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Ágrip 

Í kjölfar útgáfu nýrra aðalnámskráa fyrir skólastigin þrjú, það er leik- grunn- og framhaldsskóla, 

voru gefin út þemahefti um sex grunnþætti menntunar. Eiga þessir sex grunnþættir að vera 

sameiginlegt leiðarljós við námskráargerð skólastiganna þriggja. Heimspeki er hvergi skilgreind 

sem sérstök námsgrein í aðalnámskrám leik- og grunnskóla, þótt heimspekilegra áhrifa gæti 

með bæði beinum og óbeinum hætti. Markmið þessa verkefnis er að sýna hlutverk 

heimspekinnar í  grunnþáttum menntunar. Til þess að gera því góð skil verður rýnt sérstaklega 

í þrjá af sex grunnþáttum menntunar. Markmiðið með þessari ritgerð er líka að kynna 

uppalendum og kennurum fyrir hugmyndinni um að iðka heimspeki með börnum og sýna fram 

á þann ávinning sem af því getur hlotist. Þá er einnig fjallað um aðferðafræði heimspekingsins 

Matthew Lipman, heimspeki fyrir börn (e. Philosophy for children eða P4C), og dæmi tekin um  

hvernig heimspeki með börnum hefur verið innleidd í skólastarf á Íslandi. Aflað var upplýsinga 

í bókum, þær sóttar af netinu og skoðaðar voru rannsóknir er tengdust efninu. Niðurstöðurnar 

leiða í ljós að heimspeki og aðferðir hennar eiga sér hljómgrunn í þeim grunnþáttum 

menntunar sem teknir voru til skoðunar. Niðurstöðurnar sýna einnig fram á að aðferðir 

heimspekinnar styðja við og efla mörg af þeim markmiðum sem fram koma í skilgreiningu 

aðalnámskrár á grunnþáttum menntunar. Þessi B.Ed. ritgerð er því innlegg í umræðuna um 

innleiðingu heimspekikennslu í leik- og grunnskólum á Íslandi. 
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Formáli 

Viðfangsefni þessa verkefnis kom til þegar ég sat á síðustu önn námskeiðið Skapandi hugsun 

og heimspekileg samræða. Námskeiði vakti áhuga minn á því að iðka heimspeki með börnum 

og má segja að hugsunarháttur minn í tengslum við samskipti við börn hafi breyst þar með. Ég 

hef nýtt mér það sem ég lærði á námskeiðinu bæði í leik og starfi, við uppeldi á mínum eigin 

börnum og í raun nær öllum samskiptum sem ég á í við annað fólk. Fyrir það ber að þakka. Það 

er von mín að með árunum eigi ég eftir að verða færari í framkvæma heimspekilega samræðu 

og að tileinka mér gagnrýna hugsun. Vona ég að þessi ritgerð sé góð byrjun.   

 Því fólki sem mér finnst vert að þakka fyrir ómetanlegan stuðning eru fyrst og fremst 

fjölskyldan mín: Þórarinn eiginmaður minn fyrir stuðning og hvatningu og synir mínir tveir fyrir 

að ná mér niður á jörðina þegar stressið náði tökum á mér og fyrir að sannfæra mig um gildi 

heimspeki fyrir ung börn. Tengdamóður minni og mömmu þakka ég fyrir að hugsa um og gæta 

barnanna á meðan foreldrarnir unnu og lærðu. Systkinum mínum, Þóru Ágústu og Tryggva 

Erni, vil ég þakka fyrir góð ráð, ábendingar og yfirlestur. Vil ég þakka vinkonu minni, Ingu Björk, 

fyrir að veita mér innsýn í það hvernig hægt er að vera skipulagður námsmaður. Loks vil ég 

þakka leiðbeinanda mínum, Birni Rúnari Egilssyni, fyrir góða leiðsögn og gagnlegar ábendingar.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra 

eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka 

öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

Borgarnes, 18. maí 2020 

 

Sólveig Heiða Úlfsdóttir 

file:///C:/Users/Þórarinn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LMW64ZSU/(https:/ugla.hi.is/kennsluskra/index.php%3ftab=skoli&chapter=content&id=41969)
file:///C:/Users/Þórarinn/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/LMW64ZSU/(https:/ugla.hi.is/kennsluskra/index.php%3ftab=skoli&chapter=content&id=41969)
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Inngangur  

Markmið þessarar ritgerðar er að svara eftirfarandi spurningum: Hvernig hefur heimspeki verið 

innleidd í íslensku skólastarfi? Hvert er hlutverk heimspeki í grunnþáttum menntunar?  Til þess 

að svara fyrri spurningunni verður fyrst fjallað lítillega um heimspekinginn Matthew Lipman 

(1923-2010), en hann telst vera upphafsmaður barnaheimspeki eða heimspeki fyrir börn 

(Philosophy for children eða P4C) og tengist hann beint innleiðingu heimspeki með börnum í 

íslensku skólastarfi. Í öðrum kafla verður síðan fjallað um upphaf heimspekikennslu í íslensku 

skólastarfi. Greint verður frá því í sögulegu samhengi hvernig heimspeki ruddi sér til rúms í 

íslensku skólastarfi og hverjir áttu stærstan þátt í því  auk þess sem fjallað verður um þær 

aðferðir sem hægt er að beita til þess að stunda heimspeki með ungum börnum. Til þess að 

svara seinni spurningunni verður rýnt í grunnþætti menntunar, sem eru, samkvæmt 

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

sköpun. Þá verður sérstaklega greint hvert hlutverk heimspekinnar er í þremur af þessum sex 

grunnþáttum menntunar, það eru grunnþættirnir læsi, lýðræði og mannréttindi og sköpun. 

Fyrst og fremst verður einblínt á börn í leikskóla og börn á yngsta stigi grunnskóla. Markmið 

ritgerðarinnar er enn fremur að sýna fram á að heimspekilegar áherslur séu til staðar í 

aðalnámskrá leik- og grunnskóla og grunnþáttum menntunar þó svo heimspekin sé ekki 

tilgreind nema einu sinni í aðalnámskrá grunnskóla. Ef við viljum taka markmið aðalnámskráar 

alvarlega verðum við að taka heimspeki alvarlega. 

Höfundur vonast til að kynna lesendum annan flöt á því hvað heimspeki sé, en honum 

sýnist að almennt haldi fólk að heimspeki sé byggð á kenningum forna fræðimanna og eigi því 

hvorki erindi við börn né uppalendur ungra barna. Þá er það einnig von höfundar að við lestur 

þessarar ritgerðar hugleiði fólk, þá einna helst kennarar og uppalendur, að iðka heimspeki með 

börnum.  
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1 Matthew Lipman, upphafsmaður heimspekikennslu með börnum 

Í þessum fyrsta kafla vill höfundur skýra hvað heimspeki með börnum er og getur verið áður 

en ég fjalla um innleiðingu hennar í íslensku skólastarfi. 

Upphaf barnaheimspeki á Íslandi má rekja til Bandaríkjamannsins Matthew Lipman (1923-

2010) en hann er án efa einn helsti upphafsmaður í heimspekikennslu barna eins og hún lítur 

út í dag (Juuso, 2007, bls. 16). Íslenskur heimspekikennari að nafni Hreinn Pálsson, var 

nemandi Matthew Lipman í Montclaire State háskólanum í New Jersey og kynntist þar 

hugmyndafræði Lipman. Hreinn útskrifaðist þaðan árið 1984 úr M.A.T námi eða  Master of 

Arts in Teaching Philosophy for Children (Róbert Jack, 2011) og flutti síðan hugmyndir Lipman 

inn til Íslands þegar hann byrjaði sjálfur að kenna heimspeki. Meira verður fjallað um störf 

Hreins Pálssonar í næsta kafla. 

Lipman varði doktorsritgerð sína í heimspeki árið 1950 við Columbia University, en sá skóli 

varð fyrir valinu þegar Lipman komst að því að heimspekingurinn John Dewey (1859-1952) 

hafði kennt við þann skóla (Juuso, 2007, bls. 16-17). Dewey var frægur bandarískur 

heimspekingur, skólamaður og menntafrömuður (Gunnar Ragnarsson, 2000, bls. 5). Fyrstu 

kynni Lipman af John Dewey voru við lestur heimspekirita hans þegar Lipman gegndi herskyldu 

sem ungur maður. Það var þá sem Lipman varð ástfanginn af heimspeki, eins og hann orðaði 

það sjálfur (Juuso, Hannu, 2007, bls. 16-17). Í því námsefni fyrir börn sem Lipman hefur samið 

má greina áhrif úr bók Deweys, Hugsun og menntun (2000). Það má því segja að Lipman hafi 

sótt mikið til Dewey og orðið fyrir áhrifum frá honum (Dewey, 2000; Gunnar Ragnarsson, 2000, 

bls. 36).  

 Að námi loknu fékk Lipman stöðu sem heimspekiprófessor við Columbia University og við 

City College of New York, þar sem hann átti eftir að kenna næstu átján árin. Það var á þeim 

tíma sem ástríða Lipaman fyrir menntun kviknaði, en honum fannst nemendur sínir og 

samstarfsfólk skorta rökhugsun. Ástæðuna fyrir því taldi Lipman liggja í grunnmenntun 

einstaklingsins. Þar liggur meginmarkmið aðferðafræði Lipmans í heimspeki fyrir börn (e. 

Philosophy for Children eða P4C): það er að efla sjálfstæða hugsun, rökhugsun og gagnrýna 

hugsun með því að iðka heimspekilega samræðu (Juuso, 2007, bls. 17-18). Heimspekileg 

samræða er aðferð til að fjalla um veruleikann þar sem tekinn er sérstakur útgangspunktur í 

viðfangsefni sem er heimspekilegt í eðli sínu en lýtur lögmálum rökhugsunar (Henry Alexander 
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Henrysson og Páll Skúlason, 2014, 18-19). Til þess að gera heimspekilegri samræðu betri skil 

skoðum við samræðusamfélag Lipman hér fyrir neðan. 

Til þess að hefja heimspekilega samræðu með börnum skapaði Lipman community of 

inquiry eða samræðusamfélag. Samræðusamfélag er samkvæmt Lipman, Sharp og Oscanyan 

þegar ríkir gagnkvæm virðing nemendanna á milli sem og á milli nemenda og kennara, þar sem 

hver og einn fær að tjá hug sinn og hinir hlusta (Lipman, Sharp og Oscanyan, 1980 bls. 45-46). 

Oft notaði Lipman ákveðna kveikju til að hefja samræðuna, til dæmis að lesa sögu. Í þessum 

sögum fjallaði Lipman gjarnan um börn í einhvers konar hversdagslegum aðstæðum, sem var 

auðvelt fyrir börnin að tengja við. Börnin í sögunni unnu svo úr aðstæðunum eða vangaveltum 

sínum með því að beita rökhugsun og heimspekilegri samræðu. Þessar aðstæður og 

vangaveltur sögupersóna voru til dæmis þannig að börnin veltu því fyrir sér hver stjórnaði 

skólanum og hvað gerði viðkomandi hæfan í það hlutverk, eða hvers vegna börnin voru 

skikkuð í skóla og hvað þau áttu að læra í skólanum (Lipman, 1991, bls. 22). Þegar lesnar voru 

slíkar sögur fyrir börn, eða þegar börnin lásu sögurnar sjálf upphátt, fékk það börnin til þess 

að hugsa og efast jafnvel um það sem þau höfðu talið sjálfsagt, spyrja eða stinga upp á lausn 

á vandanum í sögunni. Eftir að sagan hafði verið lesin hófst samræða undir leiðsögn kennarans 

um álitaefnin sem komu upp. Þetta átti að hvetja börn til þess að hugsa sjálfstætt. 

Megináhersla var lögð á að iðka heimspeki frekar en að læra um heimspeki eða heimspekinga 

fyrri eða síðari tíma, á heimspeki sem aðferð frekar en sem safni kenninga. Hann vildi ekki gera 

hefðbundnar staðlaðar kennslubækur sem vissulega væri hægt að læra mikið af en efla líklega 

ekki sjálfstæða hugsun nemandans eins og kennsluefni Lipman gerir (Cam, 2011; Juuso, 2007, 

bls. 60-61). 

Lipman samdi sjálfur kennslubækur, í formi sögubóka sem innihéldu sögur eins og þær 

sem líst er hér að ofan, sem hver og ein höfðaði til ákveðins aldurshóps, allt frá yngsta stigi 

grunnskólans fram á unglingastig. Með hverri bók fylgdu kennsluleiðbeiningar sem Lipman 

vann ásamt samstarfsfólki sínu. Heimspeki fyrir börn (P4C) í anda Lipmans er iðkuð víða um 

heim og er hugmyndafræði hans þannig innblástur í hvers konar heimspekistarfi með börnum 

(Lipman, 1995; Lipman, 1989; Lipman, 1980; Lipman, 1994; Lipman, 1993; Lipman, 1991; Elsa 

Haraldsdóttir, 2011, bls. 18-19). 
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3 Heimspeki með börnum í íslensku skólastarfi 

Í þessum kafla verður fjallað um upphaf heimspekikennslu með börnum í íslensku 

skólastarfi og hvernig hún hefur verið innleidd. Rekja má upphaf heimspekikennslu í íslensku 

skólastarfi  til ársins 1987 þegar einn helsti frumkvöðull í heimspekikennslu barna á Íslandi, 

áðurnefndur Hreinn Pálsson, stofnaði Heimspekiskólann og var skólastjóri þar til skólinn hætti 

starfsemi árið 2000. Eftir að hafa lokið BA-prófi í heimspeki frá Háskóla Íslands sótti Hreinn 

nám til Bandaríkjanna og varð þar nemandi hjá Matthew Lipman og lauk síðar M.A.T námi við 

Montclaire State College eins og áður sagði (Elsa Haraldsdóttir, 2011, bls. 30-32). 

Í Heimspekiskólanum var unnið að mestu eftir hugmyndafræði Matthew Lipman ásamt 

öðrum aðferðum sem Hreinn og samstarfsfólk hans þróuðu (Elsa Haraldsdóttir, 2011, bls. 30-

31). Meginmarkmið Heimspekiskólans var að efla nemendur á tveimur sviðum. Annars vegar í 

andlegri rökleikni og í því að sjá verðmæti í lífinu. Og hins vegar á félagslega sviðinu með því 

að kenna þeim að hlusta á annað fólk og að taka mark á öðrum. Nemendur voru beðnir um 

tengja sinn eigin heim við þá heimssögu sem þau lásu um hverju sinni, um leið fóru heimarnir 

að tengjast saman hjá börnunum og þau fóru að skynja og setja sig í spor annarra (Hreinn 

Pálsson, 2012). Hreinn, ásamt öðrum, þýddi kennslubækur Lipman sem fjalla um 

barnaheimspeki ásamt leiðbeiningum fyrir kennara og voru þær meginkennsluefni 

Heimspekiskólans. Einnig notuðust kennarar við Heimspekiskólann við klassískar skáldsögur 

fyrir börn sem kveikju að heimspekilegum samræðum, til dæmis má nefna ævintýrið um 

Galdrakarlinn í Oz sem kveikju (Elsa Haraldsdóttir, 2011, bls. 30-32; Lipman, 1995; Lipman, 

1989; Lipman, 1994; Lipman, 1993; Lipman, 1991). Það er einmitt málið, að vel má nota hvers 

kyns hversdagslegar sögur og ævintýri sem flestir ættu að þekkja sem ákveðinn stökkpall fyrir 

heimspekilega samræðu, sögurnar þurfa ekki endilega að vera skrifaðar af heimspekingum til 

þess að nýta megi þær í þessu samhengi eins og Björn Rúnar Egilsson hefur bent á (Björn Rúnar 

Egilsson, 2009, bls. 6). Meginkennsluformið sem Heimspekiskólinn vann eftir var að nýta 

heimspekilega samræðu, þar sem samræðan virkar sem ákveðin fyrirmynd í gagnrýninni 

hugsun (Hreinn Pálsson, 2012). Ætli Hreinn eigi ekki við hérna að kennarar í heimspekilegri 

samræðu virka sem fyrirmynd í gagnrýninni hugsun eða þá að maður byggir upp gagnrýna 

hugsun sína eins og samræðu. 

Til þess að gefa betri hugmynd um heimspeki með börnum verður lítillega fjallað um 

útgefið efni sem flestir ættu að geta nálgast. Má til dæmis benda á hefti sem gefið var út af 
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Námsgagnastofnun og ber heitið 68 æfingar í heimspeki. Þar er að finna æfingar í heimspeki 

fyrir börn á breiðu aldursbili. Við hverja æfingu kemur fram fyrir hvaða aldur hún hentar, hvaða 

gögn þurfi og hvert markmið æfingarinnar er. Í öllum þessum æfingum er heimspekileg 

samræða undirliggjandi og er lagður grundvöllur að heimspekilegu samræðusamfélagi 

(Jóhann Björnsson, 2014, bls. 3-4). Æfing númer þrjú í heftinu heitir Að spyrja og svara 

spurningu með spurningu hentar öllum aldri og er einföld í framkvæmd. Í æfingunni sitja 

nemendur saman í hring og hefur einn nemandi leikinn með því að spyrja annan að einhverju. 

Sá nemandi sem fær spurninguna má ekki svara með skjótu svari henni heldur svarar með því 

að spyrja einhvern annan nemanda spurningar sem tengist upphaflegu spurningunni, þannig 

rúllar leikurinn en kennarinn þarf að vera vakandi fyrir því að allir fái spurningu og svari með 

spurningu, annars fellur maður úr leik. Markmið æfingarinnar er að æfa vikra hlustun 

nemenda, upplýsingasöfnun, að spyrja og að efla samvinnu (Jóhann Björnsson, 2014, bls. 8). 

 Ritið Heimspeki fyrir uppalendur eftir Björn Rúnar Egilsson (2009) er ansi fróðlegt og 

eru verkefnin einföld og auðskiljanleg.  Með bókinni vonar Björn að hún hafi góð áhrif á 

menningu okkar með því að veita athygli og rými þeim röddum sem sjaldan fá verðskuldaða 

athygli, raddir barna (Björn Rúnar Egilsson, 2009, bls. 4). Dæmi um leik sem kemur fram í 

bókinni er leikurinn Ferðataskan, sem er fenginn úr smiðju Roberts Fisher við Brunel háskóla í 

London. Í leiknum biður kennari/uppalandi börnin um að ímynda sér að þau væru á leið í 

ferðalag og að þau mættu taka með sér einn hlut í sameiginlega ferðatösku. Hvert og eitt barn 

lýsir því upphátt hvað það ætli að setja í töskuna. Að því loknu spyr kennari eitt og eitt barn 

hvað tiltekinn vinur þeirra hafi tekið með sér. Ef  barnið man ekki hvað vinurinn tók með sér 

spyr kennarinn góðlega hvort þau hafi tekið eftir því hvað aðrir hafi sett í töskuna. Leikurinn 

gengur svona áfram þar til öll eru þau með á hreinu hvað vinir sínir tóku með í töskuna. 

Markmið þessa leiks er að æfa einbeitingu og virka hlustun nemenda (Björn Rúnar Egilsson, 

2009, bls. 30-31).          

 Einnig má nefna bók Gareth B. Matthews (2000), Heimspeki og börn sem fáanleg er í 

íslenskri þýðingu Skúla Pálssonar. Í bókinni rýnir Matthews meðal annars í getgátur ungra 

barna og færir hann rök fyrir því hve heimspekilega þenkjandi börn í raun eru. Til dæmis sagan 

um Davíð fimm ára sem veltir því fyrir sér hvort að epli séu lifandi. Davíð kemst svo að þeirri 

niðurstöðu að eplið sé lifandi þegar það liggur á jörðinni en ekki þegar farið er með það inn í 

hús. Matthews greinir þessa gátu og veltur upp nokkrum svörum. Hann veltir því fyrir sér hvort 

að Davíð hafi verið að hugsa um hringrás lífsins þegar hann veltir því fyrir sér hvort eplið sé 
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lifandi, að þegar eplið liggur á jörðinni rotnar það smátt og smátt og fræin úr því geta byrjað 

að spíra sem verður til þess að úr verði lítið eplatré. En með því að taka eplið inn í hús sé þessi 

hringrás rofin og merki þá dauða eplisins (Matthews, 2000, bls. 15-16). Bókin sýnir hve 

heimspekilegar spurningar barna geta verið og hvað það er mikilvægt að fagna þessum 

fjölmörgu spurningum og svara og spyrja á viðeigandi hátt til þess að næra enn frekar þennan 

heimspekilega þankagang barna. 

Heimspeki varð fyrst hluti af aðalnámskrá grunnskóla (2011) árið 2011. Þar er heimspeki 

tilgreind sem undirgrein samfélagsfræðinnar. Í aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur orðið 

heimspeki einu sinni fram: í sjötta kafla sem ber heitið Lýðræði og jafnrétti í leikskólastarfi. Þar 

segir meðal annars að leikskóli skuli vera vettvangur þar sem allir taki þátt í heimspekilegum 

umræðum. Fyrir þann tíma var heimspekikennsla í leik- og grunnskólum í höndum áhugasamra 

kennara, líkt og Hreins Pálssonar. Það má þó segja að heimspekikennsla sé enn í höndum 

áhugasamra skólastjórnenda og kennara, þar sem heimspekikennsla hefur ekki enn verið 

tilgreind sem námsgrein í aðalnámskrám leik- og grunnskóla (Elsa Haraldsdóttir, 2011, bls. 33). 

Sem dæmi um skóla þar sem heimspeki með börnum hefur verið iðkuð má nefna leikskólann 

Lundarsel á Akureyri, en þar var unnið þróunarverkefni á árunum 1999 til 2001 sem byggði á 

því að nota íslenskar barnabókmenntir og þjóðsögur sem uppsprettu heimspekilegrar 

samræðu meðal leikskólabarna. Markmið þróunarverkefnisins var að gera starfið sýnilegt og 

fá innsýn í hugarheim barnanna og sýn þeirra á umhverfi sitt. Langtíma markmið verkefnisins 

var að heimspeki næði fótfestu meðal barnanna og starfsfólksins í leikskólanum og að innleiða 

heimspekilegan þankagang inn í alla starfsþætti skólans (Aðalbjörg Steinarsdóttir, Anna 

Þórunn Hjálmarsdóttir, Helga María Þórarinsdóttir, Hrafnhildur Konný Hákonardóttir, Kristín 

Sigurðardóttir, Sigurbjörg Friðný Héðinsdóttir, Unnur Kristjánsdóttir, Þórdís Halldórsdóttir, 

2001, bls. 1-2). Í þessari skýrslu er að finna gott kennsluefni og kennsluleiðbeiningar fyrir 

uppalendur til þess að iðka heimspeki með börnum sem og að hún sýnir gott fordæmi um það 

hvernig innleiða megi heimspeki í leikskólastarfið. Meira er fjallað um starfið á Lundarseli í 

kaflanum um læsi.  Einnig  er vert að minnast á rannsóknarverkefni sem framkvæmt var í leik- 

og grunnskólum í Garðabæ á árunum 2013 til 2015. Í rannsókninni voru könnuð tengsl milli 

heimspeki og kennslu; markmið rannsóknarinnar var að rannsaka gildi heimspekilegrar 

samræðu í menntun sem og að auka þekkingu og hæfni kennara á að nýta heimspekilega 

samræðu sem kennsluaðferð í leik- og grunnskólum. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós 

að stuðningur og fræðsla reyndari kennara og sérfræðinga á þessu sviði til samstarfsfólks síns 
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leiði af sér aukna hæfni og þekkingu kennarans til að beita heimspekilegri samræðu sem 

kennsluaðferð í menntun. Aukin hæfni kennara leiðir síðan af sér aukna hæfni nemenda í að 

taka þátt í gagnrýninni, málefnalegri og uppbyggilegri samræðu (Elsa Haraldsdóttir, 2015, bls. 

1; 46-47). Í rannsóknarskýrslunni er einnig að finna kennsluefni og kennsluleiðbeiningar. 

Þó svo að heimspeki sé ekki tilgreind sem sérstök námsgrein í aðalnámskrám þá eru mörg 

af markmiðum aðalnámskránna heimspekilegs eðlis. Mikil áhersla er lögð á skapandi og 

gagnrýna hugsun, samanber eftirfarandi tilvitnanir: 

 

Gæta verður þess að nemandinn samþætti þekkingu sína og leikni, samtímis sem hann þjálfast í samskiptum 

sem byggjast á virðingu fyrir mannréttindum og jafnrétti. Gæta verður þess einnig að nemandinn æfist í að 

tjá skoðanir sínar og útskýra verklag sitt á ábyrgan, gagnrýninn og skýran hátt. 

Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 18. 

 

Efla ber rökhugsun og gagnrýna hugsun nemenda, það er m.a. gert með því að þjálfa þá í að greina og skilja 

tengsl og orsakasamhengi hluta og draga röklegar ályktanir af gefnum forsendum, en jafnframt að leggja 

mat á þær forsendur sem gefnar eru. Í grunnskóla þarf að efla gagnrýna, sjálfstæða hugsun og heilbrigða 

dómgreind hjá einstaklingum og hæfileika til þess að bregðast við nýjum aðstæðum. Nemendur þurfa í námi 

sínu að fá tækifæri til þess að tjá skoðanir sínar í rituðu og mæltu máli. 

Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 38 

 

Þessi markmið hljóta að teljast heimspekileg en hvergi kemur þó fram í aðalnámskránum 

tveimur hvernig kennurum og leiðbeinendum beri að efla þessa þætti til þess að ná tilsettum 

markmiðum. Þegar ekki er um að ræða neina fyrirmynd eða verkfæri fyrir kennara til að kenna 

heimspeki í aðalnámskrám er hætt við því að hver og einn kenni eftir sínu nefi. Heimspekin 

lýtur miklum aga þrátt fyrir að hún sé opin og víðfeðm og ber því að tilgreina hana sem sérstaka 

námsgrein í aðalnámskrá og veita þá kennurum viðunandi gögn til þess að uppfylla markmið 

hennar (Elsa Haraldsdóttir, 2011, bls. 34-35). Ástralski kennarinn og heimspekingurinn Philip 

Cam heldur því fram að menntakerfið bregðist kerfisbundið í að kenna nemendum að hugsa 

sjálfstætt, sem svipar til þess sem Lipman hefur sagt. Þá telur Cam að það sé jafn mikilvægt að 

kenna rökhugsun í skólum og að kenna skrift og reikning, aðferðirnar sem aðalnámskrár bjóða 

upp á séu úreltar og breyta þurfi kennsluháttum. Cam telur að nemendur eigi ekki að taka við 

þekkingu eins og tilbúinni afurð heldur að uppgötva hvernig þekkingin sprettur upp úr hugsun 



 

14 

þá sé heimspekin sú fræðigrein sem sé best til þess fallin að þjálfa hugsunina (Cam, P., 2006, 

bls. 1-2). Lipman, Sharp og Oscanyan hafa bent á það að til þess að geta kennt heimspeki með 

börnum þurfi kennari að hafa hlotið ákveðna þjálfun er snýr að heimspeki með börnum, það 

sé einfaldlega ekki talið nóg að hafa hlotið ákveðna menntun í heimspeki (Lipman, Sharp og 

Oscanyan, 1980, bls. 82-85; Lipman, 2008, bls. 129-130).  
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4 Heimspeki og grunnþættir menntunar 

Markmið þessa kafla er að sýna fram á að heimspekin komi fram með margvíslegum hætti í 

aðalnámskrá leik- og grunnskóla og grunnþáttum menntunar þó svo hún sé aðeins tilgreind 

einu sinni sem undirgrein samfélagsgreina í aðalnámskrá grunnskóla. Til þess að uppfylla það 

markmið verður rýnt í það hvernig heimspeki birtist sérstaklega í þremur af sex grunnþáttum 

menntunar og hvernig megi nota aðferðir heimspekinnar til þess að efla þessa grunnþætti og 

til að framfylgja þeim markmiðum sem grunnþættirnir byggja á.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf árið 2011 út nýjar aðalnámskrár fyrir 

skólastigin þrjú, það er leik-, grunn- og framhaldsskóla. Í kaflanum Almenn menntun kemur 

fram að sú menntastefna sem birt er í aðalnámskránum sé byggð á sex grunnþáttum 

menntunar og að þessir sex grunnþættir séu sameiginlegt leiðarljós við námskrárgerð 

skólastiganna þriggja. Þessir grunnþættir eru eftirfarandi: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Skilgreining á grunnþáttunum er tilraun 

til að veita yfirsýn yfir þau meginmarkmið menntunar sem skólastarfið stefnir að (Mennta- og 

menningaráðuneyti, 2013, bls. 15-16). Til þess að gera þessum sex grunnþáttum frekari skil og 

auðvelda skólastjórnendum, kennurum og starfsfólki skóla að átta sig á því hvernig megi flétta 

grunnþættina inn í skólastarfið, voru gefin út þemahefti um hvern og einn grunnþátt fyrir sig. 

Eiga þessi rit að vera kennurum ákveðin hvatning og leiðarvísir í daglegu starfi skólans. Þar er 

komið með uppástungur um hvernig megi skapa vettvang fyrir skólastjórnendur og kennara til 

að skipuleggja innleiðingu grunnþáttanna í skólastarfið (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 4-5). 

 Grunnþættirnir sex eiga hver með sínum hætti stoð í löggjöf leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla. Með grunnþáttunum er unnt að stuðla að meiri samfellu milli skólastiga sem 

og í skólastarfinu öllu og er þeim ætlað að skýra frá meginatriðum í almennri menntun. 

Grunnþættirnir skulu fléttast inn í allt skólastarf, þeir skulu endurspeglast í starfsháttum skóla, 

efnisvali, kennsluháttum, leik nemenda og vinnubrögðum kennara og annarra sem starfa í 

skólum (Mennta- og menningaráðuneyti, 2013, bls. 16-17).  Grunnþættirnir sex tengjast allir 

saman í skólastarfinu og eru háðir hver öðrum, en hafa þó hver og einn sína sérstöðu. Til 

dæmis má nefna að um grunnþáttinn sköpun segir eftirfarandi: „sköpun er nauðsynlegur 

þáttur í allri menntun og nær þannig til allra annarra grunnþátta. Sköpun er mikilvægur þáttur 

í öllu námi og starfi, ekki einungis í listmenntun.“ (Mennta- og menningaráðuneyti, 2013, bls. 

17-18).  
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 Þannig styður hver og einn grunnþáttur við hvern annan og má nota þá til að halda utan um 

markmið skólakerfisins.  

Hvað varðar heimspeki og grunnþætti menntunar er heimspeki aðeins nefnd sem 

undirgrein samfélagsfræði, eins og fram hefur komið. Í kaflanum um almenna menntun kemur 

fram orðrétt að „allir grunnþættirnir eiga sér rætur í gagnrýninni hugsun, ígrundun, 

vísindalegum viðhorfum og lýðræðislegu gildismati“ (Mennta- og menningaráðuneyti, 2013, 

bls. 18). Samkvæmt aðalnámskrá virðist gagnrýnin hugsun og lýðræði vera þungamiðja í 

markmiðum grunnþátta menntunar. Ef „gagnrýni“ er slegið upp í leitarglugganum,  til þess að 

leita bæði að orðunum gagnrýnin og gagnrýni, í leitarglugga aðalnámskrá grunnskóla kemur 

orðið 127 sinnum fram og í aðalnámskrá leikskóla kemur það fyrir 12 sinnum (Mennta- og 

menningaráðuneyti, 2013; Mennta- og menningaráðuneyti, 2011). Gagnrýnin hugsun tilheyrir 

heimspekinni og heimspekikennsla og heimspekileg samræða er álitin einn helsti vettvangur 

til að efla gagnrýna hugsun og siðfræði á öllum skólastigum (Henry Alexander Henrysson og 

Páll Skúlason, 2014, bls. 18-19).  Grunnþættirnir eru ansi heimspekilegir samkvæmt þessu en 

það virðist vera að höfundar aðalnámskránna geri sér ekki grein fyrir því hvað felist í heimspeki 

sem fagi. Því hlýtur það að skjóta skökku við að heimspeki sé aðeins tvisvar nefnd í 

aðalnámskrá grunnskóla og einu sinni í aðalnámskrá leikskóla. 

 Til þess að fá betri hugmynd um það hvernig heimspeki birtist í grunnþáttum 

menntunar verður rýnt í þemaheftin um eftirfarandi grunnþætti og greint frá því hvernig 

heimspeki birtist í þeim. Þetta eru grunnþættirnir læsi, lýðræði og mannréttindi og sköpun.  

 

4.1 Læsi 

Í þessum kafla verður fjallað um þemaheftið um grunnþáttinn læsi sem skrifað af Stefáni 

Jökulssyni lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.      

 Í fyrsta kafla varpar höfundur fram þeirri spurningu hvers konar fagmenn kennarar 

þurfi að vera þegar starfsskilyrði þeirra hafa gjörbreyst með tilliti til aukins aðgangs að alls kyns 

upplýsingum og efni. Til þess að svara þessari spurningu veltur Stefán því fyrir sér hvort starf 

kennarans snúist ekki lengur um að miðla áfram þekkingu til nemenda heldur sé hlutverk 

kennarans að hjálpa nemendum sínum að læra með hjálp þeirrar tækni sem stendur til boða 

nú til dags. Hlutverk kennarans væri samkvæmt þessu að leiða nemendur áfram við að spyrja 
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spurninga sem skipta nemendurna máli og leita svara við þeim. Í því samhengi veltir Stefán 

vöngum yfir því hvort sumir nemendur læri meira með því að miðla og skapa eigin þekkingu 

fremur en að vera móttakendur þeirrar þekkingar sem kennarar miðla áfram. Þá ber höfundur 

saman nýjar hugmyndir um kennsluaðferðir og námsumhverfi við þær kennsluaðferðir og 

námsumhverfi sem lengi hafa verið til staðar (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 8-9). Í þessari lýsingu 

á hlutverki kennara er um leið lýst markmiðum og aðferðum heimspekilegrar samræðu, það 

er aðferð til að fjalla um veruleikann þar sem tekinn er sérstakur útgangspunktur í viðfangsefni 

sem er heimspekilegt í eðli sínu en lýtur lögmálum rökhugsunar (Henry Alexander Henrysson 

og Páll Skúlason, 2014, 18-19). Þetta helst í hendur við það sem Stefán Jökulsson (2012) nefnir 

um að nemendur séu virkir skapendur þekkingar, þar sem nemendur fá að rökræða hugsanir 

sínar eða heimspekilegt viðfangsefni á jafningjagrundvelli í heimspekilegri samræðu.  

Fjallað er lítillega um hlustun í öðrum kafla þemaheftisins, en þar kemur fram að 

samkvæmt rannsóknum notum við 40% þess tíma sem við verjum til samskipta í að hlusta. 

Einnig kemur fram að það sem við lærum með því að hlusta er að jafnaði meira en það sem 

við lærum með því að lesa og skrifa. Skilvirkni hlustenda er þó um 25 af hundraði þannig virðist 

um 75% af því sem við hlustum á  fara inn um annað eyrað og út um hitt. Þess vegna þarf að 

kenna nemendum að einbeita sér að eigin hlustun og virkilega veita því athygli sem hlustað er 

á, fyrsta skrefið í þá átt að verða betri hlustandi er að setja sig í spor þess sem hlustað er á, 

spyrja þegar eitthvað er óljóst, sýna samúð og hlusta þannig með hjartanu. Þá kemur einnig 

fram að mælt sé með því að kennarar þjálfi eyru nemenda ekki síður en tungu (Stefán 

Jökulsson, 2012, bls. 13-14). Hluti af ávinningnum af því að stunda heimspekilega samræðu 

með börnum er einmitt betri samskiptahæfni, þar sem börnin læra að hlusta og að tala 

(Brynhildur Sigurðardóttir, 2007).  Í Heimspekiskóla Hreins Pálssonar (2012) var nemendum 

kennt að hlusta og taka eftir því sem aðrir segja í gegnum heimspekilega samræðu. Þá hlýtur 

það að teljast mikilvægt að kennarar kunni að framkvæma heimspekilega samræðu til þess að 

vinna að þessum markmiðum grunnþátta menntunar. 

Stefán (2012) vísar í bók Hafsteins Karlssonar (2005) sem fjallar meðal annars  um 

hlutverk kennara og um viðbrögð kennarans. Hafsteinn álítur að þegar nemandi skilar inn 

uppkasti af ritgerð þarf kennari stundum að horfa fram hjá villum og ófullnægjandi frágangi 

nemenda sinna og rýna fremur í innihald textans. Mikilvægt er að nemandinn finni ekki fyrir 

aðfinnslum kennara síns er varðar stafsetningu og málfar. Þar sem nemendur eigi að einbeita 
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sér að því að koma hugsunum sínum á blað má sniðmátið ekki hamla þeirri vinnu. Geri kennari 

athugasemdir við stafsetningu gefur hann það í skyn að ytra form textans skipti meginmáli. Of 

miklar kröfur geta komið í veg fyrir framför og geta orðið til þess að nemandinn hreinlega gefist 

upp (Stefán Jökulsson, 2012, bls. 27). Þetta er í anda þess sem Hreinn Pálsson (2011) hefur 

talað um, að búið sé að drepa niður hæfileika nemenda til að tjá sig með málfræðistagli, en 

þar hefði heimspekin komið að góðu gagni þar sem sett er saman rökræða og rökstuðningur 

á skoðunum sínum í rituðu máli. Að mati Hreins ætti heimspekikennari standa við hlið 

íslenskukennarans. „Það eru svo náin tengsl á milli máls og hugsunar“ sagði Hreinn (2011) 

þegar hann var að lýsa því þegar hann starfaði sem heimspekikennari við menntaskólann í 

Reykjavík. Hreinn nefndi það að ef kennari leggur sig virkilega fram í sínu starfi má segja að 

hann sé að hluta til íslenskukennari líka. Að þegar heimspekikennarinn rýnir í 

heimspekidagbækur, þar sem hugsunum er komið niður á blað, og í ritgerðir nemenda sinna 

sé það í raun um leið íslenskukennsla (Róbert Jack, 2011).  

Stefán segir einnig að miklu máli skipti að foreldrar og kennarar hafi augun opin fyrir 

þeim tækifærum sem gefast til að tala við börnin um það sem ber á góma í umhverfinu og 

daglegu amstri og spyrja börnin: „Hvers vegna?,“ „Hvað er þetta?,“ „Hvernig virkar þetta?“ og 

„Hvernig má rannsaka það?“ Að hvetja börnin til að tjá sig með þessum hætti stuðlar að því 

að börnin öðlist góð tök á talmáli sem á stóran þátt í því að þau öðlist aukna færni í að lesa og 

skilja fræðilegan texta þegar þau eru komin á efsta skólastig í grunnskóla (Stefán Jökulsson, 

2012, bls. 29). Ekki er síður mikilvægt að taka vel í þær fjölmörgu spurningar sem börn eiga til 

að spyrja, þar sem spurningar barnanna eru oft á tíðum boð um samræður fremur en að þau 

krefjist þess að fá nákvæmt svar. Upplagt er að bjóða barninu að rannsaka saman það sem 

barnið er að velta fyrir sér. Til þess að þetta gangi vel þarf að ríkja gott traust á milli barnsins 

og hins fullorðna, barnið má ekki lifa í þeim ótta að það geti komið með „rangt“ svar, enn 

fremur að fá frelsi til að viðra hugsanir sínar og skoðanir og finna að það sé hlustað á það af 

áhuga (Björn Rúnar Egilsson, 2009, bls. 9-10).  

 Í aðalnámskrám leik- og grunnskóla segir eftirfarandi um meginmarkmið læsis:  

 

Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með 

því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp 

þeirra miðla og tækni sem völ er á. 

Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 19; aðalnámskrá leikskóla bls. 13 
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Leikskólinn Lundarsel er einn þeirra skóla sem tilgreina heimspeki í sinni námskrá. Þar tengja 

þau heimspekistefnu skólans við grunnþáttinn læsi og meginmarkmið læsis. Leikskólinn er 

vettvangur þar sem börn fá tækifæri til að vera virk í samræðum, hlusta, tjá skoðanir sínar og 

rökstyðja mál sitt. Börnin efla málþroska sinn og læsi með því að rökræða og vera gagnrýnin í 

hugsun. Þau fá tækifæri til að vera virk og sjálfstæð í hugsun. Að þessu er meðal annars unnið 

með því að hvetja börnin til samræðna til dæmis út frá barnabókum, listum, vettvangsferðum 

og hversdagslegum atvikum sem eiga sér stað innan leikskólans (Leikskólinn Lundarsel, 2016). 

Ljóst er að í þemaheftinu sem fjallar um grunnþáttinn læsi er margt sem tengja má við 

heimspekina, eða öllu heldur aðferðir heimspekinnar. Besta dæmið finnst mér vera 

vangaveltur Stefáns Jökulssonar um áherslu breyttra starfshátta kennara, þar sem nemendur 

eru skaparar eigin þekkingar og kennarinn styður nemendurna við þá þekkingarsköpun. Þetta 

er einmitt það sem einkenndi heimspekiskóla Hreins Pálssonar (Róbert Jack, 2011) og aðferðir 

Matthew Lipman að leyfa hugsunum að myndast í samræðum þar sem nemendur eru virkir 

þátttakendur.  

 

4.2 Lýðræði og mannréttindi 

Í þessum kafla verður fjallað um og rýnt í það hvernig heimspeki birtist í grunnþættinum  

lýðræði og mannréttindi. Höfundar af þemaheftinu eru Ólafur Páll Jónsson dósent við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Þóra Björg Sigurðardóttir heimspekingur.   

 Í fyrsta kafla er fjallað um mikilvægi þess að kenna börnum og ungmennum í skólum 

um lýðræði og mannréttindi með tilliti til þess að þeirra bíður samfélag sem byggir á lýðræði, 

að minnsta kosti í orði kveðnu. Einnig að börn og ungmenni læri um grundvallarréttindi sín 

sem og þeirra sem fullorðnir eru, þar sem horft er til íslenskrar löggjafar og alþjóðasamninga 

(Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 7). Í sama kafla er sagt eftirfarandi 

um lýðræðis- og mannréttindamenntun: „Lýðræðis- og mannréttindamenntun byggist á 

gagnrýninni hugsun og ígrundun um grunngildi samfélagsins“  (Ólafur Páll Jónsson og Þóra 

Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 8). Fyrst lýðræðis- og mannréttindamenntun byggist á 

gagnrýninni hugsun er vert að velta hugtakinu fyrir sér. Heimspekingurinn Páll Skúlason (1987, 

bls. 70) kemst vel að orði þegar hann skilgreinir hugtakið: „Gagnrýnin hugsun er sú hugsun 

sem fellst ekki á neina skoðun eða fullyrðingu nema hún hafi fyrst rannsakað hvað í henni felst 
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og fundið fullnægjandi rök fyrir henni. Með öðrum orðum: gagnrýnin hugsun leitar að nýjum 

og betri rökum fyrir skoðunum sínum og hugmyndum og er þar af leiðandi sífellt að 

endurskoða þær.“ En hvernig kennum við gagnrýna hugsun og er það yfirleitt hægt? Í sömu 

umfjöllun nefnir Páll að hægt sé að kenna gagnrýna hugsun svo fremi að hægt sé að finna eða 

búa til það kennsluefni og kennsluaðferðir sem brýna fyrir nemendum það að trúa engu á 

ófullnægjandi forsendum. Þá spyr Páll hvernig á að kenna gagnrýna hugsun og svarar hann 

þeirri spurningu svo að yil þess þyrfti að móta viðeigandi námsefni og kennsluaðferðir sem 

þjálfa nemendur í því að beita gagnrýninni hugsun og aga nemendurna til að þeir temji sér 

gagnrýna hugsun (Páll Skúlason, 1987, bls. 76-77). Þá spyr kennari, hvar má finna viðeigandi 

kennsluaðferðir og námsefni sem má nota til að kenna gagnrýna hugsun? Það kemur hvergi 

nákvæmlega fram í aðalnámskrám hvernig beri að kenna og efla gagnrýna hugsun þó svo að 

mikið sé imprað á því hugtaki og mikilvægi eflingar nemenda í gagnrýninni hugsun (Mennta- 

og menningaráðuneyti, 2013; Mennta- og menningaráðuneyti, 2011).  

Þau Ólafur Páll og Þóra Björg (2012) benda á ákveðna mótsögn í aðalnámskrá grunnskóla 

þar sem fjallað er um lýðræði. Í aðalnámskránni segir eftirfarandi:  

 

Í lýðræði taka einstaklingar afstöðu til siðferðilegra álitamála og 

virkan þátt í mótun samfélagsins. Í lýðræðisríki þurfa borgararnir 

að búa við mannréttindi og ráða öllum meiriháttar málum sínum 

sameiginlega. Forsenda lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og 

virkni borgaranna sem gerir þá færa um að taka þátt í að móta 

samfélag sitt og hafa áhrif nær og fjær (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti, 2011, bls. 14). 

 

Höfundar benda á að þetta skjóti skökku við í þessu samhengi þar sem um er að ræða börn 

sem eru skyldug til þess að ganga í skóla sem fer eftir námskrá sem hvorki nemendur né 

kennarar hafa tekið þátt í að semja. Ef við horfum til lýðræðis sem samfélagsgerðar og 

stjórnskipulags þá á hún mjög takmarkaða samsvörun með þeim starfsháttum sem viðgangast 

í skólum. Höfundar benda á að þessar efasemdir þeirra um lýðræði í skólum beini athygli þeirra 

að hugmyndinni um lýðræði og að sú hugmynd sé í raun fremur óljós (Ólafur Páll Jónsson og 

Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 9-10). Hvernig ætla höfundar þá að gera markmiðum um 

lýðræði í skólum skil? Kennurum er lagt upp með að vinna eftir þeirri hugsjón um lýðræði bæði 



 

21 

sem markmið og sem viðmið er varðar starfshætti. Vilji kennari taka hlutverk sitt í lýðræðislegu 

samhengi alvarlega beri honum að finna sér viðunandi leið til þess að vinna eftir ofantöldum 

markmiðum. Höfundar þemaheftisins leggja upp með að fara þá leið sem leggur áherslu á 

samræður, þá sem aðferð í kennslu og sem markmið skólastarfsins. Þar eiga þau ekki við um 

samræður sem eru á þann veginn að kennarinn er sá sem sé með svörin á reiðum höndum og 

nemendurnir eru þau sem ekki vita og krefjast svars. Þessi samræða myndi ekki teljast 

lýðræðisleg, þar sem kennt er til lýðræðis í lýðræði. „Ef markmið skólastarfsins á að vera virkir 

og sjálfstæðir nemendur, sem sýna frumkvæði og reiða sig á eigin dómgreind, þá verður 

skólinn að finna nýjar leiðir til að miðla og skapa þekkingu og færni meðal nemenda.“ (Ólafur 

Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 13). 

 Það að taka hugmyndina um samræðu sem kennsluhátt alvarlega er skref í rétta átt að 

skólastarfi sem stefnir að lýðræði í lífi og starfi. Þar sem það að stunda rökræðu er gagnlegt 

fyrir nemendur til þess að læra og tileinka sér þá hæfni sem þarf til að taka þátt í rökræðu 

uppfylli markmið lýðræðislegs skólastarfs. Til þess að uppfylla þessi skilyrði og markmið leggja 

höfundar til að kennarar noti aðferð í anda Lipman, þar sem ákveðin kveikja er notuð til þess 

að efla til samræðu, þessi kveikja gæti til dæmis verðið frétt úr dagblaði og svo eru útlistaðar 

nokkrar spurningar sem kennarinn getur stuðst við til að spyrja nemendur og fá þá til að hugsa 

sjálfstætt. Markmiðið með þessari aðferð er að fá nemendur til að lesa texta á gagnrýninn hátt 

og dýpka skilning sinn á innihaldi textans. Þessa aðferð tengja höfundar beint við heimspekina 

þar sem í aðferðinni felst viðleitni til að leita nýrra möguleika, rannsaka, rökstyðja og spyrja 

spurninga. Til þess að hægt sé að notast við þessa tilteknu aðferð benda höfundar á að 

nemendur þurfa að treysta hver öðrum, vera tilbúnir til að hlusta, rökstyðja mál sitt, spyrja 

gagnrýninna spurninga sem og að vera tilbúnir til að skipta um skoðun ef rökin hníga til þess. 

Um hlutverk kennara nefna höfundar að hann þurfi að stíga frá hlutverki miðlarans og vera í 

stakk búinn til að læra samhliða nemendum sínum og treysta þeirra eigin dómgreind. Að auki 

þarf kennarinn að treysta áhuga, spurningum og þekkingarleit nemendanna, þar sem þessir 

þættir ráða ferðinni (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 14-15). Hér 

eru höfundar því beinlínis að mæla með heimspekilegri samræðu sem og samræðufélagi til 

þess að ná settum markmiðum aðalnámskráa er varða lýðræðislegt skólastarf. 

 

 



 

22 

 

4.3 Sköpun 

Í þessum kafla verður rýnt í grunnþáttinn sköpun. Þemaheftið sem gert var um grunnþáttinn 

er skrifað af þeim Ingibjörgu Jóhannsdóttur skólastjóra við Myndlistarskóla Reykjavíkur, 

Elísabetu Indru Ragnarsdóttur dagskrágerðarkonu og Torfa Hjartarsyni lektor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

 Í þemaheftinu kemur fram að skapandi skólastarf krefjist þess að kennarar og 

nemendur hjálpist að, gefi sér tíma til að ræða málin, beiti ólíkum vinnubrögðum og leiti nýrra 

og óvenjulegra leiða til þess að leysa viðfangsefnin. Leiða þar sem kennarinn ýtir undir forvitni, 

spurningar og sjálfstæð vinnubrögð nemenda. Skapandi námsaðferðir fela í sér sambland af 

fjórum þáttum, það er ímyndunarafl, forvitni, greining og gagnrýnin hugsun (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 7-10). Þessir þættir 

falla undir tvo meginþætti sem sem sköpunarferlið er samsett úr. Það er annars vegar 

þátturinn sem felur í sér að nota ímyndaraflið til að finna nýjar og frumlegar leiðir, veita eðli 

hluta athygli og að tengja saman mismunandi hluti. Í því felst að framkvæma tilraunir og leyfa 

margs konar tilfinningum og forvitni að njóta sín í von um að það verði kveikja að einhverju 

nýju. Hinn þátturinn felur í sér að virða verkið fyrir sér, kanna gildi verksins og setja hlutina í 

samhengi og að horfa gagnrýnum augum á verkið eða hugmyndina. Í þessum þætti metur 

nemandinn þýðingu, gildi og mikilvægi verkefnis síns. Í sköpunarferlinu þarf oft að fara 

mörgum sinnum í gegn um hvorn þátt fyrir sig. Í ferlinu fer hugurinn á flug á milli margs konar 

hugsana. Sumar reyna á ímyndunaraflið, eru óreiðukenndar og ómeðvitaðar. Aðrar reyna 

meira á rökhyggju og aðferð þekkingar, tækni og gagnrýnar hugsunar. Ekki er síður mikilvægt 

að nemendur læri að ræða við aðra um sköpunarferlið og það sem skapað er, þar sem alltaf 

má kanna möguleikann á því hvort hægt sé að þróa hugmyndir sínar lengra og bæta verk sín.  

Í gegnum þetta samræðuform og eigin athuganir þjálfast nemendur í því að mynda sér 

gagnrýnar og sjálfstæðar skoðanir á verkum sínum og samnemenda sinna og að auki 

samfélaginu sem þau tilheyra. Þar sem í skapandi námi eiga nemendur að þjálfa þann 

eiginleika að taka þátt í mótun á eigin umhverfi og samfélagi (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet 

Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 18-19; 23-24). Hér er lýsing á mikilvægi 

samræðunnar til þess að efla gagnrýna hugsun nemenda í skapandi skólastarfi. Eins og við 
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vitum á gagnrýnin hugsun rætur sínar að rekja í heimspeki og er það kjörið að nýta 

heimspekilega samræðu til þess að efla gagnrýna hugsun (Henry Alexander Henrysson, 2011).  

Hér hefur verið fjallað um hlutverk og væntingar til nemenda, en hvert er hlutverk kennara í 

skapandi skólastarfi? Um hlutverk kennarans segir í þemaheftinu að kennarinn eigi að vera 

nokkurs konar fundarstjóri sem örvar umræður nemenda sinna, dregur fram og sýnir gildi 

mismunandi sjónarmiða, kyndir jafnvel undir deilu og gefur nemendum kost á að verja og 

rökstyðja mál sitt en um leið að virða og viðurkenna sjónarmið annara. Þá segir einnig að 

kennarinn skuli vera jafn nemendum sínum, frekar en sá sem allt veit. Hann eigi fremur að 

vera fyrirmynd barnanna að spyrja og verða sér út um upplýsingar í samvinnu við nemendur 

sína (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 24). 

 Hér er heimspekileg samræða og efling gagnrýninnar hugsunar mikilvægur hluti, eins 

má segja um hina grunnþættina tvo. Eða eins og segir í aðalnámskránum tveimur: „Sköpun 

byggist á gagnrýninni hugsun og aðferðum sem opna sífellt nýja möguleika og því skiptir 

sköpunarferlið ekki síður máli en afrakstur verksins“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, bls. 17). 
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5 Umræður 

Í upphafi ritgerðarinnar er greint frá þeim markmiðum sem höfundur vildi ná með þessum 

skrifum. Til upprifjunar er rannsóknarspurningarnar svohljóðandi: hvernig hefur heimspeki 

verið innleidd í íslensku skólastarfi? Hvert er hlutverk heimspekinnar í grunnþáttum 

menntunar?  Enn fremur var markmiðið að sýna fram á að heimspekilegar áherslur séu til 

staðar í aðalnámskrá leik- og grunnskóla, þó svo að heimspeki sem slík sé ekki skilgreind berum 

orðum á þann hátt að kennarar geti nýtt sér til þess að ná markmiðum námskránna. 

Niðurstöður mínar leiða í ljós að heimspeki er til staðar í þeim þremur grunnþáttum sem rýnt 

var í. Þar voru hlutverk kennara og leiðir til að uppfylla þau markmið sem aðalnámskrárnar 

leggja upp með heimspekilegs eðlis. Oft er kveðið á um mikilvægi þess að efla gagnrýna hugsun 

nemenda. Þá er hægt að spyrja: af hverju gagnrýnin hugsun? Þessu vil ég svara með því að 

styðjast við það sem kom fram í þemaheftinu um grunnþáttinn Læsi. Þar talar Stefán (2012, 

bls. 29) um mikilvægi þess að hvetja börnin til þess að tjá sig eins og meðlimir í 

samræðusamfélögum eins og Lipman hugsaði þau. Með því að hvetja börnin til tjáningar með 

þessum hætti segir Stefán að það stuðli að því að börnin öðlist góð tök á talmáli sem á svo 

stóran þátt í því að leggja grunnin að því að þau öðlist aukna færni í að lesa og skilja fræðilegan 

texta þegar þau eru komin á efsta stig grunnskólans, sem sagt að beita gagnrýni hugsun og að 

gera börnin að virkum þátttakendum í eigin námi. 

Þó svo að þessi ritgerð fjalli að mestu um þrjá grunnþætti af sex, þá tók ég hina  

grunnþættina þrjá til skoðunar þótt ekki sé kafað eins djúpt. Í ljós kom að við nánari athugun 

má einnig greina heimspekilegar áherslur í grunnþáttunum jafnrétti, velferð og heilbrigði og 

sjálfbærni. Því til stuðning nefni ég nokkur dæmi sem tekin eru úr þessum þemaheftum og 

sýna svart á hvítu að í þeim er sannarlega að finna heimspeki.  Í þemaheftinu um jafnrétti er 

líst einni aðferð til að kenna börnum um jafnrétti, þessi aðferð er í raun heimspekileg samræða 

nema með leikrænu ívafi. Þar sem lesin er saga og börnin leika svo söguna eftir og spyrja um 

leið gagnrýna spurninga um söguþráðinn, hlutverk kennarans er að stökkva inn í aðstæður og 

spyrja gagnrýninna og uppbyggjandi spurninga (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind 

Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 37). Í þemaheftinu um heilbrigði og velferð er fjallað um lífsleikni 

sem námsgrein, en þar kemur fram að sú nálgun byggir á heimspeki og jákvæðri sálfræði þar 

sem lögð er áhersla á siðfræði, dygðir, gildi, farsæld og hamingju (Margrét Héðinsdóttir, Fanný 

Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013, bls. 17). Í þemaheftinu um sjálfbærni er kveðið á 
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um að skóli sem ætlar að mennta til sjálfbærni verði að byrja á að skoða vinnubrögð skólans 

og umgjörð hans í samræmi við sjálfbærni. Að vinnubrögð skólans endurspegli lýðræði, 

gagnrýna hugsun, umræður og þátttöku allra (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 44). Því er ljóst að 

innleiðing allra grunnþátta menntunar gerir ráð fyrir heimspekilegum áherslum eða aðferðum 

heimspekilegrar samræðu með börnum, þótt hún komi misjafnlega sterkt fram í hverjum 

grunnþætti fyrir sig. 

Ég velti því fyrir mér hvers vegna heimspeki hefur enn ekki verið tilgreind sem sérstök 

námsgrein í aðalnámskrám leik- og grunnskóla og fengið rými til viðmiðunarstundaskrá. Árið 

1988, þegar Heimspekiskólinn hafði verðið starfræktur í eitt ár, segir Hreinn aðspurður að 

„eftir 20 ár verður heimspekin kominn inn, það er komin í aðalnámskrá eða sem kennsluaðferð 

í skólum, hvort sem fólki líkar betur eða verr“ (Hreinn Pálsson, 2012). Vissulega er heimspekin 

notuð sem kennsluaðferð í einhverjum skólum, en það er vegna eigin áhuga þeirra kennara og 

skólstjórnenda sem styðjast við heimspeki sem kennsluaðferð. Því miður var Hreinn ekki 

sannspár. Nú eru liðin 32 ár síðan hann spáði þessu og enn bólar ekkert á fullri innleiðingu 

heimspekinnar í leik- og grunnskólum landsins. 

Einnig er það mér hugleikið að í menntun minni hefur lítið farið fyrir heimspeki og 

aðferðum hennar. Umfjöllun um hugtakið gagnrýnin hugsun hefur heldur ekki verið 

fyrirferðamikil, en vissulega kom það fram í námskeiðinu Skapandi hugsun og heimspekileg 

samræða sem ég minntist á í formála þessarar ritgerðar. Þar sem forsendur eru fyrir ástundun 

heimspeki í grunnþáttum menntunar væri ánægjulegt að sjá heimspekina ná frekari útbreiðslu 

innan skólakerfisins. Til þess að ná til breiðari hóps kennara og þeirra sem vinna með börnum 

væri áhugavert að sjá stutt námskeið eða fyrirlestra miðaða að kennurum á starfsdögum. Fyrir 

þessu eru fordæmi, má þar nefna rannsóknarvekefni í leik- og grunnskólum í Garðabæ þar sem 

námskeið af þessu tagi voru haldin fyrir kennara til að dýpka skilning þeirra á heimspekilegri 

samræðu og efla hæfni þeirra til að beita henni í eigin starfi. Voru þessi námskeið haldin af 

fyrirtækinu Hagnýt heimspeki ehf., sem var skipað sérfræðingum um heimspeki og hagnýtt 

gildi hennar (Elsa Haraldsdóttir, 2015, bls. 9;17). Gaman væri að sjá fleiri verkefni af þessu tagi, 

til þess að skólafólk nyti góðs af þekkingu og reynslu sérfræðinga á landsvísu.  Ég tel að það sé 

áhrifarík leið til þess að ná til allra í starfsmannahópum í leik- grunn- og framhaldsskólum. Páll 

Skúlason setti fram þá tilgátu að sá sem vill kenna heimspeki verði sjálfur að vera að læra 

heimspeki (Páll Skúlason, 2013). Því tel ég að nauðsynlegt sé að heimspeki þurfi einnig að vera 
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sýnilegri í kennaramenntuninni þar sem að ef við viljum taka markmið aðalnámskráar alvarlega 

verðum við að taka heimspeki alvarlega. 
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6 Lokaorð 

 

Í þessum skrifum hef ég öðlast aukinn skilning og áhuga á hugtakinu gagnrýnin hugsun og 

er það mér orðið ljóst að aðferðir heimspekinnar er eitthvað sem mig langar að leggja fyrir mig 

í áframhaldandi námi og starfi. Að beita aðferð heimspekinnar eins og þeim er lýst hér að ofan, 

svo sem að efna til heimspekilegrar samræðu með sögu sem kveikju, hefur veitt mér mikla 

gleði. Sérstakir töfrar fylgja því að sjá börn brjóta heilann þegar þau eru spurð áhugaverða 

spurninga. Einnig geta svörin borið merki um ígrundun og verið studd rökum. Það að nota 

sögur sem kveikju að heimspekilegri samræðu er skemmtileg, gefandi og auðveld leið sem 

flestir uppalendur ættu að geta nýtt sér.  

Móðir mín var starfandi kennari á yngsta stigi grunnskóla þegar ný aðalnámskrá leit 

dagsins ljós. Ég spurði mömmu, sem er með 15 ára starfsreynslu sem kennari, hvort hún hefði 

nokkurn tíman iðkað heimspeki með nemendum sínum. Eftir nokkra hugsun kvaðst hún ekki 

hafa gert það, þá ræddum við um gagnrýna hugsun og stórt hlutverk hennar í nýrri 

aðalnámskrá. Ég spruði mömmu hvernig hún hafi stuðlað að eflingu gagnrýninnar hugsunar 

meðal nemenda sinna, svarið var: „aðallega í gegnum samræður“. Þetta litla dæmi sýnir okkur 

að heimspekilegar samræður spili að öllum líkindum hlutverk í starfi kennara, líklegast að þeim 

óafvitandi.  

Ég hef sjálf verið að þreifa fyrir mér í að efna til heimspekilegarsamræðu og þá er gott að 

eiga börn. Ég las söguna um Karíus og Baktus fyrir son minn sem er nýorðinn 6 ára. Þegar sagan 

var búin spurði ég hvort Karísus og Baktus væru vondir. Sonurinn svaraði umsvifalaust játandi 

og rökstuddi það með því að segja að þeir væru að skemma tennurnar hans Jens og að það 

væri vont. Umræðurnar héldu nokkuð áfram og var niðurstaðan sú að allir þyrftu hús en einnig 

að allir þyrftu að bursta tennurnar og fara til tannlæknis. Í þessari samræðu  var farið um víðan 

völl. Við ræddum til dæmis um umhverfisvitund, hreinlæti og veltum fyrir okkur hvað felst í 

því að vera góður og hvað felst í því að vera vondur. Þessi litla dæmisaga sýnir hvað hægt er 

að snerta á mörgum málefnum í gegnum heimspekilega samræðu. Um leið þjálfum við hugann 

og lærum að færa rök fyrir skoðunum okkar. Ég vil hvetja alla sem lesa þessa ritgerð til þess að 

prófa þessa aðferð, ef þau hafa ekki þegar gert það, og sjá hvaða möguleika hún opnar bæði 

fyrir börn og fullorðna. 
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