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Ágrip 

 

Markmið þessa verkefnis var að skoða gagnrýna hugsun frá sem flestum hliðum, hvernig 

hún er skilgreind, tengsl hennar við heimspeki, mikilvægi hennar, hvernig er hægt að kenna 

hana og hvað þarf að hafa í huga þegar hún er kennd, bæði til að hafa kennslu sem besta en 

einnig hvaða gildrur ber að varast. 

Verkefnið er í megin atriðum textarannsókn. Til að tengja hana við íslenskt menntakerfi 

og skólastarf tók ég að auki viðtöl við fjóra heimspekinga sem vinna allir innan skólakerfisins 

(þrjá kennara og einn skólastjóra) auk eins samfélagsfræðikennara. Markmiðið var að fá fram 

sýn þeirra á gagnrýninni hugsun, hugmyndir þeirra um merkingu hugtaksins og lýsingu á því 

hvernig þau vinna með gagnrýninna hugsun í skólanum, bæði þegar horft er til kennslu eða 

námsmats. Einnig  voru þau spurð út í sýn þeirra á hvernig skólakerfið sem heild er að vinna 

með gagnrýna hugsun og loks um mikilvægi gagnrýninnar hugsunar. 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að þótt að við eigum heilmikið af góðum og klárum 

kennurum sem gera sitt besta til að kenna gagnrýninna hugsun, þá upplifa þeir mikið álag í 

starfi. Þeir telja að of mikil áhersla sé lögð á að fara yfir mikið efni í stað þess að fara vel yfir 

minna efni. Þá hafi stór hluti kennara hvorki fengið þjálfun né öðlast þekkingu, getu eða vilja 

til að vinna samkvæmt þeim kennsluháttum sem þörf er á til að kennsla í gagnrýninni hugsun 

verði árangursrík. Niðurstöður fræðilega hluta  þessa verkefnis eru í samræmi við hugmyndir 

viðmælendanna um mikilvægi gagnrýninnar hugsunar sem og þá erfiðleika sem þeir lýsa 

varðandi kennslu gagnrýninnar hugsunar. Lokaverkefnið eiga þeir að geta nýtt og lært af sem 

hafa hug á að kenna gagnrýna hugsun hvort sem um er að ræða starfandi kennara eða 

kennaranema. 
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Abstract 

The aim of this project was to examine critical thinking from many aspects, how it is defined, 

its relationship to philosophy, its importance, how to teach it and what to consider when 

teaching, both to teach it the best way but also what pitfalls to avoid. 

 My research is primarily textual and conceptual. It analyzes philosophical texts and ideas, as 

well as findings in the social sciences.  In order to give the research contextual relevance in 

an Icelandic setting I also interviewed 4 philosophers who all work within the school system 

(three teachers and one principal) as well as one social studies teacher with knowledge of 

critical thinking. The aim was to get their views on critical thinking, their understanding of 

the concept and how they work with critical thinking in their schools, both with regard to 

teaching and assessment. They were also asked to evaluate how the school system as a 

whole is working with critical thinking, and finally to explain how they see its importance. 

The results indicate that although there are many good teachers who are doing their best to 

teach critical thinking, those teachers feel that there is too much focus on reviewing a lot of 

material placed over going over less material well, as well as that a large proportion of 

teachers have not received training nor have the knowledge, ability or willingness to work 

according to the teaching methods needed to teach critical thinking effectively. The 

academic part of the research supports the views of those interviewed on the importance of 

critical thinking as well as the difficulties they endure. Those who want to teach critical 

thinking, either working teachers or students who are learning to become teachers, should 

be able to use and learn from this study. 
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1 Inngangur  

 

Áhugi minn á gagnrýninni hugsun á sér ekki langa sögu enda kynnist ég henni fyrst sem 

sérstöku viðfangsefni í kennslu í kennsluréttindanáminu þegar ég vann verkefni í tíma. 

Hugtakið vakti áhuga minn meðal annars vegna þess að ég vildi trúa því að ég hefði lifað að 

mörgu leyti samkvæmt því mestan hluta ævi minnar. Ég er einn af þeim heppnu, fjölskyldan 

mín er stór, móðir, faðir og við fimm systkinin og á heimilinu var ekkert sem mátti ekki ræða 

um og í raun var rætt um allt og ekkert, bæði við matarborðið og annars staðar. Það sem 

gerði samræður okkar áhugaverðari var að ef það var eitthvað mikilvægt eða áhugavert að 

gerast í þjóðfélaginu og við vorum flest ef ekki öll nokkuð sammála þá var oftast einhver sem 

var tilbúinn að tala gegn sinni skoðun til þess að koma umræðunni í gang. Þetta gerði það að 

verkum að sem barn og unglingur fylgdist ég mikið með fréttum og las dagblöðin þar sem ég 

vildi ekki vera sá eini sem þekkti ekki það sem um var rætt. Þetta gerði það einnig að verkum 

að ég gat fyrr áttað mig á skoðunum mínum varðandi málefni sem reynast mörgum erfið, 

hvort sem það er trúar- eða stjórnmálaskoðanir. Eins og ég sagði var ég heppinn að fá þessa 

menntun heima fyrir, margir jafnaldrar mínir voru það ekki. Í minningum mínum frá 

skólaárunum þegar ég var barn og unglingur, þá var áherslan lögð á ártöl og staðreyndir og 

man ég sérstaklega eftir atviki þar sem ég leiðrétti kennara og var ekki fagnað heldur var ég 

skammaður og sagt að hann vissi betur. Þótt sá kennari hafi seinna komið til mín í einrúmi og 

sagt að ég hefði haft rétt fyrir mér, þá sýndi þetta mér að í skólanum var ekki ætlast til þess 

að nemendur hefðu sjálfstæðar skoðanir heldur að þeir ættu að taka eftir og læra það sem 

þeim væri kennt. Auðvitað breyttist þetta með aldrinum og á unglingastigi var meiri umræða 

en mest þegar unnin voru sérverkefni og áfram var páfagaukalærdómur fyrirferðarmestur. 

Mín upplifun er að kennsla hafi þróast í átt til fjölbreyttari kennsluhátta en tíðkuðust þegar 

ég gekk í grunnskóla. En kennslan er og verður að halda áfram að þróast með breyttum 

tímum og tækniframförum og einn liður í því er að auka sjálfstæða, skapandi og gagnrýna 

hugsun nemendanna. Það sem ég skoða og rannsaka í þessari ritgerð er hvert er hlutverk 

gagnrýninnar hugsunar í grunnskólum og hvaða möguleikar eru fyrir hendi þegar kemur að 

kennslu hennar. 

Í nýjustu aðalnámskrá grunnskólanna sem kom út árið 2011 er að finna nýjan kafla sem 

kallast lykilhæfni. Samkvæmt honum skal nú að hafa lykilhæfni til viðmiðunar við útfærslu 
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allra námsgreina og námssviða. Lykilhæfnin skiptist í nokkra undirflokka og þar af er einn 

gagnrýnin hugsun. 

Þar sem skilgreiningar í aðalnámskrá eru litlar og kennsluleiðbeiningar ekki að finna þar 

er brýnt að leita svara við þeirri spurningu hvað gagnrýnin hugsun sé og hvernig rétt sé að 

skilgreina hana. Það sem ég rannsaka í þessari ritgerð er hvert er hlutverk gagnrýninnar 

hugsunar í grunnskólum og hvaða möguleikar séu fyrir hendi í kennslu hennar. 

Ritgerðin skiptist í nokkra hluta. Fyrst skoða ég hvað gagnrýnin hugsun er og hvort og þá 

hvernig hugtakið hefur birst í gegnum tíðina í skólakerfinu. Þá kanna ég stöðu þess í 

námsmatinu. Þessu næst athuga ég hvað hver hópur fyrir sig: kennarar, skólastjórnendur og 

nemendur, þarf að gera til að hægt sé að bæta kennslu í gagnrýninni hugsun. Ég ræði enn 

fremur mikilvægi gagnrýninnar hugsunar. Loks fjalla ég um mögulegar aðferðir til þess að 

kenna gagnrýna hugsun á sem bestan máta.  

Að þessu loknu ræði ég um viðtöl er ég tók við nokkra reynda kennara og 

skólastjórnendur í íslenskum grunnskólum sem allir hafa lagt sig eftir kennslu í gagnrýninni 

hugsun. Þessi hluti ritgerðinnar er einkum hugsaður til að leita gleggri skilnings á einstökum 

þáttum gagnrýninnar hugsunar og varpa ljósi á hvernig unnt sé að vinna með hana í 

grunnskólum.  Henni er því annars vegar ætlað að gefa hinni fræðilegu greiningu verkefnisins 

á gagnrýninni hugsun aukna dýpt og hins vegar að tengja umfjöllunina við reynslu nokkurra 

aðila sem starfa á vettvangi. Viðmælendurnir voru heimspekimenntaðir kennarar og 

skólastjóri sem starfa í skólakerfinu ásamt almennum kennara. Markmið viðtalanna er 

jafnframt að kanna hvaða leiðir séu færar við kennslu gagnrýninnar hugsunar nú á dögum og 

dýpka skilning lesenda á ástæðum þess að ekki er lögð meiri áhersla á gagnrýna hugsun en 

raun ber vitni.  

Vonin er sú að þetta meistaraverkefni skili niðurstöðum sem geta ekki bara nýst mér í 

framtíðarstarfi heldur starfandi kennurum og öðrum nemum sem áhuga hafa á því að efla 

kennslu í gagnrýninni hugsun í íslensku skólakerfi.  
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2 Gagnrýnin hugsun 

 

2.1 Hvað er gagnrýnin hugsun? 

Hugtakið „gagnrýni“ hefur oft neikvæða merkingu í huga fólks, hugmynd margra um hvað 

það feli í sér er sú að átt sé við aðfinnslur eða jafnvel niðurrífandi athugasemdir við athafnir 

fólks. Orðið hefur þó ekki svo neikvæða merkingu enda er merking þess í raun sú að vera 

athugull á allar hliðar máls. Gagnrýnin hugsun snýr að því að tileinka sér tiltekinn 

hugsunarmáta (Henry Alexander Henrysson, 2018). Það eru aðrar ástæður fyrir því að 

gagnrýni er talin neikvæð. Oft höfum við ekki fullnægjandi rök fyrir skoðunum, hugmyndum 

og kenningum tilbúin og auðvelt er að pota gat í rök manns þegar skýringin á þekkingunni er 

„kennarinn sagði það“ eða „ég las þetta í blaðinu“. Það sem kemur fram hjá kennaranum og í 

blaðinu er oftar en ekki rétt en ef hugsað er gagnrýnið má ekki treysta því sem kemur þar 

fram í blindni (Páll Skúlason, 1987). 

Páll Skúlason fyrrum prófessor í heimspeki og rektor við Háskóla Íslands skilgreinir 

gagnrýna hugsun sem hæfileika og spyr einfaldlega er hægt að kenna gagnrýna hugsun?  

„Gagnrýnin hugsun er fyrst og fremst fólgin í viðleitni til að rannsaka hlutina, láta engar 

tilhneigingar, langanir eða tilfinningar hlaupa með sig í gönur. Að kenna fólki gagnrýna 

hugsun er því síður en svo einfalt mál. Það eitt að kenna fólki ákveðin vinnubrögð til að 

rannsaka hlutina upp á eigin spýtur nægir bersýnilega ekki. Það verður einnig að fá það til að 

temja sér viljann til þess að trúa ekki öðru en því sem byggt er á rannsókn í stað þess að láta 

hugsun sína stjórnast af óskum eða hagsmunum  (Páll Skúlason, 1987).“ 

Hægt er að koma með rök sem mæla gegn því að hægt sé að kenna gagnrýna hugsun, svo 

sem að mannlegt eðli sé þannig að  fólk láti ekki stjórnast af rökum heldur öðrum þáttum, 

eins og tilfinningum. En að því gefnu að einstaklingar geti tileinkað sér gagnrýna hugsun og 

að hægt sé að kenna hana þá vaknar strax í framhaldinu sú spurning hvernig eigi að kenna 

hana (Páll Skúlason, 1987).  
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2.1.1 Skilgreiningar á gagnrýninni hugsun 

Einföld leið til að leita skilgreininga á gagnrýninni hugsun er að skoða orðabækur. Samkvæmt 

íslenskri orðabók merkir lýsingarorðið „gagnrýninn“ annaðhvort „skarpur í gagnrýni sinni, 

athugull á allar hliðar máls“ eða „aðfinnslusamur“. Sú merking sem er mest viðeigandi í 

orðasambandinu „gagnrýnin hugsun“ er að vera „athugull á allar hliðar máls“. ((Henry 

Alexander Henrysson og Elsa Haraldsdóttir, 2013)  

Guðmundur Heiðar Frímannsson (2011)  skiptir gagnrýninni hugsun í tvennt, 

 „Innviðirnir eru þær reglur sem gilda um rök og rökfærslur, ýmist almennar eða 

takmarkaðar við til tekin þekkingarsvið og sú þekking, ýmist almenn eða takmörkuð, sem er 

uppi staðan í þeim ferlum sem eru gagnrýnin hugsun. Hugarfarið er gangverkið sem knýr 

gagnrýna hugsun áfram“. 

 Að mati Guðmundar er gagnrýnin hugsun nátengd rökhugsun en til viðbótar þá þurfa 

þeir sem hugsa gagnrýnið að skoða ályktanir sínar, forsendur og niðurstöður, spyrja sig hvort 

þær séu sennilegar eða ósennilegar, sannar eða ósannar. En til að byggja upp þessa þekkingu 

þarf gagnrýnin maður að vera  spyrjandi, leita sannleikans, nýta gagnrýnu hugsun sína, sýna 

víðsýni og vera reiðubúinn að breyta eigin skoðunum (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 

2011). 

Rannsóknarteymi sem skoðaði gagnrýna hugsun hjá hjúkrunarfæðingum árið 2000 er 

með sínar hugmyndir um hvað felst í henni. Þar kemur fram sú niðurstaða að gagnrýninni 

hugsun megi skipta í tvo flokka; venjur hugans annars vegar og færni hins vegar (Scheffer & 

Rubenfeld, 2000). Til venja hugans voru taldir eiginleikar á borð við, þrautseigju, opið 

hugarfar, sveigjanleika, sjálfstraust, sköpunargáfu, forvitni og forvitni, íhygli, heiðarleika, 

innsæi og loks sá hæfileiki að sjá samhengið í mismunandi aðstæðum og sjónarmiðum. 

Færnin sem við þurfum að búa yfir til að öðlast gagnrýna hugsun er að sækjast eftir 

upplýsingum, gera upp á milli upplýsinga eftir trúverðugleika og greina þær, spá hvað er 

líklegt að gerist næst, nota rökrétta rökhugsun og taka saman þekkinguna til að aðrir geti 

notið hennar (Scheffer & Rubenfeld, 2000). 

Fleiri hafa þó skoðun á því hvað gagnrýnin hugsun er og þá eru fleiri atriði talin mikilvæg 

en þau sem áður voru nefnd. Bandarískir og kanadískir fræðimenn komu saman í tveggja ára 

rannsókn þar sem rætt var við fræðimenn í mörgum mismunandi greinum (Facione, 2015). 

 Niðurstöðum þeirra um hvað gagnrýnin hugsun felur í sér má skipta í 6 megin flokka  

með allmörgum undir flokkum. Megin flokkarnir eru eftirfarandi:  

  Túlkun: Að skilja og tjá merkingu eða þýðingu margs konar reynslu, aðstæður, gögn, 
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viðburði, dóma, samninga , viðhorf, reglur eða viðmið.  

  Greining: Að bera kennsl á fyrirhuguð- eða  álykta um raunveruleg tengsl milli 

yfirlýsinga, spurninga, hugmynda, lýsinga eða annarra gerða yrðinga sem er ætlað að tjá trú, 

dóm eða reynslu, ástæðu, upplýsingar eða skoðanir. 

Ályktun: Að bera kennsl á þætti sem þurfa að vera fyrir hendi til að draga rökstuddar 

ályktanir, að geta myndað ágiskanir og tilgátur, að meðtaka viðeigandi upplýsingar úr 

gögnum, yfirlýsingum, sönnunum, dómum, skoðunum, hugmyndum, lýsingum, spurningum 

eða annars konar framsetningu. 

Mat: Að meta trúverðugleika fullyrðinga sem eru lýsingar á skynjun einstaklings, 

reynslu, ástandi, dómi, trú eða áliti sem og að meta styrk raunverulegra eða ætlaðra 

röktengsla milli yfirlýsinga, lýsinga, spurninga eða annars konar yrðinga. 

Útskýring: Að rökstyðja og skýra ástæður ákvarðana með tilliti til hugmyndafræði, 

aðferða, forsendna og samhengis. 

Sjálfskoðun:  Að hafa gætur á sjálfum sér og láta ekki eigin sögu eða fyrirfram gefnu 

skoðanir hafa áhrif á gögn og niðurstöður (Facione, 2015). 

Enn ein rannsóknin á gagnrýninni hugsun var gerð árið 2013 þar sem tekið var viðtal við 

fræðimenn á þremur sviðum, sagnfræði, heimspeki og mannfræði, sem eiga það 

sameiginlegt að vinna með gagnrýna hugsun. Voru þeir beðnir um að skilgreina hvað fælist í 

gagnrýninni hugsun. Fræðimennirnir komust að þeirri niðurstöðu að sjö samþætt viðhorf 

væru grundvöllur gagnrýninnar hugsunar; dómur, efi, frumleiki, næmni, skynsemi, geta til 

upplýstra aðgerða og loks sjálfsþekking.  Niðurstaða rannsóknarinnar er að færa megi rök 

fyrir því að hvert þessara atriða sé öðru mikilvægara og sé grunnurinn að gagnrýninni hugsun 

(Moore, 2013).   

Páll Skúlason (1987) segir: „Gagnrýnin er sú hugsun sem fellst ekki á neina skoðun eða 

fullyrðingu nema hún hafi fyrst rannsakað hvað í henni felst og fundið fullnægjandi rök fyrir 

henni. Með öðrum orðum: gagnrýnin hugsun leitar að nýjum og betri rökum fyrir skoðunum 

sínum og hugmyndum og er þar af leiðandi sífellt að endurskoða þær.“ (Páll Skúlason, 1987) 

Hér hef ég nefnt nokkrar skilgreiningar á gagnrýninni hugsun sem skarast að ýmsu leyti, 

þótt talsmenn hverrar um sig haldi ef til vill fram yfirburðum eigin skilnings á hugtakinu.  

Flestir eru þó sammála um að skilja þurfi hugtakið í ljósi fjölmargra þátta og að það sé 

erfiðleikum háð að skilgreina hugtakið með tæmandi hætti. Eða eins og það er orðað í 

áðurnefndri rannsókn: „Það þætti sanngjarnt að ætlast til þess að hugtak sem svo lengi hefur 

verið unnið með hefði öðlast skýra skilgreiningu, en raunin er hið gagnstæða, með hverju 

nýju atviki verður gagnrýnin hugsun minna, frekar en meira, skýrt skilgreind.“ (Moore, 2013) 
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Mínar hugmyndir um hvað gagnrýnin hugsun er falla ekki skilyrðislaust að neinni einni 

kenningu á þessum lista. Að mínum dómi er gagnrýnin hugsun viðhorf til lífsins sem 

einkennist af sífelldri leit að því sem sannara reynist. Eðli gagnrýnins einstaklings er að vera 

yfirvegaður, rökfastur en þó viljugur að taka mið af ólíkum sjónarmiðum og breyta um 

skoðun ef staðreyndir eða rök knýja á um það. Gagnrýninn einstaklingur þykist ekki hafa allar 

upplýsingar eða vita alltaf best. Gagnrýninn einstaklingur leitar að upplýsingum, leitar að 

sannleikanum, leitar að réttustu og bestu lausninni (Sperry, 2006).  

 

2.2 Heimspeki 

Áhugavert er að skoða sígildar hugmyndir heimspekinnar um gagnrýna hugsun og má í raun 

sjá að elstu hugmyndir heimspekinnar um þetta efni eiga við enn þann dag í dag. Sókrates 

sem var uppi og stundaði sínar rannsóknir fyrir um 2500 árum sýndi fram á að fólk gæti oft 

ekki rökstutt fullyrðingar um þekkingu sína. Það hafði oft mótsagnakenndar skoðanir, vantaði 

góð rök og þekkingu. Hann sýndi fram á að hátt settir einstaklingar í valdastöðum voru ekki 

síður líklegir en aðrir til að hugsa og haga sér með órökréttum hætti. Sókrates sýndi 

jafnframt fram á mikilvægi þess að spyrja djúpra spurninga sem vekja hugsunina og hvetja 

fólk til að rannsaka hugmyndir sínar áður en það samþykkir þær sem sannleika. Með iðkun 

heimspeki sinnar minnti hann á mikilvægi þess að leita sönnunargagna, skoða ástæður og 

forsendur hugmynda, greina  grunnhugtök og rekja afleiðingar, ekki einungis þess sem er 

sagt heldur einnig þess sem er gert.  

Sókrates kom á hefð gagnrýninnar hugsunar í vestrænni menningu sem felur í sér að 

skoða almennar skoðanir á gagnrýninn máta og skilja að þær skoðanir sem eru sannar og 

rökréttar frá þeim sem geta virst aðlaðandi en vantar traustar undirstöður.  

Platon og Aristóteles stunduðu áfram  heimspeki í þessum anda og lögðu áherslu á það að 

hlutir eru oft frábrugðnir því sem þeir virðast vera. Þeir sýndu einnig hvernig hugsa má 

kerfisbundið um dýpri veruleika og hvernig aðeins yfirgripsmikil, vel rökstudd og ígrunduð 

hugsun getur rist undir yfirborðið (Richard, Elder, & Bartell, 1997). 

  

2.2.1 Kennsla á heimspeki og tengsl hennar við gagnrýna hugsun 

Þótt að gagnrýnin hugsun og heimspeki sé ekki það sama, þá eru mjög sterk tengsl þar á milli 

og líklega væri annað ekki til án hins. Heimspeki er í grunninn fræðigrein sem rannsakar 

hugtök og tengsl hugtaka til að skilja betur mannlegt eðli og heiminn. Heimspekin leitar ávallt 
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að skýringum og skilgreiningum. Þessi skilningur á heimspeki sýnir tvíhliða eðli 

heimspekinnar sem hvort tveggja í senn listar og vísinda. Heimspekin er ekki bundin við það 

að búa til hugmyndir, hún leitast einnig við að greina, sannreyna og ákveða áherslur (Marie-

France og Emmanuelle, 2011). Til að greina, sannreyna og ákveða áherslur þarf gagnrýna 

hugsun. 

Áhugaverð rannsókn var gerð á kennslu heimspeki á vegum UNESCO árið 2007 í 126 

löndum. Þar kom í ljós að aðeins í 7 af þessum löndum var heimspeki hluti af almennri 

kennslu í grunnskóla meðan hún var hluti af menntaskóla í 73 löndum og hluti af háskóla í 

106 löndum (Goucha, 2007). Það sem gerir þessa könnun áhugaverða er ekki einungis hversu 

lítil kennsla í heimspeki fór fram í grunnskólum þessara landa á þessum tíma, heldur vekur 

ekki síður athygli sú staðreynd að þegar spurt var hvort svarendur teldu stöðu 

heimspekikennslu í landinu sínu vera góða svöruðu 83% Íslendinga að hún væri viðunandi 

eða afbragðsgóð hér á landi. Til samanburðar svöruðu 33-51% af svarendum í Noregi á sama 

máta. Þetta er áhugavert ekki síst fyrir þá staðreynd að Noregur er eitt af ofangreindum sjö 

löndum en Ísland ekki. Má draga þá ályktun af þessum svörum að þar sem nemendur og 

kennarar upplifa meiri kennslu á heimspeki þá átti þeir sig einnig á mikilvægi hennar og 

þörfinni fyrir hana (Henry Alexander Henrysson og Elsa Haraldsdóttir, 2012).  

Í grein Henry Alexanders Henryssonar og Elsu Haraldsdóttur gefa þau einnig til kynna 

að kennsla í heimspeki hér á landi sé í skötulíki þrátt fyrir velvilja margra í ræðu og riti. Þá sé 

upplifun margra sú að þar sem heimspeki sé kennd, sé það að frumkvæði einstakra kennara 

og skólastjórnenda í hverjum skóla fyrir sig. Þrátt fyrir áhuga margra á kennslu í heimspeki sé 

ekkert að finna um hana í aðalnámskrá grunnskóla nema það eitt að heimspeki tilheyri 

samfélagsfræði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019). Þetta sé svo þrátt fyrir að í 

aðalnámskrá sé að finna ýmis málefni sem tengjast heimspeki með beinum hætti, eins og 

gagnrýnin hugsun og siðfræði (Henry Alexander Henrysson og Elsa Haraldsdóttir, 2012). 

2.3  Gagnrýnin hugsun í námskrám 

Hægt er að skoða gamlar námskrár allt aftur til ársins 1960. Sú elsta fjallar um fögin sem voru 

kennd á þeim tíma og hvað ætti að kenna hverjum árgangi, í hverju fagi fyrir sig og hvernig 

ætti að skipta niður tímum í stundaskrá. Hún fjallar á hinn bóginn ekki um heildarmarkmið 

skólagöngunnar eða þá hæfni sem vilji er til að byggja upp (Menntamálaráðuneytið, 1960). 

Aðalnámskrá hefur verið til frá árinu 1976 en lög um aðalnámskrá grunnskólakerfisins hafa 

verið til frá árinu 1974 (63/1974) en í þeim lögum kemur fram breyting frá fyrri lögum um 
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námskrár þar sem kveðið er á um markmið og marklýsingar en minni áhersla lögð á sérstakt 

námsefni  (Alþingi, 1974). 

Eftir að lög um aðalnámskrá voru sett, komu út fyrstu aðalnámskrár fyrir grunnskólanna. 

Hér er viðeigandi að tala um aðalnámskrár í fleirtölu þar sem aðalnámskráin var gefin út í 

pörtum yfir langan tíma og hver partur var fyrir hverja námsgrein.. Mismunandi er hve mikið 

var lagt í hverja námskrá en áhugavert er að lesa þær og sérstaklega markmiðalýsingar innan 

þeirra. Í námskrá kristinfræðarinnar kemur meðal annars fram að markmið grunnskólans sé 

að skólinn skuli mótast af umburðarlyndi, kristilegu siðgæði og lýðræðislegu viðhorfi. Þá er 

skólanum gert að temja nemendum víðsýni og efla skilning þeirra á mannlegum kjörum og 

umhverfi og skyldum einstaklingsins við samfélagið. Grunnskólinn skal stuðla að alhliða 

þroska, heilbrigði og menntun hvers nemenda (Menntamálaráðuneytið, 1976). Þarna sést 

fyrst dæmi um það í námskrá hver tilgangur námsins og markmið þess er. Þarna sjáum við 

líka dæmi um nám sem snýst ekki einungis um það hvað einstaklingurinn kann eða veit, 

heldur á námið að miða að því að gera betri manneskju úr nemandanum. 

Eins má sjá umfjöllun um mikilvægan þátt gagnrýninnar hugsunar þótt hugtakið birtist 

ekki í námskránum strax. Þegar heftið um eðlis- og efnafræði er skoðað, kemur fram að eitt 

af meginmarkmiðum fagsins sé að nemendur þjálfist í að beita þekkingu, túlka niðurstöður 

athugana, setja fram tilgátur og prófa þær og nota þekkingu og skilning við lausn nýrra 

viðfangsefna (Menntamálaráðuneytið, 1976).  

Árið 1989 kom út önnur útgáfa af aðalnámskrá og þó að hugtakið gagnrýnin hugsun komi 

ekki fram þá er tæpt á skyldum efnum. Í kaflanum um hlutverk og meginmarkmið 

grunnskólans kemur fram að þegar fjallað sé um álitamál beri að leggja sérstaka áherslu á 

vönduð, málefnaleg vinnubrögð. „Nauðsynlegt er að nemendur þjálfast í að mynda sér 

skoðanir og taka afstöðu á grundvelli þeirra, þá er ekki síður  mikilvægt að nemendur læri að 

virða skoðanir annarra og taka afstöðu til þeirra. Nemendur þurfa meðal annars smám 

saman að læra að setja sig í spor annarra og gera óhlutdræga grein fyrir mismunandi 

skoðunum og fjalla um  þær á þeim forsendum.“ (Menntamálaráðuneytið, 1989) 

Hugtakið gagnrýnin hugsun birtist fyrst í aðalnámskrá árið 1999 en í kaflanum Almenn 

menntun má sjá að menntayfirvöld eru tekin að leggja aukna áherslu á að bæta hana hjá 

nemendum landsins. Þar kemur fram að tilgangur menntunar sé að bæta sjálfstæða og 

gagnrýna hugsun hjá einstaklingum og bæta hæfileika þeirra til að bregðast við nýjum og 

breyttum aðstæðum. Einnig kemur þar fram að almenn menntun eigi að stuðla að 

umburðarlyndi, virðingu fyrir náunganum og umhverfinu og efla heilbrigða dómgreind 

(Menntamálaráðuneytið, 1999). Þó að þetta sé ekki nefnt í beinum tengslum við gagnrýna 
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hugsun þá sýna fræðin að þessi markmið og sterk gagnrýnin hugsun eru nátengd. Næsta 

aðalnámskrá kom út árið 2006 en í henni voru engar breytingar á markmiðum eða texta 

varðandi gagnrýna hugsun (Menntamálaráðuneytið, 2006).  Næstu breytingar á aðalnámskrá 

varðandi gagnrýna hugsun komu fram í núgildandi námskrá, sem kom út árið 2011. Ég mun 

skoða námskrána eins og  hún lítur út núna en hún var bætt árin 2013 og 2019. 

Með nýjustu námskránni sem kom fyrst út árið 2011 og með viðbótum árin 2013 og 2019 

sjáum við fyrst settan inn kafla er nefnist Lykilhæfni en hann fjallar um markmið  sem vinna 

ber að þvert á öll greinasvið og eitt af þeim markmiðum er gagnrýnin hugsun. Lykilhæfni er 

sú hæfni sem snýr að nemandanum sjálfum og er ætlað að stuðla að alhliða þroska hans. 

Lykilhæfni tengist öllum námssviðum. Hún snýr að hæfni í tjáningu og miðlun, skapandi og 

gagnrýninni hugsun, sjálfstæði og samvinnu, nýtingu miðla og upplýsinga og ábyrgð og mat á 

eigin námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019). Ef gagnrýnin hugsun er einn 

meginþáttur þeirrar lykilhæfni sem nemendur eiga að útskrifast með samkvæmt 

aðalnámskrá,  þá undirstrikar það þörfina fyrir að rannsaka hvernig hægt sé að kenna hana 

með árangursríkum hætti og bæta jafnframt þekkingu á eðli hennar og mikilvægi. 

Ef við miðum við þær skilgreiningar á gagnrýninni hugsun sem skoðaðar voru í kafla 2.2.1  

þá má segja að hugtakið tengist vel nokkrum þáttum lykilhæfninnar svo sem tjáningu og 

miðlun: „Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, skriflega 

og á annan hátt. Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja mál sitt skýrt og 

áheyrilega og taka þátt í samræðum og rökræðum.” Jafnframt er ein hæfnin sem nemendur 

eiga að geta nýtt sér í lok 10 bekkjar sú að geta „brugðist með rökum við upplýsingum og 

hugmyndum sem eru á margvíslegu formi, tekið þátt í rökræðum um viðfangsefni og rökstutt 

mál sitt af yfirvegun og tekið tillit til ólíkra sjónarmiða” (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2019). 

Gagnrýnin og skapandi hugsun er sett í einn og sama flokk lykilhæfni. „Skapandi hugsun 

og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til að nota þekkingu og leikni, draga 

ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og beita gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu.” 

Viðmiðin fyrir lok 10 bekkjar eru:  

 Spurt rannsakandi spurninga, skipulagt eigin áætlun og endurskoðað ferli við efnistök og úrvinnslu 

verkefna. 

 Skilgreint og rökstutt viðmið um árangur. 

 Verið óhræddur að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og skapandi hátt og séð í 

þeim nýja möguleika 

 Tekið upplýsta afstöðu til gagna og upplýsinga, dregið ályktanir og skapað eigin merkingu. 

 Beitt mismunandi sjónarhornum, gagnrýninni hugsun við mótun og miðlun viðfangsefna á 

skapandi hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019). 
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2.4 Námsmat og tengsl gagnrýninnar hugsunar við námsmatið 

Viðmið um mat á lykilhæfni í grunnskóla eru sett fram í 5 liðum sem eru sameiginlegir öllum 

námsviðum.  

 Hæfni nemenda til að tjá hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir munnlega, skriflega og á annan 

hátt. Hæfni til að miðla þekkingu og leikni sinni og flytja mál sitt skýrt og áheyrilega og taka þátt í 

samræðum og rökræðum. 

 Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu.   

Hæfni nemenda til að beita þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og 

beita gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu. 

 Hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn. 

 Hæfni nemenda til að nýta margvíslega miðla í þekkingarleit, úrvinnslu og miðlun og nýta 

upplýsingar á ábyrgan, skapandi og gagnrýninn hátt. 

 Hæfni nemenda til að bera ábyrgð á eigin námi og leggja mat á eigin vinnubrögð og frammistöðu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019). 

Sum þessara hæfniviðmiða eru þess eðlis að ekki er endilega hægt að meta hvernig 

einstaklingum hefur gengið að tileinka sér þau fyrr en eftir að grunnskólagöngu er lokið. Því 

er ekki eðlilegt að gefa beina einkunn fyrir lykilhæfni. Á hinn bóginn er hægt að nýta sér 

mismunandi fög sem kennd eru í skólum landsins og setja lykilhæfniviðmiðin inn í 

hæfniviðmið kennslugreinanna þegar það á við (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2019).   

Áhugavert er að skoða hæfniviðmiðin fyrir lykilhæfni við lok grunnskóla, bæði vegna þess 

að þar er verið að tala um það sem yfirvöld telja mikilvægustu þættina í starfsemi skólans en 

einnig vegna þess að hæfniviðmiðin fyrir lykilhæfni tengjast öll gagnrýnni hugsun og má segja 

að það sé límið sem heldur öllu saman. Ef við skoðum hæfniviðmiðin: hæfni til að tjá 

hugsanir, tilfinningar og skoðanir, hæfni til að miðla þekkingu sinni, sýna skapandi hugsun, 

beita þekkingu, draga ályktanir, leita nýrra lausna, beita röksemdarfærslu, geta unnið með 

öðrum, leita að upplýsingum á mörgum stöðum og geta nýtt sér þær sem og leggja mat á 

eigin vinnubrögð þá sést að þau eru mjög í anda skilgreiningar Facione (Facione, 2015) sem 

gerð var að umræðuefni í kafla 2.1. 

Þó að hæfniviðmið fyrir mismunandi greinar hafi sterk tengsl við gagnrýna hugsun þá er 

orðið gagnrýnin hugsun einungis notað í lýsingu á hæfniviðmiðum fyrir samfélagsgreinar. Það 

er eðlilegt að lögð sé sérstök áhersla á gagnrýna hugsun í hæfniviðmiðum fyrir 

samfélagsgreinar þar sem efnið sem fjallað er um í samfélagsgreinum er mjög fjölbreytt og 

kallar á margslungnar rannsóknir, túlkanir og umræður. Undir hatti samfélagsgreina eru 

fögin samfélagsfræði, saga, landafræði og þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni, 
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jafnréttismál og siðfræði ásamt heimspeki (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019). Í 

öllum þessum samfélagsgreinum eru mikil tækifæri til kennslu og þjálfunar nemenda í 

gagnrýninni hugsun þótt tækifærin séu vissulega einnig fyrir hendi í öðrum greinum. 

Umfjöllunarefni samfélagsgreina bjóða gjarnan upp á erfiðar og áhugaverðar umræður þar 

sem rétta svarið liggur ekki endilega á lausu. Því má raunar halda fram að trúarbragðafræði, 

lífsleikni, jafnréttismál, siðfræði ásamt heimspeki hafi sérstök tengsl við gagnrýna hugsun og 

mun ég skoða þau tengsl nokkuð í ritgerðinni. 

Nýtt námsmat leggur meiri áherslu en áður á að hlutverk nemenda sé ekki bara að afla 

þekkingar heldur einnig og aðallega að byggja upp hæfni innan greinarinnar og almenna 

hæfni sem gerir einstaklinginn betur undirbúinn fyrir framtíðinna. 

Eins og kemur fram í aðalnámskrá grunnskólanna er gagnrýnin hugsun talin til lykilhæfni 

nemenda sem þeir eiga að byggja upp fyrir lok skólagöngu sinnar. Til að fá A í einkunn þarf 

nemandi að geta:  „Spurt gagnrýninna og rannsakandi spurninga og farið eigin leiðir við 

úrvinnslu verkefna. Gert skýra og vel rökstudda grein fyrir hvað liggur að baki árangri og nýtt 

sér á skapandi hátt möguleika sem felast í mistökum og óvæntum niðurstöðum. Unnið af 

gagnrýni með upplýsingar og dregið rökstuddar ályktanir, sýnt frumkvæði og beitt 

mismunandi sjónarhornum við mótun og miðlun viðfangsefna” (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2019). 

2.5 Hvað þarf að gera til að bæta kennslu í gagnrýninni hugsun? 

Sú hugmynd hefur þekkst nánast frá upphafi skólahalds hér á landi að skóli eigi ekki einungis 

að snúast um fræðslu heldur einnig um menntun og þroska. Sú hugmynd hefur alltaf 

endurspeglast meira í nýjum námskrám og lögum en raunverulega í starfi. Hugmyndin virðist 

oft renna kennurum úr greipum og fræðsluhugmyndin ná yfirhöndinni. Áherslan vill gjarnan 

verða á það að ná yfir námsefnið á sem mestum hraða (Hafþór Guðjónsson, 2010).  

Rannsókn Hafþórs Guðjónssonar (2010) á þessu málefni er mjög áhugaverð en hann skoðar 

og greinir þá tilhneigingu í kennslu að fræðsluþátturinn taki yfir og víki þá ýmsum öðrum 

þáttum  menntahugsjónarinnar til hliðar. 

Hafþór álítur að þótt námskrár séu með „fallegar“ og áhugaverðar hugmyndir um hvað 

felst í skólastarfi varðandi þroskahlutverk og menntunargildi þá séu þær settar fram á loðinn 

máta og þannig að erfitt sé að skilja þær. Fáir taki því mark á þeim en kennarar leggi þess í 

stað áherslu á efnisatriði sem fara þurfi yfir í hverju fagi fyrir sig. Kennarar eigi í raun erfitt 

með að komast yfir allt efnið á þeim tíma sem gefinn er með nemendum (Hafþór 

Guðjónsson, 2010). Þótt þetta eigi eflaust ennþá við að einhverju leyti hefur þetta að mínum 
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dómi breyst til hins betra í mörgum skólum og kennslustofum með breytingu á samræmdum 

prófum og þá sérstaklega þeirri breytingu sem varð þegar próf voru færð úr 10. bekk yfir í 9. 

bekk. Með þessari breytingu skiptir útkoma úr því prófi nú minna máli fyrir áframhaldandi 

skólagöngu nemenda og inngöngu þeirra í vinsælustu skólana. Færa má fyrir því líkur að 

þetta hafi leitt til þess að kennarar upplifi meira frelsi til að ákveða kennslu sína sjálfir.  

2.5.1 Menntamálaráðuneytið og skólastjórnendur 

Segja má að menntamálaráðuneytið hafi hafið viðleitni til að auka vægi gagnrýninnar 

hugsunar með því að gera hana að einni af sex lykilhæfnum í nýrri aðalnámskrá, en fyrir utan 

það hefur í raun lítið sem ekkert verið unnið í að gera kennurum auðveldara að kenna 

gagnrýna hugsun eða meta hæfileika nemenda hvað hana varðar.  

Menntamálastofnun hefur á vef sínum eina bók sem kynnir hugtakið gagnrýna hugsun fyrir 

unglingum „Hvað heldur þú?“ (Brynhildur Sigurðardóttir og Ingimar Waage, 2015).   

Hugmyndir um  hvernig megi styrkja kennslu í gagnrýninni hugsun má finna í kafla 2.8 hér að 

neðan og þá sérstaklega um þjálfun kennara. 

Þegar kemur að störfum skólastjórnenda þá er það hlutverk þeirra að vera hvetjandi fyrir 

kennara og auðvelda þeim að sækja námskeið og ná sér í þekkingu til að geta sinnt starfi sínu 

betur (Riehl, 2000).  

2.5.2 Kennarar 

Kennarar eru þeir sem verja tímanum með nemendunum, snerta líf þeirra og móta 

kennsluhætti í kennslustofunni. Kennarar taka hugmyndir og áætlanir frá stjórnvöldum og 

skólayfirvöldum og umbreyta þeim í feril sem nemendur vinna eftir. Kennarar hafa í raun 

síðasta orðið þegar kemur að kennsluaðferðum og má færa rök fyrir því að það hvernig er 

kennt geti verið mikilvægara en hvað er kennt (Costa & Lowery, 2017). 

Þegar kennsla fer fram á leiðarljós kennara í öllum fögum að vera að nemandinn geti nýtt 

sér það sem hann lærir í tíma í þeim kennslustundum sem á eftir koma. Kennarinn hefur með 

öðrum orðum tækifæri til að kenna nemandanum að læra og að hugsa um lærdóm yfir 

höfuð. Takist kennaranum þetta undirbýr hann nemandann í raun undir allar kennslustundir 

og allt nám óháð fagi, árgangi eða skólastigi. Um leið er þetta eitt besta veganestið fyrir lífið 

eftir að skólagöngu lýkur sem kennarinn getur veitt nemandanum. Þetta er á hinn bóginn 

ekki svona auðvelt því kennsla í núverandi skólakerfi snýst að verulegu leyti um staðreyndir. 

Eigi að efla gagnrýna hugsun nemenda er því þörf á að umbreyta kennsluháttum (Halpern, 

1998). 
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Við vitum hvernig kennslu við viljum ekki en hvernig kennslu viljum við? Hún þarf að vera 

fjölbreytt til að mismunandi hugar nemendanna fái tækifæri til að njóta sín en einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á það að margþættir kennsluhættir skili sér í betri skilningi nemandans 

á námsefninu. Þar á meðal getur staðreyndakennsla átt rétt á sér en hún reynist þó best í 

samblandi við fjölbreyttari aðferðir (Abdi, Laci, & Ahmadyan, 2013). Ef margþættar aðferðir 

eru notaðar í kennslu ungra nemenda er hægt að búa til sterkari nemendur til frambúðar þar 

sem þeir eru líklegri til að sýna virka þátttöku í námi (Bragg & Evans, 2005). 

Eins hafa rannsóknir sýnt fram á að tengsl eru á milli gagnrýninnar hugsunar kennara og 

árangurs þeirra í kennslu. Þetta eru niðurstöður rannsókna sem gerðar voru árið 2011 í Íran. 

Þar voru kennarar prófaðir í gagnrýninni hugsun og svo voru nemendur þeirra fengnir til að 

svara spurningum um hvað þeir teldu vera einkenni góðra kennara og gefa þeim einkunn á 

þeim sviðum. Niðurstaða rannsóknarinnar sýndi fram á að kennarar sem sýna gagnrýna 

hugsun í ríkari mæli geta frekar fylgst með, gagnrýnt og varið aðferðir sínar þegar kemur að 

skipulagningu kennslu og mati kennslunnar. Eins eru þeir líklegri til að átta sig á þörfum 

einstaka nemenda og innleiða kerfi sem eru líkleg til árangurs heildarinnar (Ghaemi & 

Taherian, 2011). 

2.5.3 Nemendur 

Ef hlutverk kennara er að skapa rými fyrir nemandann til að læra sem og spyrja opinna og 

leitandi spurninga sem reyna á hugsunina þá er það hlutverk nemandans að grípa tækifærið 

sem honum er gefið. Það er nemandans að taka þátt í tímum og reyna sitt besta við að leita 

svara við þeim spurningum sem vakna meðan á náminu stendur (Abdi, Laci, & Ahmadyan, 

2013). 

2.5.4 Heima 

Kennsla barna í hugsun byrjar mun fyrr í lífi þeirra en skólaganga þeirra og rannsóknir hafa 

sýnt fram á að gáfur einstaklinga megi rekja að hluta til samskipta við fullorðna í barnæsku 

(Costa & Lowery, 2017).  Það sem hefur áhrif á hugsunarhátt barns er tími með og samskipti 

við fullorðna, auk næringar og erfða.  Rannsóknaraðilar hafa látið í ljós áhyggjur af 

menningunni í uppeldi barna þar sem skjánotkun hefur aukist mikið og börn og foreldrar 

eyða meiri tíma sitt í hvoru lagi en áður. Þegar fjölskyldur eru saman er barnið oft fyrir 

framan skjá og missir þar af leiðandi af samskiptum við foreldra sem eru mikilvæg fyrir 

þroska heilans og mótun huga þess. Eins hefur það sýnt sig að á heimilum þar sem umræðan 

er opin, flóknari málefni eru rædd sem og fjölbreyttur orðaforði notaður í samskiptum við 
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börnin, þá eflist skilningur þeirra á heiminum. Þau eru fljótari að tileinka sér nýja þekkingu en 

þar sem umræðan er lítil og tímanum er eytt fyrir framan skjáinn (Costa & Lowery, 2017). 

2.6 Mikilvægi gagnrýninnar hugsunar 

Mikilvægi gagnrýninnar hugsunar nær lengra en einungis í skólum eða í rannsóknum. 

Gagnrýnin hugsun getur átt þátt í því að byggja upp sterka og góða einstaklinga sem síður 

sýna af sér hegðun sem samfélagið telur neikvæða (Cammarota, 2011). Enn fremur eru þeir 

sem sýna sterka gagnrýna hugsun ólíklegri til að lenda í gildrum einstaklinga eða fyrirtækja 

sem eru hönnuð til að ná af þeim peningum (Butler, 2012). 

2.6.1 Heilbrigð skynsemi 

Öll höfum við gerst sek um að trúa einhverju vegna þess að við vildum að það væri satt eða 

vegna þess að við töldum okkur einfaldlega vita betur en aðrir án þess að raunveruleg 

innistæða væri fyrir því. Eitt af mínum uppáhalds dæmum um hluti sem flestir trúa á og 

verða jafnvel reiðir yfir er ef maður jinxar1 eitthvað. Flestir vita að tilviljun ræður  oft þegar 

tveir óskyldir atburðir fara saman. Við vitum líka að við munum betur eftir því þegar við 

ræðum um eitthvað og það gerist stuttu seinna. Það breytir því ekki að margir hafa þá trú að 

það að ræða um hluti jinxi þá. 

Mörg höfum við fengið vefpóst þar sem nígerískur prins þarf að losa fjármuni og lofar þér 

háum fjármunum fyrir að hjálpa sér. Flestir sjá í gegnum þetta og henda bréfinu í ruslið en 

alltaf eru einhverjir sem láta gabbast og enda með að tapa háum fjármunum í leit sinni að 

skjótum gróða. En það eru fleiri sem láta gabbast af minna þekktum svindlum, hvort sem 

horft er til pýramídasvindla þar sem einungis þeir á toppnum græða eða neytendur sem 

kaupa vörur sem lofa töfralausnum á vandamálum eins og offitu eða skalla, þótt að engar 

rannsóknir hafi farið fram sem sanna virkni vörunnar(Butler, 2012).  

Mun fleiri dæmi er hægt að taka þar sem manneskjur neita að trúa heilbrigðri skynsemi og 

draga frekar sínar ályktanir út frá eigin duttlungum. Oft gerum við slíkar rökvillur þegar um er 

að ræða eitthvað sem viðkemur starfinu okkar eða uppeldi á börnum, sem sagt það sem við 

teljum okkur þegar sérfræðinga í (Halpern, 1998).  Þótt að traust og trú sé oftast af hinu góða 

þá er mikilvægt að efast og leita upplýsinga áður en fallið er í gryfju sem er erfitt að moka sig 

upp úr. 

                                                           
1
 Jinx merkir að valda bölvun óviljandi til dæmis með því að tala upphátt um eitthvað slæmt sem gæti mögulega 

gerst á næstunni og valda því þannig að það gerist, svo sem að segja að leikur sé unninn áður en leiktími er 
útrunninn og valda því þannig að leikurinn tapist. 
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2.6.2 Falsfréttir og upplýsingar á Internetinu 

Að mínum dómi er eitt af áhugaverðustu atriðunum í  námskránni varðandi gagnrýna hugsun 

að finna í viðmiðunum fyrir 4.- og 7. bekk. Þar má finna það viðmið að við lok þessara 

árganga eiga nemendur að geta greint á milli staðreynda og skoðana (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2019). Að mínu viti er þarna kominn einn af mikilvægustu 

þáttum gagnrýninnar hugsunar.  

Ef við berum heiminn nú á dögum saman við önnur tímabil í sögunni er mun meira að 

finna af upplýsingum nú og þær eru ekki alltaf sannar eða settar fram til að fræða þá sem 

lesa þær. Til dæmis eru upplýsingar oft settar fram til að hafa áhrif á stjórnmálaskoðanir, til 

að dreifa athygli frá öðrum málum eða beinlínis til að villa um fyrir fólki. Hér er átt við svo 

kallaðar falsfréttir (Batchelor, 2017). Vegna falsfrétta sem og magns upplýsinga sem stendur 

til boða þá skiptir enn meira máli nú á dögum en áður að gera upp á milli upplýsinga, greina 

þær og leita að sannleikanum, en ekki aðeins því sem fellur að manns fyrirfram gefnu skoðun 

(Sperry, 2006). 

Í nútímanum fá unglingar og jafnvel margir fullorðnir upplýsingar í meira mæli gegnum 

vefmiðla og þá sérstaklega samfélagsmiðla. Fréttum og upplýsingum sem þaðan koma er 

ekki endilega miðlað vegna þess að þær séu mikilvægar eða réttar, heldur er þeim dreift 

vegna þess að þær eru vinsælar eða þeim er ætlað að hafa tiltekin áhrif. Þetta þýðir með 

öðrum orðum að fréttir og greinar eru oftar en ekki skrifaðar í öðrum tilgangi en þeim að 

upplýsa. Þær snúast meira um að fá einstaklingana til að skoða greinina og fara inn á síðuna 

sem gefur þær út. Þegar greinar eru skoðaðar, sérstaklega þær sem koma ekki frá 

viðurkenndum upplýsingaveitum, en þó að einhverju leyti frá trúverðugum síðum, þá er oft 

erfitt að ráða í hvort þær eru gefnar út til að fræða þig, skemmta þér eða hafa áhrif á 

skoðanir þínar (Nolan, 2007).  

Til að berjast gegn þessari þróun þarf að sýna nemendum hvernig upplýsingar sem 

virðast vera réttar þurfa ekki að vera það. Leið sem hefur verið farin í kennslu er að sýna 

nemendum áróður frá Nasistum í seinni heimstyrjöldinni en þar er oft augljóslega hægt að 

sjá hvað var byggt á lygum og áróðri nú þegar nemendur þekkja söguna. Til að auka við þessa 

kennslu er gott að sýna nemendum reglulega greinar frá margs konar miðlum og leyfa 

nemendunum að leita að svörum við spurningum eins og: Hver gerði þetta og afhverju? Fyrir 

hverja er þessi grein? Hvaða leiðir eru notaðar til fræða, sannfæra, skemmta og halda 

einbeitingu? Hvaða skilaboðum er komið á framfæri? Hve nákvæmar, nýjar og trúlegar eru 

upplýsingarnar sem hér eru settar fram? Hvað vantar?  Ekki dugar að sýna nemendunum 

hvað er rétt, eða taka bara dæmi af upplýsingum á einum stað, heldur er ekki síður mikilvægt 
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að leitast við að temja þeim það almenna viðhorf að hafa beri það sem sannara reynist  

(Sperry, 2006). 

2.6.3 Kerfisbundinn rasismi  

Það er fleira í heiminum sem ástæða er til að hafa áhyggjur af en falsfréttir. Sem dæmi 

breiðist þjóðernishyggja nú út milli landa og stjórnmálaöflum sem leggja áherslu á 

hræðsluáróður vex ásmegin. Hér er átt við Ný-þjóðernishyggjuna (Neo Nationalism),  en 

þekkt dæmi um hana um þessar mundir eru kosning og vinsældir Donalds Trump í 

Bandaríkjunum og útganga Bretlands úr Evrópusambandinu, eða Brexit eins og það er kallað. 

Svipaða þróun má þó greina víðar og nægir í því sambandi að benda á Filippseyjar með 

Duerte sem forseta,  Ungverjaland með Viktor Orban sem forseta og svo gæti ég talið áfram. 

Þó að leiðtogar í flestum löndum styðji ekki þessa hugmyndafræði erum við þó að sjá að 

stjórnmálaflokkar og önnur pólitísk öfl sem styðja við þessa hugsun eru hægt og bítandi að 

auka vinsældir sínar og áhrif víða um heim. Þetta er vandamál vegna þess að það hefur leitt 

til ofsókna og ofbeldis gagnvart hópum innan landa sem falla ekki að hugmyndum 

áhrifamikilla hópa eða leiðtoga um hvað það er að vera sannur hluti af þjóðinni, hvort sem 

það er út af litarhafti, trúarbrögðum, eiturlyfjaneyslu eða uppruna (Davis og Deole, 2017; 

Fuchs, 2020).   

Vinna má gegn þessum fordómum sem og öðrum í skólakerfinu með markvissri kennslu í 

lýðræði með áherslu á gagnrýnina hugsun. Áhugavert verkefni hefur verið unnið í Arizona 

fylki í Bandaríkjunum þar sem nemendur fá vandamál eins og rasisma í skólakerfinu, 

kynjahlutverk í miðlum og fleira og eiga að skoða það og skrifa skýrslu bæði um vandamálið 

og mögulegar lausnir á því. Þá eiga nemendur að skoða hvað þeir sem nemendur geta gert til 

að bæta ástandið og kynna niðurstöðurnar fyrir öðrum nemendum, kennurum, 

skólastjórnendum, foreldrum og jafnvel fulltrúum hagsmunahópa (Cammarota, 2011). Vinna 

eins og þessi gefur nemendum tækifæri til að skoða erfið málefni frá hlið þeirra sem það 

hefur mest áhrif á og það að fá að kynna verkefnið fyrir öðrum veitir þeim einnig innsýn í 

málefnið.  

Kennsla í gagnrýninni hugsun getur haft margs konar aðra þýðingu en að hafa áhrif á 

hvernig börn verða þegar þau fullorðnast. Rannsóknir hafa  til dæmis sýnt fram á að kennsla í 

gagnrýninni hugsun getur haft afgerandi áhrif til að fækka tilvikum og draga úr alvarleika 

eineltis í skólum. Ekki er þó nóg að kenna bara gagnrýna hugsun til að einelti hverfi, heldur 

þarf að byggja upp kerfi sem stöðvar einelti í fæðingu (Feinberg, 2003). Kennsla í gagnrýninni 

hugsun með siðfræði í forgrunni getur þar haft lykiláhrif (Lee, 2006).   
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2.7 Siðfræði 

Ef við samþykkjum að mikilvægur hluti af gagnrýninni hugsun sé skoðun á öllum möguleikum 

og leitin að því sem er sannast og réttast,  þá samþykkjum við um leið að  gagnrýnin hugsun 

sé nátengd siðferðilegum gildum og sjónarmiðum. Að hugsa um viðfangsefni með 

gagnrýnum hætti er að skoða það með siðferðilegu hugarfari (Henry Alexander Henrysson, 

2014). 

Siðferði einstaklings byggist upp af þremur megin stoðum. Í fyrsta lagi eru það reglur og 

viðmið sem sett eru af valdhöfum í lífi einstaklingsins. Í öðru lagi eru það reglur hópsins, því 

öll viljum við vera hluti af samfélaginu, eiga vini og umgangast fólk. Til að geta gert það er 

miðað við að þú getir sýnt fram á hegðun sem er samþykkt af hópnum. Þriðja stoðin eru 

reglur sem þú setur sjálfum þér.   

Ef við miðum við þessa skilgreiningu þá skýrir það mismunandi siðferði einstaklinga. Þótt 

almennar reglur séu þær sömu eða svipaðar, þá eru reglur hópsins mismunandi og hið sama 

á við um einstaklinginn. Eins breytist siðferði einstaklingsins með tímanum, bæði vegna þess 

að reglur hópsins breytast með aldri, þroska og aðstæðum og þær reglur sem við setjum 

sjálfum okkur breytast með aldri og þroska (Halverson, 2004). 

Mikilvægur hluti af því að vera kennari er að kenna nemendum sínum hvernig eigi að 

vera góð manneskja. Kennarar eru ekki einir í þessu hlutverki þar sem foreldrar, jafningjar, 

fyrirmyndir og í raun samfélagið allt tekur sig saman og segir hvað er rétt og hvað er röng 

hegðun og hugsun og reynir að kenna borgurum það (Halverson, 2004).   

 Ein af mögulegum leiðum við siðfræðikennslu er að skipta kennslunni í fjóra hluta. Einn 

hluti kennslunnar miðar að því að þjálfa siðferðislega næmni nemenda en í henni felst að 

skoða það hvernig þeirra eigin hegðun hefur áhrif á aðra, auka samkennd og að geta túlkað 

aðstæður rétt. 

Næst er athygli beint að siðferðislegri dómgreind en hún er fólgin í hæfni til að yfirvega og 

taka réttlátar og sanngjarnar ákvarðanir um breytni.  

Þá er komið að siðferðislegri hvatningu, þar sem farið er yfir hvernig mismunandi gildi hafa 

áhrif á val okkar, svo sem athafnir sem stuðla að því að hjálpa öðrum, að hlusta og læra af því 

sem áður hefur gerst, huga að hefðum og taka mark á þeim sem vita meira.   

Fjórði hlutinn er siðferðisleg skapgerð en þar miðar kennslan að því að kenna nemendum að 

sýna gott siðferði í erfiðum aðstæðum, sýna þolinmæði, dugnað, hugrekki og að verða 

leiðtogi. Flest er þetta kennt að einhverju leyti af kennurum en til að hámarka árangur 

kennslunnar þarf þetta að vera kennt markvisst og með tilgangi (Halverson, 2004). 
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Aðrar kenningar um kennslu siðferðis kveða á um tvo möguleika í kennslu siðfræðinnar. 

Sú fyrri er að kenna  listann yfir hvað er rangt og hvað er rétt. Augljóst er að þessi kostur telst 

varla vænlegur til að nemendur tileinki sér siðferðislega dómgreind eða gagnrýna hugsun. 

Ástæðan er annars vegar sú að þarna væri listi sem þyrfti bara að muna en lítil tenging væri 

milli nemandans og listans. Hins vegar myndi þessi aðferð þýða að kennarinn væri einkum að  

leggja inn sitt eigið siðferði eða siðferði yfirvaldsins. Það  myndi líklega leiða til þess að 

nemendur væru heilalaus her skoðana annarra eða lygarar sem svara prófum á þá leið sem 

líkleg er til árangurs. Seinni kosturinn er að kynna nemendur fyrir margvíslegum 

siðferðilegum vandamálum, gefa þeim tækifæri til að rannsaka málið, ræða það opið og taka 

sína eigin ákvörðun.   

Þegar við erum að ræða og rökræða siðferðileg málefni sem eru viðkvæm er erfitt að 

leggja sitt eigið siðferði algerlega til hliðar og vafamál að það sé yfir höfuð nauðsynlegt eða 

æskilegt. Það eru viss málefni sem ekki eru þess virði að rökræða um og staðhæfingar sem 

eru ekki svara verðar. Dæmi um þetta er ef einhver héldi því fram að 2+2 sé 8. Slík 

staðhæfing er einfaldlega röng. Öðru máli gegnir um málefni sem líkleg eru til að skipta 

hópum í tvennt eins á til dæmis við um afstöðu til hælisleitenda, þeirra sem skilgreina sig út 

fyrir kynin karla eða kona eða önnur mál þar sem tilfinningar og trú hafa lykiláhrif. 

Einstaklingar sem eru á móti hælisleitendum breyta oft um skoðun ef þeir tengjast 

einhverjum hælisleitenda eða innflytjendum frá svipuðum svæðum og fær í gegnum tengsl 

sín að kynnast þeim sem manneskjum, skilja þrautir þeirra og erfiðlega í gegnum lífið. og 

líklegri til að vera jákvæðari gegn þeim. Eins er líklegra að þeir sem kynnast einstaklingum 

eða fjölskyldum þeirra sem skilgreina sig sem hán og fá tækifæri til að ræða við þá 

einstaklinga muni frekar virða þá og skilja þá betur. En sem kennari máttu þó ekki gefa 

nemanda lægri einkunn eða gera lítið úr skoðun hans ef skoðanir nemandans eru ekki sömu 

og þínar eða á þá leið að þú trúir að þær séu ekki siðferðislega réttar. Það skiptir ekki máli 

hvort að skoðunin sé góð eða vond að þínu mati. Hlutverk kennarans er að gefa 

nemendunum tækifæri til að tjá sig um erfið og flókin málefni þar sem annars er hætta á að 

kennarinn færi námið á þá leið að kennt er listinn yfir hvað er rétt skoðun og hvað er röng 

skoðun (Lee, 2006). 

2.8  Kennsla í  gagnrýninni hugsun 

Kennarar vilja kenna gagnrýna hugsun (Þorsteinn Helgason, 2011). Frá 2006 til 2007 svöruðu 

409 norrænir kennarar spurningum um viðhorf sitt til námsefnis í sögu. Í spurningakönnun 

voru viðmælendur spurðir hvaða hlutverk námsbækur ættu almennt að hafa og voru gefnir 
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fimm kostir sem átti að raða í mikilvægisröð. 65% viðmælenda settu í fyrstu tvö sætin kostina 

að ýta undir sjálfstæða hugsun nemenda. Það eina sem var talið mikilvægara var að gefa 

sögulegt yfirlit, 67% settu þann kost í fyrstu tvö sætin. Í framhaldi fengu kennararnir 

spurningu um hvernig kennslubók geti ýtt undir sjálfstæða hugsun nemenda. Þar skoraði 

hæst kosturinn að tefla fram mörgum sjónarmiðum í umdeildum málum og í öðru sæti var 

að segja frá eins hlutlaust og kostur er. Spurning er hvort kennslubækur í sögu séu að skila 

þessum gildum kennara og stjórnvalda sem segja einnig vilja sinn vera að nemendum sé 

kennt gagnrýnið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019). Kennslubækur í sögu eru í 

flestum löndum uppfullar af þjóðarsögu þess lands þar sem kennt er og hvetja þessar bækur 

oftar en ekki til þjóðernishyggju og þjóðarstolts nemendanna. Hvað sem líður sögukennslu í 

norrænu löndunum þá má finna lönd þar sem yfirvöld reyna að endurskrifa söguna í 

kennslubókum sínum. Kennslubækur geta verið dragbítur eða kjölfesta þegar kemur að 

kennslu í gagnrýninni hugsun (Þorsteinn Helgason, 2011). 

Leiðir sem hægt er að fara til að hvetja til gagnrýninnar hugsunar nemenda þegar kemur 

að kennslubókum í sögu eru í fyrsta lagi að geta þess hvaðan vitneskjan kemur og að tefla 

fram mörgum sjónarmiðum. Í öðru lagi að vinna meira með umdeild mál í kennslubókunum 

en sú leið er þó ekki einföld í verki þar sem höfundur kennslubókar þarf að ákveða hvað telst 

til umdeildra mála Þriðja leiðin er að færa kennslubókina af stalli sem hina alvitru heimild og 

leita eftir því að nemendur sæki sér gögn frá fleiriheimildum. Fjórða leiðin er svo að leyfa 

rödd höfundar að heyrast, sýna nemendum að bókin sé skrifuð af dauðlegum manni sem er 

ekki alvitur (Þorsteinn Helgason, 2011).  

2.8.1 Mikilvægi þjálfunar kennara 

Áður en við skoðum hvaða aðferðum kennarar geta beitt til að kenna gagnrýna hugsun þarf 

að skoða hvað kennarar þurfa að hafa til að bera til að geta kennt hana. Hér á ég við þjálfun 

kennara í að kenna gagnrýna hugsun sem og skilning þeirra á eðli hennar sem þeir geta 

miðlað til nemenda sinna. Líkt og það væri ekki líklegt til árangurs að fá kennara sem skilur 

ekki ensku til að kenna ensku þá blasir við að sá sem ekki skilur eða hefur tök á gagnrýninni 

hugsun getur trauðla kennt hana.  

Rannsókn fór fram í Hong Kong árið 2010 þar sem 72 kennarar svöruðu spurningum um  

kennslu í gagnrýninni hugsun auk þess sem 5 þessara kennara voru fengnir í ítarlegri 

rannsókn. Stjórnvöld settu á stefnu um kennslu í gagnrýninni hugsun og þurftu kennararnir 

að átta sig á hvernig best væri að kenna gagnrýna hugsun. Kennararnir 72 voru spurðir 

spurninga og gáfu þeir svör á skalanum 1 til 5 þar sem 1 merkti mjög sammála og 5 merkti 

mjög ósammála. Í ljós kom að almennt töldu kennararnir sig hafa þokkalegan skilning á hvað 
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fælist í hugtakinu (2,43) og þeir töldu það bæði nokkuð mikilvægan hluta starfsins (2,36) og 

voru ósammála þeirri fullyrðingu að það væri ekki hlutverk kennarans að kenna gagnrýnina 

hugsun (3,92). Afdráttarlausasta svarið kom þó þegar kennararnir voru spurðir hvort 

kennarar þyrftu meiri þjálfun í kennslu gagnrýninnar hugsunar (1,93). Kennararnir voru 

einnig beðnir að svara hvað þeir teldu gagnrýna hugsun vera. Svörin voru mjög fjölbreytt og 

þótt svörin sem þeir gáfu hafi ekki endilega verið röng þá virtust þeir skilgreina gagnrýna 

hugsun almennt þröngt og ekki þekkja hugtakið jafnvel og þeir höfðu talið. Þegar rætt var við 

5 kennara með ítarlegri hætti kom einnig í ljós að kennararnir töldu eindregið að gagnrýnin 

hugsun væri mikilvæg en þó ekki endilega í þeim fögum sem þeir kenndu. Þeir höfðu 

jafnframt ákveðinn en þröngan skilning á því hvað gagnrýnin hugsun væri (Stapleton, 2011). 

Þessa áherslu á mikilvægi þjálfunar kennara má einnig sjá í fleiri ritum og má þar nefna 

skrif Henrys Alexanders Henryssonar og Elsu Haraldsdóttir en þar segir: „Kennurum til varnar 

má þó segja að áskoranir eru ekki alfarið á þeirra ábyrgð. Yfirvöld menntamála hljóta að deila 

henni. Sárafáir kennarar hafa farið í gegnum menntakerfi þar sem heimspekileg samræða er í 

öndvegi í stað þess að henni bregði fyrir öðru hverju í mýflugumynd.“ (Henry Alexander 

Henrysson og Elsa Haraldsdóttir, 2012) 

2.8.2 Hvernig þjálfun kennara fer fram 

Hugmyndin að allri kennslu er sú að sá sem kennir efnið þekki það og skilji og geti þar af 

leiðandi gert öðrum kleift að nálgast þá þekkingu líka. Kennsla í gagnrýninni hugsun er ekkert 

öðruvísi en önnur kennsla hvað þetta varðar. Kennarar sem eiga að kenna hana þurfa að 

byggja upp þekkingu á gagnrýninni hugsun til að geta leyft nemendum sínum að njóta 

hennar. Rannsókn á þjálfun kennara í Singapúr við að kenna heimspeki á að mínu mati vel við 

hér, en þeir sem vildu innleiða kennslu á heimspeki þar sáu tvö vandamál snemma í ferlinu 

sem þurfti að laga (Splitter, 2014). Í fyrsta lagi þá var það oft þannig að einstaklingur sem 

hafði lítinn skilning á heimspeki var farinn að kenna öðrum kennurum hvernig ætti að kenna 

börnum hana. Í öðru lagi, þegar heimspekingar voru fengnir til að kenna kennurum 

heimspeki fóru þeir of djúpt í heimspekihlutann en höfðu ekki neina reynslu eða þekkingu á 

hvernig ætti að kenna börnum hana. 

Leiðin sem var farin í Singapúr var að grunn námskeið var haldið þar sem þeir sem stóðu 

sig best og höfðu þekkingu á kennslu og heimspeki gátu haldið áfram og náð sér í annað stig, 

sem veitti þeim leyfi til að kenna öðrum kennurum. Eins var lagt upp með að námskeiðin 

væru haldin af að minnsta kosti einum sérfræðingi í heimspeki og einum kennara (Splitter, 

2014). 
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Fleiri leiðir hafa verið farnar sérstaklega með það í huga að ekki er alltaf nóg að fara á 

námskeið. Stundum þarf að takast á við aðstæður á vettvangi og þá er möguleiki að hoppa í 

djúpu laugina og reyna sig við kennslu. Í fyrstu skiptin getur oft verið gott fyrir kennaranema 

að hafa sér til stuðnings einstakling sem kann og þekkir hvernig kennslan á og getur farið 

fram og getur leiðbeint honum ef og þegar hann fer út af sporinu (Splitter, 2014). Þetta kerfi 

er ekkert ósvipað því sem við þekkjum hér á landi þegar nemendur sem eru að sækja sér 

kennsluréttindi fara í skóla og kenna undir handleiðslu starfandi kennara. 

2.8.3 Gagnrýnin hugsun sem kennslugrein 

Við vitum af hverju gagnrýnin hugsun er mikilvæg og þar af leiðandi af hverju við eigum að 

nýta hana betur í kennslu og tryggja að nemendur nái betri tökum á henni, en hvernig er 

best að kenna hana?   

Í grunninn eru tvær leiðir til kenna gagnrýna hugsun, það er að hugsa hana sem sérstakt 

fag, eins og stærðfræði eða náttúrufræði. Hin leiðin er að samþætta gagnrýna hugsun  öllum 

fögum og vinna með hana í tengslum við öll viðfangsefni. Báðar leiðir hafa kosti og galla. 

Að kenna sérstaka tíma í skólanum þar sem eingöngu er fjallað um hugsun nemenda og 

hvernig best er að nálgast námsefnið getur verið góð leið til að þroska gagnrýna hugsun 

þeirra. Þessi leið gefur mikla möguleika þar sem hægt er að takast á við erfið málefni með 

gagnrýnum hætti og gefa nemendum um leið tækifæri til að byggja upp þekkingu á flóknum 

málefnum, hvort sem um er að ræða á sviði stjórnmála eða til dæmis á efnum þar sem 

fordómar og falsfréttir koma við sögu. Ef kennsla í gagnrýninni hugsun væri einungis á þessu 

formi er á hinn bóginn líklegt að tilfærslan milli tíma væri lítil nema þá að aðrir kennarar 

breyttu kennsluháttum sínum til að hægt væri að vinna meira með gagnrýna hugsun 

nemendanna. Þó að nemendur myndu ef til vill sýna einhverja framför í gagnrýninni hugsun 

með þessari aðferð þá er hætt við að þeir myndu tileinka sér hana með of takmörkuðum 

hætti (Wright, 1995; Wright, 2002).  Því verður að telja að þó að hugmyndin um sér fag í 

skólanum tileinkað gagnrýninni hugsun sé að mörgu leyti aðlaðandi þá sé hún erfið í 

framkvæmd. 

Hinn möguleikinn er að gera nám í gagnrýninni hugsun hluta af hverju fagi fyrir sig með 

því að hver kennari eða teymi geri kennsluáætlun sem leggi áherslu á gagnrýna hugsun. 

Kosturinn við að fara þessa leið er að þekkingin sem er kennd eigi betur við líf nemendanna 

hverju sinni og ekki sé verið að kenna þeim þekkingu sem ekki nýtist í námi. Nemandinn væri 

sífellt að æfa sig í gagnrýninni hugsun í glímum við viðfangsefni hverrar greinar og yrði um 

leið líklegri til að yfirfæra hugsunina úr kennslustundinni og út í lífið. Gallar við að kennsla í 
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gagnrýninni hugsun sé hluti af hverri grein eru fáir en erfiðleikarnir eru þó nokkrir þar sem 

það krefst þess að allir kennarar hafi gagnrýna hugsun og miðlun hennar á valdi sínu, en 

rannsóknir hafa sýnt fram á að sú er ekki alltaf raunin (Wright, 2002). Til að ráða bót á þessu 

eru til handbækur sem leiða kennarann í gegnum það hvernig er best að stilla upp 

kennsluáætlun og búa til verkefni sem hvetja til gagnrýninnar hugsunar í kennslu (Paul, 

1989).      

2.9  Aðferðir við að kenna gagnrýna hugsun 

Þegar kennsla fer fram með áherslu á gagnrýna hugsun þarf kennarinn að hafa í huga að 

horfa lengra en bara á námsefnið sem fyrir er lagt. Kennarinn þarf að búa til umhverfi  þar 

sem gildi gagnrýninnar hugsunar, sannleikur, opið hugarfar, samkennd, sjálfræði, skynsemi 

og sjálfsgagnrýni eru í hávegum höfð og verðlaunuð. Í þess konar umhverfi læra nemendur 

að hafa trú á krafti eigin huga við að leita svara og leysa verkefni. Nemendur læra að hugsa 

fyrir sjálfa sig og þarna eru það ekki kennararnir sem segja þeim hvað er rétt og rangt og 

hverju þeir eiga að trúa. Kennarar eru frekar eins og leiðsögumenn sem vísa þeim leiðina í 

leitinni að því sem sannara reynist (Paul, 1989). 

Kennari sem ætlar sér að kenna með gagnrýna hugsun í fyrirrúmi þarf að haga sér fremur 

eins og spyrill en predikari. Kennari skal spyrja spurninga sem krefjast svara sem hafa 

merkingu og eru studd rökum og góðum ástæðum. Spurningar eiga að hvetja til umræðu 

milli nemendanna og hlutverk kennarans er að stýra því að umræðan fari ekki of langt út fyrir 

efnið, að umræðan hvetji til þátttöku og virkrar hlustunar (Paul, 1989).  

Ekki er ráðlegt að kenna ungum krökkum það sama og unglingum eða fullorðnum en á 

hinn bóginn er grunnurinn fyrir það sem lært er á efri árum oftast lagður snemma og á það 

einnig við um gagnrýna hugsun.  

Ef við horfum til barnæskunnar þá er það algengur leikur að taka dótakassa og skipta 

leikföngunum sem í honum er upp, mögulega eftir litum eða eftir tegund, taka til dæmis alla 

bíla úr kassanum eða alla kallana saman. Þegar við bætist nýtt dót sem tilheyrt getur fleiri en 

einu dótamengi  þurfa börnin að leggja mat á hvar það á heima. En þetta þjálfar hæfileika 

barnanna til að greina tengsl.  

Þegar krakkarnir eru orðnir aðeins eldri og byrjaðir í skóla er hægt að setja fram einfaldar 

spurningar með tveimur mögulegum svörum til að ræða og rökræða með krökkunum. Sem 

dæmi getur spurningin verið: Er einhvern tímann í lagi að taka blýant frá öðrum án þess að 

spyrja? Við sem erum fullorðin getum auðveldlega hugsað okkur dæmi þar sem það er í lagi 

og meira að segja nauðsynlegt, svo sem ef læknir þarf að skrifa niður mikilvægar upplýsingar. 
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Fyrir börn sem eru að byrja grunnskóla er heimurinn á hinn bóginn oft svartur og hvítur og að 

taka eitthvað frá öðrum án leyfis er þá einfaldlega rangt í þeirra huga. Því er hægt að byggja 

upp umræðu um gráa svæðið í ákvörðanartöku og undanþágurnar frá því sem við vitum að 

er rangt (Aizikovitsh-Udi & Cheng, 2015). Þegar nemendurnir verða eldri er hægt að spyrja 

spurninga með fleiri mögulegum útkomum. Marga krakka dreymir til dæmis um að verða 

atvinnumenn í fótbolta og þá má spyrja hvort það takist alltaf, stundum eða aldrei. Aðrar 

spurningar geta svo átt mörg möguleg svör, eins og þegar spurt er um bæjarfélag sem misst 

hefur um helming íbúa sinna undanfarin ár; hverjar geta ástæðurnar fyrir því verið og 

hvernig fara nemendur að því finna þaðút og staðfesta grun sinn um ástæðurnar (Aizikovitsh-

Udi & Cheng, 2015) 

Til að kennarar séu sem best undirbúnir að kenna málefni með gagnrýna hugsun í 

forgrunni þurfa þeir að vera við því búnir að svörin sem þeir fá frá nemendum séu ekki 

nákvæmlega þau sem þeir bjuggumst við. Gagnrýnin hugsun hvetur einmitt nemendur til að 

horfa á málefni frá mörgum hliðum.  

Mest af því sem er skrifað um aðferðir í kennslu gagnrýninnar hugsunar fjallar um leiðir til 

að auka kennslu í einstökum fögum. Best er þó að stefna að því að það sem nemandinn lærir 

á einum stað geti hann nýtt áfram annars staðar. Það hefur einmitt verið eitt helsta 

vandamál gagnrýninnar hugsunar að erfitt er að finna tenginguna milli vandamála og lausna 

sem virðast óskyld við fyrstu athugun. Til að hægt sé að notast við lausn á einu vandamáli til 

að skoða annað, þarf að horfa til uppbyggingar vandamálsins og lausnarinnar, frekar en að 

einblína á það sem gerir nýja vandamálið einstakt. Dæmi um þetta gæti verið sokkinn 

kostnaður, en sú hugmynd  felur meðal annars í sér að það hvort maður hefur lagt út í 

mikinn kostnað vegna einhvers í fortíðinni segir ekkert til um hvort skynsamlegt sé að leggja 

út í meiri kostnað vegna þess núna eða í framtíðinni.  Segjum sem svo að maður eigi bilaðan 

bíl og kostnaðurinn við að laga hann nemi eitt hundrað þúsund krónum. Maðurinn lét gera 

við hann fyrir tvöfalt það verð fyrir ári síðan. Sá kostnaður ætti þó engin áhrif að hafa á 

ákvarðanartöku hans heldur ætti hann einungis að horfa á það hvort bílinn sé þess virði að 

setja hundrað þúsund krónur í hann núna miðað við ástand hans.  Sömu hugsun væri þá 

hægt að nota ef stjórnmálamaður væri að ákveða hvort setja ætti peninga í innleiðingu á 

nýju kerfi vegna þess að það var búið að setja svo mikinn pening í að þróa það, eða hvort 

maður eigi að giftast kærustu sinni vegna þess að þau séu hvort sem er búin að vera svo lengi 

saman.  

Gamall bíll, innleiðing kerfis og möguleg eiginkona eiga ekki mikið sameiginlegt við fyrstu 

sýn en eðli vandamálsins er þó hið sama. Þetta er einmitt það sem við þurfum að leggja 
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áherslu á að muna til að tilfærsla þekkingar virki, ekki horfa á vandamálið beint heldur leggja 

áherslu á eðli vandamálsins (Halpern, 1998). 

2.9.1 Samræða sem kennsluaðferð 

Samræðan er og verður grundvöllur bættrar þekkingar, mikið af þekkingunni sem við 

tileinkum okkur gegnum ævina á rætur í samtölum okkar við aðra. Við lærum fyrst tungumál 

í gegnum samræður við foreldra okkar og höldum svo áfram að vinna með tungumálið, það 

er forsenda þess að við getum lært að lesa og myndað sambönd við aðra einstaklinga. Það er 

grunnur að bæði bóklegri þekkingu okkar og tilfinningalegri greind. 

Samræður eru jafnframt mikilvægar því þær gera okkur kleift að tjá vitund okkar og 

þroska skilning okkar. Það er með samræðum sem við þróum meðvitund, lærum að hafa 

stjórn á innri andlegum ferlum og lærum að tengja saman hugsanir okkar.  Í skólanum tekur 

kennarinn við ferlinu af foreldrum barnanna að byggja upp þekkingu og þar læra þau að sjá 

heiminn frá tveimur hliðum, kennarans og sínum eigin. Skoðanir og hugsanir barna koma 

ekki frá skilgreiningum í orðabókum heldur frá samtölum við fólk og börn þurfa að meðtaka 

hugmyndir og viðhorf úr öllum áttum til að mynda einstaklinginn sem þau verða að lokum.  

Rannsóknir á upplifun barna í skólum sýna að gæði umræðu í kennslustofu getur haft áhrif til 

batnaðar eða hindrunar þekkingar og gáfna barnsins (Fisher, 2007).  

Form kennslu með samræðum sem örvar hugsun er kölluð samræðukennsla og er hugsuð 

sem leið til að auka vitrænt áreiti, stækka meðvitundina og samræðulegt rými í huga barna. 

Kennarar sem ætla að nýta sér samræðukennslu ganga oft í gildrur sem eru í því fólgnar að 

horfa á samræður eingöngu sem tæki til að beita við kennslu en ekki beinlínis sem hluta af 

tilgangi lærdóms. Þeir reyna ekki næganlega á nemendurna í samræðunum, nota endurgjöf 

til að gefa hrós eða styðja í stað þess að beita henni til að greina og upplýsa. Þeir spyrja 

nemendur en biðja nemendur ekki að spyrja, nota lokaðar spurningar sem bjóða ekki uppá 

framhaldsspurningar og umræðu. Loks gefa þeir nemendum ekki nógan tíma til að hugsa, 

rökræða og rannsaka (Fisher, 2007). 

Samtöl í kennslu taka á sig margar myndir. Kennsla getur verið leiðbeinandi, þar sem 

kennarinn segir nemendum hvað hann á að gera og/eða miðlar upplýsingum. Endursögn, þar 

sem kennsla fer fram í gegnum spurningar til að prófa eða örva minni þeirra. Einræða þar 

sem ein manneskja talar án þátttöku frá öðrum. Spjall, tal við aðra sem einkennist af 

ógagnrýninni umfjöllun og þar sem það sem fer fram hefur lítil áhrif á heilabúið. Umræða, 

þar sem við skiptumst á hugmyndum með öðrum til að deila upplýsingum eða leysa 

vandamál. Rifrildi eða kappræður, þar sem einstaklingar takast á og markmiðið er að vinna 
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frekar en fræða eða komast að hinu sanna. Skoðanaskipti, viðræður við aðra þar sem leitað 

er eftir samvinnu þar sem það er í lagi að vera sammála eða ósammála, ögra , efast, höfða til 

skynseminnar og leyfa mögulega sjálfsleiðréttingu. Það sem kennarar og nemendur  þurfa að 

hafa í huga til að fá sem mest útúr samtölum sínum er að vera tilbúnir að hlusta og taka á 

móti skoðunum sem eru aðrar en þeirra eigin, spyrja spurninga sem leiða samtalið áfram, 

hugsa gagnrýnið og skapandi um málefnið sem um er rætt og nota góða dómgreind (Fisher, 

2007). 

2.9.2 Heimspeki með börnum og heimspekileg samræða  

Ein af aðferðunum til að kenna gagnrýna hugsun er aðferð Lipman sem er hugsuð fyrir 

nemendur frá 6 til 15 ára þar sem ýmis heimspekileg málefni eru einfölduð og sett upp á 

þann hátt sem nemendur eiga að geta nálgast þau. Samræðukennsla fer fram með það að 

markmiði að auka gagnrýnina og skapandi hugsun í samtölum milli barna og kennara sem og 

milli barnanna innbyrðis. Þessi aðferð hefur sýnt að hún getur aukið orðaforða barna og 

ungmenna sem og vanið þau á greindari hegðun, svo sem að vera forvitin, samvinnufús, 

gagnrýnin, skapandi og umhyggjusöm. 

Heimspekileg umræða þroskar þannig hugsun sem börn fá ekki að æfa í öðrum fögum, 

svo sem með því að gefa þeim tækifæri til að velta fyrir sér tilvistarlegum spurningum. 

Heimspekin hefst í undrun og innbyggðri forvitni barnsins. En samkvæmt fornri visku er 

forvitni mikilvægari en þekking þar sem forvitni er nauðsynleg forsenda þess að fólk leiti sér 

þekkingar (Fisher, 2007). 

Heimspeki með börnum getur stuðlað að þroska tilfinningalegrar greindar barnanna, gert 

þeim kleift að öðlast sjálfsþekkingu og samkennd með öðrum, veitt þjálfun í að vera borgari 

og lýðræðislegur þátttakandi í samfélaginu.  

Það sem rannsakendur á barnaheimspeki hafa sýnt fram á er að jafnvel á unga aldri hafa 

börn getuna til að taka þátt í heimspekilegum samræðum. Börn frá unga aldri spyrja 

spurninga um allt mögulegt en þegar þau eldast minnkar forvitni þeirra, þau spyrja færri 

spurninga og pæla minna í heiminum í kringum sig. Barnaheimspekin er hugsuð til að vinna 

gegn þessari þróun og jafnvel auka forvitnina sem fær börnin til að efast um heiminn.  

Aðferðin sem beitt er, er gjarnan sú að nemendur eru fengnir til að lesa skáldsögu sem 

inniheldur tvíræðni og þversagnir og eiga nemendur að skrifa niður spurningar sem hafa með 

þessa tvíræðni og þversagnir að gera, spurningar sem vekja áhuga þeirra og þeir vilja ræða 

við samnemendur sína. Þar sem umræðan um flókna atburði vekur fullt af vitsmunalegum 

spurningum, veitir hún vitræna áskorun og eykur gagnrýna hugsun, rökhugsun og getu til að 
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draga ályktanir. Hún stuðlar að skapandi hugsun, getu til að búa til tilgátur og byggja á 

hugmyndum annarra (Fisher, 2007).    

Lykillinn að því að kennsla af þessu tagi virki er að þeir sem taka þátt séu tilbúnir að 

hlusta á hugmyndir annarra, í stað þess að segja bara hvað þeim finnst, séu reiðubúnir að 

vinna með hugmyndir annarra og tilbúnir að endurskoða hug sinn. Til að þetta gangi upp 

þurfa að vera reglur um hvernig samræðurnar fara fram. Besta leiðin er að nemendurnir fái 

sjálfir að setja reglurnar í samráði við kennarann. Það hjálpar þeim að aðlagast og skilja 

óskrifaðar reglur samfélagsins í stað þess að vera einungis í hlutverki þeirra sem  er sagt 

hverjar reglurnar eru. Góð leið til að viðhalda reglunum er að nemendur fái tækifæri til að 

stoppa tímann ef reglur eru brotnar sem og til að halda og taka saman umræðupunkta í lok 

hvers tíma svo leggja megi mat á hvernig hafi gengið í tímanum, hvað var gott við hann, hvað 

hefði getað verið betra, hvernig og loks hvað þurfi að muna fyrir næsta tíma (Fisher, 2007). 

 Þegar við vitum hvað þarf að varast og hvað er jákvætt getum við skoðað framkvæmd 

tímanna en gott er að byrja tímann á því að skoða reglurnar sem hópurinn hefur komið sér 

saman um og taka svo hugræna æfingu sem vekur nemendurna og gerir huga þeirra tilbúna 

að taka eftir. Allir sem munu taka þátt í samræðunni fá sama vitsmunalega áreitið, hvort sem 

það er saga, ljóð, ljósmynd eða eitthvað annað sem fær þá til að hugsa.  

Nemendur fá tíma til að hugsa hvað er skrítið, áhugavert eða óeðlilegt við það sem þeir unnu 

með og ræða það við félaga.   

Nemendur fá að skrifa spurningar upp á töflu og spurningarnar eru ræddar, skýrðar og 

flokkaðar og loks er ein spurning valin til að skoða ítarlega.  

Nemendur eru beðnir um að svara spurningum sem eru byggðar á hugmyndum annarra, 

meðan kennarar leita eftir rökum, dæmum og öðrum valkostum.   

Loks eru nemendur beðnir um að draga saman hvað var rætt um, horfa yfir hvernig gekk og 

ræða hvað var lært (Fisher, 2007; Marie-France og Emmanuelle, 2011). 

2.9.3 Sókratísk samræða 

Sókratísk samræða er heimspekilegur samræðuvettvangur þar sem hópur kemur saman, ekki 

færri en 6 einstaklingar og ekki fleiri en 12, undir handleiðslu leiðbeinanda. Hópurinn leitast 

við að ná að svara grundvallarspurningum sem heild á grundvelli  raunverulegs dæmis eða 

atviks með það að markmiði að öðlast nýja innsýn í það sem um er rætt. Samræðurnar 

skiptast í þrjá skipulagða hluta. For-umræðu þar sem spurningin er mótuð og dæmum er 

safnað. Næsta skref er aðal umræðan en hún felur í að velja dæmið,rannsaka það og svara 

spurningunni. Þriðja skrefið sem má kalla eftir-umræður er í því fólgið að skoðað hvernig 

gekk og spurningin er skýrð enn frekar.   
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Hlutverk leiðbeinandans í þessu ferli skiptist í nokkra hluta en mikilvægt er að hann gæti 

þess að vera hlutlaus til að leyfa hópnum og einstaklingunum innan hópsins að fá tækifæri til 

að koma með hugmyndir og dæma um þær. Að öðru leyti er hlutverk leiðbeinandans að 

vinna úr efninu og hvetja þátttakendur til þess að koma með almennar fullyrðingar um 

dæmið, stuðla og tryggja að gagnkvæmum skilningi þátttakenda sé náð, passa upp á að 

hópurinn haldi einbeitingu á efninu sem ákveðið var að ræða, beini hópnum í réttar áttir til 

að finna áhugaverðar og frjóar niðurstöður sem og reyni að fá hópinn til að koma sér saman 

um þær. Aðalverkefni leiðbeinandans er þó að hjálpa þátttakendum að fá innsýn í það efni 

sem um er rætt. Með því að beita þessum reglum stýrir leiðbeinandinn samræðunni og 

tryggir að fjallað sé um mikilvægar spurningar og áhugaverð framlög þátttakenda fái 

umræðu.  

Áherslan í þessari aðferð er á umræðuna sjálfa og niðurstöður hópsins sem heildar en 

ekki á hugmyndir eða rök hvers og eins (Knezic, Wubbels, Elbers, & Hajer, 2010). 

2.10 Langtímaáhrif kennslu 

Þegar þetta er skrifað virðist ekki vera búið að gera margar langtímarannsóknir á áhrifum 

kennslu í gagnrýninni hugsun en þær sem hafa verið gerðar sýna mjög áhugaverðar 

niðurstöður. Sem dæmi þá var gerð rannsókn í Bandaríkjunum (2017) sem skoðaði áhrif 

gáfna og gagnrýninnar hugsunar á neikvæð atvik á lífsleiðinni. Rannsóknin fór þannig fram að 

metnar voru gáfur og gagnrýnin hugsun viðmælenda og þeir teknir út sem skoruðu verulega 

undir miðgildinu í öðrum hvorum dálknum. Viðmælendur voru svo spurðir út í atvik í gegnum 

líf þeirra til að sjá hvort þeir hefðu upplifað neikvæð atvik í lífi sínu sem væru þeim sjálfum að 

kenna. Niðurstaðan var sú að þótt meiri gáfur hefðu áhrif á fækkun neikvæðra atvika á 

lífsleiðinni þá var gott vald á gagnrýninni hugsun tölfræðilega marktækari og líklegri til að 

draga úr eigin mistökum (Butler, Pentoney, & Bong, 2017).  

Eins eru vísbendingar um að þeim sem hafa tileinkað sérgagnrýna hugsun gangi betur í 

starfi sem og í einkalífinu.  Gagnrýninn einstaklingur er líklegri til að taka betri ákvarðanir 

sem leiða til eftirsóknarverðari niðurstöðu, að dómi einstaklingsins sjálfs, til dæmis varðandi 

vinnu, fjárfestingar og vináttu- eða ástarsambönd (Halpern, 1998; Paul og Elder, 2002).  
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3 Sjónarmið af vettvangi 

Ég hef nú í nokkru máli leitast við að varpa ljósi á þætti á borð við  hvað gagnrýnin hugsun er, 

hvert mikilvægi hennar er og mögulegar kennsluaðferðir. Í þessum kafla mun ég leitast við að 

varpa enn frekara ljósi á þessa þætti með því að greina frá viðtölum er ég átti við fimm 

kennara sem allir hafa umtalsverða reynslu af kennslu gagnrýninnar hugsunar á 

grunnskólastigi. Markmiðið er að öðlast innsýn í gegnum viðtölin. Hvað það þýðir að kenna 

hana í raunverulegum aðstæðum í íslensku skólakerfi um þessar mundir. Rætt var við fimm 

einstaklinga sem starfa í grunnskólum um skilning þeirra á gagnrýninni hugsun sem og 

upplifun þeirra úr starfi. Hér er ekki um eigindlega rannsókn að ræða í fyllsta skilningi þess 

orðs þótt rannsóknaraðferðum í anda eigindlegra rannsókna sé að hluta til fylgt. Lagt var upp 

með að spyrja opinna spurninga og gefa viðmælendum tækifæri til að svara spurningunum á 

sem fjölbreyttastan og frjálsastan máta. Niðurstöður viðtalanna byggjast eingöngu á reynslu 

fimm starfsmanna í grunnskólum og því ekki hægt að draga víðtækar ályktanir um efnið út 

frá henni, en hún gefur samt ákveðnar vísbendingar um stöðu gagnrýninnar hugsunar í 

grunnskólum landsins og upplifun þeirra sem starfa á vettvangi.  

Viðtölin voru öll tekin dagana 27. febrúar til 4. mars 2020. Viðtölin voru á bilinu 15-60 

mínútna löng hvert. Þátttakendum var tjáð að verið væri að taka þá upp og að það sem um 

væri rætt yrði notað í rannsókn og myndi birtast í meistararitgerð rannsakanda.  

Viðmælendur fengu allir sömu spurningar. Við mótun spurninganna var haft að leiðarljósi að 

ég fengi glögga en fjölbreytta sýn á hvernig viðmælendur túlka gagnrýna hugsun og hlutverk 

sitt er kemur að kennslu gagnrýninnar hugsunar.  Jafnframt voru spurningarnar samdar með 

það í huga að svörin gætu varpað ljósi á ýmsar heimspekilegar og fræðilegar hliðar 

gagnrýninnar hugsunar sem eru til umfjöllunar í þessu verkefni. Spurningarnar sem lagðar 

voru fyrir þátttakendur voru: 

Hvað hefur þú verið að gera í starfi varðandi gagnrýna hugsun? 

Hvaða skilning leggur þú í hugtakið gagnrýnin hugsun? 

Hvaða aðferðum ertu / eða hefur þú verið  að beita til að kenna gagnrýna hugsun, eða 

eruð þið að gera það yfir höfuð? 

Hvað ef eitthvað finnst þér vanta til að hægt væri að bæta í kennslu í gagnrýninni 

hugsun? 
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Eruð þið að meta þetta í námsmati og þá hvernig?    

Finnst þér að það ætti að meta gagnrýna hugsun í námsmati? 

Telur þú að það sé skilningur á mikilvægi gagnrýninnar hugsunar hjá öðrum kennurum, 

skólastjórnendum og yfirvöldum? 

Hvað telur þú að sé hlutverk  gagnrýninnar hugsunar í menntun? 

Finnst þér vera tenging milli gagnrýninnar hugsunar og siðferðislegs uppeldis sem dæmi 

til að minnka fordóma og einelti? 

Finnst þér að gagnrýnin hugsun eigi við í vissum fögum frekar en öðrum? 

 

Við val á viðmælendum hafði ég að leiðarljósi að finna einstaklinga með sem mesta 

þekkingu á gagnrýninni hugsun og reynslu af því að kenna hana á grunnskólastigi. Allir 

viðmælendur höfðu að lágmarki áratuga reynslu af kennslu. Fjórir viðmælenda eru 

heimspekimenntaðir og einn er landfræðingur að mennt. Fjórir starfa sem 

grunnskólakennarar (einn þó í rannsóknarleyfi) og einn starfar sem skólastjóri. Viðmælendur 

gáfu leyfi til nafnbirtingar og notkunar efnis sem um var rætt og birti ég því réttar 

persónuupplýsingar. Hér er stutt kynning á viðmælendum: 

Jón Thoroddsen heimspekingur og samfélagsfræðikennari við Laugalækjarskóla og 

höfundur bókarinnar „Listin að spyrja“ en viðtalið við hann fór fram fimmtudaginn 27. 

febrúar í kennslustofu skólans. 

Jóhann Björnsson heimspekingur og grunnskólakennari í leyfi við Réttarholtsskóla en 

hann hefur kennt heimspeki og innan hennar gagnrýna hugsun í skólanum bæði sem fag í 8. 

bekk sem og valfag fyrir 9. og 10. bekk. Einnig er hann fyrrum formaður Siðmenntar og hefur  

hann undanfarin 24 ár séð um námskeið fyrir borgaralega fermingu unglinga á landinu. 

Viðtalið fór fram í kennslustofu í Menntaskólanum í Hamrahlíð þar sem hann kennir 

unglingunum sem fermast borgaralega. Viðtalið við hann fór fram 27. febrúar. 

Skúli Pálsson er sérkennari í Öldutúnsskóla í Hafnarfirði en hann er lærður heimspekingur 

og kennari og hefur stýrt námskeiðum fyrir kennara sem kallast „ Að stýra samræðu í 

skólastofunni“ þar sem kynntar eru aðferðir í anda barnaheimspeki. 

Viðtalið við hann fór fram í sérkennslustofu Öldutúnsskóla þann 2. mars.  

Brynhildur Sigurðardóttir skólastjóri Garðaskóla sem er B.ed. frá Kennaraháskólanum og 

á að baki nám í heimspeki við HÍ. Hún fór svo út til Bandaríkjanna þar sem hún tók M.ed. 

með sérhæfingu í barnaheimspeki. Hún hefur unnið í Garðaskóla frá árinu 2002 fyrst sem 

almennur kennari, þar sem hún kom á fót heimspekikennslu, svo sem aðstoðarskólastjóri og 
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verkefnastjóri og loks skólastjóri. Hún hefur í gegnum árin haldið ýmis námskeið fyrir 

kennara um heimspekikennslu og  samræðuaðferðir í kennslu. Viðtalið var tekið á skrifstofu 

hennar þann 4. mars. 

Árni Sigurður Björnsson er landfræðingur og kennari. Hann hefur verið  kennari í 

Árbæjarskóla í 15 ár auk eins árs í skóla á landsbyggðinni. Hann hefur öll árin kennt 

samfélagsfræði auk þess að hafa verið með umsjónarkennslu í unglingadeild sem og 

stærðfræðikennslu sem aukafag undanfarin ár. Viðtalið fór fram í kennslustofu í 

Árbæjarskóla þann 4. mars. 

Ég ákvað að afrita ekki viðtölin fyrr en öll viðtölin hefðu verið tekin til að reyna að láta eitt 

viðtal ekki hafa áhrif á næsta. Þegar öll viðtölin höfðu verið tekin upp hlustaði ég á hvert 

þeirra margsinnis og  afritaði orð fyrir orð. Þó var hikorðum og endurtekningum sem mátti 

rekja til hugsana kennara sleppt sem og hluta úr svörum viðmælenda sem þeir báðu 

sérstaklega um að yrðu ekki birt. Eftir að afritun viðtala lauk, en þau má finna í viðauka, 

skoðaði ég fyrst svör hvers viðmælanda fyrir sig til að átta sig á inntaki hvers viðtals. Eftir 

nokkra umhugsun breytti ég þó um nálgun og tók til greiningar þau þemu sem birtust í 

svörum viðmælenda við hverri spurningu fyrir sig. Reynt var eftir bestu getu að túlka ekki um 

of svör viðmælenda heldur leyfa orðum þeirra að standa, þar sem hægt væri að sjá hvað 

væri sameiginlegt með hugmyndum þeirra og hvað aðskildi þær hverja frá annarri og 

fræðunum. 
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3.1 Svör viðmælenda 

Hvað  hefur þú verið að gera í starfi varðandi gagnrýna hugsun?   

   

Jón leggur sérstaka áherslu á spurningalist í kennslu sinni þar sem hver spurning leiðir til 

næstu, byrjað er á einfaldri spurningu og þær sem fylgja verða dýpri.   

 

  Jóhann hefur mikla reynslu af kennslu og vinnu með gagnrýna hugsun þar sem hann 

er ekki einungis að kenna í Réttarholtsskóla (er í fríi þetta árið) heldur annast einnig um 

fræðslu fyrir borgaralega fermingu þar sem margir ungir krakkar koma til hans og læra um 

heimspeki, gagnrýna hugsun, siðferði og fleira.  

 

  Brynhildur hefur haft tækifæri til að byggja upp heimspekideild, fyrst sem kennari og 

svo fylgt því eftir sem skólastjóri og náð að skapa aðstæður fyrir nemendur sína til að nálgast 

heimspeki og gagnrýna hugsun.  

 

  Skúli hefur ekki unnið jafn mikið og sumir hinna viðmælendanna með gagnrýna 

hugsun í kennslu sinni en skýringin er sú að hann vinnur sem sérkennari. Hann hefur þó einn 

heimspekitíma með nemendum sínum í viku og hvetur nemendur sína til að leggja sig fram 

um að spyrja spurninga. 

  

  Árni hefur unnið með gagnrýna hugsun en leggur ekki sömu áherslu á hana í daglegri 

kennslu og hinir viðmælendurnir. Hann vinnur meira með fyrirlestra og innlagnir um hvað 

felst í gagnrýninni hugsun. 
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Hvaða skilning leggur þú í hugtakið gagnrýnin hugsun? 

  

Jón leggur þann skilning í gagnrýna hugsun að hún geti haft ólíka merkingu eftir því um 

hvað er fjallað. Í kennslu í lífsleikni geti hún merkt að maður þekki sjálfan sig og sína 

persónulegu skoðun. Í öðrum fögum geti hún merkt það að þekkja hugtökin og nauðsyn 

þeirra en á sama tíma gera sér grein fyrir takmörkum þeirra og að gera sér grein fyrir að þau 

sýni ekki fulla mynd af mannverunni eða tilvist mannsins.  

 

Jóhann skilgreinir gagnrýna hugsun á þá leið að við notum hana sem uppbyggilega leið til 

þess að komast að frekari skilningi á því sem við erum að rannsaka hverju sinni, að við sjáum 

sem flestar hliðar áður en við tökum ákvarðanir og myndum okkur skoðun.  

 

Brynhildur skilgreinir gagnrýna hugsun á þann hátt að við tökum hugsunina og hægjum á 

henni, skoðum rökin, ígrundum og leyfum okkur að staldra við og skoða aðrar hliðar málsins.

  

Skúli horfir á gagnrýna hugsun sem spyrjandi viðhorf. Þegar maður sér eða heyrir 

staðhæfingar á maður að spyrja um rök og heimildir. Gagnrýnin hugsun merkir að horfa í 

gegn. Gagnrýnin hugsun á alltaf við og er viðhorf. Við erum alltaf í samtölum að alhæfa og 

með fordóma og því er meiri þörf á því að staldra við og spyrja hvar lærðirðu það eða hvernig 

veistu þetta.  

 

Árni horfir á hugtakið á þá leið að gagnrýnin hugsun sé að horfa fram á við, hugsa hverjar 

afleiðingar af gjörðum manns verða. Hann horfir að mesta leyti til þess að gagnrýnin hugsun 

sé sterk og góð rökhugsun. 
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Hvaða aðferðum ertu / eða hefur þú verið  að beita til að kenna gagnrýna hugsun, eða ertu 

að gera það yfir höfuð?  

 

 Jón notar opnar spurningar sem eru einfaldar í fyrstu og tengjast reynsluheimi nemendanna. 

Síðan spyr hann heimspekilegrar spurningar í kjölfarið sem er það opin að hún krefst að 

einhverju leyti persónulegra skoðana nemendanna. „Það eina sem ég hef krafist af 

nemendum mínum er að þau skilji umfang spurningarinnar og beiti skapandi hugsun til að 

skilja víðfeðmi hennar.“ Jón talaði einnig um að það væri áhugavert að sjá að nemendur sem 

væru á mörkunum að þeir gætu haft samskipti væru að þroskast við að taka þátt í tímum hjá 

honum. Nemendurnir sem hann kennir eru á öllum skalanum og sumum finnst alveg 

hrikalegt að þurfa að tjá sig fyrir framan aðra. En hann upplifir það hjá sumum nemendum 

sem tjá sig jafnvel lítið í umræðum í tímum hans að þeir séu samt að tjá sig margfalt meira en 

þeir gera í öðrum tímum.  

 

Jóhann kennir gagnrýna hugsun með því viðhorfi að nemendurnir fái að vera 

heimspekingarnir. Í byrjun eru skoðaðar myndir sem sýna eitthvað skrítið eða óvenjulegt 

sem nemendur eiga að sjá hvað er. Þetta er gert til að nemendur geti vanið skynfærin við að 

meta þetta svo undirmeðvitundin geti byrjað að taka eftir því þegar eitthvað er rangt þótt við 

sjáum það ekki strax. Annað skrefið er að vinna með mál sem vekja upp áhugaverðar 

spurningar. Algengt er að hann noti furðufréttir sem fjalla um eitthvað skrítið og öðruvísi og 

skoði fyrst hvaða rök eða ástæður gætu verið því til stuðnings að það sem um er rætt sé rétt 

eða satt. Síðan fái hann nemendur til að nota ímyndunaraflið til að finna aðrar mögulegar og 

líklegri skýringar og leyfi þeim loks að ræða málið og ákveða hvað er líklegast.  Til viðbótar 

við slík dæmi er hann með margar mismunandi æfingar sem má finna í bókinni „68 æfingar í 

heimspeki” en hugmyndin með þeim öllum er að það sem nemendur æfist í geti þau notað 

að einhverju leyti í sínu daglega lífi.  

 

Brynhildur segir að heimspekileg umræða sé grundvöllurinn í kennslu í skólanum og nái 

út fyrir heimspekideildina sem hún setti á laggirnar í skólanum. „Við viljum vera að vinna 

með stórar spurningar sem eru merkingarbærar og hafa gildi fyrir nemendur okkar.” Sumar 

spurningar virka betur en aðrar og siðferðislegar spurningar, spurningar um réttlæti, 

spurningar um pólitík og spurningar um list og fegurð eru þau atriði sem nemendur ná bestri 

tengingu við. Einföld en opin spurning, eins og hvað er fallegt? getur skilað mjög miklu og 

mikið efni kemur út úr því. Skólinn sem slíkur hefur safnað að sér ógrynni af verkefnum til 
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kennslu í þessum efnum, enda tóku bæði hún og fleiri kennarar við skólann þátt í því að 

byggja upp verkefnabanka Heimspekitorgsins. Kjarninn í öllu hjá þeim er samræðan og 

passað er upp á það að hóparnir sem unnið er með séu ekki of stórir þannig að allir fái 

tækifæri til að láta ljós sitt skína.  

 

Skúli hvetur krakkana til að spyrja í öllum námsgreinum og hefur uppi á vegg spjald þar 

sem hann skrifar upp allar þær spurningar sem koma fram og ekki gefst tími til að svara eða 

þarf að hafa fyrir því að skoða áður en hægt er að gefa fullt svar. Þannig hvetur hann 

krakkana til að spyrja spurninga sem og taka eftir góðum spurningum og stoppa aðeins og 

hugsa þegar góðar spurningar koma upp.  

 

Árni notar hugtökin og að nemendur eiga að þekkja þau vel og skilja þau áður en um þau 

er rætt. Hann notar skriflegar spurningar meira en samræður og notar blöndu af spurningum 

sem reyna á þekkingu og opnum spurningum. 

  

Hvað ef eitthvað finnst þér  vanta til að hægt væri að bæta í kennslu í gagnrýninni  hugsun? 

 

Jón segir að það þurfi að vinna í þjálfun kennara og í raun kenna þeim hvernig þeir eigi að 

spyrja spurninga og stjórna tímum með opnum umræðum þar sem margir kennarar eru ekki 

tilbúnir að gefa eftir stjórnina sem þeir missa þegar umræður eru opnar. 

 

Jóhann nefnir einnig að kennarar þurfi mun meiri þjálfun í kennslu í gagnrýninni hugsun. 

Hann telur einnig að ástæðan fyrir því að kennsla í gagnrýninni hugsun er ekki almennari en 

hún er, sé að á alltof mörgum stöðum sé þetta hugsað sem eitthvað aukaefni sem megi setja 

inn þar sem er pláss eða er kennt ef tími gefst. Vandamálið sé að kennarar þurfi að halda 

áætlun, klára vissa vinnubók og svo framvegis þannig að tíminn sem gefst til að staldra við og 

ræða er of lítill eða jafnvel ekki fyrir hendi.  

 

Brynhildur er sammála þeim Jóni og Jóhanni um að þjálfun kennara í gagnrýninni hugsun 

sé ekki nógu góð og nefnir þá sérstaklega Háskóla Íslands þar sem upplifun hennar sé sú að 

margir kennaranemar séu að rannsaka þetta hugtak og að kanna hvar það sé statt í 

grunnskólum. Þeir sjái það ekki í sínum störfum og kennslu. Hún nefnir að Háskólinn á 

Akureyri eigi í betra samstarfi við skólana í nærumhverfi sínu og námið sé betur miðað að því 

hvað kennarar finni að vanti og nefnir að líkleg ástæða fyrir þessu sé að kennaradeildin á 
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Akureyri hafi verið byggð upp af heimspekingum.   

Brynhildur telur að til þess að kennsla í gagnrýninni hugsun verði merkingarbær  verði 

kennarar að færa valdið meira til nemendanna til að umræðan sé mótuð af þeim. Þetta geti 

reynst erfitt fyrir bæði kennara og nemendur þar sem báðir hópar þurfi oft að afþjálfa sig og 

breyta hegðun sinni innan kennslustofunnar.  

 

Skúli horfir til þess að kerfið sem slíkt sé að vissu leyti gallað og gefi kennurum ekki það 

frelsi sem þeir þurfi til að geta verið góðir í sínu starfi. Kennarar hafi alltof marga yfirmenn 

sem ýti á þá að gera þetta og klára hitt og það geri það að verkum að kennarar sem vilja 

kenna gagnrýna hugsun og fleira, hafi ekki tíma og svigrúm til þess.   

   

Árni vill að það séu fleiri verkefni sem miða að því að bæta gagnrýna hugsun, „sem 

samfélagsfræðikennari getur það verið freistandi að vera með spurningar sem hafa bara eitt 

einfalt svar, það er erfiðara og tímafrekara að fara yfir spurningar með opnum svörum.“ 

  

Ertu/eruð þið að meta gagnrýna hugsun í námsmati og þá hvernig?; Finnst þér að það ætti 

að meta gagnrýna hugsun í námsmati? 

 

Jóni finnst að það ætti að meta gagnrýna hugsun og er að meta hana. Fyrst gerði hann það 

sem vinnueinkunn og var þetta þá óskráð og aldrei nein próf eða neitt til viðmiðunar en með 

tíma og reynslu við kennslu í gagnrýninni hugsun telur hann sig geta séð það hvort að 

nemandi skilji gagnrýna hugsun og geti beitt henni. Hann notar þekkingu sína á efninu og 

nemendunum til að meta þá án þess að hafa próf eða verkefni á bakvið það.  

 

Jóhanni finnst erfitt að meta gagnrýna hugsun þar sem krakkar sem tala kannski lítið í 

tímum skilja samt hugtökin og geta þegar þeir fara heim talað um það sem fór fram í tímum 

við foreldra sína en eru ekki alltaf tilbúnir að ræða málin við jafningja sína. Jóhann 

viðurkennir þó að hann hafi stundum notað einkunn sem agatól á erfiða hópa þar sem hann 

gefur þeim einkunn eftir hvern tíma. Almenna reglan hjá honum er þó sú að hann gefur ekki 

einkunn í lok árs heldur bara lokið eða ólokið.  

 

Brynhildur segir að Garðaskóli sé að meta þetta og er þetta hugsað þannig að í skólanum 

eigi hvert fag að vera með mat á allri lykilhæfni allavega einu sinni á hverju skólaári. Ekki er 
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endilega verið að miða við að það sé verið að meta þetta allt saman á öllum tímum, en 

allavega einu sinni hvert ár. Hæfniviðmiðin sem þau nota eru þá tekin beint úr 

lykilhæfnikaflanum í aðalnámskrá, bæði úr tjáningarkaflanum og kaflanum um gagnrýna 

hugsun.  

 

Skúli er ekki á því að það eigi að meta gagnrýna hugsun í námsmati og gerir í raun lítið af 

því. Hann er með smá vitnisburð um hvernig nemanda gengur í heimspekitímum en þetta er 

svo lítill hluti af námi nemenda hans að hann er ekki að meta þá í gagnrýninni hugsun. 

 

Árni telur að það megi alveg meta gagnrýna hugsun nemendanna en hann gerir það með 

því að meta rökhugsun þeirra og er með verkefni sem reynir á hana hjá þeim. Einnig skoðar 

hann þetta þegar það er verið að  fjalla um siðfræði og siðferðisleg hugtök. Þá eiga 

nemendur að skoða málefnin frá öllum hliðum og færa rök fyrir niðurstöðum sínum ásamt 

forgangsröðun á mikilvægi rakanna. 

 

Telur þú að það sé skilningur á mikilvægi gagnrýninnar hugsunar hjá öðrum kennurum, 

skólastjórnendum og yfirvöldum? 

 

Jón telur að það sé ekki og að margir tali um þetta og séu að krefjast hluta sem þeir viti ekki 

endilega hvað þýði. Hann finnur þó að kennarar í kringum hann í skólanum sjái að kennslan 

hafi áhrif til hins góða en erfitt sé fyrir þá að fylgja þessu eftir.  

 

 Jóhann sér að það hefur verið breyting á hugarfari og það er verið að tala um þetta meira 

eftir að þetta kom inn sem lykilhæfni í aðalnámskrá. Mörgum finnst þetta spennandi en 

þetta er ennþá aukalegt í skólum landsins, í stað þess að vera grunnurinn. Einnig segir hann 

að það sé eins og þekkingin sé að koma frá kennaranum til nemendanna í stað þess að 

nemendunum sé leyft að vera þekkingarsmiðir og þeim sé gert kleift að glíma sjálfum við 

vandamálin.  

   

Brynhildur telur að það sé fullt af fólki í kerfinu sem skilji mikilvægi þessa og lifi þetta í 

starfi sínu, þeir séu ekkert endilega alltaf að hugsa um að þeir séu að kenna gagnrýna hugsun 

eða hafi fulla þekkingu á hugtakinu meðan þeir eru að kenna á þann máta sem ýtir undir 

hana, einnig eru margir sem eru markvisst að vinna í því að kenna hana og eru með allt uppá 
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borðum með það. Hins vegar er líklega stærri hópur sem er alinn upp þannig að lífið eigi að 

vera bein leið og átök sem minnst. Þessir kennarar sem og aðrir hafi ekki nægjanlega reynslu 

eða þekkingu á gagnrýninni hugsun til að lifa hana, hvað þá til að kenna hana. Eins er það 

reynsla Brynhildar að kennaranámið hér á landi ýti ekki nóg undir þessa þekkingu og því sé 

erfitt að ætlast til þess að kennarar skilji mikilvægi þess.  

 

Skúli svarar spurningunni einfaldlega neitandi,  það sé ekki skilningur á mikilvægi 

gagnrýninnar hugsunar því ef svo væri þá væri meiri gagnrýni í kennslu og í kerfinu sem við 

vinnum í.  

 

Árni telur að gagnrýnin hugsun sé svolítið tískuhugtak núna og að margir kennarar vilji 

ekki kenna staðreyndir þar sem þær séu hvort sem er uppflettanlegar. Hans persónulega 

skoðun er sú að það eigi að huga að þessu en til þess að það sé hægt verði líka að byggja upp 

þekkingu fyrst hjá nemendunum þannig að þeir skilji hugtökin áður en þeir fara að beita 

þeim.  

 

Hvað telur þú vera hlutverk gagnrýninnar hugsunar í menntun? 

 

Jón telur að hlutverk gagnrýninnar hugsun í menntun sé að gera nemendur sjálfstæðari. 

Tilfinning hans er að þegar nemendur ná tökum á gagnrýninni þá verði þeir víðsýnni og 

umburðarlyndari. Gagnrýnin hvetur fólk til að vera meira spyrjandi og forvitnara.  

 

Jóhann telur gagnrýna hugsun eiga að vera lykilatriðið í menntun til að efla skilning okkar 

á sjálfum okkar og þeim veruleika sem við búum í.  

 

Brynhildur hefur mikla trú á gagnrýninni hugsun og telur að án hennar sértu í raun ekki 

að menntast. „Menntun og gagnrýnin hugsun eru óaðskiljanleg, eitt getur ekki verið án hins, 

þar sem ef þú hugsar gagnrýnið þá ertu stöðugt að taka inn nýjar upplýsingar og leita dýpra 

og ert alltaf að vinna með já en...“  

 

Skúli telur að gagnrýnin hugsun sé grundvallar atriði menntunar. Að hans dómi  er 

gagnrýnin hugsun þetta spyrjandi viðhorf sem er grunnur allra vísinda, börn hafa þetta 
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viðhorf og það þarf að passa uppá það.  

 

Árni telur að hlutverk gagnrýninnar hugsunar sé að skapa færni og þjálfun fyrir 

framtíðina. „Gagnrýnin hugsun er grundvöllur lýðræðis. Til að geta verið virkur þátttakandi 

þarftu að geta tekið þátt í upplýstri umræðu.“ 

 

Finnst þér vera tenging milli gagnrýninnar hugsunar og siðferðislegs uppeldis sem dæmi til 

að minnka fordóma og einelti? 

 

Jón tekur fram að það að vinna í gagnrýninni hugsun sé ekki nein töfralausn til að losna 

við öll félagsleg vandamál í skólakerfinu. Á hinn bóginn tekur hann eftir að þau geti verið 

minni þar sem erfið mál komi oftar upp og séu rædd í tímum hjá honum í stað þess að þau 

fái að grassera í hugum nemendanna. Einnig kom hann með áhugaverðan punkt sem snýr að 

siðferðinu en það er að við festumst oft í því að ýta öllum í þá átt sem samfélagið segir okkar 

að við eigum að fara og gefum ekki þeim röddum gaum sem tala á aðra vegu. Þarna má segja 

að gagnrýna hugsunin hafi farið forgörðum þar sem við hættum að vera tilbúin að hlusta á 

önnur viðhorf en okkar eigin. 

 

Jóhann horfir til þess að hann notar almennt heimspeki til að vinna á þess konar málum 

og hann hefur mikla reynslu af því þar sem hann hefur meðal annars unnið við að koma í 

skóla og á svæði þar sem útlendingahatur hefur komið upp og hjálpað til við að tækla þau. Þá 

hefur hann skrifað tvær bækur um málefnið, önnur heitir „Erum við öll jöfn?“ og hin „Eru allir 

öðruvísi?“ Hann horfir til þess að til að vinna í þessum málum með nemendum þurfi 

kennarar að fá þá til að hugsa málin sjálfa í stað þess að segja þeim hvað þeir eiga að gera 

eða hugsa. 

 

Brynhildur telur að erfitt sé fyrir manneskju að vera siðferðisleg ef hún hefur ekki 

gagnrýna hugsun. Hún er einnig á því að óréttlæti sé eitthvað sem mun og í raun þarf að 

vera.  Þar sem það að þekkja og berjast gegn óréttlætinu gerir það að verkum að við leyfum 

meirihlutaræði ekki að taka yfir.  

 

Skúli horfir til þess að ógagnrýninn maður sé ginkeyptari fyrir fordómum og því líklegri til 

að sýna þá sjálfur og að gagnrýnin hugsun sé í því fólgin að efast um fordómana. Hann álítur 
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einnig að þjálfunin í gagnrýninni hugsun sé mikilvæg því ef krakkar geti talað um 

ágreiningsmál út frá hugtökum í stað persónulegra atvika, þá hjálpi það þeim að vinna úr 

þeim á heilbrigðan máta.  

 

Árni notar samræður milli nemenda þegar unnið er með siðferðisleg málefni eins og 

þessi. Hann byrjar tíma á kynningu og skiptir þeim svo í hópa þar sem þeir eiga að svara og 

skoða hver þeirra skoðun sé. 

Öll eru þau á því að gagnrýnin hugsun sé mikilvægur hluti af siðferðislegu uppeldi sem og 

af því að berjast gegn fordómum og einelti.     

    

Finnst þér að gagnrýnin hugsun eigi við í vissum fögum frekar en öðrum? 

 

Jón er á því að kennsla í gagnrýninni hugsun sé best í þeim fögum þar sem hægt sé að nýta 

sér opnar og heimspekilegar umræður og þar fari samfélagsfræðin fremst í flokki. Á hinn 

bóginn væri að hans dómi hægt að nýta hana í fleiri fögum svo sem náttúrufræði en hann 

telur einfaldlega að skólakerfið á Íslandi sé ekki í stakk búið að vinna í vísindalegri  heimspeki 

eins og þyrfti til að gera það almennilega.  

 

Jóhann er á sama máli og telur að samfélagsfræðin henti best í kennslu í gagnrýninni 

hugsun þar sem hún býður helst uppá opnar umræður.  

 

Brynhildur er ekki á því að gagnrýnin hugsun eigi við í einu fagi umfram önnur. Hana eigi 

að kenna alls staðar, því hvernig eigi börn að læra ef þau megi ekki spyrja af hverju þetta eða 

hitt sé svona. Brynhildur er á því að gagnrýnin hugsun eigi að gegnsýra allt nám en að hún 

eigi ekki alltaf að vera í fyrirrúmi þar sem það þurfi stundum að halda áfram.  

  

Skúli sér tækifærin til kennslu í bæði samfélagsfræði og náttúrufræðigreinum og talar 

hann sérstaklega um það að nemendur þurfi að læra að umgangast vísindi.  

 

Árni telur að gagnrýnin hugsun eigi við alls staðar í skólastarfinu og hægt sé að vinna með 

hana út um allt ef út í það sé hugsað.  
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4 Umræða og niðurstaða 

Í þessum kafla mun ég leitast við að draga fram helstu sjónarmið sem fram komu í máli 

viðmælenda minna og setja þau í samhengi við umræðu mína í 2. kafla um fræðilegar 

undirstöður gagnrýninnar hugsunar og kennslu í gagnrýninni hugsun. Ég mun skipta 

umfjöllun minni í nokkra undirkafla sem hver um sig fjallar um eina grundvallarspurningu er 

varðar gagnrýna hugsun og kennslu hennar 

 

Hvað er gagnrýnin hugsun? 

Ef við horfum til kafla 2.1.1  þá voru þar settar fram ýmsar skilgreiningar á gagnrýninni 

hugsun.  Þar er að finna einfaldar en skýrar skilgreiningnar á borð við: 

„Gagnrýnin er sú hugsun sem fellst ekki á neina skoðun eða fullyrðingu nema hún hafi 

fyrst rannsakað hvað í henni felst og fundið fullnægjandi rök fyrir henni (Páll Skúlason, 

1987).“  

Auðvelt er að finna slíkri skilgreiningu stað í máli viðmælenda minna, eða greina að 

minnsta kosti náinn skyldleika milli hennar og þess sem þeir hafa að segja um eðli og inntak 

gagnrýninnar hugsunar.  Þannig ræðir Jóhann um gagnrýna hugsun sem uppbyggilega leið til 

þess að komast að dýpri skilningi á því sem við erum að rannsaka hverju sinni. Hún sé 

viðleitni til að sjá sem flestar hliðar máls áður en við tökum ákvarðanir. Svör viðmælenda 

minna eru þó flest á þann veg að enginn leggur áherslu á að skilgreina hugtakið út frá 

einhverjum einum  þætti. Segja má að þeir hafi fjölþætta sýn á hugtakið.  Ef til vill mætti 

segja að fjöl flokka skilgreining Facione  á hugtakinu eigi vel við nálgun þeirra á hugtakið en 

hann skiptir gagnrýninni hugsun í sex megin flokkana: Túlkun, greiningu, ályktun, mat, 

útskýringu og sjálfskoðun, þar sem hver flokkur hefur undirflokka.  

Þó má segja að lögð sé aukin áhersla á tvo þætti gagnrýninnar hugsunar í svörum 

viðmælenda minna,   en það er ígrundun og leit. Bæði Jón og Skúli tala um það í svörum 

sínum að spurningin og leitin að svarinu skipti miklu máli í gagnrýninni hugsun og Brynhildur 

talar um mikilvægi þess að hægja á hugsuninni, skoða rökin, ígrunda og leyfa okkar að staldra 

við og skoða aðrar hliðar málsins. 
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Mér virðist þessi  áhersla á yfirvegun og leit að hinu sanna og rétta sé fyllilega réttmæt 

þegar gagnrýnin hugsun er annars vegar. Eðli gagnrýnins einstaklings er að vera yfirvegaður, 

rökfastur en þó viljugur til að taka tillit til ólíkra sjónarmiða og skipta um skoðun ef 

skynsamleg sjónarmið krefjast þess. Gagnrýninn einstaklingur þykist ekki hafa allar 

upplýsingar eða vita alltaf best. Gagnrýninn einstaklingur leitar að upplýsingum, leitar að 

sannleikanum, leitar að réttu og bestu lausninni (Sperry, 2006).  

 

Í hverju er mikilvægi gagnrýninnar hugsunar fólgið? 

Eins og kemur fram í kafla 2.6 hefur gagnrýnin hugsun víðtæka þýðingu og mikilvægi. 

Brynhildur Sigurðardóttir orðar þetta atriði vel þegar hún segir að menntun og gagnrýnin 

hugsun séu óaðskiljanlegar, eitt geti ekki verið án hins. Í umræðu minni um mikilvægi 

gagnrýninnar hugsunar flokkaði ég það í grófum dráttum í tvennt. Annars vegar ræddi ég um 

mikilvægi gagnrýninnar hugsunar fyrir heilbrigða skynsemi 2.6.1 og fyrir skilning og mat á 

upplýsingum 2.6.2. Hins vegar fjallaði ég um  mikilvægi hennar í glímunni við fordóma 2.6.3 

og í tengslum við siðfræði 2.7. 

Rannsóknir sýna að gagnrýnin hugsun er nátengd heilbrigðri skynsemi og að einstaklingar 

sem hafa tileinkað sér gagnrýna hugsun séu ólíklegri að leiðast út í svindli (Butler,2012). Þeir 

eru einnig ólíklegri til að gera mistök í eigin lífi sem hafa varanleg áhrif á velferð þeirra 

(Butler, Pentoney, & Bong, 2017). 

Skilningur og mat á upplýsingum er og hefur með tímanum orðið mikilvægari hluti af lífi 

einstaklings í nútíma samfélagi. Í aðalnámskrá kemur meðal annars fram það viðmið að við 

lok 4. og 7. bekkjar eigi nemendur að geta greint á milli staðreynda og skoðana (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2019). 

Hvað varðar hlut gagnrýninnar hugsunar í siðferði og siðferðilegu uppeldi þá virðist mér 

hann vera sérstaklega mikilvægur. Enda snýr hann að því að gera nemendur að góðum og 

réttsýnum einstaklingum. 

Í kafla 2.6.3 var rætt um þær miklu breytingar sem eru sífelldur fylgifiskur lífs í 

nútímasamfélagi og um þau  nýju og gömlu vandamálin sem spretta reglulega upp í tengslum 

við þær, hvort sem horft er til áhrifa þjóðernishyggju, rasisma sem og eineltis í heiminum. 

Kennsla og vinna með gagnrýna hugsun getur verið aflvaki til að minnka neikvæð áhrif af 

þessum vandamálum (Davis og Deole, 2017; Fuchs, 2020; Lee, 2006). 

Í kafla 2.7 kemur fram að ef leitin að því sem er sannast og réttast er grundvallarþáttur 

gagnrýninnar hugsunar, þá sé gagnrýnin hugsun jafnframt nátengd siðferðilegum gildum og 
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sjónarmiðum. Að hugsa um viðfangsefni með gagnrýnum hætti er að skoða það með 

siðferðilegu hugarfari (Henry Alexander Henrysson, 2014). 

Í viðræðum mínum við Jón Thoroddsen  bendir hann á að gagnrýnin hugsun sé engin 

töfralausn til að losna við öll vandamál í skólastofunni eða lífi nemendanna. Áhersla á 

gagnrýna hugsun er því engin trygging fyrir því að skólinn nái markmiðum sínum þegar 

kemur að siðferðilegu uppeldi og menntun. Jón telur sig á hinn bóginn hafa tekið eftir því að 

þau hafi tilhneigingu til að minnka ef um þau er rætt í stað þess að þau fái að grassera í 

hugum nemenda. Skyldar áherslur koma fram í máli Jóhanns en hann hefur mikla reynslu af 

því að vinna gegn fordómum nemenda og þá sérstaklega útlendingahatri. Hann beitir 

samræðum í þessu skyni  og leggur áherslu á að fá nemendur til að hugsa um málið og ræða 

það sjálfa í stað þess að segja þeim hvað þeir eigi að gera eða hugsa.Ummæli Skúla styðja 

einnig þann skilning að gagnrýnin hugsun sé mikilvæg til að vinna gegn fordómum nemenda 

og gera þá þar af leiðandi að þroskaðri siðferðisverum og betri borgurum:  „Ógagnrýninn 

einstaklingur er líklegri til að vera ginkeyptur fyrir fordómum og því líklegri til að sýna þá 

sjálfur og  gagnrýnin hugsun felst í því að efast um fordómana.“   

Hvort sem við horfum til heilbrigðrar skynsemi eða til siðferðislegra vandamála eru 

viðmælendur á því að þó að gagnrýnin hugsun sé ekki nein töfralausn þá sé þjálfun í 

gagnrýninni hugsun vopn sem hægt sé að nota í baráttu gegn ýmis konar ósiðum og 

hugsanavillum í lífi einstaklinga og hópa. Þetta er í góðu samræmi við sjónarmið sem komu 

fram í kafla 2.6.3, til dæmis í skrifum Feinberg (2003) og Lee (2006) um einelti, en þar kemur 

meðal annars fram að kennsla í gagnrýninni hugsun með siðfræði í forgrunni sé mikilvægur 

liður í baráttu gegn einelti samhliða því að byggja upp kerfi sem stöðvar það í fæðingu. 

 

Hindranir í vegi fyrir kennslu gagnrýninnar hugsunar 

Sú hugmynd hefur þekkst nánast frá upphafi skólahalds hér á landi að skóli eigi ekki einungis 

að snúast um fræðslu heldur einnig um menntun og þroska,  eins og vikið er að í kafla 2.3. Sú 

hugmynd hefur þó alltaf endurspeglast meira í nýjum námskrám og lögum en raunverulega í 

starfi. Hugmyndin virðist oft renna kennurum úr greipum og fræðsluhugmyndin ná 

yfirhöndinni. Áherslan vill gjarnan verða á það að ná yfir námsefnið á sem mestum hraða 

(Hafþór Guðjónsson, 2010).  

Þessi vandi endurspeglast í orðum Skúla sem segir að kennarar séu að vinna undir of 

mikilli pressu og þrýst sé á þá bæði af hálfu skólastjórnenda og menntayfirvalda að ná yfir 
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eins mikið efni og hægt er. Því sé það oft þannig með kennarar sem vilja vinna með gagnrýna 

hugsun að þeim gefist hvorki tími eða frelsi til þess.  

Til að bæta kennslu í gagnrýninni hugsun þurfa allir þátttakendur í menntakerfinu að 

vinna saman að því, en eins og kemur fram í kafla 2.8 upplifa kennarar það að opinberum 

reglum og stefnum sé svo ekki fylgt eftir með þjálfun kennara (Stapleton, 2011). Þeir þurfi 

einfaldlega að finna út úr þessu sjálfir.  Allir viðmælendur mínir voru gagnrýnir á yfirvöld 

hvað þetta varðar. Jón, Jóhann og Brynhildur telja öll að aukinnar þjálfunar kennara sé þörf 

og taka þannig undir sjónarmið sem rædd eru í kafla 2.8.1  (Stapleton, 2011). Sjónarmið í 

sömu veru koma fram í skrifum íslenskra heimspekinga en Henry Alexander Henrysson og 

Elsa Haraldsdóttir skrifa: „Kennurum til varnar má þó segja að áskoranir eru ekki alfarið á 

þeirra ábyrgð. Yfirvöld menntamála hljóta að deila henni. Sárafáir kennarar hafa farið í 

gegnum menntakerfi þar sem heimspekileg samræða er í öndvegi í stað þess að henni bregði 

fyrir öðru hverju í mýflugumynd.“ (Henry Alexander Henrysson og Elsa Haraldsdóttir, 2012) 

Að sama skapi telur Árni að yfirvöld láti ekki útbúa nægilega mikið kennsluefni í hendur 

kennara, sem hafi ekki þá þekkingu eða kunnáttu sem nauðsynleg sé. Þetta  er í samræmi við 

reynslu frá öðrum löndum eins og sjá má í kafla 2.8.1 en í rannsókn frá Hong Kong sem þar er 

vitnað til, kemur fram ríkur vilji kennara til að fá aukna þjálfun í kennslu á gagnrýninni 

hugsun. Einnig leiðir sú rannsókn berlega í ljós að skilningur kennara á hugtakinu sé oft ekki 

nægur til að þeir geti sinnt kennslu í gagnrýninni hugsun (Stapleton, 2011).  

 

Hvernig er hægt að kenna gagnrýna hugsun? 

Þegar kennsla fer fram með áherslu á gagnrýna hugsun þarf kennarinn að hafa í huga að 

horfa lengra en bara á námsefnið sem fyrir er lagt.  Eins og kemur fram í kafla 2.9 þarf 

kennarinn að búa til umhverfi  þar sem gildi gagnrýninnar hugsunar, sannleikur, opið 

hugarfar, samkennd, sjálfræði, skynsemi og sjálfsgagnrýni eru í hávegum höfð og 

verðlaunuð. Í þess konar umhverfi læra nemendur að hafa trú á krafti eigin huga við að leysa 

verkefni. Nemendur læra að hugsa fyrir sjálfa sig og þarna eru það ekki kennararnir sem 

segja þeim hvað sé rétt og rangt og hverju þeir eigi að trúa heldur eru frekar eins og 

leiðsögumenn sem vísa þeim leiðina að sannleiknum um sinn eigin huga (Paul, 1989). 

Brynhildur, Jóhann og Jón leggja öll áherslu á mikilvægi  námsumhverfisins og á að  skapa 

sem bestar aðstæður fyrir nám í gagnrýninni hugsun. Brynhildur og Jóhann ræða sérstaklega 

um minni hópa í kennslu í heimspeki til að tryggja sem best að allir fái tækifæri og njóti sín. 

Það kemur ekki fram í svörum Árna og Skúla hvernig umhverfið er í kennslustofunni en Skúli 
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nefnir þó að hann hvetji nemendur sína til spurninga og til að skrifa niður góðar spurningar 

sem hægt sé að svara þegar tækifæri gefist síðar. 

Þegar kemur að kennslunni sjálfri þá má segja að allir viðmælendurnir beiti sókratískri 

samræðu eins og henni er lýst í köflum 2.9.3 og 2.9.2 þó að þeir noti ekki  orðið sem slíkt. 

Nemendur Garðaskóla og nemendur Jóns vinna eftir hugmyndum um barnaheimspeki. 

Byrjað er á spurningu sem leiðir til heimspekilegrar umræðu. Áhugavert er að ef marka má 

dæmin sem Brynhildur og Jón nota, þá eru aðferðir þeirra nokkuð frábrugðnar.  Nemendur 

Garðaskóla fá almenna spurningu fyrst og þrengja hana síðan og vinna með hana. Nemendur 

Jóns fá á hinn bóginn einfaldari og minna heimspekilega spurningu í byrjun og eru leiddir inn 

í stærri heimspekilegri samræður. Kennsla Jóhanns fellur sömuleiðis undir heimspeki með 

börnum en hann byrjar á mynd eða fréttagrein sem er viljandi óræð sem er gerð til að koma 

af stað heimspekilegri umræðu allt er þetta byggt á sömu hugmyndinni en það er að koma af 

stað umræðu (Fisher, 2007; Marie-France og Emmanuelle, 2011). Eins er Skúli að vinna í 

anda barnaheimspeki þegar hann hvetur nemendur sína til að taka eftir góðum spurningum 

og ræða þær, þótt þær aðstæður sem hann vinnur í geri honum erfiðara að þróa 

heimspekisamræðuna með sama hætti og til dæmis Jón og Jóhann gera í sinni kennslu. Þótt 

viðmælendur mínir séu allir að vinna samkvæmt barnaheimspeki og með samræðuna sem 

megin kennsluaðferð þá er erfitt að fullyrða að þeir fylgi fastmótaðri aðferðafræði. Kemur 

þar meðal annars til að miðað við aðstæður í íslensku skólakerfi getur verið erfitt að vinna 

með hæfilega litla hópa, eins og aðferðir barnaheimspeki gera ráð fyrir.  

 

Hver er staða gagnrýnnar hugsunar í grunnskólum í dag 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í skilning annarra aðila í menntakerfinu á mikilvægi 

gagnrýninnar hugsunar voru svörin athyglisverð. þeir eru almennt sammála um að þótt 

margir innan skólakerfisins tali um mikilvægi gagnrýninnar hugsunar þá séu færri sem þekki 

hugtakið, skilji hvað felst í kennslu í gagnrýninni hugsun eða reyni markvisst að vinna með 

hana í kennslu. Það rímar við niðurstöður Unesco frá 2007 sem vikið er að í kafla 2.2.1 en þar 

kemur fram að heimspeki sé hluti af almennri kennslu í aðeins 7 af 126 löndum sem voru 

skoðuð en rannsóknin sýndi fram á það að hér á landi töldum við okkur standa vel að vígi 

þegar kemur að kennslu á heimspeki þótt við værum ekki að kenna hana en rannsóknin sýnir 

enn fremur fram á að í þeim löndum þar sem kennslan fer fram, átta kennarar sig enn fremur 

á mikilvægi hennar og krefjast meira af henni.  
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Eins og kemur fram í inngangi og í kafla 2.3 þá er gagnrýninn hugsun talin til einnar af 

lykilhæfnum sem nemandi á að hafa við lok grunnskóla. „Lykilhæfni er sú hæfni sem snýr að 

nemandanum sjálfum og er ætlað að stuðla að alhliða þroska hans. Lykilhæfni tengist öllum 

námssviðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2019).“  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort gagnrýnin hugsun eigi við í vissum fögum frekar en 

öðrum þá komu í ljós fjölbreytt svör en Jóhann talar sérstaklega um hentugleika 

samfélagsfræðigreinanna og þó að bæði Jón og Skúli séu sammála honum þá nefna þeir 

einnig náttúrufræði. Loks telja Brynhildur og Árni að það eigi að vinna með gagnrýna hugsun 

í öllum námsgreinum. Í raun hafa þau öll nokkuð til síns máls því eins og kemur fram í kafla 

2.3 þá er einungis að finna hæfniviðmið gagnvart gagnrýninni hugsun í samfélagsfræðikafla 

aðalnámskrár en þar stendur þó einnig að lykilhæfni tengist öllum fögum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2019). 

Áhugavert er því að skoða hvernig og hvort námsmat fari fram á gagnrýninni hugsun hjá 

nemendum viðmælenda minna. Aðalnámskrá gefur skólum og kennurum mjög frjálst val 

hvort og hvernig mat á gagnrýninni hugsun fer fram. Eins og kemur fram í kafla 2.4 þá 

stendur í aðalnámskrá. 

Sum þessara hæfniviðmiða eru þess eðlis að ekki er endilega hægt að meta hvernig 

einstaklingum hefur gengið að tileinka sér þau fyrr en eftir að grunnskólagöngu er lokið. Því er 

ekki eðlilegt að gefa beina einkunn fyrir lykilhæfni. Á hinn bóginn er hægt að nýta sér 

mismunandi fög sem kennd eru í skólum landsins og setja inn lykilhæfniviðmiðin inn í 

hæfniviðmið kennslugreinanna þegar það á við. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2019) 

Því er engin rétt eða röng leið við ákvörðun um hvort mat fari fram eins og svör 

viðmælenda gáfu til kynna en samkvæmt Brynhildi eru allir hlutar lykilhæfni metnir hjá öllum 

nemendum í öllum fögum að minnsta kosti einu sinni á skólaári. Jón metur hæfni 

nemendanna en hefur engin gögn sem mælikvarða á bak við einkunn hjá sér þegar kemur að 

gagnrýninni hugsun. Jóhann gefur oftast ekki einkunn en notar einkunnir fyrir erfiða hópa 

sem agatæki, Árni hefur verkefni sem reyna á rökhugsun sem hann notar til einkunnagjafar 

og loks gefur Skúli ekkert námsmat tengt lykilhæfni. 

 

Þegar horft er yfir viðtölin í heild sinni og svörin sem viðmælendur gáfu og þau skoðuð í ljósi 

almennra, fræðilegra sjónarmiða um gagnrýna hugsun, þá má draga þá ályktun að gagnrýnin 

hugsun ætti að vera mikilvægur hluti af grunnskólakerfinu. Full ástæða er til að auka þátt 

þess í námi og kennslu í menntakerfinu. Hér er á hinn bóginn komið að helsta vandanum 

hvað varðar viðfangsefni þessarar ritgerðar. Samkvæmt bæði fræðilegum sjónarmiðum sem 
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ég hef tíundað í þessari ritgerð og svörum þeirra kennara sem láta sig gagnrýna hugsun 

varða, er alls ekki nóg að gert þegar kemur að kennslu gagnrýninnar hugsunar í íslensku 

skólakerfi. Einnig virðist skorta verulega á skilning á mikilvægi hennar. Með nokkru öðru 

orðalagi virðist óhætt að fullyrða að mikil sóknarfæri séu fyrir hendi til að bæta kennslu í 

gagnrýninni hugsun. Þau krefjast á hinn bóginn mikillar og markvissrar vinnu frá 

menntayfirvöldum, kennurum, sem og öðrum þátttakendum í menntakerfinu. 

Áður en ég hóf að skrifa þessa ritgerð þá taldi ég mig hafa talsverða þekkingu á 

gagnrýninni hugsun. Eftir að hafa lagst í mikinn og tímafrekan lestur á rannsóknum og 

greinum, auk þess að  hafa tekið viðtöl um efnið,  er mér ljóst að ég bjó í raun aðeins yfir 

lágmarksþekkingu hvað hana varðar. Í ferlinu hef ég bætt við mig heilmikilli þekkingu sem ég 

hef vonandi miðlað áfram til lesenda. 

Spurningin sem var lagt af stað með í upphafi er: Hvert er hlutverk gagnrýninnar 

hugsunar í grunnskólum og hvaða  möguleikar eru fyrir hendi þegar kemur að kennslu 

hennar? 

Í raun áttaði ég mig ekki á umfangi spurningarinnar þegar ég spurði hennar í byrjun en 

henni hefur verið svarað eftir bestu getu. Eins og áður er getið um, er í raun tvíþætt svar við 

fyrri hluta spurningarinnar um hvert hlutverk gagnrýninnar hugsunar sé í grunnskólum. 

Spurninguna má skilja á þann veg að verið sé að inna eftir því hvernig gagnrýnin hugsun 

birtist í starfi grunnskóla  nú um stundir. Hana má líka skilja sem svo að verið sé að fiska eftir 

því  hvert hlutverk hennar í grunnskólum væri ef unnið væri með hana í þeim mæli sem 

skyldi.  Í dag sýnist mér að almenn vinna með gagnrýna hugsun í grunnskólum sé lítil og það 

séu aðallega stöku kennarar og skólastjórnendur sem leggi umtalsverða áherslu á hana.  

Möguleikarnir sem eru fyrir hendi í menntun gagnrýninnar hugsunar eru mjög miklir en 

augljóst er að það þarf að gera miklar breytingar í skólakerfinu til að hægt sé að gera þá að 

veruleika. Þjálfun kennara þarf að bæta og er það verkefni vel framkvæmanlegt, sérstaklega 

þar sem til eru einstaklingar hér á landi sem búa yfir þekkingu og reynslu af málefninu og eru 

viljugir að deila henni með þeim sem þess óska. 

Þeir erfiðleikar sem örðugari eru viðureignar og standa í vegi fyrir því að  hægt sé að 

standa vel að kennslu gagnrýninnar hugsunar í grunnskólum tengjast fremur tímaskorti. Gefa 

þarf gagnrýninni hugsun tíma í stundaskrár eða, ef hún er kennd innan núverandi 

stundaskrá, þá þarf að létta á öðru efni sem farið er yfir. Hvernig sem horft er á málið þá 

mun það vera tímafrekt og allir þurfa að vilja taka þátt í því, hvort sem horft er til stjórnvalda, 

skólastjórnenda, kennara eða nemenda. 

 



53 
 

 

 

5 Lokaorð 

Óháð því hvaða skilgreining á gagnrýninni hugsun verður fyrir valinu, er grunnurinn í þeim 

öllum leitin að bestu lausninni. Þótt að mínar hugmyndir um gagnrýna hugsun séu að það sé 

viðhorf til lífsins sem einkennist af sífelldri leit að því sem sannara reynist og að gagnrýninn 

einstaklingur sé yfirvegaður, rökfastur en þó viljugur til að skoða ólík sjónarmið og breyta um 

skoðun ef við á. Þá trúi ég því heldur ekki að mínar eða annarra manna hugmyndir um hvað 

felist í hugtakinu nái yfir allt sem gagnrýnin hugsun getur haft upp á að bjóða og er ég því 

sammála fræðimönnum sem eru á því að það þurfi að horfa yfir margar skilgreiningar og að 

að eðli gagnrýninnar hugsunar sé á þá leið að þörfin sé alltaf að skoða aðrar kenningar og 

taka inn það sem rétt er.  

Margt þarf að gerast á landinu til að kennsla á gagnrýninni hugsun fari fram samkvæmt 

ströngustu kröfum fræðanna og tel ég það undantekningu frekar en reglu að unnið sé 

markvisst með hana í skólum landsins í dag. Ekki er hægt að skella skuldinni á einn hóp en þó 

er augljóst að menntayfirvöld þurfa að gera betur. Þótt að gagnrýnin hugsun birtist sem ein 

af lykilhæfnum þá hafa þeir ekki fylgt því nóg eftir að mínu mati að unnið sé með hana eða 

aðrar lykilhæfnir sem birtast í aðalnámskrá. Til að bæta kennslu á gagnrýninni hugsun þurfa 

yfirvöld að gefa út auknar kennsluleiðbeiningar í því hvernig kennsla á gagnrýninni hugsun 

skuli fara fram, en einnig að bjóða upp á námskeið fyrir kennara til að þeir geti lært að kenna 

hana. Að sama skapi þurfa kennarar að vera tilbúnir að gefa eftir stjórn á tímum sínum að 

einhverju leyti til nemendanna og vinna á þann máta sem líklegastur er til árangurs við 

kennslu gagnrýninnar hugsunar. 

Mikilvægi þess að nemendur sem og fullorðnir hafi góða og sterka gagnrýna hugsun getur 

ekki verið vanmetinn. Þótt að gagnrýnin hugsun sé ekki nein töfralausn þá getur hún haft 

áhrif til batnaðar þegar horft er til heilbrigðrar skynsemi, eineltis, rasisma og einnig auka 

siðferðislega hugsun einstaklinganna. 

Það sem þarf að hafa í huga ef kennsla á gagnrýninni hugsun fer fram, er að mínu mati að 

leggja áherslur á opnar samræður við nemendur og milli nemenda og byggja upp umhverfi 

þar sem nemendum líður öruggum og ekkert efni skal vera bannað að ræða um. Umhverfið 

þarf að vera þannig að nemandanum líða vel með og séu hvattir til að spyrja, rökræða, efast 

og gagnrýna efnið sem um er rætt.   
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Sú kennsla sem á sér stað hér á landi í gagnrýninni hugsun á sér stað að mestu leyti inni í 

öðrum fögum hvort sem um er að ræða lífsleikni, samfélagsfræði, heimspeki eða önnur fög 

og þótt að möguleikinn á að kenna gagnrýna hugsun sem sér fag sé spennandi, þá er hann 

ólíklegur eins og staðan er núna. Það eru þó nokkrar aðferðir sem hægt er að fara í við 

kennslu í gagnrýninni hugsun en lykilatriðin að mínu mati sem þarf að hafa í huga við kennslu 

og þjálfun í gagnrýninni hugsun, er að spyrja opinna spurninga sem reyna meira á nemanda 

og svo samræður við nemendur. Kennslustofuna þarf að hugsa sem öruggt svæði þar sem 

nemandinn má leita svara með því að spyrja, rökræða, efast og gagnrýna efnið sem um er 

rætt.    

 

 

 



55 
 

 

 

Heimildaskrá 

Abdi, A., Laci, S. og Ahmadyan, H. (2013). The Effect of Teaching Strategy Based on Multiple 

Intelligences on Students’ Academic Achievement in Science Cource. Journarl of 

Education Research, 281-284. 

Aizikovitsh-Udi, E. og Cheng, D. (2015). Developing Critical Thinking Skills from:Mathematics 

Education from Early Childhood to High. Scientific Research Publishing, 455-462. 

Alþingi. (1974). Lög um grunnskóla, 63/1974. 

Batchelor, O. (2017). Getting out the truth: the role of libraries in the fight against fake news. 

Reference Services Review, 143-148. 

Bragg, J. og Evans, R. (2005). The Effects of Problem-Based Learning on Student Engagement 

and Motivation. Winston-Salem: Wake Forst University. 

Brynhildur Sigurðardóttir. og Ingimar Waage. (2015). Menntamálstofnun. Sótt 11. nóvember 

2019 frá Hvað heldur þú? Um gagnrýna hugsun: https://mms.is/namsefni/hvad-

heldur-thu-um-gagnryna-hugsun-rafbok 

Butler, H. A. (2012). Halpern Critical Thinking Assessment Predicts Real-World Outcomes of 

Critical Thinking. Applied Cognitive Psychology, 1-9. 

Butler, H. A., Pentoney, C. og Bong, M. P. (2017). Predicting real-world outcomes: Critical 

thinking ability is a better predictor of life decisions than intelligence. Thinking Skills 

and Creativity, 38-46. 

Cammarota, J. (2011). The Value of a Multicultural and Critical Pedagogy:Learning 

Democracy Through Diversity and. The official journal of the national association for 

multicultural education, 62-69. 

Costa, A. L. og Lowery, L. F. (2017). Techniques for teaching thinking. New York: Routledge. 

Davis, L. og Deole, S. S. (2017). Immigration and the rise of far-right parties in Europe . Dice, 

1-3. 

Dror, I. E. (2009). How Can Francis Bacon Help Forensic Science? The FourIdols of Human 

Biases. 50 Jurimetrics, 93-110. 

Facione, P. A. (2015). Critical thinking and why it counts. Insight Assessment, 2-30. 

Feinberg, T. (2003). Bullying Prevention and Intervention. Principal leadership, 10-14. 

Fisher, R. (2007). Dialogic teaching: developing thinking and metacognition through 

philosophical discussion. Early Child Development and Care, 615-631. 



56 
 

 

 

Fuchs, C. (2020). Nationalism on the internet: critical Theory and Ideology in the age of social 

media and fake news. New York: Routledge. 

Ghaemi, H. og Taherian, R. (2011). The Role of Critical Thinking in EFL Teachers' Teaching 

Success. MJAL, 8-22. 

Goucha, M. (2007). Philosophy a school of freedom. Paris: UNESCO. 

Guðmundur Heiðar Frímannsson. (2011). Hugarfar gagnrýninnar hugsunar. Gagnrýnin 

hugsun og siðfræði. 

Hafþór Guðjónsson. (2010). Að vitsmunir barnanna þroskist á náminu. Netla- Veftímarit um 

uppeldi og menntun. 

Halpern, D. F. (1998). Teaching critical thinking for tranfer across domains. American 

Psychologist, 449-455. 

Halverson, S. (2004). Teaching Ethics: The role of the classroom teacher. Childhood 

education, 157-158. 

Henry Alexander Henrysson. og Elsa Haraldsdóttir. (2012). Heimspekikennsla á Íslandi. Netla- 

Veftímarit um uppeldi og menntun, 1-6. 

Henry Alexander Henrysson. og Elsa Haraldsdóttir. (10. September 2013). Vísindavefur.is. 

Sótt 16. nóvember 2019 frá Hvað er gagnrýnin hugsun?: 

https://www.visindavefur.is/svar.php?id=65785 

Henry Alexander Henrysson (2018). Gagnrýnin hugsun og fagleg ákvarðanataka. Ársrit Virk, 

70-72. 

Henry Alexander Henrysson (2014). Gagnrýnin hugsun og siðfræði í kennslu. Fréttablað 

Kennslumiðstöðvar. 

Henry Alexander Henrysson (1. 10 2011). Vegur heimspeki í skólum verði meiri. (Sigríður 

Björg Tómasdóttir, Spyrill) 

Jung, M. H., Gonzalez, F. J. og Critcher, C. R. (2019). The Vicarious Construal Effect: Seeing 

and Experiencing the World Through Different Eyes. Journal of Personality and Social 

Psychology. 

Knezic, D., Wubbels, T., Elbers, E. og Hajer, M. (2010). The Socratic Dialogue and teacher 

education. Teaching and Teacher Education, 1104-1111. 

Lee, D. E. (2006). Academic Freedom, Critical Thinking and Teaching Ethics. Arts and 

Humanities in Higher Education, 199-208. 

Marie-France, D. og Emmanuelle, A. (2011). Philosophy, Critical Thinking and Philosophy for 

Children. Educational Philosophy and Theory, 415-435. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2019). Aðalnámskrá grunnskóla. Reykjavík: Mennta 

og menningarmálaráðuneytið. 



57 
 

 

 

Menntamálaráðuneytið. (1976). Aðalnámskrá grunnskólanna Kristinfræði. Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið. 

Menntamálaráðuneytið. (1989). Aðalnámskrá grunnskóla. Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið. 

Menntamálaráðuneytið. (1999). Aðalnámskrá grunnskóla. Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið. 

Menntamálaráðuneytið. (2006). Aðalnámskrá grunnskóla. Reykjavík: 

Menntamálaráðunetyið. 

Menntamálaráðuneytið. (1960). Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri. Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið. 

Menntamálaráðuneytið. (1976). Aðalnámskrá grunnskólanna Eðlis og efnafræði. Reykjavík: 

Menntamálaráðuneytið. 

Moore, T. (2013). Critical thinking: seven definitions in search of a concept. Studies in higher 

education, 506-522. 

Nolan, S. A. (2007). Critical thinking and information fluency: Fake news in the classroom. 

Psychology Teacher Network. 

Paul, R. (1989). Critical thinking handbook. Rohnert Park: Sonoma State Univeristy. 

Paul, R. W. og Elder, L. (2002). Critical Thinking: Tools for Taking Charge of Your Professional 

and Personal Life. Upper Saddle River, New Jersey: Financial Times Pentice Hall. 

Páll Skúlason. (1987). Er hægt að kenna gagnrýna hugsun? Í P. Skúlason, Pælingar: Safn 

erinda og greina. Reykjavík: ERGO. 

Páll Skúlason. (1987). Pælingar. Safn erinda og greina. Reykjavík: Páll Skúlason. 

Reiley, P. J. og Jacobs, R. R. (2016). Ethics Matter: Moderating Leaders’ Power Use and 

Followers. Citizenship Behaviors, 69-81. 

Richard, P. W., Elder, L. og Bartell, T. (1997). California Teacher preperation for instruction in 

critical thinking: Research findings and policy recommendations. Sacramento: 

California commison on teacher credentialing. 

Riehl, C. J. (2000). The principals's role in creating inclusive schools for diverse students. 

Review of Educational Research, 55-81. 

Scheffer, B. K. og Rubenfeld, G. M. (2000). A consensus statement on critical thinking in 

nursing. Journal of Nursing Education, 352-359. 

Sperry, C. (2006). Seeking truth in the social studies classroom: media literacy, critical 

thinking and teaching about the Middle East. Social Education, 37-43. 

 



58 
 

 

 

Splitter, L. J. (2014). Preparing teachers to ‘teach’ philosophy for children . Journal of 

Philosophy of Education . 

Stapleton, P. (2011). A survey of attitudes towards critical thinking among Hong 

Kongsecondary school teachers: Implications for policy change. Thinking skills and 

creativity, 14-23. 

Wright, I. (1995). Making critical thinking possible: options for teachers. Social education, 

139-143. 

Wright, I. (2002). Challeningin students with the tools of critical thinking. The social studies, 

257-261. 

Þorsteinn Helgason. (2011). Kjölfesta eða dragbítur? Gagnrýnin hugsun og kennslubækur í 

sögu. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun, 1-19. 

 

 



59 
 

 

 

Viðauki  

Jón Thoroddsen 

 

Hvað  þú hefur verið að gera í starfi varðandi gagnrýna hugsun? 

 

Jón:  Ég hef sérstaka aðferð til að spyrja spurninga, byrja fyrst með einfalda spurningu en 

næsta spurning á eftir verður þannig að heimspekilegt ívaf hennar verður þyngra, ég reyni 

þannig að ná dýpri umræðu, þessa aðferð hef ég reynt að færa frá lífsleikni og heimspeki yfir 

í samfélagsfræðikennslu. Það hefur ekki gengið alveg t.d. í sögukennslu en í þjóðfélagsfræði í 

10. bekk hefur það gengið mjög vel og tel ég mig hafa ágætlega gagnrýna aðferð við kennslu í 

þjóðfélagsfræði. 

 

Hvaða skilning leggur þú í hugtakið gagnrýnin hugsun? 

 

Jón: Ef ég á að koma fyrst út frá lífsleikninni þá byrja ég að spyrja spurninga sem eru 

almennt tengdar reynsluheimi og síðan set ég heimspekilega spurningu ofan og hún er þá 

með það opin svið að hún krefst að einhverju leyti persónulegra skoðana nemendanna en að 

þeir séu líka að greina þó nokkuð opið svið, spurningarnar eru opnar og það er ekkert einhlítt 

svar við þeim og eina sem ég get krafist þarna er að þau skilji umfang spurningarnar og leggi 

skapandi hugsun að skilja víðfeðmi spurningarinnar, í þjóðfélagsfræði hef ég farið aðeins 

annað, það er að ég vil að nemendur geri sér grein fyrir þjóðfélagslegum hugtökum og 

hvernig þau auka skilning okkar á félagsþroska og félagshegðun mannsins og það eru alltaf 

einhverjar takmarkanir á þessari hugsun og gagnrýna hugsunin gengur út á þau geri sér grein 

fyrir takmörkunum hugtakinu og leið nauðsyn þeirra og þar með reyni að læra af þessu en á 

sama tíma gera sér grein fyrir að þau sýna ekki fulla mynd af mannverunni eða tilvist 

mannsins. 

 

Hvaða aðferðum ertu / eða hefur þú verið  að beita til að kenna gagnrýna hugsun, eða 

eruð þið að gera það yfir höfuð? 
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Jón: (Þessari spurningu var í raun svarað í seinustu spurningu) Ég nota eiginlega bara 

opnar spurningar. 

 

Hvað ef eitthvað finnst þér  vanta til að hægt væri að bæta í kennslu í gagnrýninni hugsun? 

 

Jón: Það er að kenna fólki spurningalist, það er í raun bara svo einfalt. Þetta er í raun eina 

sem ég veit að ég er góður í og ég skrifaði bók um þetta sem heitir Gagnrýni og Gaman. En 

það sem bátar á er að ég veit að það eru ekkert allir kennarar tilbúnir að vera með opnar 

umræður, þar sem þeir eru ekki með svörin þar sem það reynir á aðra hluti en kennarinn er 

vanur. 

 

Eruð þið að meta þetta í námsmati og þá hvernig?    

 

Jón: Þegar ég kom þá mat ég þetta til vinnueinkunnar og þetta var þá óskráð, það voru 

aldrei próf eða neitt svoleiðis, smátt og smátt  eftir að ég áttaði mig á því hvernig ætti að 

beita gagnrýninni hugsun í þjóðfélagsfræðinni sá ég að ég gat notað þetta nýja námsmat til 

að meta hvort að nemendur næðu þessari færni í gagnrýninni hugsun og ég veit algerlega 

hvenær nemandi er A eða ekki og ég get því notað þetta sem matskvarða. Til þess skoða ég 

hvort að nemendur geti farið frjálst með hugtökin og öðlist skilning á sjálfum sér, 

sjálfskoðunin út frá félagslegum hugtökum og það er bara alveg greinilegt hvort nemandi ná 

þessari hæfni eða ekki. 

 

Finnst þér að það ætti að meta gagnrýna hugsun í námsmati? 

Jón: já 

 

Telur þú að það sé skilningur á mikilvægi gagnrýninnar hugsunar hjá öðrum kennurum, 

skólastjórnendum og yfirvöldum? 

Jón: Nei, ég held ekki og ég held að margir blaðri mikið um þetta án þess að vita hvað þeir 

eru að tala um sem og krefjast hluta sem þeir vita ekkert hvað felst í.  

Aðrir kennarar sjá samt að það sem ég geri hefur áhrif og þannig sjá þeir mikilvægið, en erfitt 

getur verið fyrir jafnvel góða kennara að hafa alveg opna umræðu.    
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Hvað telur þú að sé hlutverk  gagnrýninnar hugsunar í menntun? 

 

Jón: Að gera nemendur sjálfstæða, ég held meira að segja að þegar fólk hafi góða 

gagnrýna hugsun sem er flóknara en að segja það, þá hef ég á tilfinningunni að fólki verði 

víðsýnna og umburðarlyndara, gagnvart sjónarhornum annarra. Fólk verður meira spyrjandi 

og forvitnara þegar það nær þessari tegund hugsunar. 

 

Finnst þér vera tenging milli gagnrýninnar hugsunar og siðferðislegs uppeldis sem dæmi til að 

minnka fordóma og einelti? 

 

Jón:  Kannski er ég ekki rétti maðurinn til að dæma um þetta og auðvitað nær maður ekki 

tökum á öllum erfiðum málum í skólanum með þessu, en það hafa komið upp umræður milli 

nemenda og annarra kennara varðandi eineltismál þar sem nemendur segjast upplifa að 

einelti sé minna vegna þess að það komi allt upp í umræðutíma hjá mér.  Ég er ekki að segja 

að þetta sé algilt eða sé endilega allur sannleikurinn en mér fannst þetta skemmtilegt að 

heyra.   

Hins vegar verðum við að passa okkur að aldrei predika gegn einhverjum vissum fordómum 

eða allavega forðast það, vegna þess að fordómaumræða er pínu hættuleg því hún gefur 

bara einni týpu af umræðu allan vettvanginn og við sjáum þetta oft í hneykslunargetunni allri 

sem getur vaðið uppi í samfélaginu ef einn aðili fer gegn venjum fólksins. 

 

Finnst þér að gagnrýnin hugsun eigi við í vissum fögum frekar en öðrum? 

 

Jón: Já kennsla hennar hentar betur í fögum þar sem hægt er að nýta sér opnar og 

heimspekilegar umræður,það eru önnur fög eins og náttúrufræði sem væri hægt að nota í 

kennslu í gagnrýninni hugsun en  hins vegar erum við ekki í stakk búin til að kenna einhverja 

vísindalega heimspeki í skólakerfinu eins og það er núna, eins og það lítur út fyrir mér er 

samfélagsfræðin besta fagið til að kenna gagnrýna hugsun. 

En það er hægt að nota það sem er lært í öllum fögum. 

 

Aðrar hugleiðingar 

 



62 
 

 

 

Jón: Mér finnst gaman að ég hef haft afburðanemendur sem og nemendur sem hafa 

verið á mörkum þess að geta átt samskipti og þeir hafa þroskast við þetta líka, auðvitað eru 

nemendur sem vilja ekki taka þátt í þessu og finnst þetta alveg hræðilegt og ofsalegt er að 

vera í svona tímum og þurfa að hafa skoðanir, en meðan ég er með þennan skala af 

nemendum og meðal annars nemendur sem eru í einhverfurófi sem verða færari í 

samskiptum vegna tímans. Meira að segja nemandi sem mér fannst segja lítið og ég ræddi 

um, þá sagði bekkjarsystir hans „ en þetta er í fyrsta skipti sem við heyrum hann tala síðan í 

fjórða bekk.“ 
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Jóhann Björnsson 

 

Hvað  hefur þú verið að gera í starfi varðandi gagnrýna hugsun? 

 

Jóhann: Það sem þessi vinna með gagnrýna hugsun kemur frá er að ég er 

heimspekimenntaður í grunninn og þar er mikið verið að vinna með gagnrýna hugsun, ég 

man þegar ég fór í grunnnámið og var í inngangi á heimspeki og þar var áfangi sem gekk 

meira og minna út á gagnrýna hugsun og það hefur fylgt mér alla tíð síðan og hefur svo fylgt 

þegar ég fór að kenna sjálfur heimspeki, en ég hef verið að kenna heimspeki  í 

Réttarholtskóla síðan 2002.  

Þá er starfið sem þú ert fyrst og fremst að vinna er að fá krakkana til að hugsa gagnrýnið 

og skapandi, en gagnrýnin hugsun, skapandi hugsun og umhyggjusöm hugsun eru þessir 

lykilþættir í því sem kallast heimspeki með börnum og unglingum. Þá er þetta að geta hugsað 

gagnrýnið og skapandi með því að sjá alls konar möguleika og tækifæri í því sem við erum að 

spá í svo líka þess umhyggjusama hugsun að við erum að hjálpast að við að skilja veruleikann 

og við berum virðingu fyrir hvert öðru og erum ekki að rífast heldur að rökræða til að 

hjálpast við að skilja. 

 

Hvaða skilning leggur þú í hugtakið gagnrýnin hugsun? 

 

Jóhann: Þegar ég er að útskýra fyrir unglingum þá er ég að einfalda hlutina svolítið, þá 

spyr ég þau oft hvað þau hugsa þegar þau heyra orðið gagnrýnið, þá er algengt svar svolítið 

neikvæð gagnrýni, dómar eða kvikmyndagagnrýni sem dæmi, svo þegar maður fer að spyrja 

hvort þetta sé frekar neikvætt eða jákvætt þá segir alltaf einhver að það geti verið bæði. 

Þegar við erum að komin á þennan stað í umræðunni þá segi ég þeim að við notum gagnrýna 

hugsun og gagnrýni í okkar tímum sem einhverja uppbyggilega leið til þess að komast að 

frekari skilningi á því sem við erum að rannsaka hverju sinni. Við erum að sjá sem flestar 

hliðar áður en við tökum ákvarðanir eða myndum okkur skoðun. 

 

Hvaða aðferðum ertu / eða hefur þú verið  að beita til að kenna gagnrýna hugsun, eða 

eruð þið að gera það yfir höfuð? 

 



64 
 

 

 

Jóhann: Þá fæ ég nemendurna til að gera æfingar sem eiga að virkja þau til að hugsa 

gagnrýnið. Þessi heimspeki sem ég kenni kallast stundum hversdagsheimspeki eða praktísk 

heimspeki, þar sem þau fá að vera heimspekingarnir, sum eru kannski hjá mér í 3 vetur en 

vita ekki hver Sókrates er. Byrjendaverkefni hjá mér er til dæmis að sýna þeim mynd og 

spyrja hvað þau sjá, (farið var yfir nokkrar myndir og eiga nemendur að sjá hvað er skrítið við 

þær). Fyrsta skrefið til að hugsa gagnrýnið er að nota skynfærin. Mér finnst þegar við erum 

að vinna með gagnrýnina að fyrsta skrefið er að vinna með undirmeðvitundina, að nemendur 

sjái án þess að geta endilega sett fingur á hvað er að það er eitthvað skrítið. Ég vinn mikið 

með myndrænt efni, en það hefur að gera með bakgrunn minn í meistaranámi í heimspeki 

þar sem mikið var lagt í fyrirbærafræði sem gengur út á það greina frá upplifun, reynslu og 

skynjun.  

Ef fyrsta skref er að vinna með skynfærin þá er næsta skref að skoða einhver mál úr 

fjölmiðlum sem vekja upp áhugaverðar spurningar. Þá er gott að nota flokkana furðufréttir, 

en það eru þær fréttir sem fjalla um eitthvað skrítið og öðruvísi. Þá er áhugavert að skoða 

fréttina frá þeim aðilum sem eru að trúa því að eitthvað yfirnáttúrlegt sé að koma fyrir þau 

og finna fyrst fyrir öll þau rök sem segja að manneskjan sé að segja rétt frá, svo er hægt að 

taka fyrir hver rök fyrir sig og gefum þeim tækifæri að nota ímyndunaraflið til skoða hvort að 

eitthvað annað gæti útskýrt það sem gerist. Loks skoðum við þetta og spyrjum nemendurna  

hvort er líklegra, ég leyfi þeim að ræða það og ákveða hvað þeim finnst.  

Einnig nota ég stundum spjöld þar sem eru með tveimur litum grænum og rauðum þar sem 

grænn þýðir ég er sammála eða þetta er rétt og rautt ósammála eða ég held að þetta sé 

rangt og svo er annað spjald sem merkir að þau vilji tjá sig um málið. 

Þetta er í raun bara mismunandi æfingar sem við erum að gera sem ég vonast til að þau geti 

notað að einhverju leyti í sínu daglega lífi. Annars hef ég tekið saman bók sem heitir „68 

æfingar í heimspeki“ þar sem má finna æfingar sem ég hef talað um sem og fleiri og hana má 

finna á netinu. 

 

Hvað ef eitthvað finnst þér  vanta til að hægt væri að bæta í kennslu í gagnrýninni hugsun? 

 

Jóhann:  Að mínu mati á þetta erindi í mjög margar greinar og áherslan hefur verið 

einungis á  fáar greinar og ég var meðal annars með námskeið fyrir samfélagsfræði- og 

íslenskukennara að vinna með samræður og gagnrýni í tímum, það vantar kannski að þeir 

hafi einhverja þjálfun í að kenna gagnrýna hugsun en það vantar einnig að setja þetta inn í 

kennsluna þannig að þetta er eitthvað alvöru fag, ekki bara aukalega inní fag sem 
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uppfyllingardæmi. Það sem er að mínu mati að hindra kennara í starfi er að halda einhverri 

áætlun. Tilfinningin er að við þurfum að halda áætlun til að við getum haldið próf, til að við 

getum metið krakkana. Það hefur þau áhrif að við leyfum okkur oft ekki að fara út í tíma þar 

sem við hugsum gagnrýnið og spyrjum spurninga þar sem það getur tekið svo langan tíma. 

Sérstaklega ef við veljum dæmi sem vekja áhuga nemenda og eru gerð til að koma á stað 

rökræðum. 

Eins hef ég aldrei skilið afhverju kennarar sem fá afhenda kennslubók finna sig knúna til 

að fara í gegnum alla bókina, erfitt er að fara hratt og yfir mikið efni án þess að fara bara yfir 

yfirborðshluta efnisins og það skilur oft minna eftir sig. 

 

Eruð þið að meta þetta í námsmati og þá hvernig?    

 

Jóhann: Það er soldið erfitt að meta þetta í námsmati, það væri eflaust hægt að leggja 

einhverjar þrautir og verkefni sem þau eiga að svara, ég upplifi það samt þannig að það sé 

meira gert til að friða kennarana sjálfa eða foreldra en ég tel að það sé ekki endilega besta 

leiðin til að þau tileinki sér gagnrýna hugsun. Ég nota námsmatið í þessum tímum, þótt að ég 

skammist mín fyrir það sem agatæki, þegar ég er með mjög erfiðan og óstýrilátan hóp þá gef 

ég einkunn eftir hvern einasta tíma og nýja námskráin er mjög góð fyrir svona námsmat þar 

sem hún er ekki bundin tölum. Ég nota 4 litapenna sem tákna hvernig þér gekk í tímunum 

sem samsvara sér í einkunn á nýja námsmatinu og svo haka ég við eftir hvern tíma. En þetta 

er sjaldgæf leið hjá mér að nota, fyrir flesta hópanna nota ég bara lokið eða ólokið.   

 

 

Finnst þér að það ætti að meta gagnrýna hugsun í námsmati? 

 

Jóhann: Áhugavert finnst mér að upplifa að margir nemendur sem ræða málefnin lítið 

eða ekkert í tímum hjá mér eru að fara heim og tala um málefnin þar við foreldra sína, þá 

treysta þau sér kannski ekki alltaf til að tala mikið í tímum en eru augljóslega að hlusta og 

meðtaka og vilja ræða um málin, þessir krakkar eiga þá oft einhverja innri samræðu sem er 

ekki hægt að meta. 

 

Telur þú að það sé skilningur á mikilvægi gagnrýninnar hugsunar hjá öðrum kennurum, 

skólastjórnendum og yfirvöldum? 
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Jóhann: Nú er þetta komið í lykilhæfnimarkmiðin, þannig að við erum allavega að tala um 

þetta soldið, þannig að þetta er allavega komið inn í námskrána, en mér finnst eins og 

mörgum finnist þetta spennandi og séu að tala um þetta en á sama tíma er þetta eitthvað 

auka, þetta er ekki aðalmálið, en ef við viljum auka tækni og vísindi í landinu þá er þetta 

lykilatriði, er grunnur að allri aðferðafræði í vísindum og rannsóknum.  Það er samt meira 

eins og þekkingin sé að koma frá kennaranum til krakkana í stað þess að það sé verið að leyfa 

nemendunum að vera þekkingarsmiðir og leyfa þeim að glíma sjálfum við vandamálin. Það er 

munur á því að hugsa vísindalega og að glíma við vísindi. 

 

Hvað telur þú að sé hlutverk  gagnrýninnar hugsunar í menntun? 

 

Jóhann: Ég myndi segja að hlutverk gagnrýninnar hugsunar í menntun sé bara lykilatriði 

að efla skilning á þeim veruleika sem við erum að kljást við í menntakerfinu, við erum að 

skilja sjálf okkur og heiminn og þetta er okkar aðgengi inn á þann heim, það er því frekar súrt 

að hugsa að þetta sé einhver hliðargrein eða uppfyllingarefni þegar við erum búin að leggja 

allt annað á minnið. 

 

Finnst þér vera tenging milli gagnrýninnar hugsunar og siðferðislegs uppeldis sem dæmi til að 

minnka fordóma og einelti? 

 

Jóhann: Ég set það soldið samasem merki, þótt að það þurfi ekki á milli heimspeki og 

gagnrýninnar hugsunar, gagnrýnin hugsun er ekki heimspeki sem slík en hún er lykilþáttur í 

heimspeki, ég hef nefnilega verið að vinna að vandamálum sem hafa komið upp varðandi 

fjölmenningu og kynjajafnrétti með þessum aðferðum. Ég hef gert tvær kennslubækur fyrir 

kennara, ein heitir  „Erum við öll jöfn?“ og hin „Eru allir öðruvísi?“. Þar nota ég þessar 

aðferðir til fá nemendurna til að hugsa málið í stað þess að segja, þið eigið öll að vera góð við 

útlendinganna og konur. 

Ég byrjaði að vinna með þetta þegar ég tók mér ársleyfi frá störfum og fór að vinna  hjá 

stofnun sem hét Alþjóðahús, sem er miðstöð sem var sett á laggirnar til að styðja við 

fjölmenningu á landinu. Ég starfaði í eitt ár við að þegar það komu upp útlendingahatur eða 

vandamál í skólum eða  vinnustöðum var einhver úr fræðsludeildinni sendur á vettvang, ég 

man að ég var viku á Akranesi eitt skipti þegar það voru að koma flóttamenn frá Íran og það 

hafði komið upp togstreita í bæjarbúum og bíll ráðherra meðal annars skemmdur af 10. 
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bekkingum þegar það var verið að kynna þetta fyrir bæjarbúum. Krakkarnir áttu að byrja í 

skólanum viku seinna og ég var beðinn um að vera með fræðslufundi fyrir krakkana, var í 

kringum 80 mínútur í hverjum hópi frá 5. bekk upp í 10. bekk. Þar var einn hópur sem átti að 

vera mjög erfiður en hvernig færðu þessa krakka til að hugsa skapandi, gagnrýnið og 

ígrundandi. Svo ég byrjaði bara með eina spurningu. Er einhver hérna inni sem þekkir 

einhvern sem  þekkir einhvern sem er frá öðru landi, eða er skyldur einhverjum frá öðru 

landi, eða búið í öðru landi, þetta var spurning í nokkrum liðum og það kom fullt af höndum á 

loft og krakkarnir fóru að segja frá tengslum sínum við útlönd, margir áttu kannski annað 

foreldrið eða ömmu og afa frá öðru landi, svo við fórum að ræða sem dæmi þegar einn átti 

afa frá Færeyjum, hvort að Færeyingar væru í raun útlendingar, getum við verið að tala um 

mismunandi mikla útlendinga er maður frá Afríku meiri útlendingur en maður frá Noregi. 

Þetta leiddi út frá sér að við gerðum alls konar æfingar sem sýndi að þessi málefni voru í raun 

miklu flóknari en þau héldu og þessi andúð sem sum höfðu verið að sýna minnkaði, þarna var 

þessi gagnrýna hugsun notuð til fá krakkana til að horfa aðeins víðara á hlutina.  

 

Finnst þér að gagnrýnin hugsun eigi við í vissum fögum frekar en öðrum? 

 

Jóhann: Já ég  verð að viðurkenna það að sum viðfangsefni eru þannig að auðveldara er 

að koma gagnrýninni hugsun að en önnur og þó er víða hægt að koma henni inn. Sum mál 

eru þannig að þau eru soldið klippt og skorið og eru kannski ekki best til að koma af stað 

umræðu, en það er hægt að fara til hliðar í mörgum greinum eins og t.d. í stærðfræði sem er 

soldið klippt og skorin grein er hægt að ræða um notkunarmöguleika og nýtingu þess sem við 

lærum. Auðveldustu greinarnar til að kenna og kynna nemendunum þetta er í gegnum 

samfélagsgreinarnar. 

 

Aðrar hugleiðingar 

 

Hvernig gengur þér með það vegna stöðu þinnar sem fyrrum formaður Siðmenntar og sá 

sem sér um borgaralega fermingu barna að passa uppá að þín skoðun stjórni ekki 

umræðunni og einnig að nemendur segi ekki það sem þeir halda að þú viljir heyra?  

 

Jóhann:  Þetta er góð spurning og mjög vandmeðfarið að passa uppá, ég tel það hafi hjálpað 

mér að þegar ég var í meistaranámi í Belgíu heimspeki þá var ég í kaþólskum háskóla og það 
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var mikið af starfandi kennurum prestar og þar lærði ég það af þeim að þeir notuðu jafnt á 

móti Biblíunni, sem er mikið notuð til trúarlegri heimspekikennslu, bók eftir Martin 

Heidegger sem var yfirlýstur guðleysingi. Þannig var oft spurt eftir dæmi úr Biblíunni hvað 

skildi Heidegger segja um málið. Þó að þeir væru augljóslega mjög trúaðir þá kenndu þeir 

jafnan bækur eftir guðleysingja, þá lærði ég það af þeim að samtöl milli hópa sem hafa ólík 

sjónarmið eru mjög dýrmæt og mikilvæg og þó að maður sé að tjá sig þarf maður ekki alltaf 

að troða sínum eigin skoðunum að, þannig að maður þarf að passa sig þegar maður er með 

þessum krökkum að ég sé ekki að boða eitthvað eða predika, heldur að ég sé frekar til að 

spyrja. 
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Brynhildur Sigurðardóttir 

 

Hvað hefur  þú hefur verið að gera í starfi varðandi gagnrýna hugsun? 

 

Brynhildur: Ég sem, skólastjóri hérna hef ég ýtt undir það að hér sé kennd sem flestum 

nemendum heimspekileg samræða og það eru tímar í viðmiðunarstundarskrá og stundatöflu 

sem heita þetta, heimspekileg samræða og markmiðið með þeim í tímum er að ýta undir 

skapandi og gagnrýna hugsun. Þannig að það sem skólastjóri er það helsta sem situr eftir 

mig, ég er með nokkuð stórt teymi af kennurum sem koma að kennslu í þessu fagi og ég hef 

stundum verið sjálf í að leiðbeina þeim áfram og leggja fyrir þau verkefni og benda þeim á og 

tala áfram í hvaða átt ég vill að þau fari með kennsluna. Ég hef samt gert frekar lítið af því 

undanfarin ár, þetta er stórt teymi og þarna eru kennarar sem eru heimspekimenntaðir og 

hafa rannsakað samræður í kennslu og sem hafa verið að vinna að þessari kennslu lengi hér í 

skólanum, þeir hafa tekið yfir að gera áætlanir og velja hvaða verkefni eru unnin með 

nemendum og hvaða áherslur eru settar í kennslunni. Þetta er orðin svona sjálfbær eining 

hjá okkur fyrir nokkuð löngu síðan og kannski hitt megin verkefnið mitt sem skólastjóra er að 

ýta á eftir því að allir kennarar séu að vinna með lykilhæfni og gagnrýnin hugsun er ein af 

þeim. Við settum reglur og mér var mjög annt um að gera það þegar kennarar voru hjá okkur 

að innleiða nýja aðalnámskrá, þá settum við þá reglu að allar deildir verða að vinna með alla 

lykilhæfni, það þarf ekki allt í einu og ekki meta allt en á þessum þremur námsárum þurfa 

allar deildir að gera grein fyrir öllum lykilhæfniþáttum.  

Við settum upp ákveðinn ramma til að lykilhæfnin væri dregin upp á námsmati og væri 

sýnileg á námsmati nemenda. Þetta er það sem hét áður vinnueinkunn eða verkefnaeinkunn 

og það fór í taugarnar á mér hvernig sá hluti námsmatsins  var talaður niður. Þegar 

lykilhæfnin birtist á námskrá fannst mér það svo mikill kostur hvernig hún er sundurliðuð á 

hæfniviðmið og soldið flatt út, tjáning, notkun miðla, gagnrýnin hugsun felst í svona hlutum 

og mér hefur fundist mjög mikilvægt að það birtist í okkar skólanámskrá. Þannig að sem 

skólastjóri hef ég verið að vinna í þessu. Ég byrjaði í þessum skóla sem kennari og byrjaði 

strax að kenna heimspeki þannig að ég hef alltaf verið heimspekikennari í þessum skóla og 

lagði upp ákveðinn grunn í þessum skóla og eftir að ég hætti sem kennari og varð skólastjóri 

hefur verið byggt á þeim grunni sem ég kom með útfrá minni sýn sem kennari og minni 

menntun í því. 

 

Hvaða skilning leggur þú í hugtakið gagnrýnin hugsun? 
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Brynhildur: Það er hugsun sem staldrar við og styðst við rök. Ég hef aldrei hengt mig í eina 

ákveðna skilgreiningu, ég hef verið miklu áhugasamari um kennsluþáttinn frekar en 

skilgreininguna á gagnrýninni hugsun, en þetta snýst um að hægja á hugsuninni, að hún sé 

byggð á rökum, sé ígrundandi, að hún leyfi sér að staldra við og velta ólíkum hliðum málsins 

fyrir sér, þannig að ég er svona á þeirri línu í skilgreiningunum. Ég hef líka verið mjög hrifin af 

skilgreinandi þáttum eins og birtast í grein eftir Ólaf Pál sem heitir „Gagnrýnar manneskjur“, 

þar sem gagnrýnin hugsun er skilgreind sem ákveðinn lifnaðarháttur eða lífsmáti og ég held 

að kennslufræðin sem við byggjum á hérna í Garðaskóla byggi á mjög heildstæðri hugmynd 

að gagnrýni er karakter einkenni en það er hægt að mennta til þess, það er hægt að ýta undir 

þetta karakter einkenni í öllum manneskjum og gera gagnrýnu hugsunina meira áberandi 

heldur en lötu hugsunina eða þrjósku hugsunina eða hvað sem við höfum gert annað. Við 

höfum unnið með þessa hugmyndafræði hjá okkar nemendum. 

 

Hvaða aðferðum ertu / eða hefur þú verið  að beita til að kenna gagnrýna hugsun, eða eruð 

þið að gera það yfir höfuð? 

 

Brynhildur:  Heimspekileg samræða er grundvöllurinn í allri okkar kennslu og það nær út 

fyrir heimspekideildina í skólanum okkar, en hún er hlut8 af íslenskudeildinni okkar. En það 

er grundvöllurinn okkar, við vinnum út frá heimspekilegum spurningum og við viljum vera að 

vinna með stórar spurningar sem eru merkingarbærar og hafa gildi fyrir nemendur okkar, við 

höfum reynslu af því að sumar spurningar virka betur en aðrar, siðferðislegar spurningar, 

spurningar um réttlæti, spurningar um pólitík og spurningar um list og fegurð, þetta eru þau 

atriði sem við tökum mest fyrir þar sem nemendur okkar ná bestri tenginu á þessum sviðum. 

Spurningin hvað er fallegt? hefur skilað mjög miklu og það kemur mjög mikið efni út úr því á 

mjög fjölbreyttan hátt. Við erum að ýta undir gagnrýna hugsun nemenda með því að láta þau 

taka þátt í hópsamræðum um stórar spurningar. Hæfniviðmiðin sem við notum til að 

leiðbeina nemendum til að þau viti hvað þau eiga að vera að læra í þessum tímum, þau eru 

tekin beint úr lykilhæfninni, bæði úr tjáningarkaflanum og gagnrýninni hugsun kaflanum, 

þannig að við höfum bara plokkað úr þeim hluta námskrárinnar sem við notum sem 

hæfniviðmið fyrir nemendur okkar í þessu. Við eigum alveg óendanlega mikið af verkefnum, 

ég og fleiri kennarar hérna í húsinu byggðu upp verkefnabanka Heimspekitorgsins. 

Kennararnir hjá mér eru mjög duglegir að nota fréttir og uppákomur til að búa til verkefni. 

Sem og við sækjum verkefni hvar sem þau er að finna ef við teljum þau góð og áhugaverð. 
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Kjarninn í öllum okkar verkefnum er samræðan og við kennum í hálfum bekkjum hálft í senn í 

8. og 9. bekk. 

 

Hvað ef eitthvað finnst þér  vanta til að hægt væri að bæta í kennslu í gagnrýninni hugsun? 

 

Brynhildur: mér finnst vanta ákveðnari áherslu á kennaranámi á Íslandi, sérstaklega í 

Reykjavík á gagnrýna hugsun. Ég skil ekki afhverju það eru svo margir nemendur úr 

Kennaraháskólanum sem fara í rannsóknir á gagnrýninni hugsun og hvar hún er stödd í 

grunnskólum þar sem allir tala um þetta eins og sjálfsagt og auðvitað eigum við að mennta 

gagnrýna hugsun. Auðvitað á þetta að vera til staðar, en ég get ekki séð á menntavísindasviði 

Háskóla Íslands að það sé nein almennileg uppbygging á þessu. Í skyldunáminu er eflaust 

eitthvað en það drukknar alveg af því að sálfræðin og faggreinar og aðrar áherslur eru svo 

margfaldlega  meira áberandi þannig að heimspeki til að þjálfa okkur í gagnrýninni hugsun  til 

að halda okkur við efnið fær alltof lítið pláss á menntavísindasviði, þetta á sérstaklega við um 

í Reykjavík en staðan er betri fyrir Norðan, eða hún var það allavega lengi og megin 

munurinn er að þar var kennaradeildin byggð upp af heimspekingum og bæði heimspeki, 

siðfræði voru þar kenndir sem kúrsar, heimspekileg samræða sem vinnuaðferð og 

barnaheimspeki sem vinnuaðferð á öllum skólastigum var miklu markvissari kennt þar og 

kennarar komu út í skólana með miklu sterkari grunn. Ég hef fundið fyrir því að það er mikil 

munur á orðræðu kennara á Akureyri en hér á  samræðu sem kennsluaðferð og ég hef 

þakkað því stefnunni sem Háskólinn á Akureyri tók og Háskólinn þar er í svo nánu samstarfi 

við grunnskólana þannig að þar er miklu meiri samræða milli fræðimannana og kennarana á 

gólfinu og ég tel að það sé alveg ofboðslega mikið að koma út úr því.  

Gagnrýnin hugsun er viðhorf til þekkingarleitarinnar og þegar ég er að tala við kennara 

um þetta bið ég þá fyrst um að hætta sjálfir að spyrja og færa vald spurninganna til 

nemendanna og gefa nemendum tækifæri til að setja spurningarnar fram og þegar maður 

byrjar á þessu þarf að kenna nemendum þetta. Nemendur okkar byrja í 8.  bekk og eru því 

mjög mótuð þegar þau koma til okkar og það tekur svona fyrstu tvo heimspekitímana til að 

nemendur segi okkur hvað þeir vilji tala um, þeir eru rosa hissa að fá þetta verkefni, en þetta 

er fyrsta verkefnið að kennarinn hætti að ákveða hvernig spurningarnar líta út en á  sama 

tíma er gerð krafan á nemendurna að þeir ákveði hvernig þær líta út, mörgum unglingum 

finnst þetta erfitt skref og kennurum jafnvel líka, þess vegna tala ég jafnvel bara um þetta 

þegar ég hef verið að halda stutt námskeið fyrir kennarahópa að þið þurfið að hætta að 

ákveða hvað er mikilvæga spurningin fyrir nemendur og svara henni svo sjálf fyrir nemendur 
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ykkar. Til að vinnan sem er framundan komi frá innstu hjartans rótum þeirra sem eiga að 

vinna hana, það er forsenda fyrir því að hún sé merkingarbær og ef við erum að tala um að 

þjálfa gagnrýna hugsun eða bara mennta fólk þá er aðal atriðið að umfjöllunarefnið sé 

merkingabært fyrir þeim sem á að læra þetta, en það er svo algengt vandamál í skólum og í 

aðstæðum þar sem fólk á að læra eitthvað, þá náum við ekki þessu mómenti að það sé 

merkingabært fyrir þeim. Öll nútíma kennslufræði gengur út á það að ná þessu, höfða til 

hjartans í fólki þannig að það vinni í eigin frumkvæði og sé að elta sinn eigin þekkingarþorsta, 

þannig að það er algert grundvallaratriði í þessu líka. Við getum aldrei látið neinn vera 

gagnrýninn,  þú getur ekki látið krakka hugsa gagnrýnið, þannig að þetta snýst um að búa til 

andrúmsloft í kennslustundinni, samtal milli kennarans og nemendanna sem er samt þannig 

að nemandinn fái aukið vald yfir þekkingarleitinni. 

 

Eruð þið að meta þetta í námsmati og þá hvernig?   

(Var þegar svarað) 

 

Finnst þér að það ætti að meta gagnrýna hugsun í námsmati? 

 

Brynhildur: já 

 

Telur þú að það sé skilningur á mikilvægi gagnrýninnar hugsunar hjá öðrum kennurum, 

skólastjórnendum og yfirvöldum? 

 

Brynhildur: Það er fullt af fólki í kerfinu já sem hefur skilning á þessu og lifir þetta í starfi 

sínu og birtist nemendum sínum þannig sem kennari að þeir ýti undir gagnrýna hugsun. 

Þeir sem eru þarna í starfinu sínu hugsa ekkert endilega um sig sem gagnrýna kennara eða 

þeir séu að kenna gagnrýna hugsun, meðan aðrir vinna mjög markvisst í þessu og ræðir við 

nemendur og þetta er algjörlega uppá borðum og birtist í þeirra starfi. Sem dæmi þá erum 

við hér í samfélagsfræðideildinni alltaf að vinna með gagnrýna hugsun í samtölum okkur við 

nemendur í tímunum. Svo eru aðrir kennarar sem gera það sama en eru ekkert að pæla í því 

og hafa ekkert hugtök til að vinna eftir og birtist ekkert í námsmati hjá þeim, en nemendur fá 

mikið úr þessu og verða sterkari nemendur fyrir vikið. Svo er það hinn hópurinn sem er 

allavega jafnstór ef ekki stærri sem er ekki með þetta, sem persónur og alinn upp af 

foreldrum sínum þannig að lífið á að vera bein leið, sem átakaminnst og skýrast. Það er voða 
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mikið af fólki á Íslandi sem og annarstaðar í heiminum sem hefur ekki nógu mikla reynslu af  

gagnrýninni hugsun til að lifa hana og sem kennarar til að birta hana sem grundvallar viðhorf 

í vinnu sinni. Ég er búin að vinna í grunnskóla í 20 ár og hef verið í 3 háskólum, ef ég hugsa 

tilbaka þá var lítið talað um gagnrýna hugsun í grunnnáminu í kennslu, eiginlega ekki neitt 

nema valnámskeið sem ég tók um barnaheimspeki. 

Jafnvel í heimspeki í Háskóla Íslands upplifði ég það að þótt að það væri talað um þetta 

var þessu í raun ekki fylgt eftir þar sem við áttum bara að apa upp eftir kennaranum. Svo 

þegar ég fer erlendis í langt nám í barnaheimspeki kynnist ég betur gagnrýninni hugsun þar 

sem þar var kennt eftir henni og upplifi ég það þar að námið snýst um að sitja í samræðum 

um alls konar mögulega hluti og lítið um svör endilega. Þar upplifi ég það fyrst að ég væri að 

læra sjálf, þar var ekki í boði að hlýða bara. Eftir að hafa upplifað þetta og fundið að þetta 

breytti mér sem manneskju hugsaði ég til baka allur þessi tími sem nemandi, allt þetta nám á 

Íslandi og ekkert sem sat í manni eins og þetta. 

 

Hvað telur þú að sé hlutverk  gagnrýninnar hugsunar í menntun? 

 

Brynhildur: Ég held að þú menntast ekki nema að þú fáir tækifæri til að hugsa gagnrýnið 

og það tengist því að þú getur gengið í gegnum skóla án þess að menntast, lært að vera 

hlýðinn og styrkja hlýðnina í þér hefur einhvers konar menntagildi í sér en það er ekki sönn 

menntun. Það er ekki sem gerir þig að vaxandi manneskju, það er eitthvað sem fínpússar 

ákveðna eiginleika hjá þér og snyrtir eitthvað box í tilveru þinni. En menntun verður bara að 

snúast um að nemendurnir sem eiga að vera að menntast fái svigrúm til að hugsa gagnrýnið 

sjálfir, fái að taka þátt í spurningaflæði, togast á um óleysanleg mál, upplifa ólíka sýn á 

hlutina, upplifa óvissu, upplifa óreiðu og þurfa að beita hugsuninni til að greiða úr henni . 

Mér finnst menntun og gagnrýnin hugsun vera algjörlega óaðvíkjanlegt, annað getur ekki án 

hins verið. Ef þú hugsar gagnrýnið ertu stöðugt í þessum uppbyggilega leiðangri, þar sem þú 

ert alltaf að taka inn eitthvað nýtt og þú ert alltaf að kafa dýpra og þetta já en, sem er alls 

ráðandi í gagnrýninni hugsun, það að vera alltaf að horfa út fyrir það sem blasir við. 

 

Finnst þér vera tenging milli gagnrýninnar hugsunar og siðferðislegs uppeldis sem dæmi til að 

minnka fordóma og einelti? 
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Brynhildur: Já mér finnst það, ég tengi þetta soldið saman siðfræði , heimspeki og 

gagnrýna hugsun meðan t.d. guðfræðin segir þér reglurnar þá rökstyður siðfræðin ákveðinn 

reglu ramma fyrir þér, þannig siðfræðin er að beita gagnrýninni hugsun á hvað er góð 

manneskja hvað er réttlæti. Þannig að já þú notar gagnrýna hugsun til að hugsa um 

siðferðislega spurningar, get ég verið siðferðisleg manneskja ef ég hugsa ekki gagnrýnið, ég 

held að það sé alveg mögulegt en ólíklegra.  Eins er óréttlæti ómögulegt og í raun gott fyrir 

lýðræðislegt samfélag þar sem þetta er það sem heldur okkur á tánum og kemur í veg fyrir 

að við gleymum okkur í meirihlutaræði, af því inn á milli þegar það gerist eitthvað ljótt eða 

óæskilegt þá birtist einhver sannleikur í því sem allir þurfa að læra. 

 

 

Finnst þér að gagnrýnin hugsun eigi við í vissum fögum frekar en öðrum? 

 

Brynhildur: Nei það finnst mér ekki, mér finnst hún eiga við alls staðar á öllum 

námsviðum og á þeim öllum ætti einhvern tímann að vinna með hana, en ég er ekki að segja 

að við ættum stöðugt að sitja og segja já en, við þurfum að komast áfram í hlutunum. 

Gagnrýnin hugsun hefur sín takmörk og við kæmumst aldrei neitt ef við sætum bara í 

gagnrýni, að vera alltaf að skoða möguleikana eða hina hlið málsins, þú þarft að líka að safna 

gögnum inn í gagnrýnina þína og bæta þekkinguna þína. Það er ekkert svið sem græðir ekki á 

gagnrýninni hugsun, hvernig ætlarðu að fá nemendur þína til að tengja við námsefnið ef þú 

leyfir þeim ekki að spyrja af hverju er þetta svona eða má ég gera þetta hinsegin. Ég er alveg 

á því að gagnrýnin hugsun eiga að gegnsýra allt nám en þó á hún ekki alltaf að vera í gangi. 

  



75 
 

 

 

Skúli Pálsson 

 

Hvað  þú hefur verið að gera í starfi varðandi gagnrýna hugsun? 

 

Skúli: Það er í raun ekkert sem hefur yfirskriftina gagnrýnin hugsun hjá mér, ég hef einn 

tíma í vikunni sem heitir heimspeki, þar sem gagnrýnin hugsun er mikilvægur þráður, viðhorf 

og afstaða, sú afstaða litar auðvitað alla mína kennslu. Þótt að ég hafi ekkert námsefni sem 

heitir gagnrýnin hugsun er hún hluti af kennslu minni. Ég legg áherslu á spurningar og hvet 

nemendur mína til að spyrja spurninga. 

 

Hvaða skilning leggur þú í hugtakið gagnrýnin hugsun? 

 

Skúli: Ég segi við krakkanna að trúa ekki öllu sem þau sjá á netinu, það er eiginlega minn 

skilningur, spyrjið um heimildir, spyrjið um rök, það er þetta spyrjandi viðhorf. Þegar ég tala 

um þetta segi ég alltaf að gagnrýni merki að horfa í gegn og gagnrýnin hugsun gengur út á 

það að skoða hlutina í gegn, það er minn skilningur á gagnrýninni hugsun. Ég hef heyrt að 

sumir skilgreina gagnrýna hugsun svolítið þröngt sem það að læra að sjá við rökvillum, ég hef 

heyrt að unglingar fái lista yfir þekktar rökvillur sem unglingar eiga að læra að sjá við, 

auðvitað er þetta hluti af gagnrýninni hugsun, en ég sé hana í víðari samhengi , það er að 

segja að spyrja spurninganna, rannsaka, vísindi, rannsóknir eru að mínu mati gagnrýnin og 

gagnrýnin hugsun á við í öllum samskiptum fólk. Bara í venjulegu samtali er verið að fella 

dóma um hluti og fólk og alhæfa og fordómar eru alls staðar á kreiki. Það er þörf fyrir meiri 

gagnrýna hugsun í venjulegum samskiptum og ef fólk lærir einfaldar spurningar eins og 

hvernig veistu eða hvar lærðirðu það, í því felst heilmikill menntun. 

 

Hvaða aðferðum ertu / eða hefur þú verið  að beita til að kenna gagnrýna hugsun, eða eruð 

þið að gera það yfir höfuð? 

 

Skúli: Ég hvet krakkana til að spyrja í öllum námsgreinum og ég hef uppá vegg spjald sem 

skrifað er á góðar spurningar, þannig að þegar nemendur koma með spurningar sem gefst 

ekki tími til að svara, eða spurningar þar sem kennarinn getur ekki svarað. Ég tel það góðar 

spurningar þar sem maður þarf meiri tíma til að sökkva sér í og þarf að leita sér frekari 
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upplýsingum áður en hann svarar. Þannig að ég hvet krakkana til að taka eftir góðum 

spurningum og stoppa aðeins þegar spurningar koma upp.  

 

Hvað ef eitthvað finnst þér  vanta til að hægt væri að bæta í kennslu í gagnrýninni hugsun? 

 

Skúli: Sko almennt um kennslu í grunnskólunum erum við voða föst í bókinni, hér sem og 

annars staðar erum við allt of föst í námsbókinni, það sem helst vanti er smá frelsi frá 

bókinni, frelsi til þess að rannsaka sjálfur, auðvitað er það gert en það þarf að vera miklu 

meira. Þetta skólakerfi er svo fast valdakerfi, við fáum skipanir frá menntamálaráðuneytinu, 

Menntamálastofnun og skólaskrifstofunni um hvað við eigum að gera , það er einhvern 

veginn innbyggt inn í íslenskt skólakerfi vantraust á kennurum og ég trúi því ef kennarar fái 

aðeins meira svigrúm þá fara þeir að gera þetta af sjálfu sér, þar sem gagnrýnin hugsun, 

forvitni og spurningar eru innbyggð í því fólki sem velur sér þetta starf. Ég hef trú að pínulítið 

meira lýðræði þurfi í skólunum. 

 

Eruð þið að meta þetta í námsmati og þá hvernig?    

 

Skúli: Í þessu formlega námsmati mjög takmarkað, ég hef skilgreint hæfniviðmið við 

heimspekitímana mína og þau fá einhvern vitnisburð um heimspeki en þetta er svo lítill hluti 

 

Finnst þér að það ætti að meta gagnrýna hugsun í námsmati? 

 

Skúli: Nei 

 

Telur þú að það sé skilningur á mikilvægi gagnrýninnar hugsunar hjá öðrum kennurum, 

skólastjórnendum og yfirvöldum? 

 

Skúli: Nei, ef það væri meiri skilningur á mikilvægi gagnrýninnar hugsunar þá væri meiri 

gagnrýni í kennslu og það er þetta kerfi sem við erum í , það gefur ekki svigrúm til þess. 

 

Hvað telur þú að sé hlutverk  gagnrýninnar hugsunar í menntun? 
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Skúli: Ég held að hún sé grundvallaratriðið. Af því í mínum huga er gagnrýnin hugsun 

þetta spyrjandi viðhorf, sem er í raun forvitni og spyrja spurninga er upphaf allra vísinda og 

börn hafa þetta viðhorf og einhver sem fer í göngutúr í náttúruna og spyr spurninga eins og 

afhverju vex tré svona eða í raun hvaða spurninga sem er menntast. Þannig að fyrir mér er 

þetta alger grunnur fyrir menntun. 

 

Finnst þér vera tenging milli gagnrýninnar hugsunar og siðferðislegs uppeldis sem dæmi til að 

minnka fordóma og einelti? 

 

Skúli: já auðvitað, ógagnrýnin maður er ginkeyptari fyrir fordómum og hleypidómum, 

gagnrýnin hugsun er þetta að efast um fordómana, þannig að það liggur í hlutanna eðli að 

gagnrýnin hugsun hefur áhrif. Þegar krakkar geta talað um ágreiningsmál út frá almennum 

hugtökum í stað þess að tala útfrá persónulegum atvikum og þegar þau ná að tala útfrá 

sanngirni, góðvild eða hjálpsemi, þá hjálpar það þeim að sjá sjálfan sig í sameyki. 

 

 

Finnst þér að gagnrýnin hugsun eigi við í vissum fögum frekar en öðrum? 

 

Skúli:Já þá eru það þessar samfélagsgreinar sem fólki dettur fyrst í hug en til dæmis í 

náttúrufræði á gagnrýnin hugsun alveg við, þar sem umræða í fjölmiðlum er oft 

yfirborðskennd og krakkar í grunnskólum og framhaldskólum þurfa að læra að umgangast 

vísindi, ég upplifi það oft að fletta kennslubókum í náttúrufræði og sjá staðhæfingar sem ég 

efast um. 
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Árni Sigurður Björnsson 

 

Hvað  þú hefur verið að gera í starfi varðandi gagnrýna hugsun? 

 

Árni: Í umsjónartímum erum við með námsefni sem snýr að því að kenna gagnrýna 

hugsun, þá er ég með fyrirlestur sem snýr meðal annars að því að vera gagnrýninn á því sem 

þú heyrir og trúa ekki öllu sem er í fréttum og því sem þú sérð og lest á Internetinu, við búum 

á tíma þar sem auðvelt er að koma með falsupplýsingar í gegnum net og samfélagsmiðla, 

þetta er eitt af því sem ég hef verið að gera. Svo í samfélagsfræðinni í 10. bekk er líka 

námsefni sem ég hef verið að kenna, að trúa ekki öllu sem þau sjá, ég er ekki bara með 

fyrirlestra ég er einnig með verkefni þar sem þau segja að svara hvernig þau geta gengið úr 

skugga um það hvort það sem þau lesa sé í raun rétt og satt. 

 

Hvaða skilning leggur þú í hugtakið gagnrýnin hugsun? 

 

Árni: hugtakið í mínum huga er þannig að það merkir að þú vitir hverjar afleiðingarnar 

verða af gjörðum þínum og þetta er svona eins og í skák að þekkja nokkra leiki fram í tímann, 

Þessi gagnrýna hugsun kemur ekki samkvæmt fræðunum fyrr en í kringum 13 ára aldur, þess 

vegna er farið að kenna námskeið sem huga að  orsökum og afleiðingum og hugsa aðeins 

fram í tímann, algebru og fleira um þennan aldur. Ég hugsa líka að þú þarft að þekkja nokkrar 

reglur og geta beitt þeim í gagnrýninni hugsun, eins og í stærðfræði þarftu að kenna reglur 

hennar til að geta notað hana, þá á það sama við í samfélagsfræði þar sem þú þarft að þekkja 

hugtökin og vita hvaða fyrirbæri þau vísa að, til að geta beitt þeim. Þess vegna erum við líka 

að nota gagnrýna hugsun í umræðu í samfélagsfræði, ef við tökum sem dæmi hugtakið 

lýðræði, hvað einkennir það? Hvað er lýðræðislegt? og hvaða forsendur þarftu að hafa til að 

þú sért með alvöru lýðræði í gangi. Þú þarft að geta beitt alls konar hugtökum í umræðu sem 

er hluti af rökhugsun. 

 

Hvaða aðferðum ertu / eða hefur þú verið  að beita til að kenna gagnrýna hugsun, eða eruð 

þið að gera það yfir höfuð? 

 

Árni: var svarað í (Hvað  þú hefur verið að gera í starfi varðandi gagnrýna hugsun?) 
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Hvað ef eitthvað finnst þér  vanta til að hægt væri að bæta í kennslu í gagnrýninni hugsun? 

 

Árni: Það þarf að vera með meira af verkefnum sem miða að því að bæta gagnrýna 

hugsun, það getur verið freistandi sem kennari í mínu fagi samfélagsfræði að vera bara með 

spurningu sem hefur eitt  einfalt rétt svar, það er erfiðara og tímafrekara að fara yfir 

spurningar með opnum svörum þar sem þú þarft að þekkja hugtökin og rökhugsa, finna rök 

með og á móti. Ég geri þetta sjálfur í mínum verkefnum sem eru  mörg gagnvirk, er með 

bæði einfaldar spurningar sem og opnar spurningar sem reyna á rökhugsun. 

 

Ertu  að meta þetta í námsmati og þá hvernig?    

 

Árni: Í mínu námsmati eru viðmið sem ég er að meta og sum þeirra eru að skoða siðfræði 

og siðferðisleg hugtök út frá mismunandi sjónarhólum, þegar ég er að meta þetta þá bið ég 

þau um að fjalla um ákveðið málefni og bið þau ekki einungis um rök með heldur einnig á 

móti og jafnvel beðið þau um að koma með forgangsröðun á því sem þau eru að fjalla um. Ég 

vil einnig sjá þetta í skrifum hjá þeim, svo erum við einnig með rökræðuverkefni, þar sem ég 

þarf að meta nemendur meðan þau eru að tala og þar ber helst stjórnmálaverkefni þar sem 

nemendur skapa og skipta sér í flokka þar sem þau búa til málefnin sem skipta máli og reyna 

að ná til kjósenda sem eru jafnaldrar þeirra í skólanum. Þar erum við að meta frammistöðu 

þeirra og hvernig þau eru að beita rökum. Þetta er auðvitað allt mjög vandmeðfarið en þetta 

er hægt  

 

Finnst þér að það ætti að meta gagnrýna hugsun í námsmati? 

 

Árni: já það má alveg gera það  

 

Telur þú að það sé skilningur á mikilvægi gagnrýninnar hugsunar hjá öðrum kennurum, 

skólastjórnendum og menntayfirvöldum? 

 

Árni: Ég held að það sé í svolítilli tísku núna að vilja ekki kenna staðreyndir og það sé bara 

hægt að fletta öllum staðreyndum upp, mín persónulega skoðun er sú að jú við eigum að 

kenna verkefni sem kenna gagnrýna hugsun og rökhugsun, en ég held að það haldist svolítið í 
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hendur að hafa þekkingu, til dæmis vita hvað hugtökin merkja áður en þú getur farið að beita 

þeim gagnrýnið eða í rökhugsun. Þannig að þekking og færni helst í hendur. Ég held að 

margir kennarar séu á móti utanbókarlærdómi og meira að segja hef ég heyrt suma ganga 

svo langt að við eigum ekki að kenna börnum margföldunartöfluna utan bókar, sem og að 

hafa sem minnst af fyrirlestrum og innlögnum í tímum. Mín hugsun er að við eigum að eyða 

tíma en þó ekki of miklum í að kenna staðreyndir og þegar nemendur hafa náð vissum 

skilningi getum við byrjað að nýta hugtökin og beita þeim.  

 

Hvað telur þú að sé hlutverk gagnrýninnar hugsunar í menntun? 

 

Árni: Það er að skapa færni og þjálfun fyrir framtíðina. Gagnrýnin hugsun er grundvöllur 

lýðræðis, þú þarft að geta skoðað samfélagið og tekið þátt í upplýstri umræðu og með því að 

þjálfa þig í gagnrýninni hugsun í samfélagsfræði þá ertu að þjálfa þig fyrir framtíðina, fyrir 

það að vera virkur samfélagsþegn í lýðræðislegri umræðu. 

 

Finnst þér vera tenging milli gagnrýninnar hugsunar og siðferðislegs uppeldis sem dæmi til að 

minnka fordóma og einelti? 

 

Árni: já ég held það, við reynum að höfða til nemendanna í umræðunni þegar rætt er um 

þesskonar málefni svo sem einelti og siðferði, þá reynir maður að fá þau til að hugsa, hvað 

finnst ykkur? Í lífsleikni hjá mér þá er ég kannski með kynningu og þá er ég með 

umræðuhópa á eftir sem fara inná þá þætti þar sem þau ræða um einelti og fordóma og 

fleira sem snýr að siðferði. Þannig já ég tel það mikilvægt að tengja saman umræðu um 

rökhugsun við siðferði. 

 

Finnst þér að gagnrýnin hugsun eigi við í vissum fögum frekar en öðrum? 

 

Árni: Ég held að hún eigi við í öllum fögum, án þess að ég hafi hugsað þetta mikið tel ég 

hún geti átt við alls staðar, skoðum sem dæmi íþróttir þá þarftu að skoða hvernig æfingar 

henta þér og hvernig lífstíl þú vilt lifa. Í samfélagsfræðinni þar á þetta við, þar erum við að 

beita hugtökum og nota þau í umræðu og verkefnum, þar sem nemendur þurf að geta verið 

víðsýn og séð og nýtt hugtökin í mismunandi aðstæðum. Sama með náttúrufræðinna þar 
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kemur umræðan sterk í umhverfismálum og sjálfbærni. Þannig að þetta kemur alls staðar 

fyrir. 

 

 


