sé að nemendur fái allir 
tækifæri til að prófa samræður í námi. Til að sjá til þess að allir taki þátt og 
séu virkir hafa kennararnir sínar aðferðir. Mikilvægast þykir þeim að 
nemendur hafi allir sitt hlutverk í samræðunum og að gæta verði að því að 
allir fái sinn tíma. Kennari segir: 

 
Og líka, náttúrulega, fyrsti hópurinn er náttúrulega mjög svo... það eru 
alltaf þeir sem vilja tala. Þeir koma í fyrsta. Svo kemur næsti hópur og 
hann er svona kannski... það eru krakkar sem vilja minna tala og svo er 
síðasti hópurinn alltaf að vona að tíminn sé útrunninn áður en kemur að 
þeim. Svo sleppa þau aldrei, ég passa mig á því. En þá hefur þriðji 
hópurinn oft komið svo skemmtilega út af því að það eru krakkarnir 
sem segja aldrei neitt. 
 

Höfðu kennarar á orði að þeir nemendur sem eru síðastir að tala, vilja það 
kannski ekki en þurfa þess, séu oft svolítið montnir eftir á því þeir sjá að þeir 
eru ekkert minna hæfir en þeir sem hafa hæst og tala mest. Þá merkja 
kennarar einnig greinilegan mun á sjálfsvirðingu þessara nemenda sem eru 
seinir í gang. Kennari segir: 

 
... að þegar þau ná að segja eitthvað, það er rosalegur sigur. Maður 
finnur það ekki alveg strax... en jú maður finnur mikinn mun á þeim. 
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Það hlýtur að teljast kostur ef kennsluaðferð verður til þess að allir taki 
þátt og nái að skilja námsefnið betur. Í hraða nútímans virðist ekki vanþörf á 
slíkum aðferðum sem fanga athygli nemenda.  
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5. Umræða 
Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þær tengdar 
fræðilega hluta verkefnisins til að svara rannsóknarspurningunni Virkar 
Hugleikur? Það er skoðað út frá sjónarhóli nemenda og kennara sem tekið 
hafa þátt í þróunarverkefninu.  

5.1 Hugleikur og yngri nemendur 

Nemendur sem voru þátttakendur í verkefnum Hugleiks voru á öllum aldri, 
allt frá leikskólabörnum upp í unglinga á framhaldsskólastigi. Því má segja 
að í svörum þeirra hafi endurspeglast ólíkur þroski þátttakenda. En í viðtölum 
við yngstu þátttakendurna mætti segja að takmarkanir hafi legið í skilningi 
þeirra á rýnihópaviðtölum og hvernig þau eiga að ganga fyrir sig. Voru 
umræðurnar oft á tíðum skemmtilega úr takti við það sem verið var að ræða. 

Nemendur leikskóla og á yngsta stigi grunnskóla voru sammála um að 
samræður væru skemmtilegar og virtist mikil jákvæðni vera í garð 
verkefnisins. Nemendur virtust taka það úr verkefninu að það er í lagi að vera 
öðruvísi og að engir tveir séu eins. Það má álíta sem svo að þó að það væri 
það eina sem nemendur tækju með sér úr verkefninu þá væri markmiðinu 
náð. Að auki virtist orðaforði barnanna aukast við heimspekilegar samræður 
en Dewey taldi að til að auka orðaforða nemenda þyrftu kennarar að leyfa 
börnunum að tala. Það er ekki nóg að leggja inn kennsluefni og leyfa 
nemendum ekkert að segja. Börn eru uppfull af áhuga og vilja til að tjá sig og 
kennari verður að gefa færi á því (Dewey, 2000, bls. 284–291). Þrátt fyrir að 
það séu ekki allir sem styðja svo snemmbúna byrjun á samræðum við börn 
styðja þessar niðurstöður hugmyndir margra menntahugsuða eins og til 
dæmis John Locke. Hann taldi að samræður við börn ættu að hefjast snemma 
til að þjálfa rökhugsun (Locke, 1693/1989, bls. 142–143). Ekki aðeins höfðu 
nemendur orð á ofangreindum atriðum heldur virtust þeir einnig gera sér 
einhverja grein fyrir því að bera þurfi virðingu fyrir öðrum og þeirri 
staðreynd að ekki eru allir með sömu skoðanir. Hefur Sigrún 
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Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 310) greint frá því hvernig umræðuaðferð 
kemur róti á hugann og fær nemendur til að skoða málin frá öllum hliðum. 

5.2 Hugleikur og eldri nemendur 

Nemendum á efsta stigi grunnskóla og nemendum á framhaldsskólastigi 
líkaði samræðuaðferðin einnig vel og eins og yngri hópnum fannst þeim 
aðferðin henta mjög vel í náminu og kennslustundum. Það sem athygli vakti 
var sú staðreynd að nemendum þótti þeir halda frekar athygli og ná að 
fylgjast betur með þegar samræður voru notaðar í kennslustundum. Þótti 
þeim mun betra að geta rætt saman um námsefnið heldur en að lesa efnið 
einir upp úr bók. Það hlýtur að vekja upp spurningar hvort hefðbundnar 
kennsluaðferðir hafi hingað til ekki virkjað athygli nemenda á námsefninu 
sem skyldi. Í aðalnámskrá grunnskóla segir að kennsluaðferðir og vinnubrögð 
skólanna verði að vera fjölbreytt og þjóna þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er 
að (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 48). Spurningin er hins 
vegar hvort skólarnir séu að sinna þessum þætti aðalnámskrár og leyfi 
nemendum að taka þátt í umræðum og ræða saman um efni kennslunnar. Það 
styrkir að minnsta kosti þá hugsjón Dewey að læra í verki en hann telur að 
kennari þurfi að skapa aðstæður innan skólastofunnar á þann hátt að kennslan 
örvi nemendur og hristi upp í huganum (Dewey, 2000, bls. 310).  

Í niðurstöðum kom í ljós sú skoðun nemenda að með því að fá að ræða 
námsefnið fengju þeir ef til vill aðra sýn á efnið en þeir hefðu annars gert. 
Fannst þeim ímyndunarafl sitt hafa aukist og fengið lausan tauminn. Einnig 
náðu þeir að hjálpast að þegar skilningur einhverra nemenda var ekki alveg í 
takt við námsefnið sem samræmist skrifum Soter og félaga (2008, bls. 376–
378) sem segja að ný þekking festist frekar í sessi ef nemendur fá að yfirfæra 
námsefnið yfir á munnlegt form. Þannig skilji nemendur frekar efnið og geti 
jafnvel aðstoðað samnemendur sína. Að fá fleiri sjónarhorn og átta sig einnig 
á að skoðanir annarra eru ekki síður mikilvægar en þínar eigin virtist fara vel 
í nemendur og helst það í hendur við skrif Sigrúnar Aðalbjarnardóttur. En 
hún greinir frá því að umræðuaðferð efli sjálfstæða hugsun nemenda og 
hvetur til skoðanaskipta (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 310). Það 
samræmist einnig skrifum Mercer (2008, bls. 90) sem telur að sú hæfni að 
setja sig í spor annarra, virða skoðanir þeirra og sjá ólík sjónarmið sé grunnur 
að samskiptahæfni mannsins. Þá leggur aðalnámskrá meðal annars áherslu á 
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að nemendur verði færir um að tjá sig, virða skoðanir annarra, koma 
hugsunum sínum upp á yfirborðið og geta átt í jákvæðum og árangursríkum 
samskiptum við aðra og búa nemendur þannig undir að vera þátttakendur í 
lýðræðissamfélagi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 36–38).  
Það ætti öllum að vera ljóst hversu mikilvægt er að eiga vini, hversu 

mikilvægt það er að geta átt samskipti við jafningja og jafnaldra. Nemendur 
verkefnisins tóku eftir því hvernig umræðurnar gerðu þá á einhvern hátt 
nánari. Töldu þeir að samræðuaðferðin gerði nemendahópinn samrýmdari og 
fundu þeir hvernig félagstengsl urðu sterkari sem hlýtur að vera jákvætt í ljósi 
þess hversu mikilvægur félagsauður er fyrir uppvöxt og þroska ásamt því að 
vera þýðingarmikið veganesti út í lífið (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 
32–33). Ætla má að tilfinningin að tilheyra hópi og upplifa umhyggju, 
virðingu og traust geti á einhvern hátt haft úrslitaáhrif á hvernig einstaklingi 
muni vegna í lífinu. 

5.3 Hugleikur og kennarar 

Niðurstöður rýnihópa kennara sýndu að þeir voru almennt mjög ánægðir með 
Hugleik. Þótti þeim þróunarverkefnið hafa jákvæð áhrif á kennslu þeirra og 
starfshætti og merktu þeir breytingu á sér sem kennurum. Líklegt þótti þeim 
að halda áfram með samræður í kennslu sinni í bland við núverandi 
kennsluhætti og var einnig vilji til að fá fleiri með sér innan skólans. Til þess 
að hægt sé að gera breytingar á starfi skóla og kennslu þarf skólasamfélagið 
að fylgja með. Í góðu námssamfélagi er æskilegt að starfsfólk skólanna vinni 
sameiginlega að því markmiði að bæta nám nemenda (Ingvar Sigurgeirsson 
o.fl., 2005). Sýna niðurstöður rannsóknarinnar að kennarar hefðu gjarnan 
vilja hafa fleiri með sér til að deila hugmyndum og ræða efni og aðferðir. 

Varðandi Hugleik sögðust kennarar þurfa þjálfun í samræðuaðferðinni og 
tækifæri til að halda sér við þar sem samræða er ekki það sama og samræða. 
Samræða sem kennsluaðferð sé viðamikil og þurfi þjálfun svo umræður í 
tímum fari ekki í einhverja vitleysu. Það samræmist skrifum Wilberding 
(2014, bls. 59–67) sem segir að sókratísk samræðuaðferð þarfnist reynslu og 
æfingar kennara. Þeir þurfa að geta unnið með aðferðina án teljandi vandræða 
en sé miðað við rannsóknir Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 310) finnst 
kennurum enginn hægðarleikur að nota umræður sem kennsluaðferð. Sigrún 
bendir á að 85% af kennslu unglinga fari fram í formi fyrirlestra, 
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einstaklingsverkefna og endursagna. Í niðurstöðum Sigrúnar kemur fram að 
kennurum þykir gaman að kljást við umræður og skoðanaskipti sem styður 
niðurstöður þessarar rannsóknar. Hér virðist æfingin skapa meistarann, ef svo 
má að orði komast.  

Niðurstöður sýndu einnig að kennarar voru nokkuð sammála um að koma 
þyrfti upp einhvers konar hugmyndabanka fyrir samræðuverkefni. Fannst 
þeim oft á tíðum eitthvað minna vera til af efni til að nota í kennslustundum 
en til þess að vera með sókratíska samræðu telur Wilberding (2014, bls. 57) 
að kennari þurfi að vera undirbúinn og sjá fyrir sér tilgang samræðunnar og 
hvert hún muni leiða í kennslustundum.  

5.4 Mat kennara á áhrifum Hugleiks á 
nemendur 

Að mati kennara rannsóknarinnar hafa samræðuaðferðir haft jákvæð og góð 
áhrif á nemendur. Að þeirra mati hafa nemendur sýnt miklar framfarir meðal 
annars í hlustun, tjáningu, rökstuðningi og gagnrýninni hugsun. Telja 
kennarar að með Hugleik hafi nemendur sýnt aukinn þroska á ýmsum sviðum 
sem ætla má að hafi jákvæð áhrif á framtíð þessa unga fólks. 

Samkvæmt aðalnámskrá eiga allir grunnþættir menntunar sér rætur í 
gagnrýninni hugsun, vísindalegum viðhorfum og lýðræðislegu gildismati 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 18) og kom í ljós að 
kennurum þóttu nemendur sínir þjálfast í rökhugsun og að beita gagnrýninni 
hugsun. Sé miðað við niðurstöður rannsóknarinnar er samræðuaðferð 
ákjósanleg þegar velja á kennsluaðferð því skólum er meðal annars gert að 
efla gagnrýna hugsun nemenda sinna. En kennarar virðast ekki hafa næga 
þekkingu eða getu á hvernig þeir geta mögulega kennt gagnrýna hugsun og 
því hafi þeim fundist þessi samræðuaðferð henta mjög vel. Guðmundur 
Heiðar Frímannsson segir að skólar hafi á undanförnum árum lagt sig mikið 
fram við að gera gagnrýninni hugsun hátt undir höfði. Telur Guðmundur 
einnig að gagnrýnin hugsun sé mikilvæg því nemendur þurfi að fá tækifæri til 
að mynda eigin skoðanir til að komast að niðurstöðu (Guðmundur Heiðar 
Frímannsson, 2005, bls. 56–57). Það samræmist skoðunum kennara Hugleiks 
um að nemendur hafi tekið stakkaskiptum í gagnrýninni hugsun eftir 
kennslustundir þar sem samræðuaðferðir voru notaðar. Þrátt fyrir klaufalega 
byrjun hafi nemendur þjálfast í að tjá sig. Þeir lærðu að bera virðingu fyrir 
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hver öðrum og skoðunum annarra, taka gagnrýni og veita hana á jákvæðan og 
uppbyggilegan hátt. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að samræðuaðferðin hentar 
einkar vel þeim nemendum sem standa höllum fæti, hvort sem um er að ræða 
nemendur með lesblindu eða greiningar af einhverju tagi. Slík niðurstaða 
hlýtur að gefa byr undir báða vængi að halda Hugleik áfram. Þá fannst 
kennurum nemendur sínir taka miklum þroskabreytingum í samskiptum og 
hafa rannsóknir í menntunarfræðum sýnt að jákvæð samskipti og spurningar 
sem hvetja til ígrundunar hafa jákvæð áhrif á námsárangur (Hattie, 2009). 
Niðurstöður sýndu að kennurum þótti vanta kennsluefni til að sinna þeim 
þætti aðalnámskrár sem snúa að lykilþáttum menntunar og var einróma álit 
þeirra að Hugleikur væri vel til þess fallinn.   

5.5 Varnaglar 

Þrátt fyrir að niðurstöður þessarar rannsóknar sýni að samræður til náms eru 
að gera góða hluti fyrir bæði kennara og nemendur eru þó atriði sem vert er 
að benda á. Niðurstöður sýndu án efa, að til þess að aðferðin gangi upp á 
þann hátt sem henni er ætlað, þurfi kennarar að vera vel með á nótunum. Það 
er auðvelt að fara út af sporinu eins og kemur fram í viðtölum við nemendur. 
Þar kom fram hversu auðvelt þeim fannst að ná að skipta um umræðuefni og 
leiða samræðurnar inn á brautir sem tengdust námsefninu ekki á neinn hátt. 
Höfðu sumir orð á því að þegar þeir nenntu ekki að læra væri auðvelt að 
byrja að tala um eitthvað allt annað en námsefnið. Það er í verkahring 
kennarans að undirbúa sig vel fyrir tíma og vera á tánum en þetta kemur heim 
og saman við skrif Wilberding (2014, bls. 59–67) sem telur að sókratísk 
samræðuaðferð þarfnist reynslu og æfinga af hálfu kennara. Kennari þurfi að 
vera vel undirbúinn en jafnframt sjá til þess að nemendur séu það einnig.   
Þrátt fyrir að kennurum þætti verkefnið mjög skemmtilegt voru flestir 

sammála um að þá hafi skort tíma til að sinna verkefninu eins og lagt var upp 
með frá miðstöð skólaþróunar. Virtist þá skorta tíma til að leita að efni og 
verkefnum fyrir samræðutímana og vegna þess að skólinn er ekki allur með 
upplifðu sumir sig svolítið eina í heiminum. Einnig má ætla að starf 
kennarans sé orðið það viðamikið að þátttaka í þróunarverkefnum sé 
mögulega of mikið. Jón Torfi Jónasson (2012, bls. 19) segir að samkvæmt 
rannsóknum verði að gera ráð fyrir að það taki frá 3–10 þúsund klukkustundir 
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fyrir kennara að verða fagmaður. Til þess að þróunarverkefni geti gengið upp 
verða þátttakendur að gefa sig alla í það ef þeir á annað borð bjóða sig fram 
til þess. Takmarkanir rannsóknarinnar gætu meðal annars legið í þeirri 
staðreynd að brottfall var hátt á meðal þátttakenda Hugleiks ásamt tímaleysi 
til að sinna verkefninu. 
Það er alls óvíst að nemendur Hugleiks sem tóku þátt í 

rýnihópaviðtölunum átti sig á tilgangi þess háttar viðtala og gæti það talist til 
takmarkana rannsóknarinnar.  

5.6 Samantekt 

Eitt hlutverka skólans í samfélagi nútímans er að efla sjálfstæða og gagnrýna 
hugsun hjá börnum og unglingum og kenna þeim að skoða hin ýmsu mál út 
frá mörgum hliðum. Til þess að ná fram þessum þáttum telur Sigrún 
Aðalbjarnardóttir (2007, bls. 335) samræðuaðferð til kennslu vænlega aðferð 
og í sama streng taka Kilbane og Milman sem telja samræðuaðferð vel til 
þess fallna þegar efla á samskiptahæfni nemenda og gagnrýna hugsun þeirra 
(Kilbane og Milman, 2014, bls. 386). Því hlýtur að gefa augaleið að 
samræður til náms eru góð aðferð til kennslu og gagnrýnin hugsun er kjarni 
hverrar kennslugreinar samkvæmt Wilberding (2014, bls. 1). 

Kennsluaðferðir eiga að vera fjölbreyttar og verða kennarar að bera 
ábyrgð á að velja þær aðferðir sem árangursríkastar eru og taka tillit til allra 
nemenda. Hvatning og stuðningur við nemendur stuðla að því að 
hæfniviðmiðum sé náð og það gerist með fjölbreyttu námsumhverfi og 
fjölbreyttum kennsluaðferðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 
bls. 48). Í aðalnámskrá grunnskóla segir að við lok grunnskóla eigi nemendur 
að hafa öðlast leikni til að tjá sig á ábyrgan, skapandi og skýran hátt. 
Nemandi skuli einnig hafa öðlast leikni til að taka þátt í samræðum, virða 
skoðanir annarra og færa rök fyrir máli sínu (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 56). Þess vegna má telja að 
samræðuaðferð í anda Sókratesar sé fullkomin leið til að kenna börnum og 
ungmennum þessa fyrrnefndu þætti og gera þeim kleift að vera borgarar í 
lýðræðissamfélagi og því er hægt að álykta að Hugleikur virkar. 

Niðurstaðan er sú að samræður til náms ættu að vera góð leið til að miðla 
þekkingu til nemenda, efla samskiptafærni þeirra og stuðla að öðrum 
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markmiðum. Ekki skemmir fyrir að þetta brýtur upp önnur hefðbundin 
kennsluform og hér fá nemendur að láta rödd sína heyrast. 
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6. Lokaorð 
Óhætt er að segja að þróunarverkefnið Hugleikur – samræður til náms hafi 
hreyft við þeim sem í því tóku þátt. Kostirnir eru mun fleiri en takmarkanir af 
notkun þessarar aðferðar í námi. Að kenna börnum að eiga í góðum 
samskiptum og bera virðingu fyrir náunganum er gott veganesti fyrir þau út í 
lífið. Þau eru framtíðin og geta gert heiminn betri. 

Ljóst er að skólarnir þurfa að vera opnir fyrir því að hleypa 
samræðuaðferðum að. Ekki aðeins hefur Hugleikur haft jákvæð áhrif á 
nemendur heldur kennara einnig. Vægi gagnrýninnar er mikið í 
lýðræðisþjóðfélagi og því nokkuð ljóst að með því að nota samræður í námi, 
miðað við niðurstöður rannsóknarinnar, auki það færni nemenda að takast á 
við lífið. 

Fróðlegt verður að fylgjast með áframhaldi þróunarverkefnisins Hugleikur 
– samræður til náms næstu misserin. Von mín er sú að kennurum og 
nemendum muni líka þessi aðferð vel og að skólar taki því af opnum hug að 
innleiða þetta verkefni. Það er skoðun mín að samræður í námi skili sér á 
jákvæðan hátt til allra. Það yrði gaman að sjá hvernig Hugleikur kemur til 
með að skila sér þegar verkefnið fer af stað haustið 2016. Ég ætla að ljúka 
þessu verkefni með orðum kennara sem lýsir best samræðuaðferðinni:  

 
Já, já, já af því að þetta í rauninni gengur út á sko eiginlega bara 

þennan grundvöll fyrir í rauninni, held ég flestu eða kannski öllu námi 
það er að segja að tala saman... og það er bæði einfaldasta aðferðin en 

jafnframt sú flóknasta að framkvæma. 
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Fylgiskjal 1 Kynningarbréf um rannsóknina 

 
Ágæti viðtakandi 
 
Þetta bréf er sent til stjórnenda í öllum leik-, grunn- og framhaldsskólum 
á Akureyri og til framhaldsskóla á Eyjafjarðarsvæðinu og nágrenni þess. 
Vinsamlega kynntu kennarahópnum efni bréfsins, lítist þér svo á að 
skólinn hafi vilja og svigrúm til að taka þátt í rannsóknar- og  
þróunarverkefninu Hugleikur – samræða til náms. Hver sem niðurstaðan 
er þætti okkur vænt um að fá svar við bréfinu. 
 
Næsta skólaár 2014-2015 er fyrirhugað að þróa námskeið fyrir kennara í 
samræðu til náms. Hugmyndin er að námskeiðið verði þróað í samstarfi 
kennaradeildar Háskólans á Akureyri, miðstöðvar skólaþróunar við 
Háskólann á Akureyri og valinna leik-, grunn- og framhaldsskóla á 
Eyjafjarðarsvæðinu og næsta nágrenni. Í vor hefur verkefnisstjórn unnið 
að undirbúningi og lagt drög að framkvæmdaáætlun fyrir verkefnið. Í 
verkefnisstjórn eru: Guðmundur Heiðar Frímannsson, prófessor við 
kennaradeild HA, Jenný Gunnbjörnsdóttir, sérfræðingur við miðstöð 
skólaþróunar HA, Jórunn Elídóttir, dósent við kennaradeild HA og 
Sólveig Zophoníasdóttir sérfræðingur við miðstöð skólaþróunar HA. 
 
Vinnuheiti verkefnisins er Hugleikur – samræða til náms og er 
meginmarkmið verkefnisins að búa til og þróa námskeið í samræðuaðferð 
(Socratic seminar model) fyrir kennara á leik-, grunn- og 
framhaldsskólastigi og rannsaka áhrif samræðunnar á nám og kennslu. 
Samræðuaðferð felur í sér að spyrja spurninga sem hvetja til ígrundunar í 
þeim tilgangi að efla með nemendum gagnrýna hugsun og hæfni til að 
ræða saman um viðfangsefni (Kilbane og Milman, 2014). Í 
þróunarferlinu verður kennurum kennd samræðuaðferð sem þeir síðan 
nota og þjálfa á vettvangi með nemendum.  
 
Lögð verður áhersla á að kennarar öðlist færni í að nota samræðu og 
samþætta hana við daglegt starf. Í verkefninu auka kennarar þekkingu, 
leikni og hæfni sína til að virkja nemendur til markvissrar samræðu um 
viðfangsefni náms á gagnrýninn og skapandi hátt. Í samræðunni er lögð 
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rækt við þekkingu og leikni sem 21. öldin kallar á og þroskar með 
nemandanum hæfni sem skiptir máli í nútíð og framtíð. Að loknu 
rannsóknar- og þróunarstarfi verður tilbúið námskeið og námsefni fyrir 
leik-, grunn- og framhaldsskóla í samræðu til náms og í framhaldinu 
verður námskeiðið í boði fyrir þá skóla sem óska eftir að taka þátt. 
 
Verkefnið hefur skýra tengingu við íslenska menntastefnu eins og hún 
birtist í aðalnámskrám skólastiganna og styður við hæfnimiðað nám. Í 
almenna hluta aðalnámskrár sem er sameiginlegur fyrir leik-, grunn- og 
framhaldsskóla segir m.a. að mikilvægt sé að nemendur læri að ígrunda 
eigin hugsanir, þjálfist í að rökræða og rökstyðja mál sitt í samræðu við 
aðra og öðlist sem dýpstan skilning á þeim viðfangsefnum sem þeir fást 
við í námi sínu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 
Rannsóknir í menntunarfræðum hafa sýnt að meðal þeirra þátta sem hafa 
hvað mest jákvæð áhrif á námsárangur er samræða og samvinna, 
endurgjöf, jákvæð samskipti nemenda og kennara og spurningar sem 
hvetja til ígrundunar (Hattie, 2009).  
 
Tímaáætlun fyrir kennara sem taka þátt í rannsóknar- og þróunarstarfinu: 
Verkefnið hefst með heilum námskeiðsdegi í október og verður 
námskeiðinu fylgt eftir með 5 hálfs dags vinnustofum sem haldnar verða 
í nóvember, janúar, febrúar, mars og apríl. Á milli vinnustofa vinna 
kennarar að ákveðnum verkefnum á vettvangi í samstarfi við 
verkefnisstjórn. Að lágmarki er miðað við að kennari samþætti 
samræðuna við 2 kennslustundir á viku auk undirbúnings og úrvinnslu. 
Námskeið og vinnustofur verða haldnar í Háskólanum á Akureyri. 
  
Við leitum að áhugasömum kennurum til að þróa námskeiðið Hugleikur 
– samræða til náms með okkur næsta skólaár. Við miðum við að tveir 
skólar af hverju skólastigi taki þátt, fjórir leikskólakennarar (tveir frá 
skóla), átta grunnskólakennarar (allt að fjórir frá skóla, tveir af yngra stigi 
og tveir af eldra stigi) og fjórir framhaldsskólakennarar (tveir frá skóla). 
Alls munu taka þátt í verkefninu sex skólar, 16 kennarar og 
verkefnisstjórn. Hafi kennarar í skólanum þínum vilja og svigrúm til að 
taka þátt í þróunarstarfinu með okkur þá vinsamlega hafðu samband við 
Sólveigu Zophoníasdóttur í síma 460 8564 eða sendu tölvupóst á 
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netfangið sz@unak.is. Kennarar sem hafa áhuga á að taka þátt í 
samstarfinu sækja um þátttöku á vef miðstöðvar skólaþróunar 
http://www.msha.is/is/moya/formbuilder/index/index/hugleikur-
samraeda-til-nams. 
 
Frestur til að sækja um þátttöku í þróunarstarfinu er til 6. júní n.k. og 
velur verkefnisstjórn þátttakendur úr hópi þeirra sem sýna verkefninu 
áhuga og sækja um.  
 
Kær kveðja,  
Guðmundur Heiðar Frímannsson ghf@unak.is 
Jenný Gunnbjörnsdóttir jennyg@unak.is 
Jórunn Elídóttir je@unak.is 
Sólveig Zophoníasdóttir sz@unak.is  
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Fylgiskjal 2 Spurningarammi fyrir yngri nemendur 

 
 
Hugleikur – samræður til náms  
 
Rýnihópaviðtal haust 2015 
Spurningar fyrir nemendur í leikskóla og yngra stigi grunnskóla: 
1. Eruð þið vön að tala saman í hóp?  
a. Hvernig finnst ykkur það?  
2. Til hvers eruð þið að tala saman?  
3. Hvernig talið þið saman?  
a. hvar eruð þið?  
b. hvernig sitjið þið?  
c. um hvað talið þið/notið eitthvað til að tala saman um?  
4. Hvað er skemmtilegt þegar þið talið saman og af hverju er það 

skemmtilegt?  
5. Er eitthvað sem er ekki skemmtilegt og af hverju?  
6. Eruð þið að læra eitthvað þegar þið eruð að tala saman?  
a. Getið þið nefnt dæmi/ný orð, hlusta, segja frá?  
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Fylgiskjal 3 Spurningarammi fyrir eldri nemendur 

 
 
Hugleikur – samræður til náms  
 
Rýnihópaviðtal haust 2015 
Spurningar fyrir eldri grunnskólanemendur og framhaldsskólanemendur:  
 
• Hafið þið verið í samræðutímum og um hvað töluðuð þið?  
o Munið þið eftir svoleiðis tímum?   
 
• Finnst ykkur þið hafa lært eitthvað af samræðunum?  
o Hvað var það sem þið lærðuð?  
• Ný orð, skilduð þið betur námsefnið/söguna,  
• hlusta,  
• lærðuð þið að segja af hverju ykkur finnst eitthvað (rökstyðja), 
• leysa úr ágreiningi? 
  
• Er öðruvísi við að lesa á bók eða ræða saman um efnið?  
o Hvernig þá?  
 
• Er öðruvísi að hlusta á kennarann segja frá efninu eða ræða það sjálf?  
o Hvernig þá?  
 
• Hvað finnst ykkur skemmtilegt að tala um?  
o Hvers vegna? 
 
• Hvað gengur vel í samræðunum og hvað gengur ekki eins vel?  
o Hvers vegna? 
  
• Finnst ykkur gott að læra með samræðum?  
o Af hverju? 
  
• Mynduð þið vilja nota samræður meira?  
o Hvers vegna? 
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Fylgiskjal 4 Spurningarammi fyrir kennara 

 
 
Hugleikur – samræður til náms  
 
Rýnihópaviðtal við kennara haust 2015 
Spurningar: 
Almennt um verkefnið, væntingar og upplifun  
1. a. Hver er skoðun ykkar á verkefninu almennt?  
1. b. Hver var reynsla ykkar af þátttöku í verkefninu?  
1. c. Er eitthvað öðruvísi við þetta verkefni en önnur þróunarverkefni?  
 
Áhrif á kennara, fagmennska, starfsþróun og samstarf  
2. a. Hefur þátttaka í verkefninu haft áhrif á ykkur sem kennara 

(starfskenning/starfsþroski/fagmennska) og hvernig þá?  
 
Samræður sem kennsluaðferð  
3. a. Hvernig nýttust samræðuaðferðirnar í kennslu?  
3. b. Henta samræðurnar í öllum námsgreinum? 
 
Tengsl við aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla  
4. a. Hvernig hefur gengið að gera námsáætlanir fyrir samræðutíma?  
4. b. Hafið þið náð að nota samræður til að ná hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár? Fá dæmi.  
 
Áhrif á nemendur, samræðufærni og árangur  
5. a. Hefur þátttaka í verkefninu haft áhrif á nemendur ykkar og hvernig 

þá? (námsframvinda, tjáning, hlustun, áhugi, sjálfsvirðing (self-esteem), 
virkni, rökhæfni, þrautseigja, hugsun…  

 
Vinnustofurnar, efni og uppbygging, fjöldi, jákvætt og neikvætt  
6. a. Hver er reynsla ykkur af vinnustofunum?  
6. b. Hvað fannst ykkur gagnlegast? Hvað var ekki eins gagnlegt?  
 
 
Bækur og bjargir  
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7. a. Hvert sóttuð þið helst efni til að styðjast við?  
7. b. Hvernig nýttust bækurnar sem þið fenguð í upphafi?  
8. Hvað hefur tekist vel og hvað má gera betur?  
8. a.  Hvað er jákvætt við verkefnið í heild?  
8. b. Hvað má gera betur?  
8. c. Er eitthvað fleira sem þið viljið koma á framfæri varðandi verkefnið? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


