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Ritgerð þessi er 20 ECTS eininga lokaverkefni til M.Ed.-prófs í meistaranámi í 

kennslufræðum við Listaháskóla Íslands. Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt 

nema með leyfi höfundar. 



Útdráttur 

Höfundur færir rök fyrir því að hugsunarleikir stuðli að eflingu hugsunar í skólastofunni. 

Nemendur læra að beita fjölþættri hugsun í hugsunarleikjum: gagnrýninni hugsun, 

skapandi hugsun og umhyggjusamri hugsun. Leikina er gott að kenna í sérstökum 

heimspekitímum, þar sem nemendur fá tækifæri til að velta fyrir sér lífinu og tilverunni, í 

líflegum samræðum og spunaæfingum. Það er einnig tilvalið að grípa til hugsunarleikja í 

hinum ýmsu fögum skólans og stuðla þannig að tengingu námsefnisins við reynsluheim 

nemenda. Hugsunarleikirnir eru kenndir í rannsóknarsamfélagi þar sem nemendur fá ekki 

að vita hið eina rétta svar frá kennaranum, heldur þjálfast þeir í að færa rök fyrir máli sínu, 

sem getur leitt til ólíkra svara. Það að breyta um skoðun, þegar maður heyrir betri rök fyrir 

annarri, sýnir fram á góða hugsun. Kennarinn heldur ákveðinni fjarlægð í hugsunarleikjum 

svo að nemendur horfi hver til annars í samræðum og eflist í samskiptum. Nemendur fá að 

blómstra á eigin forsendum þegar þeir takast á við spurningar sem vekja hjá þeim áhuga og 

fá sjálfir að komast að niðurstöðu með samræðu og rannsókn. Nemendur efla 

borgaravitund sína í hugsunarleikjum með því að taka virkan þátt í heimspekilegum 

samræðum sem gæti aukið líkur á virkri þátttöku þeirra í lýðræðislegu samfélagi. Íslenskir 

nemendur hafa ekki staðið sig sem skyldi í alþjóðlegum samanburði í PISA-könnuninni. 

Stjórnvöld hafa lagt til breytingar á viðmiðunarstundaskrá grunnskóla til að bregðast við 

lökum árangri. Horft er gagnrýnum augum á þá leið sem hefur verið vörðuð að bættum 

árangri. Aðrir mælikvarðar í námi eru bornir saman við PISA-könnunina, auk þess sem er 

ómælanlegt í skólakerfinu. Höfundur skoðar eigin reynslu af skólakerfinu í samhengi við 

fræðilegt efni frá heimspekingum og kennurum eins og Sigrúnu Aðalbjarnardóttur, Páli 

Skúlasyni, John Dewey, Maxine Greene, Matthew Lipman, Jason Buckley og Tom 

Bigglestone. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

The writer argues that the teaching of Thinkers´ Games leads to good thinking in the 

classroom. Students learn to use multidimensional thinking: critical thinking, creative 

thinking and caring thinking. It´s good to teach the games in specific philosophy classes, 

where students get a chance to ponder about life, through animated dialogue and 

improvisational exercises. It´s also ideal to use Thinkers´ Games in various subjects, and 

thereby make a connection between the life of the students and what they are studying. 

Thinkers´ Games are taught in a Community of Inquiry where the students aren´t told the 

“right answer” but get training in making a good argument for their case, which can lead 

them to very different answers. To change one´s mind, when hearing a better argument for 

a different opinion, shows good thinking. The teacher keeps his distance in the Thinkers´ 

Games, so that the students look to each other and get better at communicating. The 

students get to flourish on their own terms, when they take on questions that intrigue them 

and get to reach their own conclusion, through dialogue and inquiry. The students get a 

sense of being active citizens through the Thinkers´ Games, which increases the likelihood 

of them taking on an active role in their democratic society. Icelandic students haven´t 

been up to pair in the PISA-test, which gives international comparison of students. The 

Icelandic government have suggested changes to the timetable of elementary schools to 

react to these poor results. The road that has been paved to better results, is looked at 

through a critical lens. Other measurements in education are compared to the PISA-test, as 

well as that which is immeasurable in the school system. The writer looks at his own 

experience of the school system, in the context of academic material of philosophers and 

teachers such as: Sigrún Aðalbjarnardóttir, Páll Skúlason, John Dewey, Maxine Greene, 

Matthew Lipman, Jason Buckley and Tom Bigglestone.  
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Inngangur  

Það sem leiddi mig hingað  

Það er misjafnt hvaða starfsvettvangur hentar fólki. Sumir vilja vera í nánum tengslum við 

náttúruna og vinna undir berum himni frá sólarupprás til sólarlags, aðrir vilja verja löngum 

stundum í að kljást við verkefni sem krefjast nákvæmra og flókinna útreikninga á sviði 

vísinda og enn aðrir kunna best við að vera í virkum samskiptum við fólk dag frá degi.  

Ég tel að styrkleikar mínir gætu nýst hvað best í starfi kennarans. Mér líður vel þegar ég 

er í virkum samskiptum við fólk yfir daginn og tek að mér fjölbreytt verkefni. Ég vil vera í 

starfi þar sem ég fæ tækifæri til að láta gott af mér leiða og nýt samveru við annað fólk. 

Það er góð tilfinning að vera virkur þátttakandi í samfélaginu.  

Síðastliðinn áratug hef ég m.a. starfað við liðveislu, á leikskóla, frístundaheimili og 

hjúkrunarheimili. Mér hefur þótt sérstaklega lærdómsríkt og gefandi að starfa á leikskóla. 

Börnin þar sjá heiminn sem nýjan og spennandi stað. Þau hafa kennt mér um mikilvægi 

þess að hafa opið hugarfar og njóta líðandi stundar. Ég er áhugasamur um hvernig má 

styðja við eðlislæga forvitna barna þegar komið er í grunnskóla.  

Samhliða starfi mínu á leikskóla stundaði ég háskólanám í heimspeki við Háskóla Íslands 

frá 2017 til 2020. Í heimspekináminu hef ég lært að beita gagnrýninni hugsun í stað þess að 

taka hlutum sem gefnum. Ég hef áttað mig á að hægt er að færa góð rök fyrir gerólíkum 

skoðunum. Þar af leiðandi kippi ég mér ekki upp við það þegar einhver er ósammála mér. 

Við gætum bæði hafa hugsað málin vandlega, en gildismat okkar er svo ólíkt að við náum 

ekki að verða sammála um málefnið. Það getur þó verið góð æfing að færa rök fyrir 

gagnstæðri skoðun til að skilja betur afstöðu sem er ólík manns eigin. 

Meginforsenda þess að geta sett sig í spor annarra, þekkt sjálfan sig og átt í rökræðum, er 

að hugsa, en það er erfiðara en það lítur út fyrir að vera. Hugsuðurinn er fræg stytta eftir 

Rodin, af karlmanni sem hvílir höfuðið á hægra handarbakinu og hugsar. Það lítur ekki út 

fyrir að hugsunin útheimti mikið af viðkomandi, en raunin er sú að hugsun krefst áreynslu. 

Því getur verið freistandi að gera sem minnst af því að hugsa. Þá hljómar betur að fara 

frekar að þrífa, út að hlaupa, horfa á sjónvarpið – eitthvað allt annað en að hugsa (Henry 

Alexander Henrysson og Páll Skúlason, 2014, 77). 



 

6 

 

Í hugsunarleysi okkar gleymum við hver við erum eða langar til að vera: „Það er alltaf 

einhver auglýsing, eitthvert trend, frétt, þáttur eða hlaðvarp tilbúið að segja manni hvað 

maður á að hugsa um, og þess vegna er ein helsta áskorun nútímamannsins að beita 

athyglinni inn á við“ (Erna Mist, 2022). Ef við viljum hafa eitthvað að segja um hver við 

erum þá verðum við að taka ábyrgð á athygli okkar og gefa okkur tíma til að hugsa á 

gagnrýnin hátt. Hvað finnst mér? 

Hugmyndir ætti ekki að taka trúanlegar án umhugsunar. Samkvæmt Oscar Brenefier og 

Isabelle Millon, frönskum heimspekingum, sem ég hef nýlega sótt námskeið hjá, eru allar 

hugmyndir annmörkum háðar. Það er ágætis hugarleikfimi að æfa sig í að sjá galla 

hugmyndar (e. problematize). Þessi aðferð byggir á þeirri forsendu að hvaða hugmynd sem 

er sé hægt að túlka á mismunandi vegu. Hugmynd getur líklega, eða mögulega, staðist 

skoðun, en gerir það ekki nauðsynlega. Spurningar og andmæli eru tvö helstu verkfærin 

sem er beitt við að skoða galla hugmyndar (Isabelle Millon og Oscar Brenefier). Í þessari 

ritgerð nýti ég mér þessi verkfæri til að skoða menntahugmyndir frá ólíkum hliðum með 

þeim ásetningi að temja mér að hugsa málin vandlega og færa góð rök fyrir máli mínu, 

fremur en að taka hugmyndum sem gefnum, og ég hef í hyggju að kenna nemendum 

mínum slíkt hið sama.  

Samhliða heimspekináminu þá æfði ég spuna (e. improvisation). Spuni er leiklistarform 

sem gengur út á að skapa senur án handrits. Í spunanum hef ég fengið mikla útrás fyrir að 

vera skapandi og lært að takast á við óvissu. Einu leikmunirnir í spuna eru stólar, annað er 

ímyndað og tjáð með látbragði. Það sem ég kann að meta við spuna er að í því umhverfi 

fær maður tækifæri til að skapa með fólki, byggja upp traust og taka áhættu.  

Ég hef tekið á móti verðlaunum fyrir klósett-lag, mætt í brúðkaup til þess eins að gæða 

mér á veitingum, leikið Kalla kanínu og óvart sagst borða kanínur en ekki gulrætur, grátið í 

návist fallegra plantna, búið á heimili með stórri holu í miðju svefnherberginu og sveiflað 

mér með kaðli til að komast yfir hana, verið klaufskur á lyftara og talað frönsku sem þjónn 

á fínum veitingastað. Það getur verið stressandi að taka þátt í spuna, sérstaklega ef maður 

er hræddur við að gera mistök, líta asnalega út eða vera ekki nógu hugmyndaríkur, en ef 

maður lætur vaða og prófar sig áfram í mismunandi aðstæðum þá má eiga von á góðu. 

Heimspeki og spuni ganga hvort tveggja út á að hugsa og ég hef áhuga á að skoða 

samþættingu þessara greina.   
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Ég útskrifaðist með BA-gráðu í heimspeki sumarið 2020. Ég vildi halda áfram í námi og 

stóð frammi fyrir tveimur vænlegum valkostum um framhaldsnám: annað hvort að læra 

heimspekikennslu á framhaldsskólastigi í HÍ eða fara í kennaranám í LHÍ sem myndi veita 

mér kennsluréttindi á leik-, grunn- og framhaldsskólastigi. Tilhugsunin um að prófa mig í 

nýju og skapandi umhverfi í Listaháskóla Íslands heillaði mig. Ég hafði áhuga á að læra 

um aðferðir lista í skólastarfi svo ég sló til og er ánægður með ákvörðunina. Í skólanum hef 

ég umgengist skapandi fólk, sótt fjölbreytt námskeið í leiklist, söng og heimspeki, fengið 

tækifæri til að kenna heimspeki í vettvangsnámi og skrifa nú þessa ritgerð. Allt ofangreint 

hefur aukið áhuga minn á kennarastarfinu.   

Í þessari ritgerð ætla ég að skoða rök fyrir mismunandi áherslum í menntamálum í þeim 

tilgangi að auka skilning minn á þeim og átta mig betur á hvað ég vil standa fyrir sem 

kennari. Ég mun gera mitt besta við að færa rök fyrir mikilvægi kennslu í heimspekilegri 

samræðu með spunaívafi á grunnskólastigi. Ég hef fengið nokkur tækifæri til að kenna 

fagið og mun segja frá þeirri reynslu sem hefur verið afar lærdómsrík. Maður getur 

ímyndað sér hina fullkomnu kennslustund, en til að átta sig almennilega á hvernig best er 

að kenna þarf maður að prófa sig áfram í skólastofunni.   

Með því að færa rök fyrir gildi námsgreinarinnar sem ég kenni og þeim aðferðum sem ég 

nýti mér í kennslu hennar ætti ég að geta kennt af meiri sannfæringu því þá hef ígrundað 

kennsluaðferðar mínar: ég veit hvað ég er að gera. Ég vil síðan hafa opinn huga til að geta 

breytt og betrumbætt aðferðir mínar eftir því sem ég læri meira inn á kennarastarfið.  

Ég legg sérstaka áherslu á kennslu hugsunarleikja þar sem heimspeki og spuni blandast á 

skemmtilegan hátt. Hugsunarleiki er hægt að kenna í sérstökum heimspekitímum eða grípa 

til þeirra í skólastarfi almennt. Í hugsunarleikjum fá allir að vera virkir þátttakendur, takast 

á við vandamál og leysa þau í sameiningu. Nemendum er ekki sagt hvað þeir eiga að hugsa 

heldur hvernig er hægt að hugsa á góðan hátt. Þeir læra gagnlegar leiðir til að hugsa og fá 

tækifæri til að setja fram rökstuddar skoðanir sínar á ólíkum málefnum.  

Meginspurningar þessarar ritgerðar eru eftirfarandi:  

Hvers vegna ætti að leggja áherslu á eflingu hugsunar hjá nemendum? 

Hvað eru hugsunarleikir og hvernig stuðla þeir að eflingu hugsunar hjá nemendum? 
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Uppsetning ritgerðar 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar eru hugtökin menntun og mennska tekin til skoðunar. 

Skilningur fólks á þessum hugtökum liggur til grundvallar allri umræðu um skólastarf. Ég 

skoða PISA-kannanirnar sem veita alþjóðlegan samanburð um stöðu 15 ára nemenda í 

þremur fögum: stærðfræði, náttúruvísindum og læsi. Forystufólk í menntamálum hér á 

landi er almennt sammála um að leggja eigi áherslu á að ná árangri í PISA-könnuninni. Ég 

ber PISA-kannanirnar saman við aðra mælikvarða árangurs og stöðu þess ómælanlega 

þegar menntun er annars vegar. Í öðrum hluta skoða ég hvers vegna efling hugsunar skiptir 

máli í menntun barna. Ég skoða eigin skólagöngu og starfsreynslu mína á leikskóla í 

samhengi við efnið. Forvitni er tekin til skoðunar sem frumforsenda þess að börn geti 

öðlast færni í hugsun. Börn sem öðlast færni í hugsun fá að blómstra á eigin forsendum og 

eru búin undir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Í þriðja hluta útskýri ég hugsunarleiki og 

hvernig hugsun barna eflist með kennslu þeirra. Nemendur læra að beita fjölþættri hugsun: 

gagnrýninni hugsun, skapandi hugsun og umhyggjusamri hugsun, og fá tækifæri til að 

leika sér, sem hvetur þá til tjáningar. Þeir eru þátttakendur í rannsóknarsamfélagi þar sem 

áhersla er lögð á lærdómsferlið fremur en tiltekna rétta niðurstöðu. Hægt er að kenna 

leikina í sérstökum heimspekitímum eða grípa til þeirra í hinum ýmsu fögum í skólanum. Í 

lokin verða niðurstöður ritgerðarinnar settar fram í stuttu máli.  
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1. Menntun, mennska og mælikvarðar 

Mannskilningur fólks liggur til grundvallar sýn þess á menntun. Ólík sýn fólks á hvað felst 

í því að vera manneskja hefur leitt til þess að alls kyns menntastefnur hafa orðið til. Í 

þessum fyrsta hluta ritgerðarinnar þá skoða ég PISA-könnunina, kosti hennar og galla, og 

ræði svo menntastefnu yfirvalda sem byggist m.a. á að ná bættum árangri í þeim alþjóðlega 

samanburði sem fæst með PISA-könnuninni. Ég fjalla síðan um mikilvægi þess að hugsa 

sjálfstætt og hafa kjark til að gagnrýna yfirvöld.  

Í öðrum og þriðja hluta svara ég rannsóknarspurningum þessarar ritgerðar, um hvers 

vegna mikilvægt er að efla hugsun nemenda og hvernig hugsunarleikir geta stuðlað að því 

að það takist. Það er í raun mitt framlag í umræðuna um hverju er brýnt að hlúa að í 

menntun barna. Tilgangur þessarar ritgerðar er ekki að komast að endanlegum sannindum 

um hvað felist í að hafa menntast, heldur að komast að góðum rökum fyrir tilteknu 

sjónarhorni á menntun og mennsku. Ég er sammála Páli Skúlasyni heimspekingi (1988, 

82), sem sagði að við gætum sífellt reynt að bæta og fága sjónarmið okkar, þó að við 

næðum aldrei að finna hið eina rétta sjónarmið.  
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1.1 Árangur í alþjóðlegum samanburði 

Arnór Guðmundsson, fyrrum forstjóri Menntamálastofnunar, segir árangur íslenskra 

nemenda í alþjóðlegum samanburði óásættanlegan. Hann nefnir m.a. að hlúa þurfi betur að 

nemendum á landsbyggðinni, sem komu talsvert lakar út í skýrslu OECD en nemendur á 

höfuðborgarsvæðinu. Arnór segir að það sé réttur nemenda að fá viðeigandi stuðning í 

námi og að það sé gert með því að bregðast skjótt við niðurstöðum úr prófum og veita 

sérfræðiþjónustu þar sem þörf er á. Arnór segir Menntamálastofnun gera ákveðnar kröfur 

til náms og kennslu og hvetur til þess að allir séu samtaka í að efla menntakerfið. Hann 

kallar eftir markvissari vinnubrögðum sem felast m.a. í meiri samvinnu ólíkra aðila í 

skólakerfinu og myndu leiða til betri námsárangurs (Guðrún Hálfdánardóttir, 2019b). 

Meyvant Þórólfsson, prófessor emeritus í kennslufræði, er á sama máli og Arnór um að 

bregðast verði við lakri frammistöðu í PISA-könnuninni. Meyvant telur að fleiri 

skólastjórnendur ættu að fara að dæmi stjórnenda Réttarholtsskóla, sem sóttust eftir 

gögnum síns skóla úr PISA-könnun til að læra af þeim, og hafa í kjölfarið bætt árangur 

sinn í könnuninni til muna (Guðrún Hálfdánardóttir, 2019a).  

Andreas Schleicher, yfirmaður menntamála hjá Efnahags- og framfarastofnuninni 

(OECD), segir gjána breikka á milli þess sem menntakerfið skilar til samfélagsins og þess 

sem íslenska samfélagið þarfnist frá menntakerfinu. Schleicher fjallaði um stöðu 

menntamála á Íslandi í alþjóðlegum samanburði á fyrirlestri í hátíðarsal Háskóla Íslands 7. 

júní 2019, sem Samtök atvinnulífsins og HÍ stóðu að. Hann segir vanda íslenska 

menntakerfisins vera tvíþættan: annars vegar hætta nemendur sem eiga erfitt með námið, 

því þeir fá ekki nægilegan stuðning, og hins vegar hætta þeir bráðgeru, því þeim leiðist 

námið. Nemendurnir eru ekki vandamálið, heldur skipulag námsins og umhverfið sem 

þeim er veitt. Námsefnið er óhlutbundið og fjarlægt reynsluheimi nemenda, tengist ekki lífi 

þeirra og framtíð, og því fer þeim að leiðast í námi. Það þarf skýra framtíðarsýn í 

menntamálum, vegna þess að með skýrri stefnu er hægt að ganga stöðugt á eftir 

markmiðum sínum þar til þeim er náð. Kínverjar hafa náð afburðaárangri í PISA-

könnunum enda setja þeir sér skýr langtímamarkmið sem stuðla að árangri þeirra. 

Schleicher fagnar því að Lilja Alfreðsdóttir, mennta- og menningarmálaráðherra, hafi 

langtímasýn í menntamálum. Hann segir að það sé alltof sjaldgæft á Vesturlöndum og 

annars staðar þar sem ríkisstjórnir breytast ört (Arnar Þór Ingólfsson, 2019).  

Skoðum nokkra kosti þess að leggja áherslu á árangur í PISA-könnunum í stærðfræði, 

læsi og náttúruvísindum. Í fyrsta lagi þá veitir könnunin skýrar niðurstöður um þekkingu 
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nemenda. Metin er færni þeirra til að nýta þekkingu sína í nýjum aðstæðum frekar en að 

biðja þau um að endursegja það sem kennarinn vill heyra. Schleicher segir þessa færni vera 

mikilvæga í heimi örra breytinga og krefur okkur um gagnrýna og skapandi hugsun 

(Schleicher, OECD). Könnunin veitir innsýn í stöðu nemenda í þremur mikilvægum 

fögum. Það skiptir máli fyrir framtíð nemendanna að þeir séu vel að sér í náttúruvísindum, 

m.a. til að öðlast skilning á gangverki náttúrunnar og hlúa betur að jörðinni en síðustu 

kynslóðir hafa gert. Reikningskunnátta er nauðsynleg til að geta skilið fjármál, lagt drög að 

byggingu húsa og forritað hugbúnað svo að fátt eitt sé nefnt. Tækninni fleygir fram, og 

okkur berst mikið af upplýsingum fyrir tilkomu raftækja okkar. Það er því brýnt að vera 

læs, í víðtækum skilningi þess orðs.  

Í öðru lagi þá er PISA-könnunin í takt við tímann. Læsiskönnunin hefur t.d. breyst til að 

bregðast við þeirri hröðu tækniþróun sem hefur orðið síðustu ár. Könnunin er tekin á tölvu 

í langflestum þátttökulandanna, ólíkt því sem áður var, þegar prófið var einungis í boði 

skriflega. Nemendur verja mörgum klukkustundum á dag fyrir framan skjái og lesa bækur í 

minna mæli en áður. Áður fyrr sótti fólk sér fróðleik í alfræðiorðabækur sem töldust til 

traustra heimilda. Nú á dögum fá nemendur mýmargar leitarniðurstöður á netinu, og því 

skiptir miklu máli að þeir séu hæfir í að greina á milli traustra og ótraustra heimilda 

(OECD, 2019).  

Í þriðja lagi fá yfirvöld upplýsingar um stöðu menntamála í alþjóðlegu samhengi. Þjóðir 

geta borið sig saman og lært hver af annarri. Skari ein þjóð fram úr í PISA-könnun geta 

aðrar þjóðir nýtt sér hana sem fyrirmynd til að bæta eigin árangur (OECD, 2016). 

Sjá má gildi þess að nýta PISA við námsmat út frá þeim kostum sem ég nefndi hér að 

ofan: könnunin metur hæfni nemenda í að beita þekkingu í nýjum aðstæðum, prófað er í 

þremur mikilvægum fögum, hún er í takt við tímann, og skólayfirvöld ólíkra landa geta 

lært hver af annarri og markað skýra stefnu til góðs námsárangurs. 

PISA-könnunin er þó aðeins ein leið af mörgum við námsmat, og það er ekki augljóst að 

hún eigi að fá mest vægi. Í aðalnámskrá kemur fram að markmið skólastarfs séu 

margvísleg og að hægt sé að fara ólíkar leiðir til að ná þeim. Námsmat ætti því að vera 

fjölbreytt og í samræmi við áherslur í námskránni. Það getur reynst vel að nemendur safni 

verkefnum sínum í möppu til að fá yfirsýn yfir vinnuna við þau í lengri tíma. Nemendur 

njóta góðs af því að vinna bæði einstaklingsverkefni og hópverkefni. Í náminu gera þeir 

hvort tveggja stuttar afmarkaðar æfingar og dýpri athuganir. Kennarar eru nemendum til 
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halds og trausts við að setja sér sín eigin markmið og veita þeim leiðsögn við að ná þeim 

markmiðum (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, 28).  

Fjölbreytt námsmat leiðir til þess að nemendur séu ekki mótaðar um of í eina tiltekna átt 

heldur fái frekar frelsi til að vera þeir sjálfir og verða það sem þeim dettur í hug. Það er um 

að gera að nýta námsmatsaðferð eins og PISA-könnunina, vegna þeirra kosta sem ég 

nefndi áðan, en ef námsárangur er lagður að jöfnu við árangur í PISA þá höfum við 

takmarkað skilning okkar um of, á því sem telja má til árangursríks náms. 

Mér verður hugsað til dæmisögu um danshöfundinn Gillian Lynne sem Ken Robinson 

(2006) sagði frá í TED-fyrirlestri sínum. Þegar Gillian var ung stúlka var hún sífellt á iði 

og gat ekki einbeitt sér í skólanum. Skólastjórnendur sáu að hún glímdi við mikla 

námserfiðleika, svo að hún var send til læknis. Unga stúlkan hlustaði á lækninn tala við 

móður hennar um hve erfiðlega gekk í náminu. Hún truflaði aðra, skilaði heimavinnunni 

ekki á réttum tíma o.s.frv. Læknirinn sagði svo við Gillian að hann þyrfti að tala við móður 

hennar í einrúmi. Áður en hann fór út úr herberginu með móður hennar kveikti hann á 

útvarpinu og skildi Gillian eina eftir. Læknirinn sagði móðurinni að fylgjast með dóttur 

sinni. Gillian stóð upp þegar hún heyrði tónlistina og hreyfði sig. Læknirinn sagði að hún 

væri ekki veik, heldur að hún væri dansari. Eftir heimsóknina til læknisins byrjaði Gillian í 

dansskóla og kunni vel við sig þar. Hún hitti marga sem voru alveg eins og hún, fólk sem 

þurfti að hreyfa sig til að hugsa. Þetta reyndist mikið gæfuspor fyrir stúlkuna, og hún naut 

þess að dansa. Gillian Lynne hefur notið mikillar velgengni sem danshöfundur. Hún samdi 

m.a. hin frægu dansverk Cats og The Phantom of the Opera. Gillian Lynne fékk að velja 

dansinn og rækta hæfileika sína í dansskólanum. 
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1.2 Íslenskutímum fjölgað á kostnað valgreina 

Forystufólk í menntamálum á Íslandi beinir nú sjónum sínum að PISA-könnuninni þegar 

talið berst að námsárangri. PISA-könnunin er orðin pólstjarna mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins við stefnumörkun í menntamálum. Það á að bregðast við því 

sem telst lakur árangur í alþjóðlegum samanburði.  

Árangur íslenskra nemenda hefur dalað frá því Ísland tók fyrst þátt í PISA-könnuninni 

árið 2003. Við lok grunnskóla er námsárangur hér á landi undir meðaltali OECD í 

náttúruvísindum, stærðfræði og læsi, þeim fögum sem eru til prófs í umræddri könnun. 

Færri nemendur ná afburðaárangri í könnuninni en áður, og nemendum hefur fjölgað í 

neðstu hæfniþrepum (Stjórnarráðið, 2019, 55-56).  

Árið 2018 náði Ísland ekki góðum árangri í náttúruvísindum og læsi. Þá voru til að 

mynda einungis sex lönd með lakari árangur en Ísland í lesskilningi. Lilja Alfreðsdóttir, 

þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra, sagði á blaðamannafundi 3. desember 2019, 

að hún liti niðurstöður úr PISA-könnuninni alvarlegum augum og að til stæði að bregðast 

við þeim. Hún ætlaði m.a. að leggja til aðgerðir sem fælust í að efla námsorðaforða og 

fjölga íslenskutímum (Elín Margrét Böðvarsdóttir, 2019). Tæpu ári síðar, 20. ágúst 2020, 

birti mennta- og menningarmálaráðuneyti tillögu um breytingar á viðmiðunarstundaskrá á 

samráðsgátt. Breytingarnar fólu m.a. í sér að auka hlutfall tíma til kennslu í íslensku og 

náttúrufræðigreinum. Minna svigrúm verður fyrir valgreinar, þær falla út á yngsta- og 

miðstigi, og kennslustundum valgreina fækkar umtalsvert á unglingastigi, úr tæpum 20% í 

rúm 10% af heildartíma allra námsgreina (Stjórnarráð Íslands, 2021).  

Vali nemenda er fórnað fyrir aukna lestrarkunnáttu í móðurmálinu. Stigveldi verðmæta 

skapast. Það er óhjákvæmilegt að leggja meiri áherslu á eitt umfram annað þegar mótuð er 

stefna í menntamálum. Málið snýst um hvað skuli fá mest vægi og hvaða ástæður liggi þar 

að baki.  

Mismunandi sjónarmið eiga að fá að heyrast þegar kemur að því að móta menntastefnu. 

Ég tel því jákvætt að öllum sem vilja láta sig málið varða gefst nú tækifæri til að segja sitt 

álit á tillögum mennta- og menningarmálaráðuneytis á samráðsgáttinni. Helga Ágústsdóttir 

var sú níunda af 75 til að leggja orð í belg: „Í stað þess að eyrnamerkja fleiri tíma til 

íslensku gæti reynst árangursríkara að skilgreina mikilvægi íslenskukennslu í öllum 

námsgreinum, sérstaklega þeim sem ekki styðjast við bóknám, og styðja þá alla kennara í 

hlutverki sínu sem íslenskukennara.“ (Stjórnarráðið, 2021) Margrét Sigrún Þórólfsdóttir 
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vísaði í rannsókn sem benti til að aukinn tími í kennslu aðalnámsgreina leiði ekki til þess 

að nemendur læri meira (Stjórnarráðið, 2021). Huga þarf að ýmsum þáttum í námi barna, 

eins og gæðum kennslustunda, starfsþróun kennara, fjölbreyttum námsaðferðum og hvað 

nemendur læra þegar þeir eru ekki í aðalnámsgreinum (Perie, Baker og Bobbitt, 1997).   

Við gætum gleymt að mæla eitt og annað sem skiptir máli ef við einsetjum okkur að 

standa okkur í PISA-könnuninni. Þar að auki má spyrja, eins og Jóhann Björnsson gerði í 

grein sinni um stöðu menntamála hér á landi, hvort allur árangur í námi sé á annað borð 

mælanlegur. Sumt sem við lærum í skóla kemur ekki fram fyrr en mörgum árum seinna 

(Jóhann Björnsson, 2021, 31). Við lok grunnskólagöngu er til að mynda ekki hægt að vita 

hvernig siðferðiskennd nemenda verður, eða hversu virk þátttaka þeirra verður í 

lýðræðislegu samfélagi, þegar þau komast til fullorðinsára (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, 55). Það er þó umræðuvert hvort ekki sé mikilvægt að 

mennta nemendur á þann hátt að meiri líkur séu á að þessir eiginleikar komi í ljós, þó svo 

að ekki sé hægt að mæla þá á þessari stundu.  

Með því að samþykkja mælistikuna og keppast við að ná betri árangri í samanburði við 

aðrar þjóðir, þá gætum við misst sjónar af mikilvægi þess að rækta einstaka hæfileika 

nemenda á öðrum sviðum en þeim sem eru prófuð af OECD. Það verður að varast að 

áherslan á PISA-kannanir verði ekki svo mikil að við gleymum að hlúa að frelsi og 

ábyrgðarkennd nemenda. Ef áherslan er of mikil á að börn geri það sem fullorðnir telja best 

fyrir þau, þá gæti komið upp sú staða að nemendur verði „dregnir í átt að námsmarkmiðum 

sem þeir hafa hvorki valið né samþykkt“ (Jóhann Björnsson, 2021, 31). Það verður 

dygðugt að þegja og hlýða. „Að sýnast verður mikilvægara en að vera“ (Dewey, 2000b, 

72). 

Kennarinn mætir nemendum með tiltekið viðhorf til þess hver þau séu og hvað þau geti 

orðið. Ég leyfi Maxine Greene menntafrömuði að eiga lokaorðið í þessari umfjöllun. Hún 

spyr hvernig kennarinn sjái nemendurna: 

 vernig svo sem hann u  lifir sjálfan sig verður hann að mæta 

 ðru f lki í sk lastofunni.  vað s r hann þegar hann lítur á barn  

unga manneskju  Andlega veru    lagslega lífveru  

 álfsiðmenntaðan villimann    gulega vitsmunaveru    r hann 

vandamál fyrir framan sig  dæmi um menningarlegt frávik  

greindarvísit lu  getulítinn einstakling  getumikinn  barn  nemanda  
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samborgara   vað á hann við þegar hann segir að einhver s  aðeins 

mannlegur  mj g mannlegur  jafnvel ekki mannlegur   vað á hann 

við þegar hann ræðir sjálfið  Það hvað hver er  einstaklingseðlið  

 vað á hann við með manneskju? (Maxine Greene, 1973, 52–53, 

þýðing Jóhanns Björnssonar) 
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1.3 Kjarkur til að gagnrýna ríkjandi hugmyndafræði 

Það er skiljanlegt að kennari sem starfar í menntakerfi þar sem mikil áhersla er lögð á 

árangur í prófum hafi meiri áhuga á að fá hjálp við að sinna þjónustuhlutverki sínu, þannig 

að nemendur standi sig vel á prófunum, og eigi þannig möguleika á að komast í góðan 

framhaldsskóla, fremur en að pæla í stórum hugtökum eins og menntun og mennska 

(Jóhann Björnsson, 2021, 32-33). Kennarinn vill fá skýrar leiðbeiningar menntayfirvalda 

sem varða leiðina að árangri. Hann fer eftir leiðbeiningunum og vonar það besta. Vandinn 

við þessa nálgun er að viðkomandi kennari ber svo mikið traust til sérfræðinga að hann 

hlustar ekki á eigið hyggjuvit. Hann gæti t.d. átt í vandræðum með að tengjast 

nemendunum, þar sem þeir gera ekki eins og hann vill. Kennarinn reynir þá að blása 

nemendum byr í brjóst með tali um að þeir hljóti inngöngu í flottan skóla ef þau fylgja 

fyrirmælum hans. Þau eru þó ekki eins spennt fyrir prófunum og hann, og það myndast 

togstreita. „Það eru engin lokasv r  n  leiðbeiningar sem hægt er að nýta s r í  llum 

kennsluaðstæðum. Ef kennarinn á að geta unnið á skilvirkan hátt, þá getur hann ekki leyft 

sér að vera á sjálfstillingu eða að vinna eftir niðurnjörvuðum reglum“ (Greene, 1973, 69). 

Kennari sem fylgir menntayfirvöldum af óhóflegu trygglyndi lendir í vandræðum því hann 

er ekki vakandi fyrir því sem fram fer í skólastofunni. Það er um að gera að leita leiðsagnar 

sérfræðinga sem hafa mikið vit á málum, en gæta verður að því að búa yfir gagnrýnisanda, 

svo maður stýrist af bestu rökum fremur en blindri trú á yfirvald.:  

Það kann að reynast ákaflega erfitt að sýna kjark til að gagnrýna 

ríkjandi hugmyndafræði og andmæla sérfræðingum, en þó eru 

nokkur atriði sem ættu ekki að reynast neinni manneskju um megn. 

Í fyrsta lagi þurfum við að gefa sjálfu sérfræðingshugtakinu betri 

gaum. Hverjir bera í raun slíkan titil? Hversu afmarkað er það svið 

þar sem þeir geta nýtt sér stöðu sína? Í framhaldi af því er sjálfsagt 

að athuga hvort við stöndum ekki sjálf jafnfætis sérfræðingum í 

mörgum málum. Við megum ekki alltaf láta titlatog slá okkur út af 

laginu. Það er mikilvægt að læra af reynslunni hverjum sé 

treystandi og hvers konar málum sé skynsamlegt að vísa til 

sérfræðinga. (Henry Alexander Henrysson og Páll Skúlason, 2014, 

91) 

Það er ekki aðeins menntayfirvalda að glöggva sig á stórum hugtökum eins og menntun 

og mennska heldur allra sem láta sig menntun varða. John Dewey, heimspekingur og 
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menntunarfræðingur, var einn þeirra sem lagði mikið upp úr að skilja hvað felst í því að 

vera manneskja og átta sig á því hvenær hún hafi menntast. Hann sagði að við ættum að 

reyna að skilja hvað felist í hugtakinu menntun svo hún „geti verið raunveruleiki en ekki 

nafn eða slagorð“ (2000b, 100-101). Kennarinn sem fylgir menntayfirvöldum í blindni 

freistast til þess að nota slagorð til að gefa til kynna að nemendur hljóti góða menntun í 

sk lanum. Það hlj mar vel að nemendum s u veitt „j fn tækifæri til menntunar“ og að þeir 

s u að „u  g tva“ ýmislegt þegar þeir fá að „vinna sjálfstætt“. Vandinn er þ  sá að 

hljómfögur orð standast ekki endilega skoðun þegar aðstæður eru gaumgæfðar (Greene, 

1973, 81). Kennari sem hefur það að markmiði að mennta, þarf að leggja það á sig að 

hugsa vandlega um starf sitt. Hann þarf að vera tilbúinn til að hugsa á gagnrýninn hátt um 

hvort menntun eigi sér raunverulega stað í skólastofunni, eða hvort hann hafi aðeins skreytt 

sig með fögrum orðum.  
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2. Hvers vegna ætti að leggja áherslu á eflingu hugsunar hjá 

nemendum? 

Ég byggi tilgátu mína, um að leggja ætti áherslu á eflingu hugsunar hjá börnum, á: að 

þekkja af eigin reynslu hamlandi áhrif kvíða sem birtist í ofhugsun og óframfærni á 

skólagöngu minni (2.1),  að börn fái þannig tólin til að blómstra á eigin forsendum (2.2) og 

að þannig geti þau tekið virkan þátt í lýðræðislegu samfélagi (2.3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

2.1 Feiminn strákur sem þorir ekki að tjá sig 

Ég var forvitinn og glaðvær í bernsku og átti frumkvæði að ýmsu skemmtilegu með 

samnemendum mínum. Svo kom að því að sjálfsmeðvitundin jókst þegar ég nálgaðist 

unglingsaldurinn og þá dró ég mig til baka. Ég varð var um mig og vildi ekki líta asnalega 

út eða gera eitthvað sem myndi láta öðrum líða óþægilega. Ég brá á það ráð (eða óráð) að 

hugsa mikið og tjá mig lítið. Þetta var mín leið til að forðast að koma mér í klandur.  

Vandinn ágerðist og ég varð kvíðinn og óframfærinn. Ég var stilltur og góður nemandi en 

leið ekki vel. Það þarf næman kennara til að hjálpa barni sem heldur sig til hlés á þennan 

hátt. Það er mun augljósara að átta sig á að grípa þarf inn í þegar ólátabelgurinn lætur 

öllum illum látum.  

Ég átti þó mína griðastaði: fótboltann, nána vini og góða fjölskyldu. Ég komst í gegnum 

námið, kláraði grunn- og framhaldsskóla án þess að taka námshlé, en kvíði í félagslegum 

aðstæðum þrengdi verulega að mér.  

Í íþróttum tókst mér yfirleitt að halda einbeitingu í umgjörð leiksins. Ég hafði gaman af 

því að vera í liði, vinna saman með liðsfélögunum og vera á hreyfingu. Það kom líka fyrir 

að ég gat alveg gleymt mér í áhugaverðum verkefnum í skólastofunni. Þar skipti höfuðmáli 

að kennarinn næði vel til okkar nemendanna. Ég kunni að meta kennara sem höfðu ástríðu 

fyrir námsefninu, hvöttu til spurninga og lögðu áherslu á hópastarf og vettvangsnám. Það 

var til dæmis mjög lærdómsríkt að fara út í skóg að skoða sveppi með Maríu 

líffræðikennara, frekar en að lesa einungis um þá í líffræðibókinni.  

Eðlisfræðikennari minn, Jón Pétur, lagði áherslu á hnitmiðaða staðtíma umfram 

heimanám sem hann hélt í lágmarki. Hann hvatti okkur nemendurna til að fylgjast vel með 

í tímanum og taka virkan þátt. Jón Pétur spurði nemendurna út í viðfangsefnið og gáði 

þannig að því hvort maður væri með á nótunum. Hann ávarpaði mann með nafni og allir 

hlustuðu á þann sem hafði orðið. Það gat verið stressandi að fá spurningu og finnast maður 

ekki hafa svarið, en það var viðráðanlegt stress. Ef maður stóð á gati þá bauð kennarinn 

öðrum nemendum að svara. Yfirleitt tókst mér vel til við að svara. Ég vildi geta sagt frá 

þeim fyrirbærum sem ég lærði um. Ég fylgdist með af athygli í þessum markvissu tímum. 

Nemendur fengu aukna hlutdeild í náminu með því að vera hvött til að fylgjast vel með og 

tjá sig um efnið.  
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Ég á nokkrar góðar minningar um öfluga kennara. Þegar ég horfi til baka yfir 

námsferilinn þá finnst mér samt of mikið af mínu námi hafa einkennst af keimlíkum 

verkefnum og kyrrsetu. Ekki var nægileg áhersla á fjörug samskipti nemenda í 

kennslustofunni, sem gjarnan einkennast af samvinnu og hreyfingu. Ég náði öllum prófum 

á mínum skólaferli, en naut mín þó ekki sem skyldi í námi.  

Ég held því ekki fram að hægt sé að koma í veg fyrir vanlíðan nemenda, hvort sem hún 

birtist í óstýrilátri hegðun eða bælingu, eins og í mínu tilviku, en ég tel að mesta áherslu 

ætti að leggja á að byrgja brunninn áður en barnið er dottið ofan í hann. Nemendum fer að 

leiðast að fást við einhæf verkefni sem þeir tengja ekki við. Þeir missa áhuga á þeim og 

skilja ekki tilgang þeirra. Ýmis færni er vanrækt. Í mínu tilviki þá hélt ég mig mikið til hlés 

og átti orðið erfitt með að mynda félagsleg tengsl við nýtt fólk. Ég tel að það hefði gagnast 

mér að vera oftar í tímum þar sem ég hefði ekki getað falið mig eins auðveldlega, þar sem 

ég hefði verið hvattur til að hugsa og tjá skoðanir mínar í meira mæli. Hugsunarleikir, sem 

verða til umfjöllunar í þriðja hluta, hefðu komið sér vel fyrir mig.    

Í næsta undirkafla ætla ég að taka forvitni til umfjöllunar sem grundvallaratriði í því að 

börn geti á annað borð eflt færni sína í hugsun. Án forvitni er ekkert nám. Þegar nám er 

hannað fyrir börn þarf að taka mið af hneigðum barna, það á að mæta börnunum þar sem 

þau eru stödd í sínu þroskaferli, svo þau geti þroskað hæfileika sína og blómstrað á eigin 

forsendum. 
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2.2 Nemendur fá að blómstra á eigin forsendum 

Barn sem er nýkomið í heiminn hefur eðlislægan áhuga á umhverfi sínu; það sveiflar 

höndum og fótum, handfjatlar hluti, kastar þeim og nagar þá. John Dewey (2000a, 77-78) 

fjallaði um þrjú stig forvitni og sagði hið nýfædda barn vera á fyrsta stigi forvitni. 

Athafnasemi barnsins felst í að kanna heiminn með öllum skynfærum þess. Tilraunir eru 

gerðar með hluti þar til nýjabrumið er farið af þeim. Þó að athafnir barnsins séu ekki 

vitrænar þá eru þær nauðsynlegar á þessu stigi málsins og leggja grunninn að því sem 

koma skal. Án þessara athafna hefði barnið ekki efni til að vinna með. Við þurfum að 

upplifa hluti til að geta sagt eitthvað vitrænt um þá.  

Í starfi mínu á leikskóla hef ég séð forvitin ung börn fóta sig í heimi sem þau eru 

nýkomin í kynni við. Þau eru rannsakendur og hafa mikla ánægju af því að átta sig á 

hvernig hlutirnir virka. Það að kasta bolta og fá hann aftur er til að mynda afar athyglisverð 

athöfn fyrir barn. Það að taka upp marglita segulkubb og horfa í gegnum hann og sjá 

heiminn í nýju ljósi veitir barninu mikla kátínu. Það að setja upp í sig sand er algjörlega 

þess virði þegar maður er eins eða tveggja ára. Barnið sem er með sand út á kinnar skilur 

ekki (eða þykist ekki skilja) varúðarorðin um að þetta sé óæskileg hegðun. Þá er ráð að 

gretta sig með vanþ knunarsvi   segja „ullabjakk“  og vona að barnið láti af hegðuninni 

fyrr en síðar. Börn á þessum aldri treysta mjög á að geta lesið í svipbrigði manns þar sem 

orðaforði þeirra er takmarkaður. 

Heimurinn er dularfullur og kallar smám saman fram hugsun og tjáningu barnsins 

(Lipman, 2003, 12-13). Barnið er komið upp á annað stig forvitni þegar það byrjar að 

spyrja spurninga til að auka við reynsluforða sinn: Hvað er þetta? Af hverju er þetta svona? 

Barninu leikur forvitni á að vita um ástæður hlutanna. Hver spurningin rekur aðra í ákafri 

leit barnsins að þekkingu. Því getur reyndar gleymst að muna svörin. Það er þó kominn 

vísir að vitsmunalegri forvitni sem kennarar geta nýtt sér við skipulagningu náms (Dewey, 

2000a, 78-79).  

Á leikskólanum hef ég séð hömlulausa rannsókn barna breytast þegar þekking þeirra 

hefur aukist. Þau fara að gera hugvitsamlegar tilraunir með hluti. Eitt sinn sá ég til dæmis 

stúlku, sem var vön að púsla hratt og örugglega, búa til nýjan leik fyrir sjálfa sig. Hún reisti 

púslin upp á rönd og reyndi að láta þau standa þannig frekar en að púsla þeim á sinn stað í 
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þartilgerð hólf. Ég sá enga ástæðu til að stoppa hana í þessum leik. Hún var farin að spyrja 

sjálfa sig spurninga. Hvað ef ég geri þetta svona?  

Á þessu stigi málsins fara börn að tala og sjá gildi þess að spyrja aðra spurninga. Þá geta 

þau sett fram á skýrari hátt en áður hvað þau vilja, þegar þau gátu ekki tjáð sig með orðum. 

Athafnir þeirra öðlast vitsmunalegri blæ og þau hafa áhuga á að tengja saman athafnir og 

tákn. Howard Gardner þroskasálfræðingur (2011, 85) bendir á að þriggja til fjögurra ára 

börn séu öll af vilja gerð til að nýta sér táknkerfi. Þau eru áhugasöm um að byggja úr 

kubbum, skoða orð og myndir og búa til tónlist.  

Börnin fara frá því að moka yfir í að búa til köku, og fyrr en varir hafa þau opnað bakarí í 

sandkassanum. Kennarinn spilar  mikilvægt hlutverk í því að styðja við leik barnsins, sem 

eykur smátt og smátt við orðaforða sinn. Þá er komið að þriðja stigi forvitni sem sýnir 

hvernig nýta má eðlislæga líkamlega forvitni barnsins í vitsmunalegum tilgangi:  

Þessu má koma í kring með því að tengja könnun barnsins og 

spurningar markmiðum sem eru fjarlægari og útheimta það að finna 

athafnir, hluti og hugmyndir sem liggja á milli og brúa þannig bilið 

milli þess sem er nú og þess sem gæti orðið seinna. Forvitnin tekur 

á sig ákveðinn vitsmunalegan blæ einmitt að því skapi sem fjarlægt 

markmið stjórnar röð rannsókna og athugana og tengir þær saman 

sem leiðir að markmiði. (Dewey, 2000a, 79)  

Kennari sem er næmur á hvað vekur áhuga nemenda er í frábærri stöðu til að kenna þeim. 

Hann hjálpar þeim að einbeita sér að verkefni sem er flóknara en það sem þau eiga að 

venjast, og samskipti kennara og nemenda einkennast af gagnkvæmri virðingu. Svo eru 

reyndar til kennarar sem eru ekki eins næmir á nemendur sína. Kennari sem sér 

nemendurna sem taumlaus dýr sem þarf að aga er í allt öðruvísi tengslum við 

nemendah  inn.  ann veit „sannleikann“ og miðlar honum til nemenda sem eiga að leggja 

hann á minnið. Nemendur neyðast til að vera undirgefnir í návist kennarans og þeim fer 

flj tt að leiðast námið því það er ekkert að u  g tva. Kennarinn verður „að varast alla 

kreddufestu í kennslu því slíkt kemur smátt og smátt, en áreiðanlega, inn þeirri hugmynd 

að allt sem máli skiptir sé þegar útkljáð og ekkert sé eftir til að uppgötva“ (Dewey, 2000a, 

80). Það er mun árangursríkara að átta sig á börnum og mæta þeim þar sem þau eru stödd í 

sínu þroskaferli:  
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Fyrir börn er öll veröldin ný. Það er eitthvað spennandi fyrir 

heilbrigða veru í hverri nýrri snertingu og upplifun og ákaft er sóst 

eftir henni, ekki bara beðið í aðgerðaleysi og því tekið sem að 

höndum ber. Það er enginn einn þáttur sálarlífsins nefndur 

ˈforvitniˈ; hvert heilbrigt skyn- og hreyfifæri er í viðbragðsstöðu. 

Það vill fá tækifæri til að vera virkt og það þarf eitthvert 

viðfangsefni til að geta starfað. Samanlagt mynda þessar útleitnu 

hneigðir forvitni. Hún er grundvallarþáttur í víkkun reynslunnar og 

þess vegna frumpartur þeirra frjókorna sem eiga eftir að verða 

ígrunduð hugsun. (Dewey, 2000a, 77) 

Börn geta farið að vinna eftir áætlun og takast á við flóknari viðfangsefni, stig af stigi. 

Skólastarf má þó ekki vera niðurnjörvað og fyrirsjáanlegt heldur þarf að bjóða börnum að 

uppgötva eitthvað nýtt svo að þau fái að svala forvitni sinni. Skólaumhverfið ætti að vera 

fjölbreytt og spennandi og vekja nemendur til umhugsunar (Lipman, 2003, 13).   

Í vetur kom ég sem forfallakennari í Réttarholtsskóla og kenndi 9. bekk heimspeki. Þegar 

maður prófar sig í kennslu áttar maður sig á því hvað ber árangur í starfinu. Meðan á 

frímínútum stóð, tók ég eftir því að nokkrir nemendur áttu samskipti sín á milli fyrir 

framan stórt heimskort aftast í stofunni. Mér varð ljóst að þeir voru að læra heilmikið hver 

af öðrum, þar sem þeir bentu hinum á ýmis lönd á kortinu. Nemendurnir voru ekki að sinna 

námsefni sem ég hafði sett þeim fyrir, heldur vakti kortið hjá þeim forvitni, þannig að þeir 

námu án þess að neinn bæði þá um það. Kalla má þetta sjálfsprottið nám sem varð til út frá 

þeirra frumkvæði.  

Gallinn við formfestu skóla er að það verður leiðigjarnt til lengdar að gera einhæf 

verkefni. Nemendur þurfa að fá tækifæri til að uppgötva eitthvað nýtt. Kennari sem er 

meðvitaður um þetta getur t.d. nýtt sér forvitni nemendanna um landakortið til að útbúa 

áhugavert námsefni. Kennarinn getur tengt „k nnun barnsins og spurningar markmiðum 

sem eru fjarlægari og útheimta það að finna athafnir, hluti og hugmyndir sem liggja á milli 

og brúa þannig bilið milli þess sem er nú og þess sem gæti orðið seinna“ (Dewey, 2000a, 

79). 

Það ætti að horfa til þess að nemendur eigi hlutdeild í sínu námi, en hlutverk kennarans er 

eftir sem áður afar mikilvægt. Kennarinn „er stj rnandi f lagsh  s í vitsmunalegum 

efnum. Hann er stjórnandi, ekki í krafti opinberrar stöðu sinnar, heldur vegna víðtækari og 
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dý ri þekkingar og þroskaðrar reynslu (Dewey  2000a  321).“ Áformið sem á að 

framkvæma getur komið frá kennara og nemendum. Kennari er þó í bestri stöðu til að 

skipuleggja námið þannig að nemendur fái eitthvað út úr því. Ígrunduð skipulagning 

kennarans leiðir til eflingar hugsunar hjá nemendum, skref af skrefi, sem gerist ekki ef 

kennarinn á að draga sig til hlés svo nemendur geti verið frjálsir (Dewey, 2000a, 321-322). 

Frelsi túlkað sem algjört athafnafrelsi hefur lítið upp á sig. Frjáls sjálfstjáning sem hefur 

enga stefnu eflir ekki hugsun nemenda og leiðir ekki til sannkallaðs frelsis. Það þarf að aga 

hugsunina með æfingu. Nemendur þurfa að fá þjálfun í hugsun til þess að geta síðan 

framkvæmt án ytra forræðis. Maður ávinnur sér frelsi með því að yfirstíga hindranir sem 

koma í veg fyrir að maður nái árangri alveg um leið. Það þarf að gefa sér tíma til að þjálfa 

hugsunina (Dewey, 2000a, 126-128).  

Ávinningur þess að fá góða þjálfun í hugsun er að nemandinn verður betri í að taka 

ákvarðanir. Nemandinn öðlast skynsemi sem felur annars vegar í að hann nýtir sér röklegar 

aðgerðir til að komast að skoðun sinni og hegðar sér eftir bestu vitund. Hins vegar felst 

skynsemi nemandans í getu hans til að hlusta á mótrök og að geta skipt um skoðun 

(Lipman, 2003, 97). Nemendur sem eru hvattir til að vera skynsamir eiga að fá að lifa eftir 

sínum skynsamlega mótuðu skoðunum, og þannig geta þeir blómstrað á eigin forsendum. 

Ef þessi hugsjón um að stuðla að skynsemi einstaklingsins á að ná fram að ganga, þá 

verðum við að gæta að því að nám feli í sér að ábyrgðartilfinning nemenda sé efld. Það 

skyti því skökku við að þrengja að vali nemenda (eins og var til umræðu í fyrsta hluta). 

Maxine Greene (1973) skrifar í bók sinni Teacher as Stranger um frelsi nemenda: „Eitt 

af verkefnum kennarans er að stuðla að því að nemendur, sem hann nær til, grípi inn í eigin 

örlög – og „frelsi“ [...] sjálfa sig“ (60). Þarna er áhersla lögð á að nemendur nýti tólin sem 

þeim eru færð í hendur af kennurum, sem miðla til þeirra aðferðum til að hugsa á góðan 

hátt. Manneskjan hefur huga sem gerir henni kleift að hafa meðvituð áhrif á heiminn í 

kringum sig og þarf að læra að beita hugsuninni sér og öðrum í hag. Hún getur ákveðið 

tilgang sinn í lífinu, haft áhrif í samfélaginu og svo mætti áfram telja (Greene, 1973, 60). 

Kennari sem hvetur nemendur til að „frelsa“ sjálfa sig er þannig sannarlega að valdefla 

nemendur svo þeir fái að blómstra á eigin forsendum eins og lögð er áhersla á í 

menntastefnu Reykjavíkurborgar (Dagur B. Eggertsson, 2021, 250).  
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2.3 Nemendur fá undirbúning fyrir virka þátttöku í lýðræðislegu samfélagi 

Ein af aðalástæðunum fyrir því að mikilvægt er að efla færni nemenda í hugsun er sú að 

þannig er hlúð að undirbúningi þeirra fyrir virka þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Eins og 

Katrín Jakobsdóttir, þáverandi mennta- og menningarmálaráðherra, sagði í inngangsorðum 

aðalnámskrár: „ ennta þarf hinn almenna borgara nægilega vel til þess að hann geti veitt 

valdhöfum eðlilegt aðhald, hvort sem þeir eru í fjármálalífinu, stjórnmálum, fjölmiðlum 

eða á öðrum sviðum“ (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 7).  

Hættan við að mennta nemendur ekki í gagnrýninni umræðu um samfélagsmál er að þeir 

verði óvirkir og viti ekki hvernig eigi að bera sig að í lýðræðislegum samræðum. John 

Dewey (2000a) sagði, í bókinni Hugsun og menntun frá 1933, að misbrestir lýðræðislegs 

stjórnarfars felist í því að fullorðið fólk sé ófært um að taka þátt í fundum um 

samfélagsmál. Ef við viljum lýðræði sem virkar þá þarf að hlúa vel að menntun almennra 

borgara í að geta lagt eitthvað skynsamlegt til málanna og geta metið það sem aðrir halda 

fram (317-318).  

Ég tel að það eigi að gefa röddum barna vægi snemma, þannig að þau finni að þau eru í 

lýðræðislegu samfélagi og geti látið til sín taka. Ef barn færir góð rök fyrir því að einhver 

regla í skólanum sé ósanngjörn þá ætti að hlusta á barnið og endurskoða regluna. Mér 

verður hugsað til vettvangsnáms míns í skóla þar sem börnum var bannað að vera í skóm 

en kennarar máttu það. Regla er sett af fullorðnum sem njóta forréttinda umfram 

nemendur. Þetta ráðslag ýtir undir þá hugmynd að nemendur eigi að hlýða og vera stilltir 

frekar en að vera hugsandi og virkir þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi.  

Nemendur þurfa dyggan stuðning frá fullorðnum til að vaxa og þroskast, en munu sýna 

mótþróa ef hinir fullorðnu eru gerræðislegir og ónæmir fyrir þörfum og möguleikum 

nemenda (Dewey, 2000a, 322). Nemendur ætti að hvetja til gagnrýninnar hugsunar sem 

gerir þeim kleift að sýna mótþróa þegar góð ástæða er til. „Gagnrýnin hugsun er það eina 

sem getur tryggt andlegt jafnræði í samfélaginu. Efasemdir um mikilvægi hennar og margs 

konar úrtöluraddir eru líklega besta leiðin til að festa vafasöm öfl í sessi“ (Henry 

Alexander Henrysson og Páll Skúlason, 2014, 35). 
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Nú á dögum lifum við í fjölmenningarsamfélagi og þá reynir á samskiptahæfni og 

siðferðiskennd fólks svo gætt sé að andlegu jafnræði í samfélaginu. Fólk er af ólíkum 

kynjum, hefur ólíkt gildismat, aðhyllist mismunandi trúarbrögð, býr við mismunandi 

félags- og efnahagsstöðu og er á ýmsum aldri. Fólk þarf að rækta með sér 

fjölmenningarlega hæfni ef það á að geta lifað í sátt og samlyndi. Fjölmenningarlega hæf 

manneskja leitast við að skilja hugsanir fólks, tilfinningar og athafnir án fordóma (Sigrún  

Aðalbjarnardóttir, 2007, 40).  

Það eru aðeins nokkur ár síðan manneskja sem talaði á niðrandi hátt um útlendinga náði 

kjöri forseta í Bandaríkjunum. Frambjóðandinn talaði fyrir því að bola burt útlendingum 

með því að byggja vegg á milli Bandaríkjanna og Mexíkó, góðs og ills, fremur en að leita 

lausna við raunverulegum vandamálum. Skynsemi víkur fyrir upphafinni ímynd 

Bandaríkjanna, sem þurfa að gæta sín gagnvart ímynduðum óvini. Möguleiki á röklegum 

samræðum hverfur þegar fólk trúir afdráttarlausri og hatursfullri orðræðu foringjans. Í 

lýðræðislegum kosningum náði þessi maður kjöri. Hann minnir ískyggilega mikið á 

grimma einræðisherra fortíðar í orðræðu sinni (Snyder, 2017, 122-124). Það sem gerðist 

2016 í forsetakosningum í Bandaríkjunum er áminning um það sem getur gerst þegar 

skynsamlegar samræður víkja fyrir hjarðhegðun og hugsunarleysi.  

Hlúa þarf að því að nemendur beiti góðri hugsun sem einkennist af fordómaleysi, 

sjálfstæði og vilja til samstöðu, til að menntun sé nýtt til að stuðla að vitrænni þátttöku 

samfélagsþegna, fremur en hatursorðræðu sem leiðir til sundrungar. Góður staður til að 

efla hugsunina er í heimspekitímum þar sem hugsunarleikir eru í forgrunni. Þar öðlast 

nemendur færni í að taka afstöðu til ýmissa samfélagsmála. Kennarinn ætti að brýna fyrir 

nemendum hve mikilvæg þessi færni er fyrir þeirra lýðræðislegu þátttöku í samfélaginu. 

Efla þarf borgaravitund nemenda sem birtist í vitund þeirra „um hvað það merkir að vera 

samfélagsþegn eða borgari með þeim lýðræðisréttindum, skyldum og ábyrgð sem því fylgir 

og endurspeglast í daglegu lífi þess“ (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, 40). 
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3. Hvað eru hugsunarleikir og hvernig stuðla þeir að eflingu 

hugsunar hjá nemendum? 

Í þessum þriðja hluta ritgerðarinnar eru hugsunarleikir útskýrðir (3.1), því næst verður 

fjölþætt hugsun til umfjöllunar þar sem eiginleikar góðrar hugsunar eru útlistaðir (3.2), og 

að lokum fjalla ég um kennslustofuna sem rannsóknarsamfélag (3.3). Börn fá að vera virkir 

þátttakendur sem eiga í heimspekilegum samræðum þar sem ferlið skiptir meira máli en 

niðurstaðan (Lipman, 2003, 20). Dæmi verða tekin af hugsunarleikjum í tengslum við 

umfjöllunarefnið hverju sinni. 
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3.1 Hugsunarleikir útskýrðir 

Hugsunarleikir eru heimspekilegir leikir með spunaívafi. Gott er að kenna þá í sérstökum 

heimspekitímum þar sem aðaláherslan er á að efla hugsun barna. Einnig er tilvalið að grípa 

til leikjanna í hinum ýmsu fögum skólans. 

Nemendur finna til sín í námi þegar áhersla er lögð á hugsunarferli frekar en að sanka að 

sér fróðleik. Þeir þroska hugsun sína. Í menntunarsögunni var áherslan lengi vel á að 

yfirfæra þekkingu kennarans til nemendanna. Þá skipti ekki máli hvernig nemandinn 

hugsaði um námsefnið. Það sem skipti máli var að nemandinn kæmi með rétta svarið, þ.e. 

svarið sem kennarinn vissi sjálfur (Lipman, 2003, 198-199). 

Í raunvísindabókum er þekking gjarnan sett fram sem útkljáð sannindi. Nemendur læra að 

beita staðlaðri aðferð við að leysa tiltekið vandamál. Í hugvísindum þá er viðfangsefnið 

aftur á móti óleyst og nemendur eru hvattir til að leita nýrra vandamála og komast að 

sínum eigin niðurstöðum. Þeir fá að skoða viðfangsefnið frá ólíkum hliðum. Nemendum er 

ekki sagt hvað þeir eigi að hugsa heldur fá kennslu í hvernig hægt er að hugsa á góðan hátt 

(Lipman, 2003, 64-66).  

Lýsingin á hugvísindum á vel við um hugsunarleiki þar sem nemendur fá að efla færni 

sína í hugsun og það er engin ein rétt niðurstaða. Hugsunarleikir byrja ávallt á kveikju sem 

býður upp á skoðanaskipti. Kveikjan getur verið í formi spurningar eða ólíkra hugtaka, sem 

tengjast þó á einhvern hátt, t.d. andstæður, auk þess sem hægt er að nota myndir, 

myndbönd eða hluti sem kveikju (Buckley og Bigglestone, 2016, 29-30). Það að hugsa (1) 

er fyrsta skrefið af fjórum í hugsunarleikjum (Buckley, 2016, 3). Leikirnir eru 

heimspekilegir í eðli sínu enda er ágreiningurinn eitt mikilvægasta einkenni leikjanna. 

Heimspekin er sú hugsun sem sífellt gerir ágreining (Páll Skúlason, 1988, 84-85).  

Þátttakendur fá tíma til að hugsa sig um áður en þeir taka afstöðu til kveikjunnar. 

Kveikjan gæti til dæmis verið: Hvort myndirðu helst vilja vera: ríkur, fallegur eða klár? 

Það sem gerir hugsunarleiki sérlega hentuga og aðgengilega fyrir börn er áherslan á að 

hugsun sé gerð líkamleg. Þátttakendur færa ýmist sjálfa sig eða hlut sem þeir setja hjá 

svarmöguleikanum sem þeir skuldbinda sig við (2). Með því að gera hugsun líkamlega má 

sjá á augljósan hátt hvaða skoðanir þátttakendur hafa um tiltekið umræðuefni. Börnin nota 

líkamlega orku sína á jákvæðan hátt, skapaðar eru aðstæður þar sem þau verða forvitin um 
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hvers vegna fólk hefur ólíkar skoðanir og leikurinn býður upp á myndræna framsetningu 

sem auðvelt er að vísa til (Buckley, 2016, 3-4).  

Þá er komið að því að veita rökstuðning (3). Kennari leyfir nemendum að láta svarréttinn 

ganga sín á milli frekar en að vera sjálfur í sviðsljósinu. Einn tjáir sig og velur svo þann 

næsta og svo koll af kolli. Önnur leið til að gefa nemendum sviðið er að útnefna 

spurningar-fyrirliða sem segir hver á að svara næst (Buckley, 2016, 5-6). Kennarinn stígur 

skref til baka og leyfir tjáningu nemenda að njóta sín. Kennarinn ætti að vera utan við 

hópastarf nemenda svo að þau horfi til hvers annars til að átta sig hvort þau séu á réttri 

braut. Ef framlag nemenda er ekki rökstutt, móðgandi, varpar athygli á samnemanda á 

neikvæðan hátt eða brýtur skólareglur þá þarf kennari að stíga inn í (Buckley og 

Bigglestone, 2016, 40-42).  

Ég hef kennt hugsunarleik þar sem ég tók of mikið pláss. Þá vissi ég hver réttu svörin 

væru frekar en að leyfa nemendum að komast að sínum eigin niðurstöðum. Lipman sagði 

að það væri freistandi að vilja fá nemendur til að hugsa á „betri hátt“. Vandinn við þá 

nálgun er þ  sá að nemendur fara einfaldlega að svara því sem þú vilt heyra: „Við erum oft 

stolt af sjálfum okkur þegar við höfum fengið nemendur til að hugsa um það sama og við 

og á sama hátt og við hugsum um það“ (Lipman, 2003, 66). Það er þó ekki markmið 

hugsunarleikja. Þvert á móti er markmið hugsunarleikja að nemendur læri góðar aðferðir 

við að hugsa um tiltekið viðfangsefni, og komist að sínum eigin niðurstöðum, frekar en að 

þeir eigi að komast að því sama og kennarinn (Buckley, 2016, 27-28).  

Hugsunarleikir einkennast af virkri þátttöku nemenda. Kennari þarf að fylgjast með því ef 

einhver heldur sig til hlés og hvetja viðkomandi til þátttöku (Buckley, 2016, 5-6). Það er þó 

ekki skylda að taka þátt en leikurinn ætti að vera það áhugaverður að hann laði fram 

tjáningu nemendanna eins og áhugaverð bók sem gerir lesanda spenntan að fletta á næstu 

opnu (Lipman, 2003, 95).   

Í kappræðum er tilgangurinn að sannfæra aðra um að komast á skoðun mælandans án 

þess að gæta sérstaklega að því að fullyrðingarnar standist sem liggja skoðuninni að baki. 

Hægt er að verða leikinn ræðumaður og læra ákveðnar aðferðir til að höfða til tilfinninga 

fólks sem hrífst með (Henry Alexander Henrysson og Páll Skúlason, 2014, 39). Eins og 

orðið ber með sér þá eru kappræður kappsamar og ræðumanni er mjög í mun að fá fólk á 

sitt band svo hann vill síst af öllu breyta um skoðun. Þessu er hins vegar öfugt farið í 
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hugsunarleikjum þar sem rökræðan fær að njóta sín og er andstæð kappræðunni. Í lok 

hugsunarleiks þá gefst nemendum færi á að endurmeta afstöðu sínu (4). Ef þú breytir um 

skoðun þá hefur þú ekki tapað heldur sýnt fram á færni í hugsun: þú ert tilbúinn að breyta 

um skoðun ef þú heyrir skynsamleg rök fyrir annarri. Á þessu stigi málsins þá eru 

þátttakendur einnig hvattir til að hugsa um hvernig þeir hugsa. Þá öðlast þeir þekkingu um 

eiginleika góðrar hugsunar. Þeir öðlast skilning á forsendum góðrar röksemdafærslu sem 

gerir þeim kleift að betrumbæta þankagang sinn (Buckley, 2016, 7-8).  
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3.2 Fjölþætt hugsun 

Vísindin stefna að vissri fullkomnun. Leitað er eftir því að skilja heiminn og setja fram 

náttúrulögmál sem við getum síðan nýtt okkur á ýmsa vegu. Orka er beisluð til að 

framleiða rafmagn, búin eru til flókin tæki og tól, og svo mætti áfram telja. Það hefur 

reynst vel fyrir mannfólkið að beita nákvæmum aðferðum vísindanna til að ná settum 

markmiðum. Þegar kemur að mannlegu samlífi flækjast þó málin heldur, og ekki er hægt 

að vita með vissu hvað ber að gera í öllum aðstæðum, og á það sérstaklega við í 

siðferðilegum efnum. Það þarf að vega og meta ólík verðmæti, gera málamiðlanir og taka 

ákvörðun án þess að að vita með vissu hvort maður geri hið rétta (Lipman, 2003, 21-22).  

Nemandinn þarf þjálfun í hugsun til að geta tekist á við flóknar aðstæður lífsins. Hann 

upplifir heiminn í gegnum skynfæri sín og fær hugmyndir um hann. Hann lætur sig hluti 

varða, upplifir tilfinningar, tekur hlutum sem gefnum, fær frumlegar hugmyndir og svo 

mætti áfram telja. Nemandinn býr yfir fjölþættri hugsun sem er í gagnvirku samspili. Eins 

og það er mikilvægt að nemendur læri að skrifa, lesa og hreyfa sig, sem telst til sjálfsagðra 

mannréttinda, þá er ekki síður mikilvægt að nemendur eflist í hugsun (Lipman, 2003, 199-

203).  

Í bókinni Thinking in Education eftir Matthew Lipman (2003), hinn kunna frumkvöðul í 

heimspekikennslu barna, er fjallað um þrenns konar hugsun: gagnrýna hugsun, skapandi 

hugsun og umhyggjusama hugsun. Lipman segir framúrskarandi hugsun alltaf samfléttaða 

úr þessum þremur þráðum og kallast hún fjölþætt hugsun. Markmiðið með því að þjálfa 

fjölþætta hugsun hjá nemendum miðar að því að efla skynsemi einstaklingsins og stuðla að 

lýðræðislegri þátttöku nemenda (201-204). Markmiðið varðar einstaklinginn og er einnig 

samfélagslegt. Fólk ætti að fá í hendurnar tól til að hugsa sjálfstætt, þroska eigin 

sjálfsmynd og vera jafnframt hvatt til að hlúa að heildinni. 
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Umhyggjusöm hugsun  

Það sem einkennir umhyggjusama hugsun er annars vegar að hafa einlægan áhuga á 

viðfangsefninu sem hugsað er um, og hins vegar að hugsa um hvernig maður hugsar um 

það. Það er t.d. hægt að skrifa bréf elskulega til pennavinar, sem býr hinum megin á 

hnettinum, og vera meðvitaður um þær tilfinningar sem liggja að baki því að maður skrifi 

bréfið (Lipman, 2003, 261-262).  

Tilfinningar okkar hafa mikil áhrif á hugsunina. „Án tilfinninga þá væri hugsun flöt og 

 áhugaverð (Li man  2003  262).“ Tilfinningar okkar m ta hugsanirnar og stýra þeim. 

Hugsanir fá mismikið vægi eftir því hvaða tilfinningar tengjast þeim og ný tilfinning um 

hugsun getur stuðlað að nýju sjónarhorni á hana (Lipman, 2003, 261-262).  

Ég var til dæmis kvíðinn gagnvart félagslegum aðstæðum sem unglingur (sjá 2.1), og 

tilfinningarnar sem ég upplifði höfðu mikil áhrif á hugsun mína, sem einkenndist af því að 

ég þyrfti að forða mér úr þeim óþægilegu aðstæðum sem ég var staddur í. Í seinni tíð hef 

ég þó áttað mig á því að aðstæðurnar sem ég eitt sinn óttaðist geta verið uppspretta mikillar 

gleði. Mér er umhugað um að njóta mín í félagslegum aðstæðum og skoða því hvaða 

tilfinningar ég upplifi í tengslum við þær aðstæður, og endurskoða viðhorf mitt gagnvart 

þeim. Umhyggjusöm hugsun er í forgrunni í þessu endurmati, en gagnrýnin og skapandi 

hugsun leika þó einnig veigamikið hlutverk. Ég hugsa á gagnrýninn hátt um þær 

tilfinningar sem ég upplifi og fæ skapandi hugmyndir um hvað ég get gert til að breyta 

viðhorfi mínu gagnvart aðstæðunum. Ólíkir þræðir hugsunar eru sífellt í gagnvirku 

samspili. Nemendur sem átta sig á því gengur betur í heimspekitímum og öðlast þar að 

auki færni í hugsun sem gagnast þeim í ýmsum aðstæðum lífsins.    

Í heimspekitímum þar sem hugsunarleikir eru kenndir þá er hægt að leggja mismikla 

áherslu á ólíka þætti hugsunar. Í hugsunarleiknum Hvað er krúttlegt? þá er umhyggjusöm 

hugsun í aðalhlutverki. Nemendum er skipt í hópa og fá það verkefni að raða myndum af 

dýrum, frá hinu krúttlegasta til hins ófrýnilegasta. Hóparnir fá myndir af sömu dýrunum 

(Jóhann Björnsson, 2014, 32). Það á sér stað gildismat sem byggir á ákveðnum forsendum: 

Tilfinningum sem vakna við að sjá dýrin, þekkingu hvers og eins á dýrunum og umgengni 

nemenda við þau.  

Einn nemandi gæti hafa teiknað grameðlur frá því hann var lítill og fundist þær 

krúttlegar, á meðan öðrum finnst þær ógurlegar og ófrýnilegar. Hann álítur grameðlu 



 

33 

 

krúttlegast allra dýra en annar nemandi telur hana ófrýnilegasta dýrið. Sá telur aftur á móti 

kettlinginn krúttlegastan. Þátttakendur sýna umhyggjusama hugsun með því að sýna 

viðfangsefninu áhuga og upplifa mismunandi hughrif þegar þeir sjá myndirnar, sem hefur 

áhrif á uppröðunina. Skoðanaskipti eiga sér stað innan hópsins og þátttakendur þurfa að 

gera málamiðlanir þegar ólíkar skoðanir koma fram.  

Rök eins nemanda um krúttleika dýrs sem öðrum fannst ófrýnilegt gæti leitt til breyttrar 

skoðunar þess síðarnefnda. Það er mögulegt að sannfærast af góðum rökum um að röðun 

dýranna skuli breytt. Einn nemandi gæti t.d. sett fram skapandi hugmynd sem setur dýrin í 

nýtt samhengi. Það gæti þó verið að nemandi, sem hefur öðlast mikla færni í hugsun, 

ríghaldi í þá skoðun sína að kettlingar séu krúttlegastir allra dýra, því honum hlýnar 

einfaldlega um hjartarætur við það eitt að hugsa um þá.  

Hugsunarleikurinn Hvað er krúttlegt? eflir hugsun nemenda og hefur þar að auki gildi 

sem nær út fyrir heimspekina. Í leiknum fer fram tungumálakennsla, hvort sem leikurinn er 

nýttur í íslenskutíma eða sérstökum heimspekitíma. Hægt er að kenna tungumál á 

fjölbreytta vegu og í öðrum fögum en íslensku, eins og Helga Ágústsdóttir talaði fyrir á 

samráðsgáttinni (sjá 1.2). Nemendur rökræða um dýrin og verða meðvituð um hvað hefur 

áhrif á hugsun þeirra. Hugtakagreining á sér stað, sem dýpkar íslenskukunnáttu nemenda 

og skilning þeirra á dýrum. Eru dýrin loðin eða með hreistur? Hver er stærð og litur augna 

þeirra? Hve oddhvassar eru tennurnar? Hvaða áhrif hafa þessir ólíku eiginleikar dýranna á 

mig? Í lok tímans hafa nemendur betri hugmynd um hvað felst í því að dýr sé krúttlegt og 

að dýr sé ófrýnilegt. 

Með heimspekilegum samræðum er hægt að velta fyrir sér verðmætum og þeim 

forsendum sem liggja að baki gildismati okkar á verðmætunum. „Ekkert bætir hæfileikann 

til að hugsa eins og samræður“ (Lipman, 2003, 100). Börnin setja fram sín bestu rök byggð 

á þekkingunni sem þau hafa og geta endurskoðað málin með því að heyra ólík sjónarmið 

(Lipman, 2003, 100). Heimspekilegar samræður geta leitt til þess að börn átti sig á að þau 

geta komist að nýjum niðurstöðum um hvað skiptir þau máli. 

Umhyggjusöm hugsun gerir manni kleift að sjá hvar eitt stendur í tengslum við annað, en 

einnig jafngildi þess sem um ræðir. Umhyggjusamir foreldrar segja t.d. ekki að eitt barna 

þeirra sé í meira uppáhaldi en hin (Lipman, 2003, 264). 
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Fólk sem stendur fast á því að eitt sé betra en annað og færir ekki haldbær rök fyrir máli 

sínu, nýtir ekki hæfileika sinn til að hugsa sem skyldi. Þjóðerniskennd er dæmi um 

þankagang sem getur hæglega farið út í öfgar og þá er vert að huga að því að ein þjóð er 

ekki betri en önnur í sjálfri sér, þótt tína megi til einhverja þætti þar sem hún stendur betur 

að vígi. Sá þjóðernissinnaði gæti réttlætt mismunun sem bitnar á fólki annarra þjóða. 

Mikilvægt er að ólíkir samfélagshópar ræði saman til að geta upprætt fordóma og stuðlað 

að því að ákvarðanir séu teknar af skynsemi en ekki tilfinningahita einum saman. Sá sem er 

umhyggjusamur í hugsun stýrist ekki af tilfinningahita, heldur er tilbúinn að taka skref til 

baka, og endurmeta stöðuna og skoða hvernig ber að hugsa út frá þeim rökum sem sett 

hafa verið fram. Hugsunarleikir eru gagnlegir í að stuðla að því að fólk hugi að hugsun 

sinni og taki þátt í samræðum um málefni eins og þjóðerniskennd. Þannig má átta sig á 

hvaða gildi og verðmæti ættu að vega þyngra en önnur í millilandadeilum.  

Umhyggjusöm hugsun er mikilvægur þáttur í rannsóknarsamfélaginu þar sem 

hugsunarleikir eiga sér stað. Þátttakendur verða ekki að taka þátt, þeim er boðin þátttaka. 

Allir fá að vera með óháð þjóðerni, trú eða aldri. Enginn er skilin út undan, nema góð 

ástæða sé fyrir því eins og að viðkomandi trufli í sífellu og sé þar með að hindra að 

hugsunarleikir geti farið fram. Það ríkir vináttuandi fremur en samkeppni í 

rannsóknarsamfélagi. Nemendur rannsaka vandamál og leggja til ólíkar tilgátur um hvernig 

hægt er að leysa það (Lipman, 2003, 94-95).   
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Skapandi hugsun 

Hugsunarleikir kalla fram skapandi hugsun barna á þrennan hátt:  

Í fyrsta lagi með því að leyfa nemendum að hafa frumkvæði að því hvað skuli tekið fyrir í 

tímanum. Kennari mætir undirbúinn til leiks með kennsluefni en sér gildi þess að vinna út 

frá frumkvæði nemenda og getur því aðlagast fljótt til að nýta sér það sem vekur forvitni 

þeirra (Buckley, 2016, 14).  

Í öðru lagi þá býr kennari þannig um hnútana að aðstæðurnar kalla fram skapandi hugsun. 

Hefðbundin uppröðun í skólastofu laðar ekki fram sköpunargleði nemenda. Þeir sjá helst 

hnakka samnemenda sinna og kennarann fremst í stofunni. Kennarinn flytur fyrirlestur og 

síðan eru bókleg verkefni leyst af hendi. Nemendur horfast ekki sérlega mikið í augu og 

mega ekki tala mikið. Það getur reynst þrautinni þyngri fyrir kennarann að halda aga því að 

í stofunni eru börn sem hafa mikla þörf fyrir að eiga samskipti sín á milli.   

Nemendur sýna á sér aðra hlið þegar þeir eru úti að leika með vinum sínum. Þar eru þeir í 

leikjum sem einkennast af miklu fjöri, þeir sjá hver annan vel og eru á hreyfingu. Raunin er 

þó sú að sumir nemendur breytast alveg þegar þeir koma aftur inn í stofu. Þá verða þeir 

sjálfsmeðvitaðir og bíða eftir því að kennarinn segi hvað skuli gera næst (Buckley, 2016, 5-

6).  

Kennari sem vill virkja nemendur til þátttöku dregur lærdóm af leik þeirra í frímínútum. 

Hugsunarleikir líkjast að mörgu leyti leikjum barna á skólalóðinni. Þeir einkennast af 

mikilli orku og leikgleði, nemendur eru í mismunandi liðum og takast á sín á milli, upp á 

gamanið. Nemendur eru gjarnan standandi eða sitja í hring og tala hver við annan. Þeir 

verða minna sjálfsmeðvitaðir og eiga auðveldara með að tjá sig í hugsunarleikjum, þar sem 

það er mikið um að vera, heldur en þegar allur bekkurinn veitir þeim athygli á sama tíma 

(Buckley, 2016, 5-6).  

Í þriðja lagi þá býður vandamálið sem nemendur kljást við upp á að skapandi hugsun fær 

notið sín. Það er ekki neitt augljóst rétt svar og svörin eiga að koma frá nemendum 

(Buckley, 2016, 13-14) „Ef kennari vill hvetja nemendur til að hugsa sjálfstætt, þá mun 

hann skapa vandasamar aðstæður sem nemendur þurfa að kljást við, ef þeir eiga að verða 

sjálfstæðir og ska andi hugsuðir (Li man  2003  246).“  

Í upphafi tímans er gott að byrja á fjörugan hátt þar sem skapandi hugsun fær notið sín. 

Þannig losnar um málbeinið áður en nemendur eru hvattir til að tjá skoðanir sínar, sem 

getur verið krefjandi, sérstaklega þegar nemendur þekkjast ekki vel innbyrðis. Það er því 
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tilvalið að nota spunaæfingar (sem ég tel einnig til hugsunarleikja). Keðjusaga og Hljóð-

og-hreyfing eru tveir góðir leikir sem ég lærði á spunanámskeiðum hjá Improv Ísland. 

Leikirnir stuðla að skapandi hugsun á mismunandi vegu. Keðjusaga er tjáð með orðum á 

meðan líkamleg tjáning fær notið sín í hljóð-og-hreyfing. Báðir þessir leikir bjóða 

nemendum upp á vandamál sem þarf að leysa. Kennarinn hefur tiltekin viðmið um hvað 

felst í vel heppnaðri spunaæfingu, sem nemendur fá að vita af áður en spunaæfingarnar eru 

framkvæmdar. 

Í keðjusögu þá standa nemendur eða sitja í hring. Kallað er eftir því að nemendur reyni að 

hafa röklegt samhengi í sögunni. Það er gott að vera frumlegur en ef allir koma með 

frumlegar hugmyndir sem tengjast ekki á neinn hátt þá verður sagan algjört bull. Þarna 

kemur bersýnilega í ljós hvers vegna ætti að sjá hugsun sem fjölþætta: Frumleiki án 

skynsemi er óreiðukenndur. Frumleiki þarf að vera í tengslum við raunveruleikann, og svo 

að það geti orðið þarf að beita bæði skapandi og gagnrýninni hugsun. Nemendur beita 

skapandi hugsun með því að nota ímyndunaraflið við að búa til sögu frá grunni. Það að 

ímynda sér felst í að sjá fyrir sér mögulegan heim. Nemendur fá tækifæri til að prófa ólíka 

möguleika með því að skapa söguna saman (Lipman, 2003, 245-246). Hver nemandi segir 

eina setningu og svo koll af kolli. Við gerð keðjusögu vinna nemendur saman og byggja 

ofan á hugmyndir hver annars. Ferlið er í forgrunni og þá er líklegt að niðurstaðan verði 

áhugaverð saga.  

Hljóð-og-hreyfing einkennist af líkamlegri tjáningu. Þessi spunaæfing stillir hópinn 

saman og stuðlar að því að hann vinni sem ein heild. Það er frábær undirbúningur fyrir 

heimspekilegar samræður. Þær ganga upp þegar fólk hlustar á og byggir á hugmyndum 

hvers annars. Nemendur standa í hring. Einn gefur frá sér hljóð og hreyfingu og sendir 

látbragð sitt til þess sem stendur við hlið hans. Sá á að herma eftir því sem kom til hans og 

svo koll af kolli. Nemendur mega breyta lítillega því sem kom til þeirra, en þetta á samt að 

þróast eins og í keðju, þannig að það sé greinilegt að byggt sé ofan á síðustu hugmynd sem 

fram kom í hljóði og hreyfingu.  

Hljóð-og-hreyfing byggir á samvinnu nemenda og ávöxtur hennar er einstök tjáning 

hvers og eins þeirra. Æfingin er tilraunakennd og frjálsleg og hugmyndaauðgi nemenda 

hefur keðjuverkandi áhrif (Lipman, 2003, 245-247). Það gæti til dæmis opnað fyrir 

sköpunargleði nemanda, sem heldur sig yfirleitt til hlés, vegna þess að hann verður fyrir 

áhrifum frá fjörugum samnemanda sínum. Einnig gæti komið í ljós að sá hlédrægi njóti sín 

í botn í þessari æfingu og aðrir verði fyrir innblæstri af honum.  
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Hugsunarleikir með skapandi hugsun í forgrunni geta hjálpað nemendum að yfirstíga 

óttann við að gera mistök. Ef keðjusagan verður t.d. dálítið ruglingsleg, þá má bara hafa 

gaman af því. Það kemur sér síðan vel, þegar farið er í hugsunarleiki þar sem gagnrýnin 

hugsun er fyrirferðarmeiri, að vera tilbúinn að koma með óvenjulegar og skapandi 

hugmyndir, því þær geta varpað nýju ljósi á málefnið. Óttinn við mistök heftir nemendur í 

tjáningu sinni, svo að frábærar hugmyndir koma ekki fram. Heimspekingurinn Susanne 

Langer lýsir nýrri hugmynd sem ljósi. Ken Robinson hefur eftirfarandi tilvitnun eftir henni 

í bókinni Out of our minds: „[N]ý hugmynd er ljós sem lýsir upp hluti sem höfðu ekki neitt 

form fyrir okkur, áður en að ljósið féll á þá, og gaf þeim merkingu. Við beinum ljósinu 

hingað, þangað og allt um kring og takmörk hugsunar afmást frammi fyrir ljósinu“ 

(Robinson, 2011, 89).  
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Gagnrýnin hugsun  

Páll Skúlason heimspekingur lagði áherslu á mikilvægi þess að kenna gagnrýna hugsun: 

„Gagnrýnin hugsun 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, 2011) 

Tilvalið er að taka fyrir siðferðilegar klípusögur til að láta reyna á gagnrýna hugsun 

nemenda. Klípusögurnar bjóða ekki upp á neitt augljóst svar heldur þarf að vega og meta 

mismunandi verðmæti og það má gera með hugsunarleik þar sem heimspekileg samræða 

fær notið sín. Hægt er að nota frétt sem kveikju eins og gert er í nokkrum hugsunarleikjum 

í bókinni 68 æfingar í heimspeki. Það er gott að fá einhvern nemanda til að lesa fréttina 

fyrir samnemendurna (Jóhann Björnsson, 2014, 53):  

Argentínumaður nokkur sem dreif sig inn í verslun sem selur notuð 

föt í Buenos Aires fann hvorki meira né minna en seðlabúnt upp á 

250 þúsund krónur í skyrtuvasa á flík sem hann keypti sér í 

búðinni. Skyrtumaðurinn, sem heitir Claudio, var fljótur að drífa 

sig aftur í búðina til að skila peningunum. Sagði hann 

búðarmanninum frá málavöxtum og saman lögðu þeir mikla vinnu 

á sig til að finna fyrrverandi eiganda skyrtunnar og skila honum 

fénu. Hin réttmæti eigandi peninganna, Patricia Grieco, hafði selt 

skyrtuna, sem faðir hennar heitinn hafði áður átt, vegna 

 eningaleysis og l ttrar buddu. „Ég er sannfærð um að heimur 

batnandi fer og að manneskjan er í eðli sínu góð, eftir þessa 

ánægjulegu lífsreynslu “ sagði Patricia  alveg bit á heiðarleika 

Claudio. (Fréttablaðið, 21.04.2005) 

Eftir að sagan hefur verið lesin upp er spurning tekin fyrir, og ef tími gefst er hægt að 

taka fyrir aðrar spurningar seinna í tímanum. Fyrsta spurningin gæti einfaldlega verið: 

Hvað myndir þú gera í sporum Argentínumannsins? 

Nemendur fá umhugsunartíma sem nýtist við að móta skoðun hvers og eins um málið. 

Umhugsunartíminn kemur í veg fyrir að einhverjir tjái sig að illa ígrunduðu máli. Það þarf 

að taka sér tíma til að hugsa. Það getur reynst vel að fá nemendur til að skrifa niður skoðun 
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sína. Þeir ná þá frekar að einbeita sér að verkefninu og móta hugsun sína áður en samræðan 

hefst (Jóhann Björnsson, 2014, 4).   

Það skiptir máli að nemendur sjái hver framan í annan. Tilvalið er að fá nemendur til að 

sitja í hring, við borð eða án borða (Jóhann Björnsson, 2014, 5). Eins og í hugsunarleikjum 

sem ég hef tekið dæmi af fram að þessu, þá er ágætt að kennarinn haldi sinni fjarlægð svo 

nemendur horfi frekar hver til annars en til kennarans. Hægt er að færa hlut á milli til að 

veita svarrétt. Kennarinn passar þó að það sé ekki of mikið um að vera svo að 

röksemdafærsla ræðumanns sé tekin fyrir og ekki sé skautað yfir mikilvæg atriði.  

Byrja má samræðuna á því að einn í hópnum segir sín viðbrögð við sögunni og kennari 

getur svo spurt hvort einhver sé ósammála því sem viðkomandi sagði. Aðrar spurningar 

sem kennari getur nýtt s r eru t.d.: „Getur þú r kstutt skoðun þína “  „Er einhver sem vill 

s yrja þann / þá sem hafa tjáð sig “ og „Eru einhverjar aðrar hliðar á málinu sem við 

h fum ekki rætt og gætu var að frekara lj si á málið “ (J hann Bj rnsson  2014  5). 

Kennari leiðir samræðurnar en gætir þess þó að vera ekki of áberandi og hugar að því að 

samskiptin fari að miklu leyti fram á meðal nemendanna sjálfra.  

Ef nemandi kemst að því að hann vilji breyta um skoðun þá þarf skapandi hugsun að 

koma til. Það að finna vandamál við fyrri skoðun krefst skapandi hugsunar. Það að finna 

lausn á vandamálinu krefst gagnrýninnar hugsunar (Lipman, 2003, 254-255). Sagan um 

Argentínumanninn sem skilaði skyrtunni, býður nemendum þar að auki að velta fyrir sér 

góðmennsku og illsku. Það felur í sér umhyggjusama hugsun. Fjölþætt hugsun er að verki 

þegar fengist er við klípusöguna.   

Heimspekileg samræða býður þátttakendum að sjá aðra sem hjálparhellur fremur en 

keppinauta. Nemendur sem varpa fram fordómafullri skoðun, án röksemda, sýna af sér 

hugsunarleysi og mun verða andmælt af samnemendum eða kennara. Fordómar, 

eineltistilburðir, truflun á samræðu og fleira í þeim dúr er andstætt fjölþættri hugsun. 

Andrúmsloftið í stofunni þarf að vera gott, einkennast af vilja til samvinnu, svo að vitræn 

samræða geti átt sér stað. Nemendur eigi hlutdeild í setningu samræðureglna til að stuðla 

að ákveðnum gæðum í samræðunni og ranns kninni sem fer fram: „Einn talar í einu“  

„ lusta skal á þann sem talar“  „Vinna saman“ og „ æra r k fyrir máli sínu“ eru g ðar 

grundvallarreglur (Jóhann Björnsson, 2014, 5).  
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Hugsunarleikir bjóða ólíkum persónuleikum að læra hver af öðrum. Hinn gagnrýni 

hugsuður upplifir kvíðvænlegt ástand þegar hann áttar sig á að hann byggði fyrri skoðun 

sína á veikum grunni. Honum er mjög í mun að finna nýja skoðun til að losna við efann 

sem hlýst af þessu uppbroti. Hann engist um með efann. Gagnrýni hugsuðurinn vill finna 

sér skoðun sem er byggð á sterkari grunni en áður. Þessu er öðruvísi háttað hjá hinum 

skapandi hugsuði sem nýtur þess að kljást við óvissuna sem hlýst af efanum (Lipman, 

2003, 254). Tilraunakenndir tónlistarmenn eru til dæmis mjög skapandi. Þeim gæti tekist 

að semja frumlega og flotta tónlist, en þá fer fljótlega að langa til að takast á við nýjar 

tilraunir, prófa eitthvað nýtt, kljást við efann.  

Nemandi sem er gagnrýninn í hugsun getur haft miklar efasemdir um sjálfan sig og leitast 

við að undirbúa sig eins vel og hann getur undir próf. Það er gott fyrir þennan nemanda að 

fara í umhverfi þar sem hann tekur þátt í leikjum þar sem er minni pressa á að ná rétta 

svarinu. Í skapandi aðstæðum eins og spunaæfingu, þar sem hann þarf að kljást við óvissu, 

er líklegt að nemandinn upplifi kvíða í fyrstu. Með tímanum gæti nemandinn samt öðlast 

nýtt sjónarhorn á hið tilraunakennda umhverfi þar sem mörg möguleg svör geta gengið 

upp. Að sama skapi getur skapandi nemandi, sem fær geysilega margar hugmyndir, lært af 

gagnrýna hugsuðinum sem temur sér nákvæm vinnubrögð til að komast að vel ígrundaðri 

skoðun. 

Sá sem lærir gagnrýna hugsun fær í hendurnar tól sem gagnast honum við að rannsaka 

hlutina sjálfur, eða í hópi með öðrum. Það er þó ekki víst að viðkomandi nýti sér þessi tól. 

Það er eitt að nemandi nái að beita gagnrýninni hugsun á prófi. Annað er það hvort hann 

geri það í sínu daglega lífi. Með hugsunarleikjum eru skapaðar aðstæður þar sem nemendur 

ættu að geta séð gagnsemi gagnrýninnar hugsunar þar sem bestu rökin hafa vinninginn. 

Kennari ætti að hvetja nemendur til að nýta sér tólin sem fást í hugsunarleikjum í þeirra 

daglega lífi:  

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. Það er þetta sem felst í lögmálinu: það er 

rangt að trúa einhverju á ófullnægjandi forsendum. Þetta lögmál 

verður að vera inngreypt í vitund fólks, það þarf að verða eðlilegur 
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hugsunarmáti þess ef það á að virka og ná fram að ganga. Fólk 

verður að hafa lært og skilið að þetta lögmál hafi almennt gildi, það 

gildi alls staðar og fyrir hvern mann. Annars verður allt tal um að 

menn hafi lært gagnrýna hugsun í lausu lofti. (Páll Skúlason, 2011) 
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3.3 Kennslustofan sem rannsóknarsamfélag  

Hugsunarleikir fara fram í kennslustofunni sem hefur verið breytt í rannsóknarsamfélag (e. 

Community of Inquiry). Áður en ég útskýri hvað felst í rannsóknarsamfélagi þá langar mig 

að byrja að fjalla um andstæðu þess: Kennslustund þar sem námsefni tengist ekki lífi 

nemandans sjálfs (Dewey, 2000a, 304).  

Hæfni nemandans til að læra efni utanbókar skiptir máli, en er aðeins einn þáttur í 

menntun hans. Nemandi sem talar stefnulaust um efnið hefur gott af því að kjarna sig með 

því að útskýra aðalatriði efnisins. Ef utanbókarlærdómurinn fær þó of mikið vægi þá 

verður hugur nemandans  virkur. „Vafalaust á  h fleg u  hefð þeirrar hugsjónar í 

skólanum að sanka saman fróðleik upptök sín í því hve lærdómi annarra er gert hátt undir 

höfði“ (Dewey, 2000a, 303, 313).  

Ég var sjálfur stilltur og prúður nemandi og lærði það sem ég átti að læra. Ég man þó vel 

eftir umkvörtunum margra samnemanda minna um námsefni sem þeir höfðu ekki áhuga á 

en áttu að læra: „Af hverju þurfum við að læra d nsku  Ég hef engan áhuga á Danm rku.“ 

„ ver er tilgangurinn með því að læra algebru  Ég á aldrei eftir að nota hana.“ „Af hverju 

þarf ég að læra sögu? Það kemur mér ekki við hvenær einhver kóngur var uppi eða hvar 

hann lifði.“   

Ég er þeirrar skoðunar að hægt sé að færa góð rök fyrir kennslu allra þessara námsgreina: 

dönsku, stærðfræði og sögu. Það þarf að huga að því hvernig þær eru kenndar. 

Yuval Noah Harari (2022) benti á að saga sé leiðinleg ef hún er kennd sem samansafn 

staðreynda um fortíðina. Góð leið til að gera sögu að áhugaverðu fagi er að byrja á 

spurningum sem koma nemendum við. Nemendur hafa margir hverjir orðið varir við 

einelti í skólanum. Það er hægt að tengja þá reynslu nemenda við umfjöllun um 

einræðisherra. Hvernig ætti maður að bregðast við eineltissegg? Hvernig ætti maður að 

bregðast við einræðisherra?  

Þetta eru heimspekilegar spurningar sem vekja nemendur til umhugsunar. Spurningar 

samnemanda minna voru réttmætar. Þeir höfðu ekki áhuga á umræddum námsgreinum og 

fóru jafnvel að telja sér trú um að þær væru og myndu alltaf vera leiðinlegar. Nemandi sem 

þarf að leggja nöfn kónga á minnið og skilur ekki ástæðuna fyrir því er réttilega orðinn 

þreyttur á námsefninu og nær ekki tengingu við það. Góðar kennsluaðferðir geta hins vegar 

aukið líkurnar á því að nemendur sjái gildi þess sem þeim er kennt.  
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Dewey sagði að kennslustundin væri „staðurinn og stundin til að örva hugsunina og stýra 

henni“ (2000a, 308). Óvirkni er andstæð hugsun  slævir forvitni og veldur því „að nám 

verði leiðinleg kvöð í stað þess að vera ánægjulegt starf“ (Dewey, 2000a, 308-309).  

Kennari sem segist hafa svörin sem nemendur þurfi að leggja á minnið gerir út um 

rannsóknarferðalag þeirra. Sá sem kennir hins vegar í rannsóknarsamfélagi hvetur til 

virkrar og frumlegrar hugsunar nemenda. Frumleiki í hugsun nemenda merkir ekki að 

niðurstöður þeirra verði alltaf gerólíkar eða nýjar í hvert sinn. Nemandi gæti alveg komist 

að sömu niðurstöðu og samnemandi eða fræðimaður. Frumleiki nemandans birtist í því að 

hann hefur persónulegan áhuga á efninu, hann sýnir frumkvæði til að pæla í hugmyndum 

annarra, sýnir sjálfstæði í vinnubrögðum og kemst að prófaðri niðurstöðu (Dewey, 2000a, 

304).  

Í rannsóknarsamfélagi er hægt að hafa gagn af námsbókum og fyrirlestrum. Þó ætti að 

nýta tækifærin sem gefast til að rannsaka fyrirbærin sjálf, ef því verður við komið. Eins og 

t.d. þegar María líffræðikennari fór með okkur nemendurna út í skóg að skoða sveppi (2.1). 

Þegar rannsókn á fyrirbærunum sjálfum verður hins vegar ekki við komið er hægt að nota 

námsbækur, fyrirlestra og margt fleira í kennslu. Aðalmálið er hvernig þessi námsgögn eru 

notuð. Eru þau notuð til að viða að sér jafngildum staðreyndum eða á að hugsa um efnið? Í 

rannsóknarsamfélagi er síðari kosturinn valinn (Dewey, 2000a, 302-304).  

Efnið þarf að tengjast áhugasviði nemenda og vera miðlað á hátt sem viðheldur áhuga 

þeirra. Kosturinn við að kenna heimspeki er að kennarinn hefur undir höndum líflegar 

kennsluaðferðir sem leggja áherslu á samskipti nemenda og eru til þess fallnar að viðhalda 

áhuga þeirra. Of mikil áhersla á bóknám leiðir til þess að nemendur lifi í tveimur 

aðskildum heimum, bókheimi og heimi daglegs lífs. Það ætti frekar að huga að því að 

víkka og fága reynslu nemenda með góðri kennslu í skólanum og tengja þannig saman lífið 

í skólanum við lífið utan hans (Dewey, 2000a, 302-304).  

Í kennslustofu sem breytt hefur verið í rannsóknarsamfélag er stuðlað að tengingu á milli 

lífsins í skólanum og utan hans. Nemendur hafa eðlislægan hvata til að læra og í 

ranns knarsamf laginu fá þeir tækifæri til að svara s urningum sem varða líf þeirra. „Í 

kennslustund ætti að skapa aðstæður þar sem bekkur, hópur skipulagður sem félagsleg 

eining, með sameiginleg áhugamál, undir stjórn þroskaðri og reyndari einstaklings, örvar 

andlegt kapp“ (Dewey, 2000a, 310). 
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Nemendur búa yfir eðlislægri forvitni sem vill fá útrás, og það er kennarans að sjá til þess 

að nemendur nái vitsmunalegum tengslum við umhverfi sitt. Kennari sem gerir 

kennslustofuna að rannsóknarsamfélagi er í góðri stöðu til að skapa aðstæður þar sem 

nemendur njóta sín í námi vegna þess að hugsun þeirra er virk, þannig að ekki er hægt að  

leggja réttu svörin á minnið. Í stað þess að nemendur endursegi upplýsingar þá eiga þeir að 

leggja mat á þær í heimspekilegum samræðum til að komast að einhverju sem þeir vissu 

ekki áður (Dewey, 2000a, 312-313).   

Nemendur þyrstir í þekkingu. Þótt þeir fái ekki að vita rétta svarið frá kennaranum þá 

hefur það ekki neikvæð áhrif á námsvilja þeirra. Þvert á móti valdeflir það nemendur að 

átta sig sjálfir á svörunum og að finna, að þeirra vel rökstuddu svör geta vel staðist skoðun. 

Spurningar vakna um viðfangsefnið sem fengist er við, og nemendur reyna sitt besta til að 

svara þeim. Góður kennari hugar að því að nemendur fari ekki í marga hringi, heldur 

komist áleiðis í þekkingarleit sinni. Spurningarnar ættu að stuðla að framvindu efnisins, og 

kennarinn ætti að hlúa að því að nemendum miði vel áfram. Í lok kennslustunda ætti 

nemendum að finnast þeir hafa komist eitthvað áleiðis. Þeir ættu samt að vera enn 

spenntari fyrir næstu kennslustund þegar hægt verður að vinna áfram með óleyst efni 

(Dewey, 2000a, 313-314). Dewey (2000a) segir „að leiðin til að vekja hugann, að vekja 

hann til virkni í hverju einstöku tilviki, sé að ganga úr skugga um að fyrri kennslustundir 

hafi skilið eftir varanlega löngun til að halda áfram“ (315). 
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Lokaorð 

Í þessari ritgerð hef ég fært rök fyrir mikilvægi þess að efla hugsun nemenda í 

skólastofunni. Það er nemendum í hag og samfélaginu í heild sinni. Nemandinn fær tól í 

hendurnar til að blómstra á eigin forsendum. Hann er gæddur fjölþættri hugsun og fær 

tækifæri til að beita henni í ólíkum hugsunarleikjum. Nemandinn er hvattur til að velja 

sjálfan sig og móta líf sitt eftir eigin höfði. Hann er þó um leið minntur á gagnsemi 

rökræðunnar og að hlúa að heildinni. Í rannsóknarsamfélagi kemur bersýnilega í ljós að 

með vitrænu samtali er hægt að finna góð rök fyrir ólíkum skoðunum. Það er ekkert eitt 

rétt svar, heldur þarf að leggja mat á ólík verðmæti og taka síðan ákvörðun um hvað ber að 

gera. Í námi skiptir meira máli að nemendur fái að taka virkan þátt í rannsóknarferlinu sem 

leiðir þá að svari frekar en að þeir finni „r tta svarið“. Þannig má hlúa að því að eðlislæg 

forvitni nemenda fái útrás og að hugsun þeirra sé virk fremur en óvirk og að hugsunin 

eflist, stig af stigi. Nemendur efla borgaravitund sína með því að sitja sem jafningjar við 

sama borð og takast á við spurningar sem varða líf þeirra og framtíð. Von mín er sú að með 

því að hleypa börnum snemma að borðinu (eða út á gólf ef því er að skipta), þar sem þau fá 

tækifæri til að tjá sig um lífið og tilveruna, þá auki það líkur á lýðræðislegri þátttöku þeirra 

í samfélaginu í framtíðinni. Ég get þó ekki vitað með vissu að það muni gerast, enda er 

gengi þeirra eftir að skólagöngunni lýkur eitt af því ómælanlega í skólakerfinu. Þó er þess 

virði að gefa hugsjóninni talsvert vægi vegna þess að þannig má efla hugsun fólks. Það 

gæti nýst því til að láta frekar stýrast af vel rökstuddum skoðunum heldur en fordómum og 

hugsunarvillum. 

 

  



 

46 

 

Heimildaskrá 

Arnar Þ r Ing lfsson. (2019). „ enntamál eru ekki geimvísindi“. mbl.is. 

https://www.mbl.is/frettir/innlent/2019/06/07/menntamal_eru_ekki_geimvisindi/ 

Buckley, J. (2016). Thinkers´ Games: Making Thinking Physical. The Philosophy Man Ltd. 

Buckley, J. og Bigglestone, T. (2016). Philosophy Circles: How to Embed P4C in Your Curriculum. The 

Philosophy Man Ltd. 

Dagur B. Eggertsson. (2021). Nýja Reykjavík: Umbreytingar í ungri borg. Veröld. 

Dewey, J. (2000a). Hugsun og menntun. Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Dewey, J. (2000b). Reynsla og menntun. Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. 

Elín Margrét Böðvarsdóttir. (2019, 3. desember). Kynnti aðgerðir til að bregðast við niðurstöðum PISA-

könnunar. Visir.is. https://www.visir.is/g/2019808819d 

Erna Mist. (2022, 3. mars). Áminning um auðlindir. Morgunblaðið. 

https://www.mbl.is/mogginn/bladid/innskraning/?redirect=%2Fmogginn%2Fbladid%2Fgrein%2F18

03257%2F%3Ft%3D645292276&page_name=grein&grein_id=1803257 

Gardner, H. (2011). The Unschooled Mind: How Children Think and How Schools Should Teach. Basic 

Books. 

Greene, M. (1973). Teacher as stranger: Educational philosophy for the modern age. Wadsworth. 

Guðrún Hálfdánardóttir. (2019a, 19. september). Ráðgáta fremur en leiðarvísir. mbl.is. 

https://www.mbl.is/frettir/burdargrein/2019/09/19/radgata_fremur_en_leidarvisir/ 

Guðrún Hálfdánardóttir. (2019b, 8. október). Viðvarandi slakur árangur er óviðunandi. mbl.is. 

https://www.mbl.is/frettir/burdargrein/2019/10/08/vidvarandi_slakur_arangur_er_ovidunandi/ 

Harari, Y.N. (2022, 23. mars). Yuval Noah Harari announcing pre-teen series ´Unstoppable Us´ at 

Bologna Children´s Book Fair. [myndband] YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=lGGBEG35b_M&t=972s 

Henry Alexander Henrysson og Páll Skúlason. (2014). Hugleiðingar um gagnrýna hugsun. Háskólaútgáfan. 

Jóhann Björnsson. (2014). 68 æfingar í heimspeki. Námsgagnastofnun. 

Jóhann Björnsson. (2021). Þurfalingar eða virkar og gerandi verur? Hugleiðing um menntun, tilgang og 

tilvistarverkefni. Tímarit um uppeldi og menntun, 2021(Árg. 30, Nr. 2), 29-43.   

https://doi.org/10.24270/tuuom.2021.30.6 

Lipman, M. (2003). Thinking in Education. Cambridge University Press. 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2011). Aðalnámskrá grunnskóla 

2011. grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf (mms.is) 

Millon, I. og Brenefier, O. Training in Philosophical Practice. Institute of Philosophical Practice. 

https://www.pratiques-philosophiques.com/eng/texts/37-training 

OECD. (2016, 6. desember). How does PISA help education reform? The cases of Germany & Brazil. 

[myndband]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=-xpOn0OzXEw 

OECD. (2019). PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do. https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/8eebc6ccen.pdf?expires=1646245035&id=id&accname=guest&checksum=77

F4ECBB82A5A6632386E519549E168A 

Páll Skúlason. (2011, 26. ágúst). Er hægt að kenna gagnrýna hugsun? Heimspekivefurinn. 

https://heimspeki.hi.is/?p=318267-92. 

Páll Skúlason. (1988). Hugmynd mín um heimspeki. Hugur. 79-88. 

https://doi.org/10.24270/tuuom.2021.30.6
https://vefir.mms.is/namsmat/pdf/grunnskoli_greinanamskrar_netutgafa_2013.pdf


 

47 

 

Perie, M., Baker, D.P. & Bobbitt, S. (1997). Time Spent Teaching Core Academic Subjects in Elementary 

Schools: Comparisons Across Community, School, Teacher, and Student Characteristics. 97293.pdf 

(ed.gov) 

Robinson, K. (2006, febrúar). Do schools kill creativity? [myndband] TED. 

https://www.ted.com/talks/sir_ken_robinson_do_schools_kill_creativity?language=en 

Schleicher, A. The case for 21st-century learning. OECD.org. 

https://www.oecd.org/general/thecasefor21st-centurylearning.htm 

Sigrún Aðalbjarnardóttir. (2007). Virðing og umhyggja: Ákall 21. aldar. Heimskringla. 

Skilaði fénu til eigandans. (2005, 21. apríl). Fréttablaðið. 

https://timarit.is/page/3761503#page/n89/mode/2up 

Snyder, T. (2017). On Tyranny: Twenty Lessons From The Twentieth Century. Penguin Random House.  

Stjórnarráð Íslands. (2021). Viðmiðunarstundaskrá grunnskóla – tillaga að breytingum.  

https://samradsgatt.island.is/oll-mal/$Cases/Details/?id=2749 

Stjórnarráðið. (2019). OECD Economic Surveys ICELAND. OECD Publishing. 

https://www.stjornarradid.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=2596438b-d87b-11e9-944a-005056bc4d74 

 

 

 

https://nces.ed.gov/pubs/97293.pdf?fbclid=IwAR1tvBbgAscH_XeW2Wl_WFBgL6INtOls8NrP2ZC74VFbPc7cCxsuRnco73o
https://nces.ed.gov/pubs/97293.pdf?fbclid=IwAR1tvBbgAscH_XeW2Wl_WFBgL6INtOls8NrP2ZC74VFbPc7cCxsuRnco73o

