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Ágrip 
Eftirfarandi ritgerð fjallar um menntunarhugtakið. Um það verður fjallað út frá 

sjónarhóli nemenda í grunnskólum. Sjónum verður sérstaklega beint að andstæðu 

menntunar eða afmenntunar. Þá verður leitast við að rýna í  þrjár menntakenningar með 

hliðsjón af kenningunni um afmenntun og varpa gagnrýnu ljósi á aðalnámskrá 

grunnskóla.  

Menntunarhugtakið verður skilgreint út frá þremur menntakenningum, 

mannkjarnakenningu Guðmundar Finnbogasonar og Páls Skúlasonar, reynslukenningu 

John Dewey og hamingjukenningu Nel Noddings. Þá verða markmið aðalnámskrár 

grunnskóla borin saman við markmið kenninganna. Það lítur út fyrir að markmið 

aðalnámskrár snerti ekki raunverulega stöðu allra nemenda heldur miðist við nokkuð 

einsleitan nemendahóp sem nýtur velgengni í bóklegum fögum. Hinir öðlast ekki 

menntun heldur stundum afmenntun.  

Birtingarmyndir afmenntunar innan grunnskólans eru í formi ‚sjúkdómseinkenna‘ hjá 

nemendum, til dæmis námsleiða, kvíða eða táknbundins ofbeldis. Þau einkenni gefa til 

kynna að það þurfi að huga betur að grunninum. Fjallað verður um afmenntun út frá 

þremur sjónarhornum. Í fyrsta lagi út frá sambandi nemanda og námsefnis, í öðru lagi út 

frá félagslegu sambandi og í þriðja lagi út frá samhengi skóla og samfélags og áhrifum 

þess á nemandann.  

Tilraun verður gerð til þess að leita orsaka afmenntunarinnar með því að rýna aftur í 

kenningarnar í ljósi afmenntunar. Gagnrýni umfjöllunarinnar beinist að viðhorfum sem 

annarsvegar birtast í aðalnámskrá grunnskóla og hinsvegar birtast þau í þvingunum hins 

hefðbundna náms. Að lokum verða færð fyrir því rök að kenning Noddings um 

hamingjuna og hugmynd Deweys um lýðræðislegan lífsmáta eigi fullt erindi inn í 

aðalnámskrá og geti jafnvel unnið gegn afmenntun.   
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Abstract 
This essay explores the concept of education from the standpoint of students in primary 

schools. The focus will be on the difference between education and mis-education. 

Three educational theories will be discussed with a critical view on the national 

curriculum for primary schools in Iceland.  

The concept of education will be defined by three educational theories, Páll 

Skúlason’s and Guðmundur Finnbogason’s combined theory of human nature, John 

Dewey’s theory of experinece and Nel Noddings’s theory of happiness. Then the aims 

of the national curriculum are compared with the aims of these educational theories. It 

appears that the aims of the national curriculum are not in line with the circumstances of 

all students but concern rather homogenous group of students that succeed in academic 

study. The others do not get educated but rather, mis-educated.  

The manifestation of mis-education within the primary schools appears like a 

syndrome for example boredom, anxiety or symbolic violence. This suggests that the 

fundamental basis on which education is meant to rest needs more attention. Mis-

education will be discussed from three angles. Firstly the connection between a student 

and the subject, secondly the students social connection and thirdly the connection 

between school and society and it’s effect on the student.   

An attempt will be made to look for some causes for mis-education by studying the 

theories considering the idea of mis-education. The critique is directed at the ideas that 

appear in the national curriculum and in the oppression of conventional education. 

Finally, it is argued that Noddings’s theory of happiness and Dewey’s idea of a 

democratic way of life should be adopted as a theoretical basis for the national 

curriculum. 
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Formáli 
 

Það var kapphlaup hjá froskunum. Þeir kepptust um það hver næði að klífa háan turn. 

Þeir voru margir sem tóku þátt í keppninni og fjölmargir áhorfendur voru mættir til leiks 

að hvetja þá. Áhorfendum brá í brún þegar þeir sáu turninn og hugsuðu með sér, „þetta 

gengur aldrei“. Þeir hristu höfuðið og tautuðu hver við annan, „þetta getur enginn“. Þeir 

voru farnir að hrópa að keppendum, „þið náið þessu aldrei“. Áhorfendur virtust hafa rétt 

fyrir sér. Froskarnir helltust úr lestinni einn af öðrum og duttu niður, enda turninn 

óheyrilega hár. En það var einn froskur sem komst alla leið upp á topp. Einn froskur 

sem gafst ekki upp. Þegar hann kom til baka var hann spurður hvernig í ósköpunum 

hann fór eiginlega að þessu. Þá kom í ljós að froskurinn var heyrnarlaus.1  
Stundum er eins og því námi sem fer fram innan skólanna svipi til þessarar 

dæmisögu og nemendum færi betur á að vera bæði heyrnarlausir og blindir. Oft á tíðum 

takmarkar skólinn nemendur sína, setur þeim skorður og gefur þeim skilaboð um hvað 

sé raunhæft fyrir þá að reyna í lífi sínu. ‚Raunhæfa‘ matið er svo byggt á trú eða vantrú 

skólans á möguleika nemenda sinna. Skólinn er hins vegar byggður af mannfólki og 

manngerðum hugmyndum. Þær má því byggja og afbyggja eftir þörfum hverju sinni. 

Þegar ég velti fyrir mér hvað ég ætti að skrifa um í þessari ritgerð var ég undir 

sérstökum álögum bókarinnar Reynsla og menntun eftir John Dewey. Þar gagnrýnir 

hann hið hefðbundna þvingandi nám sem tíðkast innan grunnskólanna. Undir 

handleiðslu leiðbeinenda tók ég töluverðan tíma í að velta fyrir mér hvernig ég gæti 

unnið með þær hugmyndir sem ég hafði. Það sem var mér hugleikið var sú staðreynd að 

markmið aðalnámskrár grunnskóla eru ekki í takt við raunveruleikann sem tíðkast innan 

grunnskólanna heldur útópískt plagg um draumkenndar væntingar. 

Þegar ég les aðalnámskrá grunnskóla, almenna hlutann þá hljómar hún afskaplega 

vel í mínum eyrum. Borgarar sem hefðu tileinkað sér það sem aðalnámskrá grunnskóla 

boðar  hljóta að vera fyrirmyndarborgarar. Hinsvegar þegar ég tek þátt í samfélaginu sé 

ég oft á tíðum ekki afrakstur þessara hugmynda. Ég sé margt fólk sem er mjög óánægt, 

                                                 
1 Þessi saga hefur gengið manna á milli í emailum á netinu.  
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bæði í starfi sínu og einkalífi. Ég sé hrópandi óréttlæti á marga vegu. Ein birtingarmynd 

þess er til að mynda misskipting auðs sem er mun sýnilegri eftir þau áföll sem dunið 

hafa á þjóðinni síðustu tvö ár. Óheiðarleikinn virðist sigra. Ég sé heldur ekki 

mannvirðingu í lýðræðinu heldur sýnist mér að það heyrist best í þeim sem hrópar hæst. 

Ég sé ekki yfirvegun, rökræðu og samvinnu, heldur hraða, samkeppni og hagsmunapot. 

Þar eru þeir sem flestu tengslin hafa, best settir. Yfirleitt byggja þessi tengsl á 

gagnkvæmu hagsmunapoti „ég kem þér lengra ef þú kemur mér lengra“ – íslensku 

vinatengslin. Þetta má hinsvegar ekki ræða. Tabúin virka nefnilega þannig; ef það sem 

er slæmt eða neikvætt er ekki rætt – þá er það ekki til.  

Leiðbeinandi minn benti mér á grein eftir Pál Skúlason, „Menntun og stjórnmál“. Ég 

settist með þessa grein og las hana nokkrum sinnum. Það tók mig nokkurn tíma að átta 

mig á henni en smám saman náði ég tengingu við hana. Í lok ritgerðar þegar ég var að 

vinna heimildaskrá dró ég þessa grein fram og las hana aftur. Í það skiptið var hún mjög 

skýr. Nú sé ég að þessi grein hefur haft mun meiri áhrif á mig og þróun ritgerðarinnar 

en ég gerði mér grein fyrir.  

Menntun mín á sviði óhefðbundinna lækninga litar efnistökin og áhuga minn á 

sjúkdómseinkennum sem afleiðingar af dæmandi umhverfi. Mataræði, hreyfing og 

jákvætt hugarfar eru ekki einu forvarnirnar gegn bæði andlegum og líkamlegum 

sjúkdómum sem hafa ber í huga. Uppeldi og félagslegt umhverfi er einnig mikilvæg 

breyta sem getur bæði veikt eða styrkt einstaklinga. Seinna lærði ég í femínískri 

heimspeki að það eru hefðirnar – sem oft þykja svo sjálfsagðar að þær eru jafnvel ekki 

gagnrýndar – sem geta veikt einstaklingana innan samfélagsins. Viðhorfin eru 

jarðvegurinn, manneskjurnar eru uppsprettan og sjúkdómseinkennin eru 

fórnarkostnaður af sýktum viðhorfum eða eðlileg viðbrögð einstaklinga við óeðlilegu 

umhverfi. Sjúkdómseinkennin benda til þess að hlutirnir virki ekki rétt. Á þann hátt eru 

þau leiðbeinandi. Þá þarf að leita orsakar svo ekki þurfi að fórna þeim sem bera 

afleiðingarnar; eða einkennin. Spurningin um það hvort grunnskólinn gæti hugsanlega 

verið svar við allmörgum skaðlegum viðhorfum sem við búum við og hefur slæm áhrif 

á heilsu okkar og hamingju, fór að verða meira lifandi.  

Ég vil taka fram að ég tel fullvíst að innan íslenskra grunnskóla fari í flestum 

tilfellum fram mjög metnaðarfullt starf. Það koma hinsvegar reglulega fram fullorðnar 

manneskjur sem gera grein fyrir erfiðri skóladvöl sinni í grunnskóla og sú reynsla 
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veldur fólki ýmsum sálarflækjum langt fram á fullorðinsár og jafnvel alla ævi. Þessum 

veruleika ber ekki að afneita, heldur leita lausna.  

Í þessari ritgerð verður ekki fjallað um einstaka skóla eða einstakar kennsluaðferðir. 

Hér er fyrst og fremst verið að fjallað almennt um þau viðhorf sem tengjast 

grunnskólamenningunni og hvers konar viðhorf eru líklegri til að gefa nemendum 

menntandi reynslu. Hugsanlega mætti minnka töluvert kostnað af bæði andlegum og 

geðrænum kvillum með því að huga betur að menntandi þáttum nemenda í 

grunnskólum. Þá mætti einnig virða manngildi einstaklinga og styrkja samfélagslegt 

rými þeirra og vinsemd meðal fólks með skýrari menntun í grunnskólum. 

Leiðbeinandi minn benti mér á að ég þyrfti að gera það upp við mig fyrir hvern ég 

væri að skrifa. Í fyrstu hugsaði ég með mér að það væru fyrst og fremst kennarar sem 

myndu hafa áhuga á inntaki ritgerðarinnar þar sem það snertir starf þeirra. Hinsvegar er 

grunnskólanám og menntun mál sem hefur áhrif á alla þjóðina. Þá eru foreldrar nær 

börnum sínum og þekkja þau betur en kennararnir. Það veldur líka foreldrum áhyggjum 

og vanlíðan þegar barnið þeirra passar ekki inn í það box sem grunnskólinn úthlutar 

nemendum sínum. Sú stefna grunnskólans að gera nemendur að jaðartilfellum særir allt 

samfélagið. Foreldrar eiga einnig mest undir skólunum og eru umboðsmenn barna 

sinna. Það er líka orðið viðurkenndara nú að foreldrar eru stærsta breytingarafl 

skólanna. Þess vegna hugsaði ég með mér að skrifa þessa ritgerð fyrir foreldra.  
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Þakklæti 
Það óx mér verulega í augum að skrifa þessa ritgerð. Þegar ég fór af stað í vinnuna við 

ritgerðina hugsaði ég því með mér að ég þyrfti heilan her af stuðningsmönnum ef ég 

ætlaði yfir þetta fjall. Ég fékk bæði andlegan og vitsmunalegan stuðning víða og vil því 

þakka þeim sem stóðu við bakið á mér.   

Fyrst vil ég þakka vinum, vinnufélögum og grunnskólakennurum fyrir bæði stuðning 

og lærdómsríkt spjall. Ég þakka Ragnheiði Sigurðardóttur og Margréti Guttormsdóttur 

fyrir bæði andlegan og vitsmunalegan stuðning. Næst vil ég þakka vinkonu minni, 

Steinvöru Haraldsdóttur fyrir yfirlestur og góðar athugasemdir um málfar í ritgerðinni. 

Héðni Unnsteinssyni vil ég þakka sérstaklega fyrir gott samtal. 

Leiðbeinandi minn var Ólafur Páll Jónsson og honum er ég mjög þakklát fyrir að 

gefa sér góðan tíma í aðstoð við að komast vel af stað. Hann sýndi mér mikla þolinmæði 

og virtist ekki missa trúna á að þetta tækist þrátt fyrir að sjálf væri ég full efasemda. 

Vandaðar athugasemdir og leiðbeinandi tillögur voru afar hjálplegar. Sigríði 

Þorgeirsdóttur vil ég líka þakka fyrir frábærar athugasemdir og tillögur. 

Að síðustu vil ég þakka fjölskyldu minni sem gaf mér töluverðan tíma. Börnunum 

mínum, Birnu og Loga Fannari fyrir að láta sig hafa andlega fjarveru móður sinnar. 

Móður minni Ingibjörgu Einarsdóttur fyrir að koma stundum til Reykjavíkur til að sjá 

um heimilið fyrir mig í fríum sínum svo ég gæti nýtt kvöldin á bókasöfnum og föður 

mínum Hreini Guðvarðarsyni og frænku Maríu Sigmundsdóttur fyrir yfirlestur og að 

leiðrétta villur.  
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Inngangur 
Eftirfarandi ritgerð fjallar um menntunarhugtakið í grunnskólum á Íslandi. Saga íslenska 

menntakerfisins er ekki ýkja löng. Fræðslulögin voru fyrst sett árið 1907. Þá komu 

fyrstu drög að Aðalnámskrá grunnskóla út árið 1948. Frá þeim tíma til dagsins í dag 

hefur hún verið endurbætt þrisvar sinnum.2 Í þau skipti sem námskráin var endurbætt og 

gefin út aftur þá hlýtur spurningin um hvort menntakerfið væri á réttri leið að hafa 

brunnið á höfundum hennar. Eru börnin að fá það sem þau eiga skilið? 

Í ritgerðinni verður athyglinni einungis beint að grunnskólanum og aðalnámskrá 

grunnskóla. Þar er grunnurinn lagður að frekari menntun nemenda og því áríðandi að 

vandað sé til verka. Í grunnskólanum þarf að fara fram sú grundvallarmenntun sem 

grunnskólanemendur eiga heimtingu á. Til afmörkunar á efninu verður viðfangsefnið að 

mestu skoðað með hagsmuni nemenda að leiðarljósi, en þeir samtvinnast við almenna 

samfélagshagsmuni.  

Í aðalnámskrá grunnskóla birtist fögur mynd og ósk um gott samfélag. Það er samt 

eins og eitthvað vanti. Hún virðist ekki snerta hluta af þeim raunveruleika sem 

fyrirfinnst innan skólanna. Sá hluti nemenda sem lítur út fyrir að séu sniðgengnir birta 

vanmátt sinn í ákveðinni sjúkdómsmynd sem bendir til þess að það þurfi að huga betur 

að grunninum. Sjúkdómseinkenni3 þessara nemenda birtast meðal annars í mynd 

námsleiða og táknbundins ofbeldis.4   

aðalnámskrá grunnskóla skapar grunninn sem skólastarfið hvílir á. Í henni er útfærsla 

á því hvernig grunnskólalögum skuli framfylgt. Kennarar eru því bundnir af því að 

fylgja markmiðum aðalnámskrár. Hún setur línurnar fyrir hvað skuli kenna og þangað 

sækja kennarar viðmiðið fyrir kennsluna. Kennarar eru því tenging frá Aðalnámskrá til 

námsefnis til nemenda. Aðalnámskrá setur skólastarfi ákveðnar skorður og gefur 

kennara rammann til þess að spila úr þeim efniviði sem hann hefur í höndum. Hún setur 
                                                 
2 Loftur Guttormsson,  Jón Torfi Jónasson og Helgi Skúli Kjartansson. Almenningsfræðsla á Íslandi 

1880-2007,  2007. (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008) 
3 Wolfgang Edelstein notar þetta hugtak í grein sinni „Tvenns konar æska“ sem vitnað verður til hér í 

kafla 2. Í ritgerðinni verður þetta hugtak notað yfir einkenni nemenda. Það má spyrja hvort ástæða sé 
til þess að sjúkdómsvæða einkennin og hvort með því sé verið að varpa ábyrgðinni af umhverfinu sem 
orsakar einkennin á einstaklingana sem bera einkennin. Með notkun á þessu hugtaki á Edelstein við að 
þetta séu sjúkdómseinkenni á sjúkum jarðvegi og honum þarf að huga að.Hér er verið að skoða þann 
sýkta jarðveg sem einkennin spretta upp úr. Einkenni nemenda eru eðlileg viðbrögð einstaklinga við 
óeðlilegu umhverfi þeirra.  

4 Táknbundið ofbeldi. Þýðing á hugtakinu symbolic violence sem Pierre Bourdieu setti fram til skýringar á 
misskiptri félagslegri viðurkenningu. Þetta hugtak verður skýrt betur í kafla 2.  
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líka stefnuna í hvaða átt nemendum skuli beint og hvers konar gildi þeir ættu að læra. 

Viðhorfin sem birtast í aðalnámskrá grunnskóla hafa þar af leiðandi áhrif á bæði starf og 

skipulag kennarans. Þess vegna verður spjótunum beint að aðalnámskrá grunnskóla 

þegar leitað er svara við því hver uppspretta afmenntandi viðhorfa er.  

Niðurstaða ritgerðarinnar er meðal annars gagnrýni á aðalnámskrá í ljósi 

menntunarkenninganna þriggja. Gagnrýni á aðalnámskrá grunnskóla felst í því; 

• að hún einkennist af bæði fjarlægu og þvingandi viðhorfi gagnvart 

nemendum. 

• að hún stuðlar að því að staðsetja nemendur og hæfileika þeirra í 

stigveldi, meðal annars með kröfunni um samanburðarhæft námsmat. 

• að hún leitist við að uppfylla þarfir atvinnulífsins á kostnað þess að huga 

að persónu nemendanna sjálfra.  

• að hún er ofhlaðin markmiðum og skerðir þannig frelsi bæði kennara og 

nemenda. 

• að hún er stefnulaus. Markmið innan hennar vinna jafnvel gegn hvert 

öðru. 

• að hún veki meðal annars ótta hjá nemendum með markmiðum sem 

snerta ekki veruleika þeirra. 

Ferðalag ritgerðarinnar að þessari niðurstöðu hefst á spurningunni; hvað er menntun? Er 

nægilegt að eitthvað hafi gerst innan skólans til þess að það teljist menntun? Eða tengist 

menntun kannski ekkert frekar skóladvöl en annarskonar dvöl í lífinu? Til að leita 

skýringa á hugtakinu menntun verður leitað í smiðju nokkurra heimspekinga, einkum 

þeirra Páls Skúlasonar,5 Guðmundar Finnbogasonar,6 John Dewey7 og Nel Noddings.8 

Menntakenningar þeirra verða kynntar til sögunnar og grunnskólinn skoðaður í ljósi 

kenninganna.  

Ritgerðin skiptist í fjóra hluta. Í fyrsta hlutanum kemur fram gagnrýni á 

menntahugtakið sjálft og hvernig það er skilið. Þá eru kynntar til sögunnar nokkrir 
                                                 
5 Páll Skúlason. Fæddur 1945 á Akureyri. Hann er íslenskur heimspekingur og fyrrverandi rektor Háskóla 

Íslands.   
6 Guðmundur Finnbogason. Fæddur 06.06 árið 1873 á Arnarstapa við Ljósavatn – dáinn 17.07 árið 1944. 

Hann var bæði heimspeki- og sálfræðimenntaður. Guðmundur rannsakaði mikið og skrifaði um 
menntamál.   

7 John Dewey. Fæddur 20.10 árið 1859 – dáinn 01.06 árið 1952. Hann var bandarískur heimspekingur, 
sálfræðingur og uppeldisfrömuður.   

8 Nel Noddingss. Fædd árið 1929. Bandarískur femínisti og menntaheimspekingur.    
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aðlaðandi þættir þriggja menntakenninga og að lokum eru þeir bornir saman við 

markmið aðalnámskrár grunnskóla. Í öðrum hluta er raunveruleiki skólanna til 

umfjöllunar. Þá er eingöngu litið á hugsanlega afmenntandi þætti grunnskólans og 

afleiðingar þeirra sem eru mismunandi ‚sjúkdómseinkenni‘nemenda. Í þriðja hluta eru 

kenningarnar skoðaðar betur með hliðsjón af þeirri afmenntun og ‚sjúkdómseinkennum‘ 

sem fjallað var um í öðrum kafla. Samhljómur við aðalnámskrá er einnig athugaður í 

því samhengi.  

Í fyrsta kafla er leitast við að finna skilgreiningu á hugtakinu menntun. Þá verður 

kynnt gagnrýni Páls Skúlasonar sem beinist að skorti á skilgreiningu á hugtakinu 

menntun. Þar á eftir eru þrjár menntakenningar kynntar til sögunnar: Í fyrsta lagi 

mannkjarnakenningin sem byggð er á gagnrýni Páls, ljóði eftir Stephan G. Stephansson9 

og hugmyndum Guðmundar Finnbogasonar. Í öðru lagi reynslukenning Johns Dewey 

og í þriðja lagi hamingjukenning Nel Noddings. Í kenningunum verða skilgreindar bæði 

hugmyndir og hugtök sem verða notuð við að skoða viðfangsefni næsta kafla. Þá verður 

lýðræðishugmyndin skoðuð í ljósi bæði reynslu- og hamingjukenningarinnar. Að lokum 

er athugað hvernig markmið aðalnámskrár grunnskóla ríma við markmið kenninganna 

þriggja.  

Annar kafli fjallar um afmenntandi þætti innan grunnskólans. Þá þætti sem veikja 

nemendur og framkalla hjá þeim ‚sjúkdómseinkenni‘. Sá kafli skiptist í þrennt; í fyrsta 

lagi er fjallað um samband nemenda og námsefnis, í öðru lagi er fjallað um félagslegt 

samband nemenda og í þriðja lagi er fjallað um samband skóla og samfélags og áhrif 

þess á nemendur.  

• Þau einkenni sem neikvætt samband nemenda og námsefnis orsaka eru meðal 

annars námsleiði og skortur á skapandi hugsun.  

• Þeir þættir sem veikja nemendur í félagslegu tilliti eru til dæmis misskipt 

félagslegt vald, tengslaleysi og skortur á viðurkenningu. Of mikil stjórnun og 

agi getur einnig haft slæm áhrif á nemendur. Þeir þættir geta orsakað margs 

konar sálræn einkenni, eins og streitu og kvíða.  

                                                 
9 Stephan G. Stephansson.  Fæddur 03.10 árið 1853 á Kirkjuhóli í Skagafirði – dáinn 09.08 1927 í Alberta 

í Kanada. Þekktur fyrir ljóð sín og skrif. 
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• Að síðustu geta ýmsir þættir sem tilheyra samspili10 á milli skóla og 

samfélags, skaðað nemendur. Það á meðal annars við þegar skólar taka við 

kröfum úr samfélaginu sem eru fjarlægar nemendum, til dæmis úr 

atvinnulífinu og reyna að þvinga nemendur til þess að uppfylla væntingar 

þess. Þær aðgerðir fara jafnvel fram án þess að þarfir eða hagsmunir 

nemendanna sjálfra séu hafðir í fyrirrúmi. Slík aðferð klýfur líf nemenda og 

kennir þeim að leita að tilgangi lífsins á öðrum tíma og öðrum stað. 

Í þessum kafla eru menntunarkenningarnar þrjár hafðar til hliðsjónar við að skýra þann 

jarðveg sem skapar einkennin. Þá þykir sýnt að sjúkdómseinkennin eru ekki einangruð 

við skóladvölina heldur fylgja þau nemendum áfram í gegnum lífið.  

Þriðji kaflinn skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er gerð grein fyrir markmiðssetningu 

út frá hugmyndum Johns Dewey. Þær hugmyndir fléttast svo við efni næstu tveggja 

kafla. Þá er kynnt hugmyndin um skapandi augnablik í ljósi hugmynda Deweys. Þar er 

rýnt í merkingu þeirrar hugmyndar Deweys að menntunin veiti fullnægju í þeirri andrá 

sem hún er fengin. Þar menntast nemendur á stað og stund – hér og nú og kennari mætir 

nemanda  þar sem hann er staddur, frjáls frá utanaðkomandi kröfum. Í kjölfarið verður 

fjallað um andstæðu skapandi augnablika – þvinganir. Þeir heimspekingar sem stuðst 

hefur verið við í ritgerðinni eru einróma sammála um að nemendur menntist ekki með 

þvingandi aðgerðum.  

Í fjórða kafla verður leitað eftir svörum í hamingjukenningunni við afmenntuninni. 

Samhljómur hamingjukenningar við aðalnámskrá verður einnig kannaður. Þá verður 

kafli um lýðræðishugmyndir reynslu- og hamingjukenningar til frekari umfjöllunar. 

Dregnar verða saman lýðræðishugmyndir sem þegar hafa komið fram í ritgerðinni og 

fjallað verður um þær í öðru samhengi. Að síðustu verður í kafla um aðalnámskrá 

grunnskóla dregin saman sú gagnrýni á aðalnámskrá sem kemur fram í ritgerðinni og 

lagðar til hugmyndir sem gætu hugsanlega skapað það viðhorf sem virðist skorta í 

námskrána. 

                                                 
10 Samspil er hugtak sem John Dewey notar og verður skýrt betur í Kafla 1. 
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Kafli 1 
 

1 Hvað merkir hugtakið menntun? 
Spurningin: „hvað merkir hugtakið menntun?“ er líkleg til að framkalla ólík svör hjá 

mismunandi fólki. Hún leiðir hugann að öðrum spurningum, til að mynda; hvernig 

manneskjur vill fólk vera? Hvað vill fólk vita, kunna eða geta? Hvernig hugarfar vill 

fólk öðlast? Á hvaða grunni vill fólk byggja samskipti sín? Í hvers konar samfélagi vill 

fólk búa? Til þess að þekkja svörin við þessum mikilvægu spurningum er nauðsynlegt 

að skilgreina hugtakið menntun.  

Ef litið er til fortíðar má sjá að saga almennrar menntunar eða fræðslu á Íslandi er 

ekki löng.11  Árið 1907 voru sett lög sem leggja grunninn að því skólakerfi sem við 

höfum í dag. Þá þótti tíðindum sæta ef menn sóttu nám umfram grunnnám og var það 

aðeins í boði fyrir útvalda. Lestrarhestar voru af mörgum taldir letingjar og viðhorfið 

bókvitið verður ekki í askana látið nokkuð algengt. Karlmenn voru oft ekki taldir menn 

með mönnum nema þeir væru líkamlegir verkmenn og verkin voru látin tala. Á þeim 

tíma vissi enginn hvert menntun myndi leiða þjóðina þegar fram liðu stundir. Í dag, 

hundrað árum seinna, er menntun orðin almenn. Á Íslandi er læsi nánast hundrað 

prósent og upplýsingaflæði mun betra en nokkur hefði getað ímyndað sér einni öld fyrr. 

Í þá daga er ólíklegt að menn hafi gert sér í hugarlund að hundrað árum seinna, byggju 

allflestir íslendingar í glæsihúsum, með nóg að borða og afar hátt menntunarstig en 

þjóðin næstum gjaldþrota. Þá vissi enginn að menntun eða fræðsla gæti verið það 

tvíeggjaða sverð sem komið hefur í ljós.  

Það höfðu ekki allir jafn mikla trú á upplýsingunni og þeirri þróun sem orðið hefur í 

samfélögum sem talin hafa verið byggð upp á ‚menntunarlegum grunni‘. Til dæmis 

                                                 
11 Loftur Guttormsson,  Jón Torfi Jónasson og Helgi Skúli Kjartansson. Almenningsfræðsla á Íslandi 

1880-2007,  2007. (Reykjavík: Háskólaútgáfan, 2008) 
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deildu Horkheimer og Adorno12 harkalega á þróun iðnaðarmenningar og upplýsingar. 

Þeir töldu iðnaðarlist svo sem tónlist, bíómyndir og fleira sem eingöngu er hugsað í 

formi söluvöru og glatar því sálinni, hafa of mikið vald yfir lífi fólks og héldu því fram 

að það hefði jafnvel sömu afleiðingar á borgarana, að hjarðeðlið ykist og sálin glataði 

persónuleikanum. Þá töldu þeir markaðshyggjuna hafa þær afleiðingar að líf fólks 

þróaðist frá heildstæðum veruleika til klofins veruleika þar sem líf hvers einstaklings 

klofnaði niður í mörg aðskiljanleg svið.  

Það er til einskins að vona að þessi sjálfs-mótsagnarkennda, molnandi „manneskja“ 
muni ekki endast í kynslóðir, að kerfið hljóti að hrynja vegna slíks sálfræðilegs 
klofnings, eða að þessi svikuli staðgengill hinnar stöðnuðu myndar af 
einstaklingnum muni sjálfur verða óbærilegur fyrir mannkyn. 13     

Þeir höfðu áhyggjur af hnignun manneskjunnar í þróun upplýsingar, markaðs- og 

tæknihyggju. Það er ekki ólíklegt að margir hafi hugsað á svipuðum nótum nú eftir að 

efnahagshrunið dundi yfir Ísland. Hvað varð um manneskjuna? Hrunið er kannski 

tækifæri til þess að endurvekja hana?  

Hugarfar sem þróast af aukinni menntun eða fræðslu hefur í dag leitt okkur á slóðir 

sem þótt hefðu hégómi einn um 1900 og trúlega meira en það - græðgi. Hégóminn og 

græðgin hafa leitt, ekki bara Íslendinga heldur hinn vestræna heim14 í raunverulegan 

sýndarheim þar sem tekist hefur að versla með fjármagni sem hreinlega er ekki til. Nú 

blasa afleiðingarnar við. Á bakvið sýndarheiminn hvílir sannleikur sem ekki er hægt að 

breyta. Þar þarf alþýðan að axla ábyrgð á framgangi þeirra sem nutu velgengni í 

sýndarheimi og stýrðu græðgisferlinu öllu við hvetjandi já-kór landa sinna. Er þetta þá 

allt? Er menntunin eða fræðslan þá aðeins til þess að hefja sig upp yfir raunveruleikann 

og gera sjálfhverfa draumóra að lífi sínu?  

                                                 
12 Theodor W. Adorno fæddur 11.09 1903, dáinn 06.08 1989. Hann var þýskur heimspekingur, 

félagsfræðingur og tónlistarfræðingur. Max Horkheimer fæddur. 14.02 1895, dáinn 07.07 1973. Hann 
var þýskur heimspekingur og félagsfræðingur. 

13 Horkheimer, Max og Adorno, Theodor W. Dialectic of Enlightenment.  (New York: Herder & Herder, 
1944.), 156. Þýðandi; John Cumming. Á frummálinu Dialektik der Aufklärung. Social Studies 
Association, inc., It is idle to hope that this self-contradictory, disintegrating “person” will not last for 
generations, that the system must collapse because of such a psychological split, or that the deceitful 
substitution of the stereotype for the individual will of  itself become unbearable for mankind.  

14 Hégómi og græðgi vesturlandabúa hefur að vísu haft slæmar afleiðingar fyrir aðra heimshluta en 
vesturhlutinn er sá sem varð efnahagslega veruleikafirrtur. Það er mjög merkilegt í ljósi þess að 
menntakerfi vesturhlutans hefur einmitt verið talið eitt af því öflugasta. 
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Það liggur í augum uppi að menntun ætti að leiða bæði fólk og samfélag til farsældar. 

Það er þögult samkomulag að farsæld15 er eitthvað sem menn óska sér og sínum nánustu 

til handa. Nemendur og samfélagið allt krefst þess að skóladvölin sé bæði menntandi og 

mannbætandi. Lykilhugmynd fyrsta kafla felst í að öðlast skýrleika á hugtökin fræðsla 

annars vegar og menntun hinsvegar. Menntunarhugmyndinni verður svo fylgt eftir í 

gegnum kaflann. Mannkjarna-, reynslu-, og hamingjukenningunni verða gerð skil en 

þær verða til hliðsjónar í gegnum alla ritgerðina. Auk þess er leitast við að gera 

hugtökum eins og þvingun, reynslu, menntun, afmenntun, samfellu, samspili, lýðræði, 

yfirlýstar þarfir og ályktaðar þarfir greinargóð skil því þau eiga eftir að fylgja lesanda í 

gegnum ritsmíðina.  

Til að byrja með verður leitað í smiðju skáldsins Stephans G. Stephanssonar og 

heimspekingsins Páls Skúlasonar sem báðir hafa gagnrýnt meðvitundarleysi sinnar 

samtíðar um það í hverju menntun felst. Stephan G. taldi nám einkennast nokkuð af 

hégóma og ekki snúast nóg um mannkjarnann. Páll hefur hins vegar gagnrýnt íslenskt 

skólakerfi fyrir að byggja grunninn á fræðslu en ekki menntun. Í grein Páls „Menntun 

og stjórnmál“16 setur hann fram skýringu á því hvers vegna skólakerfið er byggt á 

fræðslu en ekki menntun og telur ástæðuna vera samslátt milli hugtakanna. Skýr 

skilningur menntamanna hefur ekki verið ríkjandi á þeim muni sem er milli þess, 

annarsvegar að fræðast eða hinsvegar að menntast. Tuttugu árum síðar kom út greinin 

„Skóli og menntastefna“17 eftir Ólaf Pál Jónsson18 heimspeking. Hann tekur undir með 

Páli Skúlasyni og telur að lítið sem ekkert hafi breyst síðan Páll skrifaði grein sína. 

Ólafur Páll bætir við annarri ástæðu þess að hér sé rekið fræðslukerfi í stað 

menntakerfis sem er sú að auðveldara er að meta fræðslu en menntun. Kenningar Páls 

og skilgreining Guðmundar Finnbogasonar á hugtakinu menntun verða skoðaðar 

samhliða. Þá verður gerð grein fyrir hornsteini á kenningum tveggja 

menntunarheimspekinga og nokkur hugtök tengd þeim skilgreind ítarlega til að varpa 
                                                 
15 Aristóteles, Siðfræði Níkomakkosar  (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1995) ritstj. Þorsteinn 

Hilmarsson. Þýðandi, Svavar Hrafn Svavarsson. Dygðasiðfræði Aristótelesar miðar að farsæld hvers 
manns.  Menntaheimspeki og umhyggjusiðfræði Nel Noddingss miðar einnig að hamingju hvers 
manns, sjá Happiness and Education. Kenningu Noddings verða gerð frekari skil í þessari ritgerð.  

16 Páll Skúlason. „Menntun og Stjórnmál“. Pælingar. Ritstj. Páll Skúlason. (Reykjavík: ERGO sf, 1987), 
325-347. 

17 Ólafur Páll Jónsson, „Skóli og Menntastefna“,  Hugur19/2007.  Ritstj. Geir Sigurðsson (Reykjavík: 
Félag áhugamanna um heimspeki, 2008), 94-110. 

18 Ólafur Páll Jónsson. Fæddur 1969 á Akureyri. Hann er íslenskur heimspekingur og dósent við HÍ. 
http://sites.google.com/site/olafurpalljonsson/  
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skýrara ljósi á efnið sem á eftir kemur í næstu köflum. Fyrst er það reynslukenning 

Johns Dewey. Eftir það verður rýnt í hamingjukenningu Nel Noddings. Að því loknu 

verður fjallað um lýðræðiskenningu Deweys og Noddings. Að síðustu verður 

aðalnámskrá grunnskóla könnuð í ljósi þessarra hugmynda og hvort hún uppfyllir kröfur 

þessara kenninga um menntun eða hvort hún fjallar aðeins um „silki og borða og slaufur 

og glys“19 eins og Stephan G. orðaði það.  

Stephan G. Stephansson átti þess ekki kost að ganga menntaveginn þrátt fyrir þrá 

sína í þá átt. Hann skorti samt hvorki skynsemi né raunveruleikaskyn. Hann var einn 

þeirra sem gagnrýndi þá stefnu sem skólamenntunin tók og var vissulega nokkuð 

framsýnn í skoðun sinni. Það kom meðal annars bersýnilega fram í ljóði hans 

„Menntamennirnir“. 

Þeir koma svo skrítnir úr skólum 
– já, skratti ertu fúll, ef þér stökk ekki bros –  
svo keimlíkir hofróðu kjólum 
með krögum, með „slögum“, með „lissur“ og flos. 
Eitt samkrull frá sextíu búðum 
af silki og borðum, með „slaufur“ og glys, 
og innan í öllum þeim dúðum 
er örlítill mannkjarni, smár eins og fis.20  

Honum fannst að skóladvöl hefði þau áhrif á nemendur að þeir fylltust sýndarmennsku 

og yfirlæti frekar en vaxa að verðleikum.  

Hugtakið mannkjarni kemur fyrir í ljóði Stephans G. og stendur þar fyrir verðleika 

manneskjunnar. Það er hugtak sem á eftir að koma oftar fyrir í ritgerðinni og því ástæða 

til að skilgreina það nánar. Það er ekki til í Íslenskri orðabók en þar kemur fram að 

hugtakið kjarni er innsti (oft veigamesti) hluti einhvers, uppistaða eða þungamiðja.21 Að 

skilja kjarnann frá hisminu er að greina aðalatriði frá aukaatriðum.22 Kjarni er dýpsti 

punktur hlutarins. Mannkjarni er það sem tilheyrir manneskjunni sem slíkri, 

grundvallareðli manneskjunnar. Þá er átt við að hver manneskja hefur sinn kjarna sem er 

ólíkur öðrum manneskjum. Mannkjarni segir til um hvað manneskjan er og hver hún er. 

Ráða má af orðum Stephans G. að hann telji menntunina jafnvel vera á villigötum. 

Til allrar hamingju eru enn til manneskjur eins og Stephan G. sem gagnrýna þá 

stefnu sem skólamenntun hefur tekið og vilja finna hugtakinu menntun traustari sess en 

                                                 
19 Stephan G. Stephansson. „Menntamennirnir“Andvökur 1. (Bókaútgáfa menningarsjóðs, 1953), 31. 
20 Sama rit, 31 
21 Íslensk orðabók. Ritsj. Mörður Árnason. (Reykjavík: Edda útgáfa hf,  2007), 521. 
22 Sama rit, 521. 
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þann að þjóna duttlungum hégómans. Manneskjur sem enn trúa á manngildi og telja að 

menntun eigi að efla visku og styrkja mannkjarna. Heimspekingurinn Páll Skúlason er 

einn þeirra. Hann hefur sett fram ákveðna skýringu á þeim grunna skilningi sem lagður 

hefur verið í hugtakið menntun og birtist í kennslu sem upplýsingamiðlun. Sá skilningur 

endurspeglast víða í skólastarfi. Hann gagnrýnir samslátt sem hefur orðið á hugtakinu 

fræðsla annarsvegar og hugtakinu menntun hinsvegar. Páll telur að á þessum tveimur 

hugtökum sé ekki gerður skýr greinarmunur og það komi niður á skólastarfi í þeirri 

mynd að fræðsla sé gjarnan talin mennta nemandann. Páll setur fram skýra skilgreiningu 

á þessum tveimur hugtökum.  

Á meðan fræðsla upplýsir nemandann um ýmsar staðreyndir þá þroskar menntun 

nemandann með tækifærum til þátttöku. Hugtakið fræðsla er nokkuð yfirborðskennt og 

snýst um námsefnið, ekki um nemandann, til að mynda upplýsingagjöf og ýmiskonar 

utanbókarlærdóm. Nemandi sem hefur öðlast fræðslu getur státað sig af ýmsum fróðleik 

sem hann hefur aflað sér. Samt sem áður gefur fræðslan sem slík ekki mikið af sér til 

mannkjarnans.  

Eðli allrar fræðslu er að skilja menn eftir ófullnægða: fræðslan fær mönnum í hendur 
tæki í mynd kunnáttu af öllu tagi en án þess að segja þeim til hvers og hvernig þeir 
eiga að nota það sem þeir hafa lært, ef það er yfirleitt til nokkurs skapaðs hlutar.23  

Fræðsla er aðeins tæki sem skilur menn eftir ófullnægða segir Páll. Eins og ef 

manneskja stæði sársvöng með epli í hendinni en vissi hvorki hvað það væri né hvað 

hann ætti að gera við það – eplið væri aðeins til skrauts. Eplið stæði þá fyrir fræðsluna 

eða tækið en án menntunar tengist fræðslan ekki manneskjunni sjálfri og hún veit ekki 

hvernig hún getur nýtt sér tækið. Manneskjan heldur því áfram að vera sársvöng, 

ófullnægð en með tækið í höndunum.  

Menntun leiðir hinsvegar til fullnægju. Fræðslan er nauðsynleg en nemendur sem 

hafa öðlast fræðslu án menntunar skortir að geta nýtt sér fræðsluna. Þá þyrstir því eftir 

meiru í þeirri von um að finna fræðslunni tilgang.  

Fræðslan er í vissum skilningi forsenda menntunar, nauðsynleg forsenda, en engan 
veginn nægileg forsenda. Menntunin ræðst fyrst og fremst af vilja mannsins til að 
menntast, til að ráða sér sjálfur, kunna skil á verðmætum lífsins og tilgangi, læra af 
reynslunni, kunna að vera einn en deila þó lífinu með öðrum, vita hvað er til góðs og 
hvað til ills.24 

                                                 
23 Ólafur Páll Jónsson, „Menntun og stjórnmál“,  Hugur, 340-341. 
24 Sama rit, 341 
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Menntunin krefst þannig þátttöku af hálfu nemandans. Hann þarf sjálfur að hafa vilja til 

að menntast. Skilgreining á hugtakinu menntun er mun dýpri en á fræðslu-hugtakinu, 

það snýst um nemandann sjálfan og þroska hans. Nemandinn menntast þegar námið 

hefur þau áhrif á hann að viðhorf hans breytast.  

Eðli menntunar er á hinn bóginn að fullnægja mönnum: menntunin segir mönnum 
hvað máli skiptir og hvað ekki, til hvers þeir geta lifað lífinu og hvernig þeir eiga að 
fara að því; hún kennir mönnum að beita eigin dómgreind, nýta frelsi sitt til að móta 
sína eigin lífshætti og lífsstíl.25 

Páll tekur svo djúpt í árinni að segja að eðli menntunar sé að fullnægja nemendum en 

eðli fræðslu er skilja nemendur eftir ófullnægða. Með þá vitneskju getur nemandinn 

skilið á milli; gefur námið honum fullnægju eða skilur það hann eftir ófullnægðan?  

Aðgreining milli menntunar annarsvegar og fræðslu án menntunar hinsvegar skiptir 

sköpum fyrir menntastefnu grunnskólanna. Aðgreiningin kemur bæði í veg fyrir að 

menntun verði sett undir sama hatt og fræðsla og gerir þannig skólunum kleift að byggja 

upp stefnu út frá menntunarhugmyndinni. Það gerir kennurum mögulegt að vera 

einbeittari í þeirri viðleitni að nemendur öðlist menntun innan skólanna. Fræðsla reynist 

kennurum auðveldari viðfangs en menntun. Hún byggir eingöngu á námsefni og að 

koma ákveðnum staðreyndum úr námsbókum til skila og nemandinn fylgir kennaranum 

eftir. Menntun hinsvegar krefst þess að kennarinn sé með athyglina á nemandanum og 

fylgi honum eftir. Páll bætir því við að;  

[...] í allri fræðslu er hugsað fyrir fólk, hugsun þess er stýrt eftir ákveðnum brautum, 
menn læra að framkvæma ákveðnar aðgerðir, [...] Um menntun gegnir allt öðru 
máli: hér veltur allt á því hvað hver og einn hugsar af eigin rammleik, og kennslan er 
öll fólgin í sífelldri hvatningu til að takast á við spurningar sem engin örugg og 
rekjanleg svör eru til við. Eða ef slík svör eru fyrir hendi, þá er kennslan fólgin í því 
að sýna fram á að þau standist ekki og að nemandinn verði sjálfur að svara 
spurningunum upp á eigin spýtur og bera ábyrgð á sínum svörum.26 

Fræðslan byggir aðeins á miðlun þekkingar sem nemandi tekur við. Nemendum er stýrt 

eftir ákveðnum brautum. Þar ber ekki á neinum merkjum um það að nemandi hafi 

sjálfstæða hugsun eða vilja sem hægt er að þroska. Nemandinn verður óvirkur og 

staðreyndaþekkingin leikur aðalhlutverk innan kennslustofunnar. Öðru máli gegnir um 

menntun sem eflir sjálfstæða og gagnrýna hugsun og frumkvæði nemenda. Þar er gert 

ráð fyrir að nemendur hafi eitthvað fram að færa. Samkvæmt Páli þá fer að mestu fram 

fræðsla í skólum en ekki menntun. Hann telur orsökina vera samsláttur á milli 
                                                 
25 Sama rit, 341 
26 Sama rit, 341 
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hugtakanna. Þar sem ekki hefur verið gerður greinarmunur á hugtökunum er almennur 

skilningur sá að þau merki meira og minna það sama. 

Ólafur Páll Jónsson tekur undir gagnrýni Páls og bætir því við að einnig sé léttara að 

meta fræðslu en menntun, það sé önnur orsök fyrir meininu. Ólafur Páll vill meina að 

aðalnámskrá leggi upp með „oftrú á mælanlegum markmiðum“.27 Það er aðeins hægt að 

mæla það upplýsinga- og fræðsluflæði sem hefur fest sér sess í hugum nemenda en ekki 

mannkosti og þroska nemenda. Þær breytur eru ómælanlegar og þar með ósýnilegar í 

mati á kennslu og námi. 

Meinið er að menntun og fræðslu er slegið saman, og þar með renna 
menntamarkmiðin saman við fræðslumarkmiðin og ágætir mælikvarðar á árangur í 
fræðslu verða að mælikvörðum á menntun – og afleitir sem slíkir.28   

Af ofangreindu má ráða að það er bæði auðveldara að inna fræðsluna af hendi og að 

meta hana. Kennurum verður því hættara við að falla í samsláttargildruna. Aðalábyrgð 

kennara, nemandinn og þroskaleið hans verður minna virði en námsefnið sjálft. 

Fræðslan er höfð í hávegum og námsefnið setur viðmiðið. Kennsla sem byggir á 

menntun krefst þess að kennari fylgi nemanda vel eftir með velferð hans fyrir augum. 

Það er mun flóknara en kennsla sem byggir á fræðslu, þar sem hægt er með einföldu 

námsmati, að fullvissa sig um að nokkrar blaðsíður af málfræði- og stærðfræðireglum 

hafi komist til skila. Ef menntaleiðin er valin, virðist sú vegferð stundum ganga 

afturábak og áfram og í allar áttir og öðru hvoru stendur kennari jafnvel ráðþrota og veit 

ekki hvert stefnir. Eins og Páll Skúlason segir: 

Ég er ekki að kveða upp áfellisdóm, heldur að lýsa staðreyndum. Það er staðreynd 
að vísvituð íslensk menntastefna er engin til.29  

Svo koma megi í veg fyrir slíkt stefnuleysi í skólunum er nauðsynlegt að mörkuð sé 

samfelld menntastefna og um hana sé bæði öflug umræða og vakandi meðvitund.   

1.1 Menntastefna 

Í skólakerfinu skiptir sameiginleg og skýr menntastefna meginmáli. Í ljósi þeirrar 

gagnrýni sem fjallað hefur verið um hér á undan er augljóst að taka þarf  tillit til þess að 

helsta verkefni kennara og skólans er að efla mannkjarna hvers nemenda. Andstætt 

námsefninu eru nemendur eins misjafnir og þeir eru margir. Menntastefna eða námsskrá 
                                                 
27 Ólafur Páll Jónsson, „Skóli og menntastefna“, Hugur, 99. 
28 Sama rit, 100. 
29 Páll Skúlason, „Menntun og stjórnmál”, Pælingar, 331 
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þarf því að hafa þann sveigjanleika sem gerir öllum nemendum kleift að menntast og 

hindrar ekki þroskaleið þeirra. Grandskoða þarf mörg mismunandi svið svo menntun 

verði að veruleika. Til glöggvunar á því hvers konar menntun nemendur, samfélagið og 

framtíðin þarfnast þarf að gaumgæfa öll þau svið. Við það vakna ýmsar spurningar: 

Breytist þörf fyrir menntun með tíðarandanum? Er þörf á annars konar menntun í dag en 

fyrir hundrað árum síðan? Þarf nútímasamfélag á annars konar fólki að halda en áður 

eða þurfa nemendur á annars konar menntun að halda til þess að þrífast í 

nútímasamfélagi? Eða er til einhver mannkjarni sem er sannur á hvaða tíma sem er og í 

hvaða samfélagi sem er? Hverjir eru mikilvægustu þættir menntunar? Hér á eftir verða 

kynntar til sögunnar megináherslur þriggja menntakenninga og leitað svara við 

ofangreindum spurningum. 

1.2 Mannkjarnakenningin 

Guðmundur Finnbogason segir meðal annars;  

„Menntun“ er samstofna við „maður“, og að menntast ætti því að þýða að „verða að 
manni“, verða þannig að allar eigindir manneðlisins nái hæfilegum þroska.30  

Guðmundur snýr menntuninni að manneskjunni, hún fjallar um nemandann sjálfan 

og eðli hans. Hún snýst ekki um námsefnið, upplýsingarnar sjálfar, kennarann, 

skólastofnunina eða námsskrána heldur um mikilvægi þess að eðlisþættir nemandans 

þroskist hæfilega. Lykilhugtak hér er hæfilega. Guðmundur leggur áherslu á að þess sé 

gætt að „allar eigindir manneðlisins“ séu í jafnvægi. Nemandinn ætti því ekki að vera of 

mikið eða of lítið á einhverju sviði heldur hæfilegur. Hæfilegt er nóg. Nemandi sem er 

hæfilegur á öllum sviðum, er nóg. Hann er ekki ófullnægður af völdum fræðslu. Segja 

má að Páll Skúlason og Guðmundur Finnbogason sameinist í þessu áhersluatriði; Páll 

segir að menntun veiti nemandanum fullnægju og fullnægður er hann nóg eða hæfilegur 

á öllum sviðum. Nemandi sem öðlast menntun líður því ekki af skortstilfinningu heldur 

er hann nóg.  

Páll tekur í sama streng og Guðmundur varðandi manneðlið og skilgreinir menntun 

sem þroska á eftirfarandi hátt:   

                                                 
30 Guðmundur Finnbogason. Lýðmenntun. Ritstj. Loftur Guttormsson. (Reykjavík: Rannsóknarstofnun 

Kennaraháskóla Íslands í samstarfi við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands & Sagnfræðistofnun 
Háskóla Íslands, 1994), 31. 
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Með þroska á ég einfaldlega við vöxt eða fullkomnun þeirra eiginleika sem eru 
mönnum eðlislægir. Að menntast er að verða meira maður – ekki meiri maður – í 
þeim skilningi að þær gáfur eða eiginleikar sem gera manninn mennskan fái notið 
sín, vaxi og dafni eðlilega.31 

Páll og Guðmundur eru sammála um þá mikilvægu staðreynd að menntunin snúist um 

nemandann sjálfan og þroskaleið hans. Sú þroskaleið skal vörðuð menntun þeirrar 

tegundar sem fyllir anda nemenda og skilur þá eftir hæfilega þroskaða á öllum sviðum 

og fullnægða. Nemendur mun þá ekkert skorta til að lifa fullnægjandi lífi og mannkjarni 

þeirra mun eflast.  

Hér á undan var fjallað um gagnrýni Ólafs Páls á þeim vanda sem námsmat skapar. 

Sá vandi eykst þegar meta á vaxandi mannkjarna hvers nemanda. Guðmundur dýpkar 

hugmyndina um mannkjarna og kemur fram með kenningu um svokallað námsmat. 

Menntun hvers manns verður að metast eftir því hve hæfur hann er til að lifa og 
starfa í mannlegu félagi, lifa og starfa þannig að líf hans verði með hverjum degi 
meira virði fyrir sjálfan hann og aðra.32 

Guðmundur horfir á manneskjuna í heildrænu samhengi við umhverfi sitt og samfélag. 

Hann segir að meta verði hvort hún hafi aukið virði sitt gagnvart sjálfri sér og öðrum. 

Þannig hefur hver manneskja nýtt tækifæri á hverjum einasta degi til þess að bæta líf sitt 

fyrir sjálfa sig og aðra. Hér eftir mun sameinuð kenning Guðmundar Finnbogasonar og 

Páls Skúlasonar vera kölluð mannkjarnakenningin.  

1.3 Reynslukenningin 

Rétt eins og Páll Skúlason lagði áherslu á þátttöku nemanda til þess að öðlast menntun 

þá byggir menntaheimspekingurinn John Dewey, reynslukenningu sína á bæði þátttöku 

og reynslu nemenda. Reynslukenning Deweys er menntakenning sem varðar leið 

nemandans til menntunar í gegnum menntandi reynslu. „Að læra í verki“.33 

Reynslukenning Deweys byggir á verkhyggju.34  

                                                 
31 Páll Skúlason. ”Eiginlegur skilningur á menntun“. Pælingar. (Reykjavík: ERGO sf. 1987), 305. 
32 Guðmundur Finnbogason, Lýðmenntun,  33.  
33 Dewey, John.“ – Learning by doing –“ http://notendur.hi.is/joner/eaps/wh_lbdd3.htm  1. Maí 2010.  – 

að læra í verki – eru eiginlega einkunnarorð sem kennd eru við John Dewey 
34 Þýðing á orðinu Pragmatism.  
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Verkhyggja tekur undir sýn raunhyggjunnar um það að manneskjan er bæði 

skynjandi, hugsandi og gerandi vera og öðlast ekki þekkingu án skynjunar sinnar og 

athafna.35 

[Verkhyggjan] leggur þó meiri áherslu á hið verklega [en raunhyggjan]; manneskjan 
er gerandi ekki síður en þiggjandi – hún er virk ekki síður en óvirk. 36 

Verkhyggjan gerir ekki aðeins ráð fyrir að manneskja taki við upplýsingum í gegnum 

skynjun og vinni úr þeim með hugsuninni, heldur gerir hún einnig ráð fyrir þeirri 

þátttöku  og þeim verklega þætti sem felst í að rannsaka efnið. Þar verður rannsóknin 

sjálf hið menntandi ferli en ekki útkoman úr rannsókninni. Verkhyggjan teygir sig 

lengra en raunhyggjan og metur gagnsemi þekkingar í þeim áhrifum sem hún hefur á 

mannlegar athafnir í stað sannrar þekkingar eða „spegil veruleikans“.37 Það er til dæmis 

ekki mjög vænlegt til árangurs að læra um lýðræði með lestri úr bókum og með því að 

skynja lýðræðislegt umhverfi án þátttöku þar sem lýðræði byggist á þátttöku. 

Samkvæmt verkhyggjunni er þátttaka nemandans í lýðræðislegu umhverfi sínu 

nauðsynleg – hvort sem um er að ræða samræður, viðbrögð eða ákvarðanir – svo 

nemandinn öðlist menntun á þessu sviði. Til þess verður að skapa umhverfi sem 

nemandinn lifir í og fær tækifæri til þess að taka þátt í lýðræðislegum samræðum, 

viðbrögðum og ákvörðunum. Reynslukenning Deweys sprettur upp úr umhverfi 

verkhyggjunnar.  

Dewey byggði menntakenningu sína á hugmyndinni um reynsluna. Kenningin er svar 

hans við hefðbundinni kennslu sem hann taldi skaða nemendur. Hann taldi að 

hefðbundin kennsla fælist aðallega í ítroðslu sem þvingar nemendur til náms. Þvingunin 

fer þannig fram að nemendur er óvirkir í námi sínu og er gert að læra ákveðna hluti án 

tillits til þess hvort þeir hafi þann grunn sem nauðsynlegt er til þess að nema þennan 

hlut. Þá er ekki leitað eftir afstöðu nemenda til þess hvort þeir vilji, eða séu tilbúnir að 

læra það sem fyrir þá er sett. Ítroðsla þroskar ekki nemendur, heldur snýst hún aðeins 

um að þeir fræðist um staðreyndaþekkingu. Í gagnrýni á þessa stefnu leggur Dewey 

áherslu á að eiginleg menntun fari ekki fram með þvingunum. Menntun gerist aðeins ef 

                                                 
35 Ólafur Páll Jónsson., „Hugsun, reynsla og lýðræði“. Erindi flutt á John Dewey málþingi RannUng og 

Heimspekistofnunar Háskóla Íslands, 22, október 2009. Óútgefið efni. 5. 
36 Sama rit, 5. 
37 Sama rit, 5.  
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fúsleiki nemenda er til staðar.38 Dewey fjallar um tvenns konar reynslu, bæði menntandi 

reynslu og afmenntandi reynslu.39  

Afmenntandi reynsla hefur neikvæðar afleiðingar fyrir áframhaldandi menntun 

nemandans. Hún gerir hann afhuga frekara námi og hefur þar með neikvætt 

menntunargildi.40 Sem dæmi um afmenntandi reynslu má nefna reynslu sem veldur 

námsleiða. Námsleiði hefur þau áhrif að nemandi missir löngun til að halda áfram að 

læra. Dewey taldi að hefðbundnir þvingandi kennsluhættir stuðluðu að afmenntandi 

reynslu hjá nemendum og gerðu þá afhuga frekara námi. En þar er fræðsla án 

menntunar ríkjandi og aðeins er tekið mið af námsefninu en ekki nemandanum.41 Í 

tilfellum þar sem námsefnið hentar ekki nemandanum getur það skaðað nemandann eða 

afmenntað hann. Afmenntandi reynsla lokar fyrir áframhaldandi menntandi reynslu hjá 

nemandanum og fækkar þannig möguleikum hans til frekari menntunar. Reynsla sem 

hefur jákvætt menntunargildi eflir hinsvegar nemandann til aukinnar menntunar á 

lífsleið sinni. 

Menntandi reynsla þarf ævinlega að virka hvetjandi á nemandann þannig að hann 

hafi löngun til þess að halda áfram að læra. Samkvæmt reynslukenningunni kallast því 

einungis reynsla sem leiðir nemandann til frekari menntunar menntandi reynsla. 

Menntandi reynsla er ekki endilega jákvæð reynsla í sálrænum skilningi, hún getur verið 

erfið og jafnvel sársaukafull en samt sem áður opnað fleiri möguleika fyrir nemandann 

að öðlast menntandi reynslu.  

Hlutverk kennarans er að skapa nemanda umhverfi svo hann öðlist reynslu við hæfi. 

Kennari þarf að horfa bæði til fortíðar og framtíðar nemandans við þá athöfn. Hann þarf 

að nema þann stað sem nemandinn er staddur á með því að skoða úr hvaða umhverfi 

hann kemur – fyrri reynslu hans – og hvaða reynsla er eðlilegt framhald af fyrri reynslu. 

Það kallast samfella í reynslu og verður skýrt betur hér á eftir. Kennari þarf einnig að 

horfa til framtíðar og rannsaka hvernig áhrif reynslan sem nemandinn er um það bil að 

öðlast hefur á áframhaldandi reynslu. Á reynslan eftir að viðhalda með nemandanum 

                                                 
38 Í þessari ritgerð verður hugtakið þvingun fyrirferðarmikið og því mikilvægt að hafa ofangreinda 

skilgreiningu í huga. 
39 Dewey, John. Reynsla og menntun. (Reykjavík: Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands, 2000),  

35-38. Þýð; Gunnar Ragnarsson. Þýðing á enska orðinu mis-educative. 
40 Sama rit, 36 
41 Hér er verið að vísa í skilgreiningu Páls Skúlasonar á fræðslu þar sem eðli allrar fræðslu er skilja menn 

eftir ófullnægða.  
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löngun til að halda áfram að læra? Dewey telur það vera á ábyrgð kennarans að nemandi 

menntist. Það er í verkahring kennarans 

[...] að skipuleggja þær athafnir sem annars vegar vekja ekki andúð nemandans 
heldur virkja hann frekar til þátttöku og eru á hinn bóginn meira en stundargaman 
með því að þær stuðla að æskilegri reynslu nemandans síðar. Alveg á sama hátt og 
engin manneskja lifir og deyr sjálfri sér lifir engin reynsla og deyr sjálfri sér. Alveg 
án tillits til þess hvort menn óska þess eða ætla sér það þá lifir hver reynsla áfram í 
nýrri reynslu. Þess vegna er aðalvandi skólastarfs sem byggir á reynslunni sá að 
velja þá tegund athafna sem lifa á frjóan og skapandi hátt í síðari reynslu.42 

Þegar reynsla er metin skiptir samfella og samspil reynslunnar höfuðmáli samkvæmt 

Dewey. Samfellan er frumreglan um óslitinn þráð reynslunnar.43 Þannig þarf reynslan 

sem nemandinn öðlast að vera í eðlilegri samfellu við fyrri reynslu hans. Eðlileg tengsl 

milli mismunandi reynslu þurfa að liggja fyrir. Markmið reynslunnar þarf að vera þekkt 

sem og sú reynsla sem nemandinn hefur þegar öðlast. Útvega þarf nemenda reynslu við 

hæfi og tryggja að á undan einni reynslu hafi farið fram nauðsynleg reynsla sem gerir 

hinni kleift að vera menntandi fyrir nemandann. Kennarar þurfa því bæði að vera 

meðvitaðir um áhrif ákveðinnar reynslu á nemandann sjálfan og áhrif reynslunnar á 

áframhaldandi reynslu nemandans.44  

Samspil reynslunnar er annað hugtak sem skiptir máli þegar hugað er að inntaki 

reynslunnar. Öll venjuleg reynsla er samspil milli ytri og innri skilyrða og í samspili þessara 

tvennskonar skilyrða skapast aðstæður fyrir reynslu einstaklingsins. Það þýðir að samspil 

eða víxlverkun á sér stað milli einstaklings og hluta og annars fólks.45 Þannig verður 

samfellan ferðalag milli aðstæðna og samspilið það sem gerist í aðstæðunum, innra með 

einstaklingi í samhengi við þá hluti eða manneskjur sem tilheyra aðstæðunum. 

1.4 Hamingjukenningin  

Nel Noddings telur að grundvallarmarkmið menntunar nemenda eigi að vera þeirra 

eigin hamingja. Ef einstaklingur er hamingjusamur þá sér hann tilgang með lífi sínu. 

Samkvæmt kenningunni á hamingja nemenda að vera grundvallarmarkmið í 

aðalnámskrá og öll önnur markmið miðast við að byggja undir hamingjumarkmiðið. Ef 

                                                 
42 Dewey, Reynsla og menntun, 37-38. 
43 Sama rit, 43 
44 Sama rit, 37 
45 Sama rit, 53-54 
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önnur námsmarkmið þjóna ekki hamingju nemandans eða leiða jafnvel til vansældar þá 

ætti að fjarlægja þau úr námsskrá.  

Hvers vegna er hamingja nemenda svo mikilvæg menntun? Noddings bendir á að 

þegar foreldrar eru spurðir hvers þeir óski börnum sínum helst í framtíðinni er 

algengasta svarið: Hamingja. Ef hana skortir eru aðrir hlutir hjóm eitt.46 Hamingja 

nemenda er einnig mikilvæg forsenda fyrir velgengi þeirra í námi. Hamingjusömum 

nemanda gengur mun betur að læra en þegar hann er fullur vanlíðunar. Það er því 

eðlilegt að hamingjan sé grundvallarmarkmið menntastefnu. 

Hamingja samkvæmt Noddings er mjög persónuleg upplifun á milli einstaklinga, á 

vissan hátt afstæð. Það er innri þrá eftir upplifun sem getur verið ólík á milli manna. 

Hún vitnar í Dalai Lama sem sagði 

Hvort sem maður er trúaður eða ekki þá erum við öll að leita að einhverju betra í 
lífinu – hreyfing lífsins er í átt til hamingju. 47 

Hamingjan er grundvöllur þess að manneskjan blómstri48 og flytur hana ‚heim‘, á réttan 

stað, á réttum tíma. Noddings lítur á hamingjuna sem heildræna upplifun í víðustu 

merkingu þess orðs. Hún nær yfir öll svið lífsins bæði í tíma og rúmi og gefur á sama 

tíma djúpa jarðtengingu og svigrúm fyrir drauma og ímyndunarafl. 

Það er hvorki hrá ánægja eða heimspekileg hugleiðing; það er eitthvað með rætur í 
jörðinni og greinar í himninum. 49  

Hvers konar nám stuðlar að hamingju nemenda? Forsenda hamingju, samkvæmt 

Noddings, er sjálfsþekking. Að læra um eigin vilja, þarfir og langanir byggir upp 

sjálfsþekkingu en í því felst meðal annars að nemendur læri að þekkja og skilja á milli 

langana sinna annarsvegar og þarfa hinsvegar. Þeir þurfa að læra að meta langanir sínar, 

hvort skynsamlegt sé að uppfylla þær eða hvort þær eru hreinlega óskynsamlegar, eins 

og löngun til að reykja. Mælikvarðinn sem ákvarðar skynsemi löngunarinnar er til 

dæmis hvort það eykur hamingju viðkomandi að láta eftir sér að fullnægja lönguninni.  

Sjálfsþekking tengist að mörgu leyti sjálfsábyrgð og felur í sér að nemendur læri að þekkja 

þarfir sínar og uppfylla þær. Nemendur með vanræktar og óuppfylltar þarfir eru vansælir og 

                                                 
46 Noddingss, Nel. Happiness and Education. (New York: Cambridge, University Press, 2003)   
47 Sama rit, 9. Whether one believes in religion or not, we are all seeking something better in life – the 

very motion of our life is toward happiness. 
48 Sama rit, 32. 
49 Sama rit, 32. It is neither raw pleasure nor philosophical contemplation; it is something with roots 
in the earth and branches in the heavens. 
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eiga því erfiðara með nám en ef þeim liði vel.50  Nemandi sem er félagslega eða 

tilfinningalega vannærður hefur því takmarkaðri getu til þess að læra heldur en ef hann væri 

félagslega og tilfinningalega fullnægður. Noddings telur að hamingjan dragi einnig fram góða 

hlið á fólki. „Hamingjusamt fólk er sjaldan grimmt, ofbeldisfullt eða miskunnarlaust.“51 

Noddings tvískiptir þörfunum. Hún greinir á milli ályktaðra þarfa (inferred needs) 

og yfirlýstra þarfa (expressed needs). Ályktuð þörf er þörf sem einhver ályktar að annar 

hafi; til dæmis þegar foreldri ályktar að barn þess hafi þörf fyrir ákveðinn hlut eða 

athöfn. Yfirlýst þörf er hins vegar þörfin sem barnið sjálft lætur í ljós. Ályktaðar þarfir 

eru nauðsynlegar í uppeldi, sérstaklega eftir því sem barnið er yngra, vegna þess að 

barnið veit ekki alltaf hvað er því fyrir bestu. Foreldrar þurfa til dæmis að hafa vit fyrir 

börnum í byrjun varðandi svefn þeirra og fæðu. Það þarf samt sem áður að ganga út frá 

því að uppeldisaðilar beri hag barnsins fyrir brjósti. „Við munum sjá að ein af 

væntingum kennarans er að barnið muni á endanum gera ályktaðar þarfir [hans] að 

sínum eigin […].“52 Ef ályktuðu þarfirnar voru barninu raunverulega fyrir bestu þá 

kemur það til með að reynast barninu vel að gera þær að sínum yfirlýstu þörfum. Þegar 

barnið vex úr grasi er mikilvægt það læri smá saman að hlusta á eigin yfirlýstar þarfir 

frekar en ályktaðar þarfir annarra. Slík þekking kemur í veg fyrir að fólk verði hneppt í 

líf gerviþarfa og ofneyslu sem búin er til í markaðsvæddu auglýsingaumhverfi.53 Aukið 

læsi nemenda á eigin yfirlýstar þarfir og ályktaðar þarfir annarra mun styrkja nemendur 

til þess að fylgja yfirveguðum hvötum sem munu draga úr bæði græðgi og streitu.  

Það myndast stundum spenna á milli þarfa; bæði ályktaðrar og yfirlýstrar þarfar 

annars vegar eða tveggja yfirlýstra þarfa hins vegar. Það að ein þörf uppfyllist þýðir að 

hin uppfyllist ekki. Einstaklingur þarf þá að velja á milli þar sem ein þörf er á skjön við 

aðra. Noddings tekur fram að ef þess konar spenna myndast milli uppeldisaðila og barna 

þá beri að meðhöndla það eins mjúklega og hægt er.54 Þvingun er ætíð vandmeðfarin en 

um það verður frekar fjallað í þriðja kafla.55  

                                                 
50 Noddings, Happiness and Education.  
51 Sama rit, 2 „Happy people are rarely mean, violent, or cruel.“ 
52 Sama rit, 65. „We will see that one of the great hopes of educators is that the young will enentually 

make the needs we infer for them their own[...]“  
53 Sama rit, 225-226. 
54 Noddings, Happiness and Education, 68. 
55 Það virðist vera að þeir menntaheimspekingar sem vitnað er í hér í þessari ritgerð sameinist um þá 

hugmynd að þvinganir í margs konar formi hindri menntun nemandans. Það er ekki þar með sagt að 
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1.5 Samantekt 

Nú hafa verið kynntar til sögunnar þrennskonar skilgreiningar á menntun; 

mannkjarnakenning, reynslukenning og hamingjukenning. Allar eru þær sambærilegar 

að því leyti að þær gera ráð fyrir að menntun þroski nemandann.  

• Samkvæmt mannkjarnakenningunni felst menntun í því að verða meira maður.  

• Reynslukenningin gengur út frá menntandi reynslu sem opnar möguleika 

nemenda á aukinni menntun og löngun til að halda áfram að læra.  

• Viðmið hamingjukenningarinnar er einfaldlega að nemandi öðlist hamingju. 

Enginn þessara þátta þroskast án þess að nemandi sé í samskiptum við aðra og í samfélagi. 

Það er því einnig mikilvægt að skoða, í hvers konar samfélagi einstaklingar menntast? 

Það eru nokkur hugtök sem skilgreind hafa verið hér á undan og vert er að hafa í 

huga við áframhaldandi lestur ritgerðarinnar.  

• Það hugtak sem tilheyrir mannkjarnakenningunni er mannkjarni. 

• Þau hugtök sem tilheyra reynslukenningunni eru; menntandi reynsla, 

afmenntun eða afmenntandi reynsla, samfella og samspil.  

• Þau hugtök sem tilheyra hamingjukenningunni eru; yfirlýstar þarfir og 

ályktaðar þarfir.  

1.6 Lýðræði 

Þegar litið er til menntastefnu er óhjákvæmilegt annað en að horfa einnig til samfélags. 

Sú frumregla að reynslan þroskist í samspili eða samskiptum merkir að menntunin er 
í eðli sínu félagslegt ferli.56  

Menntastefna þarf að mynda samfellu við þá hugmyndafræði og trúarkerfi sem ríkja í 

samfélagi svo ekki ríki stjórnleysi innan þess.57 Menntastefna ætti einnig að leitast við 

að uppfylla væntingar samfélags um betrun á sjálfu sér. Allmörg félagsleg vandamál 

innan samfélags má leiðrétta með menntun. Samkvæmt Dewey grundvallast 

menntastefna á samskiptum og samskiptaformi. Hann segir einnig að „[h]ið háleita 

                                                                                                                                               
ekki eigi að stöðva skaðlega hegðun með þvingunum. Hinsvegar menntast einstaklingurinn aðeins án 
hennar.  

56 Dewey, Reynsla og menntun, 68 
57 Sama rit. 36. Það kemur fram hér á eftir að Dewey telur að sundurlaus eða tvístruð reynsla sem styður 

ekki áframhaldandi reynslu og menntun og er því afmenntandi, valdi einkennum eins og skertri 
sjálfstjórn og einbeitingarskorti. Þá er Dewey að tala um einstaklinga en það má yfirfæra þá reynslu á 
samspil einstaklingaog samfélags.  
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markmið skólastarfs er að skapa hæfni til sjálfstjórnar“.58 Samkvæmt verkhyggjunni er 

ekki nóg að vita hlutina heldur þarf að tileinka sér þá og hafa stjórn á breytni sinni. 

Sjálfstjórn felst í því að setja sér markmið og áform til að ná þeim. Markmiðið birtist 

þegar manneskja ígrundar langanir sínar og drauma. Með þeim hætti er haldið aftur af 

hvatvísi. En hugsunarlaus viðbrögð án markmiða leiða fólk tilviljanakennt áfram, 

stefnulaust um víðan völl.59  

Dewey skrifaði töluvert um lýðræði sem kenningu í kennslufræði. Þá er ekki átt við 

lýðræði sem stjórnskipan þar sem kosningum er beitt til þess að heildin geti valið besta 

kostinn. Þar eru bæði upplýsing og þátttaka borgaranna grundvallarþættir þess að 

lýðræði virki. Ábyrgð borgara í lýðræðisríki er að vera upplýstir um þau mál sem þeir 

taka afstöðu til og að taka þátt, allavega í kosningum. Lýðræðislegar kosningar eru 

framkvæmdar í þeirri trú að skynsamlegasti kosturinn sé sá kostur sem flestir kjósa.  

Dewey lítur ekki eingöngu á lýðræði sem stjórnskipan. Hann bæði dýpkar 

hugmyndina um lýðræði og víkkar hana út.  Hann telur að til þess að búa í lýðræðis-

þjóðfélagi þurfi fólk að fá lýðræðislegt uppeldi. Lýðræðislegt stjórnarfar byggir á 

ákveðnu samskiptamunstri innan samfélagsins sem er flóknara en kosningar á 

hátíðisdegi. Samfélag er aldrei lýðræðislegra en borgarar þess. Lýðræði krefst ábyrgra 

borgara sem standa sameiginlega vörð um samborgara sína, samfélag sitt og siðfræðina 

innan þess. Dewey telur að lýðræðisandinn þurfi að einkenna hugarfar einstaklinganna 

innan samfélagsins til þess að það þroskist sem slíkt. Lýðræði er lífsmáti samkvæmt 

hugmyndum Dewey.  Lífsmátinn skapar samfélagsanda sem eflir gefandi reynslu og 

sjálfsstjórn og leiðir þar með til menntunar.  

[...] lýðræðið sem lífsmáti á rætur í einstaklingsbundinni trú í daglegri samvinnu við 
aðra. Lýðræði er sú trú að jafnvel þegar þarfir og markmið eða afleiðingar eru ólík 
frá einni manneskju til annarrar, felur það að temja sér að vinna saman af vinsemd – 
sem getur falið í sér, t.d. í íþróttum, samkeppni og kapp – ómetanlega viðbót við 
lífið. Með því að taka sérhvern ásteytingarstein – og þeir hljóta að verða fjölmargir – 
eftir því sem nokkur kostur er út úr andrúmslofti og umhverfi valds og aflsmunar 
sem leið til úrlausnar og inn í umhverfi rökræðu og skynsemi, þá lítum við á þá sem 
við eigum í ágreiningi við – jafnvel djúpstæðum ágreiningi – sem einstaklinga sem 
við getum lært af, og að sama marki sem vini.60 

                                                 
58 Sama rit, 74. 
59 Það verður fjallað frekar um markmið í þriðja kafla.  
60 Dewey, John, „Creative Democracy  -The Task Before Us,“ The Essential Dewey, Pragmatism, 

Education, Democracy, volume 1. Ritstj. Hickman, Larry A. & Alexander, Thomas M.  (Indinanapolis: 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1939), 342. Þýðing Ólafs Páls Jónssonar úr 
fyrirlestrinum „Lýðræði og skóli“.   
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Ofangreind tilvitnun er afar mikilvæg því hún er bæði hornsteinn þeirrar 

lýðræðishugmyndar Deweys sem verður stuðst við í þessari ritgerð og hún á eftir að 

fléttast við fleiri hugmyndir í næstu köflum. Það er því ástæða til þess rýna betur í hana. 

Lýðræðislegur lífsmáti byggir, samkvæmt Dewey, á tilfinningalegu viðhorfi 

einstaklinga. Viðhorf sem einkennist af trausti gagnvart samborgurum um að þörfum 

þeirra og skoðunum verði mætt af vinsemd. Ósamkomulag verður ekki leyst með valdi 

heldur rökræðu og skynsemi þar sem mótaðilinn er einnig vinur sem hægt er að læra af. 

Menntun og uppbygging á þess konar viðhorfi verður í gegnum reynslu. Reynsla sem 

„siðferðilega, þ.e. tilfinningalega og vitsmunalega“61 lýðræðislegt umhverfi veitir, er 

borgurum innan þess, hvatning til þátttöku. Á sama hátt og menntandi reynsla eflir 

löngun nemandans til þess að halda áfram að læra þá hvetur lýðræðislegt umhverfi eins 

og hér er lýst fólk til þess að taka þátt. Þátttaka sem sprettur úr slíku umhverfi 

einkennist af réttlátu viðhorfi hvað varðar jafnréttháar skoðanir, trú og tilfinningar. Þar 

ríkir jafnræði í niðurstöðum óháð valdi og aflsmunum. Þar ríkir meira en virðing, eða 

vinsemd. Ef börn alast upp og þroskast í slíku umhverfi tileinka þau sér í reynslu slík 

viðhorf. Nel Noddings orðar sambærilega hugsun með eftirfarandi hætti: 

Menning flytur gildi sín áfram með því að verða ungviðinu úti um reynslu sem gerir 
gildi þeirra raunveruleg og mikilvæg í þeirra eigin lífi. Skólinn getur til dæmis ekki 
undirbúið nemendur undir lýðræðislegt líf með því einfaldlega að gefa þeim mikið 
af upplýsingum til þess að nota seinna. Í staðinn, undirbýr hann nemendur undir 
lýðræðislegt líf með því að gera þá að þátttakendum í lýðræðislegu líferni eins og 
hæfir þeirra aldri. 62 

Dewey telur að skýrt samhengi sé milli samfélags og menntunar. Menntastefna er 

sköpuð af því samfélagi sem hún tilheyrir með hliðsjón af óskum og væntingum 

samfélagsins til sjálfs sín og spurningarinnar um hvernig það vilji þróast. Kenning 

Deweys er sú að gagnvirk samskipti einstaklinga og samfélags móta hvort annað og 

                                                 
61 Dewey, John. „The Public and Its Problems“, The Essential Dewey, Pragmatism, Education, 

Democracy, volume 1. Ritstj. Hickman, Larry A. & Alexander, Thomas M.  (Indinanapolis: 
Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 1939), 296. „[...] moral, that is emotionally, 
intellectually[...].“ 

62 Noddingss, Nel, Philosophy of Education. (Colorado, USA & Oxford UK: Westview press Inc., 1995), 
34. „A culture transmits its values by providing its young with the kinds of experiences that make their 
values real and ignificant for their own lives. For example, the school cannot prepare students for 
democratic life by simply giving them masses of information to be used at some later time. Instead, it 
prepares students for democratic life by involving them in forms of democratic living appropriate for 
their age.“ 
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skapa reynslu hvors annars. Það sama gerist milli samfélags og stofnana innan þess.63 

Menntastofnun mótast af samfélagi sínu og samfélagið mótast af menntastofnunum. 

Dewey gagnrýnir þá sýn á menntastofnanir að lífið sé utan þeirra, það er að skólinn sé 

aðeins undirbúningur fyrir lífið. „Ég trúi að menntun sé hluti af lífinu en ekki aðeins 

undirbúningur fyrir lífið.“64 Skóladvölin er einnig hluti af lífinu ekki aðeins undirbúningur. 

Tilgangur menntunarinnar hvílir í menntuninni sjálfri, hann er ekki aðeins fyrir það sem koma 

skal eftir skóla. Hér rímar hugmynd Páls Skúlasonar um menntun sem veitir fullnægju við 

kenningu Deweys. Tilgangur menntunar er fólginn í henni sjálfri.65 

Meðan Dewey byggir lýðræðishugmynd sína á reynslukenningunni þá byggir 

Noddings lýðræðishugmynd sína á hamingjukenningunni. Hamingjan er grundvöllur 

sem lýðræðið verður að byggja á og leiða af sér. Noddings telur að lýðræðið eftirláti 

einstaklingum það frelsi að skilgreina sínar eigin þarfir og samfélaginu þarf að vera 

umhugað um að borgarar þess hafi möguleika á að uppfylla þær.  

Það virðist rétt að segja að mat einstaklinganna sjálfra á þroska þeirra sé náskylt 
hamingju þeirra [...] Fólk er yfirleitt hamingjusamt þegar því finnst hæfileikar þess 
vel þroskaðir og þarfir fullnægðar. Á meðan lýðræðið styður þá þróun, stuðlar það 
að ánægju.66 

Á meðan Dewey leggur áherslu á viðhorf sem einkennist af umhverfi sem mótar 

einstaklinginn á vinsamlegan hátt þá leggur Noddings áherslu á sjálfsþekkingu. Hún 

telur að nemendur þurfi að læra að aðgreina sig frá umhverfinu og utanaðkomandi 

þrýstingi og skilgreina þarfir sínar út frá sjálfum sér.  

Noddings telur hættu á því að jaðarhópar eigi erfiðar uppdráttar í lýðræðissamfélagi 

vegna smæðar sinnar. Þá séu sérhagsmunir þeirra ætíð í minnihluta í kosningum.67 

Dewey væri trúlega ósammála því þar sem hann hugsar lýðræði sem lífsmáta sem 

grundvöll lýðræðis. Slíkt umhverfi byggir á vinsamlegu viðhorfi milli manneskja og 

veldur ekki mismunun, hvaða hóp sem einstaklingur tilheyrir. Það er ólíklegra að innan 

þess konar umhverfis verði til jaðarhópar því slíkir hópar eru sprottnir upp úr 

                                                 
63 Dewey „Creative Democracy  -The Task Before Us“ The Essential Dewey, 341.  
64 Dewey „My Pedagogic Creed“ The Essential Dewey Volume 1, Pragmatism, Education, Democracy. 

http://www. rjgeib.com/biography/credo/dewey.html.  „I believe that education, therefore, is a process 
of living and not a preparation for future living.“ 

65 Þessi hugmynd verður frekar til umfjöllunar í þriðja kafla ritgerðarinnar.  
66 Noddings, Happiness and Education, 233. „It seems right to say that an individual´s own evaluation of 

her growth is closely related to her happiness [...] People tend to be happy when they feel that their 
talents are well developed and their needs satisfied“  

67 Það lítur samt sem áður út fyrir að Noddings sé með svar til þess að sporna gegn jaðarhópamyndun, en 
um það verður fjallað nánar í kafla 4. 
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annarskonar jarðvegi sem einkennast af hugarfari valds og aflsmunar þar sem 

mismunun ríkir og leiðir til einangrunar.  

Noddings varar einnig við því að innan lýðræðislegs samfélags þar sem frjálslyndi 

ríkir sé meiri hætta á ofneyslu sem getur leitt til ýmissa heilsufarsvandamála. Þar er 

hætta á að  markaðskerfið hagnist á því að búa til langanir og telja neytendum trú um að 

þær langanir séu þarfir sem nauðsynlegt sé að uppfylla til þess að verða 

hamingjusamur.68 Svar Páls Skúlasonar væri líklega að þegar fullnægju skortir verða 

neytendur ginkeyptari fyrir því að falla í freistni. Græðgin og hégóminn verða þá 

gjarnan vilja þeirra yfirsterkari. Noddings gæti tekið undir það á þeim forsendum að hún 

telur að lýðræðið sé þróað stjórnunarform og lífsmáti þess kallar á þroska borgaranna. 

Í samfélagi sem einkennist af lýðræðislegum lífsmáta myndu trúlega margir 

samþykkja að til þess að öðlast hamingjuríkt líf þurfi viðkomandi að þroska með sér 

vissa persónueiginleika eða dygðir.69 Hvaða dygðir ættu það að vera? Það er hætta á að 

hér skapist mótsögn þar sem lýðræðislegur lífsmáti krefst í sjálfu sér ákveðinna dygða 

af einstaklingum innan þess. Kenning Dewey grundvallast á lýðræðislegu umhverfi sem 

er í senn umhyggjusamt og vinsamlegt. Þess konar umhverfi krefst þeirra sömu dygða 

af borgurunum, að vera umhyggjusamir og vinsamlegir. Noddings heldur því fram að í 

lýðræðislega þenkjandi umhverfi þurfi að fara fram samræður um hvaða dygðir er 

mikilvægast fyrir einstaklinga að tileinka sér. Hún telur að dygðamenntun sé upphafin á 

kostnað gagnrýninnar hugsunar, rökhyggju og lausnamiðunar.70 Það er ástæðan þess að 

hún gagnrýnir harðlega skapgerðarmenntun sem er grundvölluð á samfélagslegri skoðun 

um hvað er gott. Um þetta siðferðilega vandamál segir hún:  

[...Þ]að er auðvelt að fara í sjálfsréttlætingu þegar maður gerir ráð fyrir að hún eða 
hann viti hvað er gott og geti því fullyrt hvað er góður persónuleiki. Margir 
gagnrýnendur hafa líka fjallað um áhyggjur sínar af þeirri einföldu hugsun sem 
birtist svo oft í skapgerðarmenntun að bera kennsl á hina dygðugu, kenna þeim 
beint, og verðlauna svo dygðuga hegðun og refsa fyrir hegðun sem er ekki dygðug.71 

                                                 
68 Noddings, Happiness and Education, 231 
69 Aristóteles, Siðfræði Níkomakkosar. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 1995). Ritstj. Þorsteinn 

Hilmarsson. Þýðandi, Svavar Hrafn Svavarsson. Aristóteles byggir upp mikla kenningu á þeim 
dygðum sem leiða til farsældar, þar er hófsemin háttskrifuð. 

70Noddingss, Nel. Educating Moral People: A Caring Alternative to Character Education.  (New York: 
Teachers College Press, 2002), 61. 

71 Noddingss, Nel. „When Sould We Transgress” Philosophy of Education. Ritstj. Suzanne Rice. 
(Univercity of , 2001), 129.  http://ojs.ed.uiuc.edu/index.php/pes/article/view/1880/591  (tekið af neti 
2. Maí) „[...I]t is easy to slide into self-righteousness when one supposes that she or he knows what is 
good and can claim a good character. Many critics have expressed concern too about the simplistic 
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Í kirkjusamfélögum ríkir mikil samstaða um það hvaða gildi eru góð. Noddings segir að 

sterk skapgerðarmenntun einkenni oft sterk samfélög, en það þýði ekki endilega að það 

séu góð samfélög.72 

Noddings telur lýðræðið vera það stjórnunarform sem fullnægir mannlegum þörfum 

best. Það eftirlætur einstaklingum það frelsi að skilgreina eigin þarfir og samfélaginu er 

umhugað um að þegnarnir hafi möguleika á að uppfylla þarfir sínar.  

Spurningin fyrir okkur – og fyrir öll lýðræðisþjóðfélög – er hvernig er hægt að bjóða 
upp á þetta efni án óþarfa þvingunar og án þess að virða að vettugi hæfileika og 
tilgang nemenda. Lýðræði verður að vera túlkað á þá leið sem styður bæði viðhald 
sjálfs sín og vöxt hvers einstaklings. Það þarf að haldast opið fyrir möguleikanum á 
að jafnvel betri tegund af samfélagskerfi gæti fundist. Sem þýðir að það bjóði upp á 
betri skilyrði fyrir mannlegt líf að blómstra.73 

Samfélagið verður bókstaflega að stuðla að því að hamingjan sé ákjósanleg innan 

þess. Hamingjan hefur góð áhrif á umhverfi sitt og smitar út frá sér. Kjarninn í 

heimspeki Noddings er að ala upp fólk sem kann að lifa á þann hátt að það hæfi því 

sjálfu best og sem veiti því hamingju. 

Noddings byggir lýðræðiskenningu sína að einhverju leyti á kenningu Deweys en þó 

er nálgun hennar ólík hans. Þau eru ekki á sama máli um þær dygðir sem ætti að kenna 

nemendum. Dewey hefur ákveðna sýn á dygðugt samfélag og innan þess er bæði 

auðvelt að lifa og þroskast. Noddings telur hinsvegar nauðsynlegt að milli nemenda fari 

fram gagnrýnin samræða um viðvarandi gildi og hefðbundið siðferði. Samfélagið 

þarfnast sífelldrar endurskoðunar á hugmyndinni um hvað er gott.  

1.7 Aðalnámskrá grunnskóla 

Hér fyrr í þessum kafla hefur gagnrýni Páls Skúlasonar og Stephans G. á fræðslu og 

menntun verið ígrunduð og sett í samhengi við hugmyndir Guðmundar Finnbogasonar 

um menntun. Sú ígrundun leiddi til þeirrar niðurstöðu að Páll Skúlason og Guðmundur 

Finnbogason skilgreindu menntun á þann hátt að menntun snúist um nemandann sjálfan 

og kjarna hans en ekki um námsefnið. Páll taldi að í skólum landsins færi að mestu leyti 

                                                                                                                                               
thinking that appears so often in character education; identify the virtues, teach them directly, and then 
reward virtuous behavior and punish behavior that is not virtuous.“ 

72 Noddings, Happiness and Education, 228. 
73Sama rit, 236. „The question for us – and for any democratic society – is how to make this material 

available without undue coercion and without ignoring the talents and purposes of students. 
Democracy must be interpreted in a way that gives support to its own maintenance and to the growth 
of every individual. It must remain open to the possibility that an even better mode of association 
might be found. So construed, it contributes to the conditions in which human life may flourish.“ 
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fram fræðsla en ekki menntun og ástæðan væri samsláttur hugtakanna. Menn gerðu sér 

ekki grein fyrir muninum á fræðslu og menntun. Ólafur Páll Jónsson var sammála Páli 

um menntunarskortinn og taldi að önnur ástæða væri einnig mikilvæg í því ljósi, 

nefnilega að auðveldara væri að meta fræðslu en menntun. Þar væri námsmatið þrándur 

í götu menntunar. Menntun er mun dýpra ferli en fræðslan og eflir mannkjarna nemenda 

á meðan fræðslan upplýsir nemandann.  

Hér á eftir verður aðalnámskrá grunnskóla skoðuð í ljósi þessara menntakenninga. 

Gefur aðalnámskrá grunnskóla fyrirheit um að mennta nemendur eða er hún hliðhollari 

fræðslu án menntunar? 

Fyrst er vert að skoða hvert hlutverk aðalnámskrár er:  

Í aðalnámskrá grunnskóla er að finna nánari útfærslu á ákvæðum laga og reglugerða 
um nám og kennslu í grunnskóla. Aðalnámskrá tekur til allra nemenda og setur 
sameiginleg markmið náms og kennslu í öllum grunnskólum landsins. Í aðalnámskrá 
grunnskóla er kveðið á um uppeldis- og menntunarhlutverk grunnskólans og sett 
fram meginstefna um kennslu og kennsluskipan. Aðalnámskrá útfærir nánar ákvæði 
laga um kjarnagreinar og aðrar skyldunámsgreinar og segir til um áherslur og vægi. 

 

Aðalnámskrá er sett af menntamálaráðherra með sama hætti og reglugerðir og 
gegnir margvíslegu hlutverki. Hún er allt í senn, stjórntæki til að fylgja eftir 
ákvæðum laga, fyrirmæli fræðsluyfirvalda um að ákveðinni skólastefnu sé framfylgt 
og safn sameiginlegra markmiða skólastarfs í landinu. Aðalnámskrá er ætlað að 
samræma nám og kennslu að því marki sem þörf er talin á og tryggja rétt allra 
nemenda til tiltekinnar lágmarksmenntunar.74 
 

Aðalnámskrá er þá útfærsla á lögum sem skólum ber að fylgja. 

Það er vert að veita markmiðum aðalnámskrár grunnskóla athygli og sjá hvort þau 

uppfylla kröfur ofangreindra menntakenninga. Það er mikil breidd í markmiðum 

aðalnámskrár. Fyrst er að leita eftir markmiðum sem ríma við mannkjarnakenninguna. Í 

aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að markmið almennrar menntunar eru eftirfarandi;  

• Að efla gagnrýna, sjálfstæða hugsun hjá einstaklingum og aðlögunarhæfni.  
• Að efla sjálfstraust og heilbrigðan metnað.  
• Að efla skoðanaskipti í rituðu og mæltu máli.  
• Að auka hæfni til þess að taka ábyrgð á gerðum sínum. 
• Að efla umburðarlyndi, virðingu fyrir lífi og umhverfi í bæði hugsun og 

framkvæmd. 
• Að efla heilbrigða dómgreind, náungakærleik og verðmætamat.  
• Að efla siðferðisvitund, heilbrigði og hollar lífsvenjur. 
• Að efla menningarvitund og virðingu fyrir annars konar menningu. 

                                                 
74 Aðalnámskrá grunnskóla. Hlutverk aðalnámskrár grunnskóla. 

http://www.menntamalaraduneyti.is/media/MRN-pdf/agalmennurhluti_2006.pdf 
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• Að auka hæfni til þess að átta sig á eigin stöðu í samfélaginu og að tengja 
þekkingu og færni við daglegt líf og umhverfi.  

• Að efla borgaravitund og skilning á réttindum einstaklingsins, ábyrgð hans og 
skyldum.  

• Að dýpka samfélagsskilning og hlutverki einstaklingsins innan þess. 
• Að efla skilning á sögulegum forsendum samfélagsins, atvinnuháttum, menningu, 

náttúru, fjölskylduábyrgð og fjármálaskyldum.  
• Að stuðla að forvörnum gegn hvers konar vá með fíknivörnum, slysavörnum og 

umferðarfræðslu. 75 
Á þessu er ljóst að innan aðalnámskrár má finna nokkrar áherslur sem eru hliðstæðar 

mannkjarnakenningunni. Úr aðalnámskrá er hægt að lesa að nemendur ættu að öðlast 

menntun sem veitir þeim fullnægju í grunnskólum þrátt fyrir að hugtakið fullnægja sé 

ekki notað í aðalnámskrá. Það er hinsvegar fjallað um að efla þætti eins og gagnrýna 

sjálfstæða hugsun, virðingu, heilbrigða dómgreind, siðferðis- og menningarvitund og 

fleira. Ef þessir þættir eru menntandi fyrir nemandann þá veita þeir honum fullnægju.  

Þá er vert að skoða hvort markmið aðalnámskrár kallist á við menntunaráherslur 

reynslukenningar Deweys. Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram:  

• Að hver nemandi geti fundið nám við sitt hæfi sem eflir hann og þroskar.  
• Að veita nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni og temja sér 

vinnubrögð sem stuðli að stöðugri viðleitni til menntunar og þroska.  
• Að leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til 

heilbrigðs samstarfs og samkeppni við aðra. 
• Að byggja sérhvern nemanda upp sem heilsteyptan einstakling með trausta 

menntun og þjálfun til að takast á við frekara nám.  
• Kennsla beinist að því að hjálpa nemendum að tileinka sér þekkingu og öðlast 

skilning.  
• Kennarar bera faglega ábyrgð á að velja heppilegustu og árangursríkustu leiðirnar 

til að ná markmiðum aðalnámskrár og skólanámskrár. Þá þarf að taka tillit til 
mismunandi eiginleika nemenda.  

• Kennsluaðferðirnar og vinnubrögðin í skólanum verða að þjóna þeim markmiðum 
sem stefnt er að hverju sinni. Markmiðum, sem lúta að eflingu félagsþroska, 
verður t.d. því aðeins náð að nemendur fái tækifæri til samvinnu. Markmiðum, 
sem lúta að því að þjálfa nemendur í lýðræðislegum vinnubrögðum, verður best 
náð með því að skipuleggja nám og kennslu og önnur samskipti út frá þeim 

• Kennslan verður að taka mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda og efla 
með nemendum námfýsi og vinnugleði.76 

Hugmyndin um samspil í reynslu kemur að vísu ekki fram í aðalnámskrá grunnskóla. 

Hugtakið samfella er aðeins einu sinni notað í samhengi við tengls milli leikskóla og 

grunnskóla.77 En það kemur fram að nemendur finni nám við sitt hæfi, að viðleitni til 

                                                 
75 Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2006. Almenn menntun. 
76 Sama rit. 
77 Sama rit. Tengsl leikskóla og grunnskóla. 
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menntunar og þroska sé viðhaldið, kennarar bera ábyrgð á að velja árangursríkustu 

leiðirnar fyrir nemendur og að kennsla taki mið af þörfum og reynslu nemenda. Þá 

kemur einnig fram skipuleggja verði nám og kennslu út frá þeirri hæfni sem nemendur 

eru að tileinka sér. Þessir þættir gætu hugsanlega stuðlað að samfellu í reynslu. 

Að síðustu skal athugað hvort áherslur úr hamingjukenningu Noddings fyrirfinnist í 

aðalnámskrá, Í aðalnámskrá kemur eftir farandi fram:  

• Kennslan verður að taka mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda og efla 
með nemendum námfýsi og vinnugleði. 

• Það er mikilvægt að nemendum lærist að þekkja og tjá eigin tilfinningar og kunni 
jafnframt að virða tilfinningar annarra og tjáningu þeirra, óháð uppruna, kyni, 
búsetu, trú, kynhneigð eða fötlun.  

• Námsgögn eiga að dýpka skilning nemenda á sjálfum sér og umheiminum, þjálfa 
þá í margvíslegum vinnubrögðum og stuðla að því að þeir móti sér heilbrigð og 
holl lífsviðhorf. 

• Það þarf að leggja áherslu á að nemendur átti sig á sterkum og veikum hliðum 
sínum og auki sjálfsþekkingu til að geta betur tekist á við kröfur samfélagsins.  

• Allir nemendur grunnskóla eiga rétt á hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi 
húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan.  

• Börn eiga rétt á að láta skoðanir sínar í ljós á lýðræðislegan hátt í öllum málum 
sem þau varða og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur 
þeirra og þroska. 

• Efla þarf vitund nemenda um viðhorf sín, áhuga og hæfileika þannig að þeir fái 
notið sín í námi og starfi og geti gert raunhæfar áætlanir um nám og störf í 
framtíðinni.78  

Þau markmið sem finnast innan almenns hluta aðalnámskrár grunnskóla og eru í 

samhljómi við áherslur hamingjukenningar Noddings, lúta að sjálfsþekkingu og að taka 

mið af þörfum og vellíðan nemenda. Þeir þættir eru forsenda hamingju nemenda 

samkvæmt Noddings. Hugtakið hamingja kemur hins vegar ekki fyrir í aðalnámskrá 

grunnskóla.   

Áherslur þeirra menntunarkenninga sem kynntar hafa verið í þessum kafla má finna 

innan aðalnámskrár grunnskóla. Hugtökin fullnægja, hamingja og samspil koma þó 

hvergi fyrir. Þrátt fyrir að aðalnámskrá grunnskóla skilgreini menntamarkmiðin það vítt 

að flest það mikilvægasta megi finna innan hennar þá er ákveðin tilfinning sem lifir eftir 

lestur hennar. Sú tilfinning lýsir sér þannig að það sem ofangreindar menntakenningar 

gefa umfram aðalnámskrá er heildstæð hugmynd og raunsæi. Aðalnámskrá virðist á 

                                                 
78 Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti, 2006. Almenn menntun.  
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einhvern hátt aftengja markmið sitt því hverjir nemendur raunverulega eru og beinast 

fremur að því hvað nemendur eiga að vera í félagslegu tilliti, fyrir aðra en sjálfa sig.79  

Það er áhugavert að skoða hvort og hvernig markmið aðalnámskrár grunnskóla koma 

fram í raunveruleika skólastarfsins. Rúnar Sigþórsson80 bendir á að það sé ekki línulegt 

samband á milli aðalnámskrár og þess skólastarfs sem fer fram í skólastofunni. Innan 

skólastofunnar eru fleiri skipulagsþættir sem hafa áhrif á starfið en markmið 

aðalnámskrár. Þar má nefna útbúnaður skólastofu og aðföng skólans. Stærsti 

áhrifavaldurinn er án efa kennarinn sem kemur með eigið innlegg og túlkar markmið 

aðalnámskrár í kennslu sinni.81 Áhrif aðalnámskrár inn í skólastofuna felast þó án efa í 

námsmati ýmiskonar eins og samræmdum prófum.82 En skólum er skylt að hafa 

samræmd próf við lok 4., 7. og 10. bekkjar sem byggja á lokamarkmiðum aðalnámskrár. 

Nemendum er samt sem áður ekki skylt að taka þau próf.83 Á milli markmiða 

aðalnámskrár og starfsins í skólastofunni ríkir samt sem áður samhengi og þeir þættir 

eru háðir hver öðrum.84 Í næsta kafla verður fjallað um þann raunveruleika innan 

skólastofunnar sem flokkast undir afmenntun. Í þriðja kafla verður svo fjallað frekar um 

hugsanleg áhrif aðalnámskrár grunnskóla á starfið í kennslustofunni sem gætu verið 

nemendum í óhag.  

 

                                                 
79 Í næsta kafla verður þessi hugmynd gerði ljósari. En hún byggir á því að verið sé að móta nemendur 

með hagsmuni annarra en þeirra eigin, í huga.  
80 Rúnar Sigþórsson er mikill skólamaður. Hann hefur starfað og verið viðriðinn skólamál frá 1978. Hans 

sérsvið eru skólaþróun, skólastjórnun, skólanámskrárgerð, mat á skólastarfi og starfshættir í fámennum 
skólum. 

81 Rúnar Sigþórsson, Aðferð ræktunarmannsins : Leiðsagnarmat, virk námskrá og nám nemenda. Flutt á 
ráðstefnu; Hollt er heimafengið. 7. Öskudagsráðstefna menntasviðs Reykjavíkurborgar, 
skólastjórafélags Reykjavíkurborgar og Kennarafélags Reykjavíkur 25. Feb 2009. 
http://staff.unak.is/not/runar/Rannsoknir_erindi/Adfrd_rktunarmannsins_erindi.pdf (tekið af neti 23 
mars 2010) 

82 Rúnar Sigþórsson. Mat í þágu náms eða nám í þágu mats: samræmd próf, kennsluhugmyndir kennara, 
kennsla og nám í náttúrufræði og íslensku í fjórum íslenskum grunnskólum. (Reykjavík: 
Kennaraháskóli Íslands, 2008)  

83 Aðalnámskrá grunnskóla, námsmat, samræmd og stöðluð próf.  
84 Rúnar sigþórsson, Mat í þágu náms, 95 
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Kafli 2. 

 

2 Sjúkdómsmyndin 
Í fyrsta kafla þessarar ritgerðar var gerð grein fyrir áherslum úr þremur 

menntakenningum. Í fyrsta lagi; mannkjarnakenningin sem byggð er á  áherslum úr 

hugmyndum Páls Skúlasonar, Stephans G. og Guðmundar Finnbogasonar. Þar hvílir 

viðmið menntunar í nemandanum sjálfum. Menntunin fullnægir nemandanum og hann 

verður meira maður. Í öðru lagi; reynslukenning Johns Dewey. Þar hvílir viðmið 

menntunar í reynslu nemandans. Menntandi reynsla opnar fyrir fleiri möguleika á 

aukinni menntandi reynslu fyrir nemandann. Að sama skapi lokar afmenntandi reynsla 

fyrir möguleika nemandans á frekari menntandi reynslu og leiðir hann í síður gefandi 

farveg. Í þriðja lagi hamingjukenning Nel Noddings. Hún telur að hamingjan ætti að 

vera aðalmarkmið menntunar vegna þess að hamingjusamir nemendur eiga auðveldara 

með nám en ef þeir eru vansælir. Þá er hamingjan uppspretta margra jákvæðra eigin-

leika einstaklingsins. Forsenda hamingjunnar samkvæmt Noddings er sjálfsþekking; 

þekking á eigin þörfum og geta til þess að uppfylla þær. Næst voru lýðræðiskenningar 

Noddings og Deweys kynntar til sögunnar. Að síðustu var skoðað hvort hin almennu 

markmið aðalnámskrár grunnskóla gerðu mikilvægum áherslum menntakenninganna 

skil. Það kom í ljós að kjarnahugtökin koma ekki fram í aðalnámskrá, svo sem 

fullnægja, hamingja og samspil í reynslu – en þær áherslur menntakenninganna sem 

hvíla í kjarnanum koma allflestar fram í markmiðum aðalnámskrár.  

Miðað við umfjöllun fyrsta kafla þá ríma áherslur þessara þriggja mennta-kenninga 

nokkuð vel við markmið aðalnámskrár grunnskóla. Það má því leiða líkur að því að 

aðalnámskráin gefi fyrirheit um framúrskarandi starf innan grunnskólanna. Þar fái 

nemendur menntandi reynslu, öðlist fullnægju og séu hamingjusamir. Það er þó ekki 

víst að reynsla allra grunnskólanemenda lofi jafn góðu og þarft er að spyrja hver 

raunveruleikinn er í því tilliti. Menntast nemendur – verða þeir meira menn? Öðlast 



41 
 

nemendur samfellda menntandi reynslu? Eru nemendur fullnægðir einstaklingar? Eru 

nemendur hamingjusamir? 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir nokkrum þáttum sem tilheyra raunveru-leika 

grunnskólanna. Til skoðunar verða afmenntandi þættir sem eru skaðlegir nemendum. 

Sjónum verður einungis beint að skaðlegum áhrifum sem nemendur verða fyrir af 

umhverfi sínu innan skólans. Áhrifin skapa sjúkdómseinkenni hjá nemendum sem eru 

birtingarmynd á öðru meini; skaðlegum viðhorfum í námsumhverfi nemenda. Viðhorfin 

gera nemendum erfitt uppdráttar að menntast og orsaka því afmenntun. 

Sjúkdómseinkennin verða skoðuð í ljósi menntunarkenninganna þriggja til að varpa 

skýrara ljósi á vandann. 

Umfjölluninni hér á eftir verður skipt í þrennt.  

• Í fyrsta lagi verður sjónum beint að samspili nemenda og viðfangsefnis eða 

námsefnis þeirra. Þar verður hugtakið námsleiði skilgreint og skoðað. 

Stigveldisskipting ýmiskonar verður gagnrýnd sem og skerðing á 

sköpunarkrafti nemenda. Að lokum verður hugmyndin um námsmat tekin 

til skoðunar.  

• Í öðru lagi verður litið á félagslegt samband; jafningjasamskipti milli 

nemendanna sjálfra annarsvegar og samspil kennara við þá hinsvegar. 

Minnst verður á að skaðlegar reglur og agi geta valdið afmenntun. Þá 

valda félagslegar þvinganir skaða. Það verður skoðað í ljósi hugtaksins 

táknbundið ofbeldi.  

• Í þriðja lagi verður til umfjöllunar samband skóla og samfélags. Nemendur 

bera ákveðinn skaða af því ef grunnskólinn á hagsmuna að gæta í 

fyrirtækjum eða stofnunum utan hans og hagsmunir nemenda falla í lægri 

hlut fyrir hagsmunum stofnana utan skólans. 

Í umfjöllun um námsleiða verður notast við gagnrýni tveggja menntunarfræðinga. 

Fyrst verður leitað í smiðju Wolfgangs Edelstein85 sem hefur gagnrýnt íslenskt 

menntakerfi töluvert. Hann hefur meðal annars skrifað um sjúkdómseinkennið 

                                                 
85 Wolfgang Edelstein. Fæddur 1929 í Þýskalandi. Hann fluttist til Íslands árið 1938. Hann er prófessor í 

menntunarfræðum. http://ntfm.mpib-berlin.mpg.de/mpib/FMPro?-db=MPIB_Mitarbeiter.FP5&lay= 
L1& - format=MPIB_Mit.htm&-op=eq&ID_Name=edelstein&-find  
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námsleiða í íslenskum grunnskólum ásamt orsökum og afleiðingum þess. Þá verða 

skoðaðar hugmyndir Ken Robinsson86 sem telur allt hið vestræna menntakerfi vera 

byggt upp á þann hátt að stór hluti hæfileika nemenda sé útilokaður. Það skerðir 

skapandi hugsun nemenda og fyllir þá námsleiða. Að lokum verður gagnrýni Ólafs Páls 

Jónssonar á námsmat – sem fjallað var um í kaflanum hér á undan – útfærð frekar og 

skoðað hvaða áhrif það gæti haft á nemendur. Ólafur Páll telur að við námsmat sé 

ofuráhersla lögð á mælanlega eiginleika en aðrir eiginleikar verða ósýnilegir sökum 

erfiðleika við að mæla þá. Afleiðing þess verður að of mikil áhersla er lögð á fræðslu í 

stað menntunar. Slíkt leiðir til ófullnægju nemenda í námi og merkingarlausrar iðju sem 

Edelstein telur vera ein af orsökum námsleiða. 

Annar hluti kaflans fjallar um samskipti og verður sjónum sérstaklega beint að 

skaðlegum samskiptum. Það verður einungis fjallað um samskipti sem leiða til af-

menntunar nemenda. Fyrst verða kynntar niðurstöður rannsókna, nokkrar staðreyndir 

um slæm félagsleg samskipti nemenda og afleiðingar þeirra sem Sigrún 

Aðalbjarnardóttir87 fjallar um í bók sinni Virðing og umhyggja.88 Þá verður rætt um 

hvaða viðhorf í skólaumhverfinu gætu haft skaðleg áhrif á samskipti nemenda. Harber 

og Davies89 telja að margskonar streitusjúkdómar nemenda séu afleiðing af of miklum 

aga og of miklum kröfum af hálfu skólanna. Þar á eftir verður fjallað um 

stigveldismyndun sem getur haft slæmar afleiðingar fyrir hópinn. Félagsleg 

viðurkenning er mikilvægur grundvöllur hamingju. Veruleiki félagslegrar 

viðurkenningar hefur einnig á sér dökka hlið; nefnilega misskipt félagslegt vald sem 

mismunar nemendum.  Pierre Bourdieu90 skilgreindi þessa mismunun með hugtakinu 

táknbundið ofbeldi. Fjallað verður um táknbundið ofbeldi og varpað ljósi á 

                                                 
86 Ken Robinson. fæddur 1950 í Liverpool. Hann var prófessor í menntunarfræðum. Í dag er hann leiðtogi 

í alþjóðlegri nýsköpunarhreyfingu. Hans hugðarefni eru sköpun og listir. Fyrirlestur hans var fluttur á 
Ted Talk. 

87 Sigrún Aðalbjarnardóttir. Fædd árið 1949. Hún er prófessor í uppeldis og menntunarfræðum við HÍ. 
Hún gaf út bókina Virðing og umhyggja- ákall 21 aldar, 2007. Hér verður eingöngu stuðst við þá bók. 
http://www3.hi.is/~sa/ Samskipti í grunnskólum hafa verið hugðarefni Sigrúnar og hún hefur 
rannsakað það töluvert. 

88 Sigrún Aðalbjarnardóttir. Virðing og umhyggja – ákall 21 aldar. (Reykjavík: Forlagið – mál og 
menning, 2007).  

89 Clive Harber  http://www.education.bham.ac.uk/staff/harber_clive.shtml  Lynn Davies  
http://www.education.bham.ac.uk/staff/davies_lynn.shtml  Þau eru bæði prófessorar í 
menntunarfræðum í University of Birmingham. Samtímarmenn. 

90 Pierre Bourdieu. Fæddur 01.08. 1930 – dáinn 23.01. 2002. Franskur félagsfræðingur.  
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umhugsunarvert sjónarhorn – sem kemur fram í grein J. Daniel Schubert91 „Defending 

Multiculturalism“92 – um táknbundið ofbeldi. Að síðustu er mikilvægi félagslegra 

tengsla undirstrikað. 

Þriðji og síðasti hlutinn fjallar svo um samband skóla og samfélags og áhrif þess 

sambands á menntun nemenda. Það er ákveðinn jarðvegur sem skólinn starfar í; 

samfélagsviðhorf eða hefðir. Úr jarðveginum sprettur ákveðin samfélagsgerð. Skólinn 

verður gjarnan fyrir þrýstingi af samfélagi sínu að uppfylla þarfir þess. Ef skólinn 

stendur ekki af sér slíkan þrýsting minnugur hverra hagsmuna hann stendur fyrir, bitnar 

það á nemendum. Þar er mikilvægt að hagsmunir nemenda séu í forgangi. Stuðst verður 

við hugmynd Páls Skúlasonar úr grein hans „Stjórnmál og menntun“. Þar kemur fram 

að verið sé að uppfylla þarfir þjóðlífsins með skólahaldi. Það orsakar klofning í lífi 

nemandans þar sem skólinn lítur meðal annars á hann sem tæki93 til handa atvinnulífi. 

Dewey fjallar einnig um sálrænan klofning í lífi nemenda. Þessar hugmyndir verða 

skoðaðar í ljósi klofningshyggju annars vegar og heildarhyggju hinsvegar.  

2.1 Námsleiði 

Þegar nemendur fá áhuga á námsefninu þá öðlast þeir sjálfssprottna starfsgleði. Slík 

reynsla er menntandi. Námsleiði orsakast vegna afmenntandi reynslu og er einnig 

afmenntandi í sjálfu sér. Skilgreining Edelsteins á námsleiða er eftirfarandi:  

[Námsleiði er] neikvætt viðhorf, beinlínis tengt námsaðgerðunum sjálfum; Nemanda 
þykir óskemmtilegt að fást við námið; það fylgir því engin ánægja að afla sér 
þekkingar á tilteknu fyrirbæri eða færni í meðferð á því; það er engin námsgleði 
samfara því að glíma við tiltekið viðfangsefni. Skilgreiningin skírskotar til þess sem 
á vísindamáli hefur verið nefnt „innri námshvöt“ (intrinsic motivation, competence 
motivation, White 1959) og snertir hið vitræna ferli námsins sjálfs: Það að læra. 
Námsleiði er skerðing innri námshvatar, brotalöm á forsendum þess að nám takist. 
Námsleiðinn er því alvarlegasta gagnrýnin á starfsgetu skólans, sjúkdómseinkenni á 
þeim aðgerðum sem gefa honum gildi. Ef hlutverk skóla er að stuðla að námi er 

                                                 
91 J. Daniel Schubert. Samtímamaður. Prófessor í félagsfræði við Dickinsson College. 
92 Shubert, J. Daniel. „Defending Multiculturalism: From Hegemony to Symbolic Violence“.American 

Behavioral Scientist 2002; 45;. (Útg. SAGE publication. 2002), 1088 
http://abs.sagepub.com/cgi/reprint/45/7/1088  

93 Kant, Immanuel. Grundvöllur að frumspeki siðlegrar breytni  (Reykjavík: Hið íslenska 
bókmenntafélag, 2003), 153. Guðmundur Heiðar Frímannsson þýddi. Kant sagði að manneskjan væri 
markmið í sjálfu sér og því ætti ekki að líta á hana einungis sem tæki. 
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námsleiði yfirlýsing um vanefndir, mistök í verkinu sem honum er ætlað að vinna 
framar öðru.94  

Viðhorf til námsaðgerðanna skiptir höfuðmáli í þessu samhengi. Nemandi hefur á 

skóladvöl sinni tileinkað sér viðhorf sem dregur úr honum gleði og lífskraft þegar hann 

fæst við verkefni sín. Það sem meira er þá telur Edelstein þetta vera skólum til vansa. 

Samkvæmt honum hvílir ábyrgðin á námsleiða ekki á herðum nemendanna sjálfra 

heldur á herðum kennara og starfsfólks skólanna. Námsleiði er birtingarmynd á svikum 

af skólans hendi. Sjúkdómseinkenni á menntamistökum. Noddings tæki trúlega undir 

þessa skoðun þar sem námsleiði er í andstöðu við hamingju nemandans. Líklega segir 

námsleiði nemenda meira um mat á skólastarfi en einkunnir samkvæmt 

hamingjukenningu Noddings. Óhamingjan sem birtist í námsleiðanum gerir 

nemandanum erfiðara fyrir að læra.  

Er námsleiði raunverulegt vandamál innan grunnskólanna? Edelstein telur þetta 

sjúkdómseinkenni ráðandi innan íslenskra grunnskóla.  

Börnin koma áhugasöm til náms þegar skóli hefst – þau hlakka til að fá að læra. 
Skólinn bregst þessum vonum. Strax eftir fyrsta árið fer að bera á námsleiða. Sagan 
endurtekur sig við hverja nýja námsgrein sem nemendur öðlast reynslu af. Fyrst eru 
börnin áhugasöm og forvitin, taka nýju verkefni með glöðu geði. Reynslan eyðir 
gleðinni fyrr en varir. Innri námshvöt lifir lengst og best fjarri vitsmunaátökum 
bóklegs náms: [...] Bernskuviðhorf til náms – leikur sem grípur hugann dag eftir dag 
– virðast hverfa eins og dögg fyrir sólu þegar skólanám tekur við af leiknámi 
bernskunnar. Ef illa tekst til birtir skólinn börnunum alvöru lífsins í gervi þeirra 
leiðinda sem hljótast af merkingarlausri iðju. [...] Námsleiði er eitthvert algengasta 
sjúkdómseinkenni skólans og gagnrýnin ýmist lýsir, greinir eða rekur hann til ólíkra 
orsaka.95  

Námsleiði sem afleiðing af merkingarlausri iðju innan skólanna er athyglisverð 

kenning. Námsleiði á ekki upptök sín innra með nemandanum heldur birtist hann sem 

viðbrögð við ytri aðstæðum – verkefni sem nemandi tekst á við eru merkingarlaus í 

huga hans. Sú reynsla nemandans að takast á við merkingarleysu veitir honum enga 

fullnægju, hún skilur hann eftir ófullnægðan. Enn í dag hrjáir námsleiði hluta af 

nemendum innan grunnskóla.96 Samkvæmt reynslukenningunni flokkast merkingarlaus 

                                                 
94 Edelstein, Wolfgang, „Tvenns konar bernska. Getgátur um samfélagslega mótun vitsmunanna og áhrif 

hennar á nám og þroska“, Gefið og þegið: afmælisrit til heiðurs Brodda Jóhannessyni sjötugum, ritstj. 
Þuríður J. Kristjánsdóttir,. (Reykjavík: Iðunn. 1987),  370. 

95 Sama rit, 370. Niðurstaða úr könnun Stefáns Edelsteins 1976, undir fyrirsögninni „Er gaman í 
skólanum?“ 

96 Bjargey Gígja Gísladóttir. ... ég ætla að verða sú fyrsta sem útskrifast ... í einhverju! Brotthvarf stúlkna 
úr framhaldsskóla, kynlægar hindranir og framtíðardraumar. (Akureyri: Háskólinn á Akureyri, 2009) 
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iðja undir afmenntandi reynslu. Hún framkallar hjá nemandanum námsleiða sem lokar 

fyrir áframhaldandi menntandi reynslu hans. Námsleiði er þess eðlis að nemandinn 

hefur enga löngun til þess að halda áfram að læra. Reynslan gerir hann fráhverfan 

frekari menntun. Slík reynsla leiðir því nemendur frekar í farveg vansældar. Námsleiði 

er skaðlegur nemandanum og skýr hindrun fyrir menntun. Dewey og Edelstein eru báðir 

á þeirri skoðun að reynsla nemenda innan skólanna er á ábyrgð kennara og starfsfólks 

skólans. Kennarar bera ábyrgð á því að nemandi öðlist samfellda og menntandi reynslu 

sem hann þarfnast í samhengi við fyrri reynslu og er í tengslum við markmið hans. 

Þegar námsefni er aðskilið hlutnum sem verið er að fjalla um – til dæmis þegar verið er 

að læra um vita úr bókum innan veggja skólastofunnar án þess að fara og skoða 

raunverulegan vita – þá dregur það úr innri námshvöt nemanda.  

Því eðlileg námshvöt vaknar í glímu við áhugavert viðfangsefni en dofnar fjarri 
eðlilegu námi. Viðfangsefni fjarri eðlilegu námi við náttúrulegar aðstæður einkenna 
einmitt allt skólahald eins og við þekkjum það að öðru jöfnu.97  

Ein af þeim leiðum sem sporna við námsleiða samkvæmt Edelstein er að nemandinn sé í 

beinum tengslum við það viðfangsefni sem hann er að læra um. Til dæmis meðan hann 

lærir um fugla og fær tækifæri til þess að skoða þá í sínu rétta umhverfi á meðan námið 

fer fram. Sú aðferð tengir nemendur við námsefni sitt og eflir því áhuga þeirra. 

2.1.1 Sköpunarkraftur 

Þegar áhuginn dvín er það aðeins skólaskyldan sem dregur nemandann í skólann. Á 

stundum er eins og skólastarfið gangi ekki upp nema nemendur beygi sig undir 

væntingar þess án tillits til eigin þarfa. Ken Robinsson telur skólakerfið ekki staldra við 

í niðurbroti á áhuga nemenda heldur bæli það einnig persónuleika þeirra. Hann telur að 

sköpunarkrafti nemenda sé markvisst ýtt til hliðar innan skólanna og skilaboð skólanna 

til barnanna vera eftirfarandi;   

Öll börn eiga það sameiginlegt að þau þora að taka áhættu. Þau eru óhrædd við það 
að hafa rangt fyrir sér. Ég á ekki við að það að hafa rangt fyrir sér sé það sama og 
vera skapandi. Hinsvegar tel ég að ef maður er ekki tilbúinn til að hafa rangt fyrir sér 
muni maður aldrei koma upp með eitthvað frumlegt. Þegar börn verða svo fullorðin 

                                                                                                                                               
Í þessari ritgerð kemur m.a. fram að námsleiði hrjáði hluta af viðmælendum í grunnskóla og hafði m.a. 
áhrif á það að þær héldu ekki áfram í námi. 

97 Edelstein, „Tvenns konar bernska“, 371. 
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hafa þau flest misst þennan hæfileika. Þau eru orðin hrædd við að hafa rangt fyrir 
sér.98 

Samkvæmt þessu má áætla að innan skólans fyllist nemendur ótta og hann fylgi þeim 

áfram í lífinu. Fólk sem lifir í ótta bregst ekki við út frá yfirveguðum innri hvötum 

heldur vegna ytri krafna um eitthvað órætt. Menntunin er þá ekki í samhengi við þarfir 

og hæfileika nemenda.  

Afleiðingin er sú að við menntum fólk frá skapandi hæfileikum sínum [afmenntum]. 
Picasso sagði eitt sinn að öll börn væru fædd listamenn. Galdurinn væri að 
varðveitast sem listamaður í uppeldinu. Ég trúi því ákaft að; við þroskumst ekki til 
sköpunar; við þroskumst frá henni. Öllu heldur, við menntumst frá henni. Í 
menntunarlegu tilliti er sköpun jafn mikilvæg og lestur og við þurfum að meðhöndla 
hana á sama hátt.99   

Robinson vill meina að menntakerfið beinlínis gefi nemendum sínum afmenntandi 

reynslu. Tökum dæmi um Hönnu sem hefur hæfileika til að teikna en á afskaplega erfitt 

með lestur. Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla þarf Hanna að vera orðin fluglæs á 

ákveðnum aldri eins og allir hinir nemendurnir. Kennurum ber að sýna aðalnámskrá 

hollustu og til að  tryggja það að Hanna verði læs á réttum aldri, er hún látin lesa mun 

meira en aðrir nemendur. Hanna kvartar undan höfuðverkjum sem fær ekki áheyrn því 

það hindrar hana í að ná markmiðum aðalnámskrár. Hún tekur samt sem áður eftir því 

að þrátt fyrir að leggja mun meiri vinnu í lesturinn en hinir þá er hún enn töluvert lélegri 

en bekkjarfélagar sínir að lesa. Teikningin getur hins vegar mætt afgangi þar sem hún er 

ekki jafn mikilvæg samkvæmt aðalnámskrá. Hennar hæfileikar liggja á óþurftarsviði. 

Hver verður sjálfsmynd Hönnu eftir skóladvölina? Þörf Hönnu fyrir viðurkenningu á 

sjálfri sér eins og hún er, er vanrækt sem rænir hana hamingjunni. Hún öðlast við það 

afmenntandi reynslu þar sem hennar hæfileikar eru vanmetnir innan skólans. Þeir liggja 

ekki á því einhæfa sviði sem skólinn telur mikilsverðast. Það er ólíklegt að Hanna læri 

að vera hamingjusöm við þessar aðstæður.  

                                                 
98 Robinson, Ken, “Take a chance ….let them dance: validating artistic expression”, Edutopia magazine 
(okt 2006)  http://www.edutopia.org/take-chance-let-them-dance  (tekið af neti 4 maí )  „What all children 
have in common is that they will take a chance. They're not frightened of being wrong. I don't mean to 
say that being wrong is the same thing as being creative. But if you're not prepared to be wrong, you'll 
never come up with anything original. By the time they get to be adults, most kids have lost that capacity. 
They have become frightened of being wrong.“  
99 Sama rit. „The result is that we are educating people out of their creative capacities. Picasso once said 

that all children are born artists. The trick is to remain an artist as we grow up. I believe this 
passionately: We don't grow into creativity; we grow out of it. Or, rather, we get educated out of it. 
Creativity now is as important in education as literacy, and we should treat it with the same status.“ 
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Nemendur upplifa höfnun frá skólakerfinu ef þeir fá þá tilfinningu að þeir uppfylli 

ekki væntingar þess. Í því tilliti gegnir ‚dulda námskráin‘ mikilvægu hlutverki. Það er 

því ástæða til þess að skoða betur hver hin ‚dulda námsskrá‘ sem nemendum ber að 

uppfylla er og hvað merkir hugtakið ‚dulin námsskrá‘? Menntafræðingurinn Meighan 

gefur eftirfarandi skilgreiningu. 

Dulda námsskráin er kennd af skólunum, ekki einstökum kennurum [...] eitthvað 
sem kemur í gegn til nemendanna, það er jafnvel aldrei sagt í [...] tímunum [...] 
Nemendur nema ákveðna nálgun við það að lifa og ákveðið viðhorf til náms.100 

Það hefur þegar komið fram að námsleiði felur í sér neikvætt viðhorf til náms. Hér 

kemur fram að í gegnum duldu námsskrána þá nema nemendur ákveðið viðhorf til 

náms. Mögulega upplifa þeir sig sem vandamál þar sem þeir uppfylla ekki væntingar. 

Það mætti því álykta sem svo að námsleiði birtist í ákveðnum jarðvegi sem dulda 

námsskráin skapar. Það er hugsanlegt að sá jarðvegur einkennist meðal annars af 

hollustu kennara við námsskrá á kostnað næmni fyrir lifandi og skapandi nemendum.101  

Samkvæmt mannkjarnakenningunni er mikilvægt að kjarni nemandans sé í fyrirrúmi 

og nemandinn fái tækifæri til að verða meira maður. Mannkjarninn eflist ekki við að 

fyllast námsleiða eða upplifa sig sem vandamál. Námsleiði dregur úr lífskrafti nemenda 

og minnkar færni þeirra til að fyllast atorku og nýta hæfni sína. Sú tilfinning að upplifa 

sig sem vandamál eða að vera ofaukið er gjarnan talin einkenni þunglyndis. Nemendur 

læra bæði hugarfar og framkomu við sig sjálf sem fylgir þeim til fullorðinsára. 

Námsleiði kennir fólki þannig hugarfar lífsleiða – nemendur fá ekki gleði út úr því starfi 

sem þeir sinna og hafa ekki lært að tengjast efninu sem þeir fást við. Sú afmenntandi 

reynsla heldur áfram að loka fyrir möguleika á frekari menntandi reynslu fólks. 

Reynslukenningin gerir ráð fyrir duldu námsskránni. Innan reynslukenningarinnar er 

ekki nóg að kenna nemendum um hvað nægjusemi er ef það er ekki sýnt í framkvæmd. 

Nemendur læra um nægjusemi í gegnum reynslu af því að vera nægjusamur. Þegar þeir 

nema viðhorf hjá kennaranum sem lýsir nægjusemi og fá tækifæri til þess að tileinka sér 
                                                 
100 Meighan, Roland & Harber, Clive & Barton, Len. A Sociology of Educating. (Eastbourne: Holt, 

Rinehart and Winston, 1981). Sjá -  The Learners Forum. Skilgreining menntafræðingsins Roland 
Meighan á fyrirbærinu dulin námsskrá. 
http://www.volcom.org.uk/dataobservatory/Experiences%20of%20learning/School%20design/Hidden
%20curriculum.htm  „The hidden curriculum is taught by the school, not by any teacher...something is 
coming across to the pupils which may never be spoken in the [English] lesson or [...]. They are 
picking-up an approach to living and an attitude to learning.“  

101 Þessari kenningu verður gerð frekari skil í kafla 3. En Dewey heldur því fram að vegna þess hve 
kennarar eru þjakaðir af kröfum frá ytri yfirvöldum þá fá þeir ekki tækifæri til þess að mynda skapandi 
augnablik við nemendur sína.  



48 
 

hugmyndina í verki þá finna þeir á eigin skinni um hvað hún snýst. Í því tilliti fer 

menntun fram í verki og dulda námskráin eða viðhorf kennarans er nauðsynleg forsenda 

menntunarinnar. 

Robinson gagnrýnir líka stigveldismyndun bæði námsgreina og á hæfileikum 

nemenda. Innan skólanna er bóknám talið mikilvægasta námið og nemendur þurfa að 

beygja sig undir þá staðreynd hvort heldur það er í takt við hæfni þeirra eða ekki.  

Það sem fer í gang þegar börnin vaxa er að við förum að mennta þau stigvaxandi frá 
mitti og upp úr. Þá einbeitum við okkur að höfðum þeirra og örlítið til annarrar 
hliðar.102 

Robinson gagnrýnir að vinstra heilahvelið er örvað í ríkjandi mæli en það hefur að 

geyma rökhugsun og bóknámsmiðaða hugsun. Þetta gerist á kostnað hægra 

heilahvelsins, sem hefur að geyma listræna hugsun. Þetta gerist líka á kostnað allra 

annarra hluta líkamans sem oft er nauðsynlegt að virkja til þess að öðlast skýra hugsun. 

Hann bætir því við að sumir geti ekki hugsað nema með því að hreyfa sig. Í gagnrýni 

sinni telur hann að menntakerfið miðist einkum við að búa til háskólaprófessora. Hann 

telur einnig að prófessorar nýti aðeins takmarkaðan hluta hæfni sinnar og líkama til þess 

að hugsa.  

Að jafnaði búa þeir í höfðum sínum. Þeir lifa þarna uppi og örlítið til annarrar hliðar. 
Þeir eru aflíkamaðir á næstum bókstaflegan hátt. Þeir líta á líkama sinn sem form af 
ferðamáta fyrir höfuð sín. Líkamarnir eru leið til að koma höfðunum á fundi.103 
 

2.1.1. Takmarkanir námsmats 
Skólastarfið er fyrir nemendur. Nemendur eru ekki fyrir skólastarfið. Til þess að 

nemandi menntist þarf að mæta honum þar sem hann er staddur hverju sinni. Kennari 

þarf að koma til móts við þarfir nemandans og skilja hvers hann þarfnast. Það er 

ógnvekjandi fyrir nemendur þegar skólakerfið geri þá kröfu að nemandinn falli inn í 

skólakerfið í stað þess að skólakerfið komi til móts við nemandann. Þá er ástæða til þess 

að spyrja: Þarfir hvers er verið að uppfylla í þess konar umhverfi? Hugsanlega er verið 

að uppfylla þörf fyrir möguleikann á námsmati. Ein ástæða þess að einsleitni ríkir innan 

grunnskólanna er námsmatið. Tilhneiging skólayfirvalda til þess að bera saman hæfni 

                                                 
102 Robinson, „Take a chance“  „What happens is that as children grow up, we start to educate them 
progressively from the waist up. Then we focus on their heads, and slightly to one side.“ 
103 Sama rit. „Typically, they live in their heads. They live up there, and slightly to one side. They're 
disembodied, in a kind of literal way. They look on their body as a form of transport for their heads. It's a 
way of getting their head to meetings.“ 
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nemenda í formi námsmats er svo sterk að hún yfirbugar hugmyndina um 

einstaklingsmiðað nám innan skólanna. Hugmyndin um að samanburðarhæfur 

mælikvarði á nemendur verði að vera til staðar, er mjög föst í sessi.  

Ef hugmyndin um mikilvægi samanburðarhæfs mælikvarða fyrir skóla er í senn tekin 

bókstaflega og hugsuð í anda Deweys, sem sagði að skólinn ætti að vera lífið sjálft, þá 

mætti sjá fyrir sér samanburðarhæfan mælivarða utan skólans í lífinu sjálfu. Það væri 

hægt að hugsa sér samanburðarhæfan mælikvarða fyrir heimilin. Á hverju ætti slíkur 

mælikvarði að byggja? Til þess að glöggva sig á því er gott að taka dæmi  um heimili í 

Seljahverfinu. Öll heimili innan Seljahverfis eru metin samkvæmt 

samanburðarmælikvarða sem gefur þeim einkunn í samræmi við hæfni þeirra og getu til 

þess að uppfylla mikilvægustu markmið heimilislífsins. Þá vaknar spurningin; hver eru 

mikilvægustu markmið heimilislífsins? Hvað ætti slíkur kvarði að mæla? Slíkur 

mælikvarði væri trúlega hugsaður til þess að auka vellíðan og þroska heimilisfólksins 

frekar en að um samkeppnismiðað heimilislíðunarform væri að ræða. Ef notaður er 

samskonar mælikvarði og tíðkast innan grunnskólanna sem Ólafur Páll gagnrýnir – 

mælikvarði þess mælanlega í stað þess mikilvæga – þá þyrfti að leggja til grundvallar 

þætti sem er þægilegt að mæla. Í fyrsta lagi mætti skoða skuldastöðu fólks, það er 

auðvelt að fá tölulegar upplýsingar um hana. Í öðru lagi væri hægt að skoða hversu vel 

fólk fylgist með fréttum, þá yrði lagt fyrir skyndipróf til að meta hversu mikið fólk man 

úr fréttum liðinna daga. Í þriðja lagi væri mögulegt að skrá yfir tveggja vikna tímabil á 

hvaða tímum heimilisfólk borðar kvöldmat.  

Ofangreinda þrjá þætti er auðvelt að mæla. Afleiðingar mats með þesskonar 

mælikvarða er áhugavert að skoða. Í fyrsta lagi nýtist þessi matsaðferð vel við að setja 

heimilin í stigveldi eftir einkunnum þeirra; A-heimilin, fyrirmyndarheimilin sem fá milli 

átta og tíu í einkunn; B-heimilin, meðalheimilin sem fá milli sex og átta í einkunn og 

svo C-heimilin, tossaheimilin sem fá ekki nema fjóra til sex í einkunn. Í öðru lagi eru 

miklar líkur á að matið ýti undir að bæði meiri orka og tími fari í það hjá fjölskyldum að 

ná vel þessum atriðum og verða fyrirmyndarheimili. Heimilisfólkið gæti miðað sig við 

ofangreind fyrirframgefin viðmið. Einnig hvetur matið til samkeppni milli heimila um 

að ná betri einkunn en nágrannarnir. Matið stýrir þannig gildismati heimilisins. Í þriðja 

lagi yrði þetta gott stjórntæki fyrir þá sem setja viðmiðið. Það myndi einnig auðvelda 

framkvæmd við að ráða menn í mikilvægar stöður innan þjóðfélagsins; ráðamenn 
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þjóðarinnar kæmu einungis frá fyrirmyndarheimilum samkvæmt 

samanburðarmælikvarðanum.  

Það er hinsvegar ólíklegt að val á atriðum sem grundvallað er á mælanleika þeirra, 

ráði úrslitum um fullnægju fólks og hamingju. Ef heimilislíf fjölskyldunnar snerist fyrst 

og fremst um að ná betri einkunn en nágrannarnir í ofangreindum þremur þáttum þá 

fjarlægðist hún þann kjarna sem raunverulega skiptir máli í tilveru hennar. Það sem er 

mikilvægt er ekki mælanlegt í formi samanburðar, til dæmis innra líf einstaklinga, 

þroski þeirra, hlýlegt samlíf og rými hvers aðila innan fjölskyldunnar. Hætta er á að 

slíkt mat leiddi til einsleitari heimilismenningar og að í auknum mæli yrði horft framhjá 

þeim heimilum sem hafa aðra hluti fram að færa en skuldir, fréttir og kvöldmat klukkan 

sjö. Menningarleg fátækt yrði við lýði. 

Noddings spyr;  

Af hverju segjum við börnum að gera sitt besta og svo gefum við þeim lága 
einkunn þegar þeirra besta er ekki jafn gott og annarra? Af hverju, hvað það 
snertir, gefum við yfirhöfuð einkunnir?104 

Edelstein tekur námsmat sem dæmi þar sem nemendum er stýrt inn á takmarkaðar 

brautir.  

Sem dæmi má nefna námsmat sem umbunar nemendum fyrir minni og aga, 
ófrumleik og hlýðni við boð dulinnar námskrár [...] Skólinn reiðir sig á eðlilegan 
áhuga barna á fyrirbærum heimsins en lokar fyrirbærin jafnframt úti eða steypir þau 
í óaðgengilegt og oft framandi og fornfálegt mót. Því oft virðist námskráin – bæði 
hin opna og hin dulda – leggja meira upp úr getu nemenda til að vinna að þroska 
sínum með námsstarfi en hneppir þau jafnframt í viðjar hefða, námskrár og 
kennsluhátta sem brjóta í bága við eðli vitsmunaaðgerðanna.105  

Einangrunin sem skólarnir skapa hjá nemendum sínum hindrar nemendur í að vinna að 

raunverulegum þroska sínum. Edelstein telur það vera í mótsögn við námsskrá sem 

leggur áherslu á að nemendur fái tækifæri til þroska. Einangrunin kemur fram á tvennan 

hátt. Annars vegar eru nemendur einangraðir innan skólans frá heiminum utan skólans; 

þar sem fyrirbærin eru lokuð úti og skólinn er ekki hluti af lífinu heldur aðeins 

undirbúningur fyrir lífið. Hins vegar einangrast nemendur frá tilverurétti sínum; að 

þroskast á eigin forsendum en ekki á þann hátt sem skólinn krefst svo 

                                                 
104 Noddings, Happiness and Education, 2. „Why do we tell children to do their best and then give them 

low grades when their best is not as good as that of others? Why, for that matter; do we give grade at 
all?” 

105 Edelstein, Wolfgang, “Tvenns konar bernska”, Skóli – nám – samfélag. (Reykjavík: Háskólaútgáfan 
2008), 110  
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samanburðarmælingar séu framkvæmanlegar. Slíkt skólakerfi kallar á fórn. Fólk fórnar 

hluta af sjálfu sér og hæfileikum sínum ef það kallar hreinlega ekki á mannfórn. 

Robinsson fjallar um sama vanda og telur afleiðingarnar alvarlegar. 

Afleiðingarnar eru að margt mjög hæfileikaríkt, skapandi fólk heldur að það sé það 
ekki, af því það sem það er gott í var ekki metið í skólanum, eða var hreinlega 
útskúfað.106 

Robinsson heldur áfram og spyr; ef horft er á skólakerfið utanfrá, hverjum er það að 

hampa? 

 [...]hverjir njóta virkilega velgengni, hverjir gera allt sem þeir ættu að gera, hverjir 
fá kökubitana, hverjir eru sigurvegarar – að heildartilgangurinn í heiminum sé að 
það verði til háskólaprófessorar.107  

Það er erfitt að mótmæla Robinson í þessum efnum sér í lagi þar sem þessi gagnrýni er í 

samræmi við áherslur þeirra menntunarkenninga sem fjallað hefur verið um hér að 

framan.  

2.2 Félagslegt samhengi 

Menntun er í eðli sínu félagslegt ferli. Þar með skiptir öll félags- og samskiptaumgjörð 

innan skólans afar miklu máli fyrir nemendur og hefur afgerandi áhrif á velgengni 

nemenda bæði á meðan þeir dvelja í skólanum sem og til framtíðar. Hér á eftir verður 

fjallað um stjórnun, völd og samskipti. Þessi atriði hafa afskaplega mikil áhrif á 

menntun nemenda. Uppbyggileg félagstengsl eru ein af undirstöðum hamingjunnar 

samkvæmt Noddings. Í samskiptamunstri innan bekkjarins gegna kennarar 

lykilhlutverki. Stjórnunarstíll þeirra og meðvitund um mikilvægi góðra félagstengsla 

innan hópsins getur haft afgerandi áhrif á samskipti og  tengsl milli nemenda. Félagsleg 

menntun nemanda og sú sjálfsmynd sem hann öðlast innan grunnskólans getur breytt 

miklu um það hvort hæfileikar hans og hugmyndir nýtast í samfélaginu.  

Hér á eftir verður fyrst skyggnst inn í veruleika skólanna með augum Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur. Sjónum verður sérstaklega beint að þáttum þar sem einhvers er 

ábótavant. Þá verður skoðuð hugmynd Harber og Davis sem hafa rakið orsakir ýmissa 

streitusjúkdóma nemenda til skaðlegrar stjórnunar í skólum. Næst verður fjallað um 

                                                 
106 Robinson, „Take a chance“ „The consequence is that many highly talented, creative people think 
they're not, because the thing they were good at was not valued in school, or was actually stigmatized.“ 
107 Sama rit. „[...W]ho really succeeds, who does everything that they should, who gets all the brownie 
points, who are the winners -- that its whole purpose, throughout the world, is to produce university 
professors.“ 



52 
 

andlega kvilla sem John Dewey telur einnig orsakast af afmenntandi reynslu. Að síðustu 

verður hugtak Bourdieu um táknbundið ofbeldi til umfjöllunar og í framhaldi af því 

skoðað dæmi um nýbúa sem verður fyrir táknbundnu ofbeldi.  

Það eru gömul sannindi og ný að innan skólastofunnar ræður kennarinn. Hann hefur í 

höndum sínum hvaða gildi eru í heiðri höfð innan þess tíma sem hópurinn nýtir saman. 

Kennarinn ber ábyrgð á ákveðnum nemendahóp þar sem einstaklingar innan hans hafa 

bæði mismunandi bakgrunn og hæfni. Nemendahópurinn deilir sameiginlegri reynslu, 

tíma og rúmi. Reynslan verður óhjákvæmilega ólík hjá mismunandi nemendum þar sem 

þeir hafa bæði ólíkan bakgrunn og hæfni. Þeir hafa því mismunandi sjónarhorn á 

málefnin eftir því hvaðan þeir koma. Eitt af hlutverkum kennara er að hafa yfirsýn yfir 

nemendahópinn sinn, þá reynslu sem er í hópnum og nauðsynlega framvindu hennar 

þannig að samfella fáist við fyrri reynslu nemenda. Þá er nauðsynlegt að kennarinn hafi 

kynnt sér aðstæður og stöðu nemenda og myndað ákveðin tengsl við þá svo hann nái að 

meta hvers konar reynsla er ákjósanleg.  

Ákvörðun kennarans um hvaða gildi beri að virða innan tímamarkanna sem 

kennslustundin setur, er flókin og að mörgu er að hyggja. Honum ber að miðla 

ákveðinni þekkingu samkvæmt námsskrá á tilsettum tíma en hefur frjálsar hendur með 

hvaða aðferðum hann beitir við að koma þekkingunni til skila.  

Raunveruleiki grunnskólanna er sá að milli nemenda þrífast gjarnan skaðleg 

samskipti. Sigrún Aðalbjarnar fjallar hér um að námsárangur nemenda sem eiga við 

félagslegan vanda að stríða, sé mun lakari.  

Við verðum vitni að virðingar- og tillitsleysi í samskiptum þeirra [nemendanna]. 
Margir kennarar telja töluvert um hegðunarvandkvæði í bekkjarstarfi. Fram hefur 
komið að þeim finnst alltof margir nemendur eiga við ýmiss konar félagslegan og 
tilfinningalegan vanda að stríða og hafa lítinn sjálfsaga. Sumir nemendur eru kvíðnir 
og óöruggir og birtist sú vanlíðan að sjálfsögðu í samskiptum þeirra, bæði við 
kennara og nemendur og kemur niður á einbeitingu þeirra, námsáhuga og 
námsárangri.108 

Þá bendir Sigrún á samhengi á milli samskipta barna í grunnskólum og hvernig þeim 

vegnar í framtíðinni.  

Rannsóknir innan félagsvísinda og heilbrigðisvísinda hafa veitt okkur innsýn í 
margvíslega þætti og aðstæður sem skipta máli um velferð barna og unglinga. Sem 
dæmi má taka að ýmsar erlendar rannsóknir benda til að samskipti skólabarna skipti 
miklu um hvernig þeim gengur á unglings- og fullorðinsárum.109  

                                                 
108 Sigrún Aðalbjarnardóttir, Virðing og umhyggja. Bls 26-27  
109 Sama rit. Bls 26-27 
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Þetta bendir til þess að full ástæða er til að taka erfið samskipti meðal barna í 

grunnskólum háalvarlega, þar eð sá vandi fylgir þeim inn í framtíðina. Veruleiki 

skólanna er sá að sumir nemendur eiga oft við töluverðan félagslegan vanda að stríða. 

Orsakir vandans geta legið bæði innan og utan skólans. Vandinn getur skapast í 

grunnskólanum til dæmis vegna eineltis eða höfnunar af einhverju tagi sem á sér stað 

innan skólans. Einnig getur vandinn fylgt barninu inn í skólann til dæmis ef barnið hefur 

búið við mikla upplausn á heimilinu og er að kljást við rótleysi þegar það kemur í 

skólann. Hvaða sviði sem orsökin tilheyrir þá kemur vandinn fram í skólanum. Sigrún 

heldur áfram: 

Til dæmis hefur verið sýnt fram á að börn sem eru árásargjörn í félagahópnum eru í 
áhættuhópi hvað varðar aðlögun að samfélaginu síðar á lífsleiðinni. Sama á við um 
börn sem er hafnað eða þau lögð í einelti. Þau flosna alloft upp frá námi, þau eiga 
vanda til að sýna andfélagslega hegðun eins og að brjóta lög og þeim hættir til að 
eiga við sálræn vandkvæði að stríða. Þessar rannsóknir sýna að áhyggjur foreldra af 
samskiptum barnanna og samskiptahæfni þeirra eru ekki að ástæðulausu.110 

Þessi raunveruleiki kallar á að uppbygging félags- og samskiptaumgjarðar skólans sé 

ítarlega skoðuð sem og stjórnunarkerfi skólans og grunnviðhorf hans til nemendanna. 

Viðhorf skólans endurspeglast í umgjörð hans. Umgjörð skólans skapar jarðveginn sem 

nemendur dvelja í og er örlagavaldur í lífi nemenda, hvernig þeir vaxa og dafna. Harber 

og Davies ganga svo langt að segja að skólar geti skaðað börn bæði líkamlega og 

sálarlega. Þeir hafa bent á að streita, kvíði og ýmsir líkamlegir kvillar hafi aukist á 

meðal breskra nemenda, til dæmis í formi svefnörðugleika og átröskunar. Að mati 

Harber og Davies kalla aukin stjórnun, agi, reglur, skipun og samkeppni fram þessi 

einkenni. Þeir telja skólakerfið vera keyrt áfram af prófum og samkeppni til þess að raða 

nemendum í stigveldi í því skyni að þjóna markaði menntunar.111 

[...] margar vísbendingar eru um það hvernig skólinn getur beitt nemendur ofbeldi 
með margvíslegum hætti og endurskapað ofbeldi í hinu víðara samfélagi [...]112 

Þvingandi stjórnunaraðferðir innan skólanna verða ofbeldisfullar gagnvart 

nemandanum. Þar sem ekki er tekið tillit til nemandans sem manneskju er nemandanum 

skilað út í lífið með sömu viðhorf. Nemendur munu læra að líta ekki á aðra sem 

                                                 
110 Sama rit. Bls 26-27 
111 Harber, C. Og Davies, L. Effective Leadership for War and Peace. Mark Brundrett, Neil Burton & 

Robert Smith ritstj. (London: Sage Publication, 2003), 136-137. 
112 Sama rit. Bls 137. „[...T]here is considerable evidence of the many ways in which schooling can      
cause violence to pupils and reproducee violence in the wider society[...].“ 
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manneskjur heldur sem tæki til að koma sínu áfram.113 Upplýsingarnar gefa til kynna að 

innan skólanna sjálfra öðlist nemendur afmenntandi reynslu sem geti jafnvel átt þátt í 

því að þróa með þeim alvarlega sjúkdóma. Það er auðvelt fyrir skólana að telja sér trú 

um að þessi vandamál komi annarsstaðar frá en að sama skapi mikilvægt að þeir séu 

tilbúnir að leita svara í eigin ranni.  

2.2.1 Einbeitingarskortur og skert sjálfstjórn 
Afmenntandi reynsla getur leitt til kaldlyndis, valdið tilfinningaleysi og sljóleika en slík 

einkenni hindra möguleika á auðugri reynslu í framtíðinni og hafa, í þeim skilningi, 

neikvætt menntunargildi.114 Afmenntandi reynsla getur þannig leitt til þess að nemandi 

þrói með sér bresti sem aftra honum frá því að ná tengslum við fólk og leiða hann til 

vansældar. Nemendur sem öðlast menntandi reynslu verða því meira aðlaðandi og 

félagslega sterkari. Menntandi reynsla eykur áhuga nemenda á að öðlast meiri menntun 

og eflir sköpunarkraft og framkvæmdaorku þeirra. 

Dewey telur að skortur á samfellu í reynslu geti orsakað skerta sjálfsstjórn nemenda 

og einbeitingarskort. Sundurlaus og tvístruð reynsla hefur þess konar afleiðingar.115 

Hann leggur áherslu á tvenns konar hliðar reynslunnar; í fyrsta lagi að kennarar séu 

meðvitaðir um fyrri reynslu nemanda, hvers konar áhrif ákveðin reynsla hefur á 

nemandann; og í öðru lagi, hvernig áhrif reynslan hefur svo á áframhaldandi reynslu 

hans.116  

Þess vegna er aðalvandi skólastarfs sem byggir á reynslunni sá að velja þá tegund 
athafna sem lifa á frjóan og skapandi hátt í síðari reynslu.117 

Stefna skólans þarf því að tengjast samhangandi reynslu sem nemanda er ætlað að 

öðlast. Samkvæmt reynslukenningunni þarf menntamarkmið nemanda einnig að vera í 

takt við þá reynslu sem nemandinn öðlast á heimili sínu til þess að varðveita samfellu í 

reynslu og forðast stjórnleysi. Hlutverk kennarans felst því einnig í að nema 

reynsluheim nemandans þannig að líf hans innan og utan skólans myndi eðlilega 

samfellu í stað þess að skólinn verði í raun til þess að sundra lífi nemandans í aðskilda 

hluta.  

                                                 
113 Kant, Sjá tilvísun 93. Aftur vísað í kenningu sem kennd er við Kant. Maðurinn er markmið í sjálfu sér 

en ekki aðeins tæki til að nota.  
114 Dewey, Menntun og reynsla, 36. 
115 Sama rit, 36. 
116 Sama rit, 37. 
117 Sama rit, 38. 
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Starf kennarans hefur orðið mun meira krefjandi síðustu árin þar sem bakgrunnur 

nemenda er mun ólíkari hver öðrum í ljósi aukinnar fjölmenningar. Síðustu ár hafa 

Íslendingar vaknað upp við ýmis samfélagsvandamál sem tengjast innflytjendum og 

nýbúum. Skortur hefur verið á kennurum sem hafa reynslu af því að vera nýbúar og hafa 

þá þann bakgrunn sem þarf til þess að mæta nýbúa-nemendum. Það hefur bæði leitt til 

flótta frá námi meðal innflytjenda og til aukins stjórnleysis í samfélaginu.118 Vanræksla 

skólanna gagnvart þessum nemendum veldur þeim ófullnægju og vanlíðan. Þeir búa þá 

við skort á menntun. Ófullnægja þeirra kemur fram í brestum sem geta svo skaðað 

samfélagið og valdið fleirum óhamingju. Grunnskólarnir bera á þennan hátt mikla 

samfélagslega ábyrgð. Það er líklegt að ef nemendur lærðu í verki hugarfar lýðræðislegs 

lífsmáta þá mættu allir meiri velvilja og skilningi í félagslegu umhverfi sínu.  

Andrúmsloftið sem myndast í hópi nemenda þarf að stuðla að sameiginlegri ábyrgð 

þar sem allir hafa áhrif, bæði nemendur og kennarar. Það er hinsvegar vandfundin sú 

sátt og skilningur sem ríkja verður í hópnum svo allir fái að njóta sín til jafns. Í 

draumaheimi fengi hvert barn að njóta sín með eigin hæfileika og forsögu. Þar gæti hver 

einstaklingur valið sína leið án þess að aðrir settu stein í götu hans. Nemendur myndu 

miðla af reynsluheimi sínum til hinna og allir nytu góðs af. Við slíkar kjöraðstæður gæti 

ríkuleg menntun átt sér stað. Raunveruleikinn er samt töluvert ólíkur þessum 

draumaheimi. 

2.2.2 Táknbundið ofbeldi 

Innan nemendahópa eru gjarnan ríkjandi hugmyndir um hvers konar tilvera er 

viðurkennd, hvaða hugmyndir eru ‚réttar‘ og hvaða eiginleikar teljast ‚hæfileiki‘. 

Hugmyndirnar stigskipta nemendum gjarnan þannig að sumir verða æðri og aðrir óæðri. 

Stigveldisþróunin á sér stað á bæði þöglan og ósýnilegan hátt sem enginn verður var við 

en allir taka þátt í. Það er misjafnt hversu óheilnæmt andrúmsloft skapast í þess konar 

þróun en slík stigveldismyndun hefur aldrei góð áhrif á einstaklinga. Kennarinn ber hins 

vegar mesta ábyrgð á þessari stigveldismyndun og hefur trúlega mun meira um þessa 

þróun að segja en oft er viðurkennt.  
                                                 
118 Það hefur komið fram hér á undan að samkvæmt reynslukenningunni þá leiðir skortur á samfellu í 

reynslu til skertrar sjálfstjórnar og athyglisskorts. Það kom einnig fram í fyrsta kafla að „[h]ið háleita 
markmið skólastarfs er að skapa hæfni til sjálfstjórnar“ og það felst í því að setja markmið og áform til 
þess að ná því. Birtingarmynd skertrar sjálfstjórnar er því trúlega stjórnleysi – þegar fólk nær ekki 
settum markmiðum og flosnar á endanum upp.   
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Samkvæmt lýðræðishugmynd Deweys ætti innan skólanna að ríkja frelsi og 

samskipti að byggjast á jafningjagrundvelli innan skólanna. Það er oft óljóst hvaða 

einstaklingur hefur ítökin og hvaða hugmyndafræði er ofaná, en yfirleitt má finna 

einstakling og hugmyndafræði innan hópsins, sem er ríkjandi. Nemendur með ‚öðruvísi‘ 

hugmyndir um lífið líða fyrir það ef þær eru ekki viðurkenndar til jafns við hugmyndir 

annarra. Þá eru það einkum þeir sem mesta félagslega viðurkenningu hafa sem öðlast 

vald til að beita ‚táknbundnu ofbeldi‘. 

[Bourdieu] notaði hugtakið táknbundið ofbeldi (e. Symbolic violence) þegar menn 
nota slíka aðstöðu [félagslega viðurkenningu] til að beita valdi gagnvart þeim sem 
minni viðurkenningar njóta. Hann notaði þetta hugtak einkum í greiningu sinni á 
menntakerfinu því að þar er táknbundið ofbeldi á margan hátt huldara og tvíbentara 
en annars staðar. Kennarar, nemendur og foreldrar eru sammála um að kennarinn sé 
að fræða nemanda, segja honum til og koma honum til þroska. Það sem þagað er um 
er að í þessu ferli notar kennarinn sér óhjákvæmilega að hann er handhafi 
viðurkenndrar menningar og siðgæðis. Um leið og hann eflir nemandann (vonandi) 
sem einstakling vinnur hann að því að koma nemandanum , á sinn stað ‘ í 
samfélagspýramídanum, en sá þáttur í starfi hans er dulinn eða rangsnúinn. Hin 
félagslega skilvinda skólans, þ.e. sá þáttur skólastarfs sem felur í sér viðhald og 
endursköpun misréttis, er ógagnsærri en flestir aðrir þættir starfsins.119 

Er þá dulið hlutverk skólans að vera flokkunarmaskína sem flokkar nemendur eftir því 

hversu vel þeir falla inn í ‚kerfið‘? Félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu rannsakaði 

mikið stéttaskiptingu og stigveldisþróun. Hugtakið táknbundið ofbeldi var eitt af þeim 

hugtökum sem hann notaði til skýringar á þessum veruleika. Táknbundið ofbeldi á sér 

stað þegar einhver manneskja eða hópur fólks nær andlegum eða hugmyndafræðilegum 

yfirráðum yfir öðrum. Þess konar yfirráð geta verið afar tvíbent og ósýnileg, bæði þeim 

sem hefur yfirráðin sem og hinum sem ráðið er yfir.120 Hinir undirokuðu taka gjarnan 

þátt í því að grafa undan eigin sannfæringu og telja sannfæringu ‚elítunnar‘ mikilvægari. 

Þar með verður hugmyndin ráðandi og ef hún öðlast líf án gagnrýni, leiðir það jafnvel 

til þess að fólk fer að taka henni sem sjálfsögðum hlut. Hugmyndin verður þá jafnvel 

hefð. Táknbundið ofbeldi skapar því stigveldi bæði stétta, fólks, þekkingar, hæfni og 

hugmynda. Þá eru það þeir sem skapa stigveldið sem tróna þar efst sem manneskjur og 

búa yfir ‚bestu‘ hæfninni, þekkingunni og hugmyndunum.  

                                                 
119 Gestur Guðmundsson. „Viðhald félagslegrar mismununar“Félagsfræði menntunar. (Reykjavík: 

Skrudda 2008), 88-89. Viðhald félagslegrar mismununar í menntakerfi og menningu, kenningar Pierres 
Bourdieus..  

120 Þ.e. ef menntun á þessu fyrirbæri er ekki fyrir hendi. Það má hinsvegar hugsa sér að menntun á 
fyrirbærinu sé góð forvörn. 
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Innan hópa þar sem táknbundið ofbeldi ríkir er einsleitni gjarnan við lýði. Jafnframt 

er ljóst að þar fyrirfinnast skoðanir sem fá ekki að líta dagsins ljós. Það kemur niður á 

þekkingu sem má ná fram með samræðum um mismunandi málefni. Margbreytileiki 

hugmynda rýrnar og víðsýni nemenda þroskast síður. Táknbundið ofbeldi er hugsanlega 

ein skýringin á þeim vanda sem skapast hefur bæði innan grunnskóla sem og í íslensku 

samfélagi síðustu ára vegna mikillar fjölgunar á innflytjendum. Innan hópa þar sem 

táknbundið ofbeldi þrífst skapast fátækleg sýn á hina einu réttu tilveru. Þar með er síður 

rými fyrir fólk sem kemur úr annarskonar reynsluheimi.121 

J. Daniel Schubert skrifaði um hugtakið táknbundið ofbeldi í tengslum við 

fjölmenningu í grein sinni „Defending Multiculturalism“ og segir: 

Leiðirnar til að vera til í heiminum eru hugsanlega ótakmarkaðar, og að þröngva 
fram einni leið af mörgum sem þeirri einu réttu eða réttu leiðinni, er að taka þátt í 
táknbundnu ofbeldi. 122 

Til þess að skapa rými fyrir fólk sem er upprunnið úr ólíkum menningarheimum þarf að 

víkka út tilveruréttinn. Á meðan frelsisverndarreglan123 er virt þá er það að þröngva 

öllum inn í sömu hugmyndina um að ákveðið líf sé betra en annað augljóst dæmi um 

táknbundið ofbeldi. Táknbundið ofbeldi er ekki líkamlegt heldur andlegt.  

Allt vald [...] sem þröngvar merkingu uppá [...] sem verður gilt með því að halda 
leyndum valdatengslum sem eru grunnur máttar þess, bætir eigin táknbundnum 
mætti sérstaklega við þessi valdatengsl.124  

Þegar leynd ríkir yfir valdatengslum margfaldast það táknbundna ofbeldi sem af 

völdunum hlýst.125 Kennari þarf að vera sérstaklega meðvitaður í þessu umhverfi þar 

                                                 
121 Noddings, Happiness and Education, 227-229. Noddings gerir grein fyrir varnarleysi unglinga 

gagnvart félagsmótun og þeirri þörf þeirra fyrir að vera eins og hvert annað. Hún leggur áherslu á 
mikilvægi þess að gera þeim grein fyrir því afli svo þau geti forðast að verða fórnarlömb þess.  

122 Shubert „Defending Multiculturalism“, 1902  „The ways of being in the world are, 
however, potentially limitless, and to impose one way among many as the only, correct, or 
right way is to engage in symbolic violence.“  
123 Mill, John S. Frelsið, (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag, 2000). Jón Hnefill Aðalsteinsson & 

Þorsteinn Gylfason þýddu. Frelsisverndarreglan „Því aðeins er öllu mannkyni, einum manni eða 
fleirum, heimilt að skerða athafnafrelsi einstaklings, að um sjálfsvörn sé að ræða.“ Mill er að 
sjálfsögðu að fjalla um sjálfráða fólk og það eru grunnskólanemendur ekki; börn þurfa stundum á 
forræðishyggju að halda. En þessa reglu er hægt að hafa til hliðsjónar þegar verið er að móta fólk eftir 
einhverri formúlu. Skaðar það einhvern að viðkomandi hagi sér á annan hátt? 

124 Shubert „Defending Multiculturalism“, 1088. „Every power . . . to impose meanings . . . 
as legitimate by concealing the power relations which are the basis of its force, adds its own 
specifically symbolic force to those power relations.“ 
125Það má sjá skýrt dæmi í bankabransanum hér á Íslandi, um hvað leyndin yfir valdatengslunum hefur 

þjónað mikilvægum tilgangi fyrir þá sem voru að græða ótæpilega. Þess vegna er sú aðgerð að tala 
upphátt hugsuð til þess að afhjúpa leynileg valdatengsl og þar af leiðandi afhjúpar það táknbundið 
ofbeldi. 
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sem hann er sjálfur yfirleitt efst í valdastiganum. Það er því auðvelt fyrir ómeðvitaðan 

kennara að verða til þess að ákveðnir einstaklingar innan nemendahóps hans séu 

útilokaðir frá því að öðlast þá viðurkenningu sem þarf til að klífa stigveldisbrekkuna 

vegna einhverra eiginleika sem þá skortir. Eignleikarnir sem þeir svo hafa eru annað 

hvort ósýnilegir eða jafnvel taldir gagnslausir.  

Uppeldisfræðilegt starf er [...] táknbundið ofbeldi að því leyti sem það felur í sér 
menningarlegt gerræði sem beitt er af gerræðisvaldi126 

Schubert sagði frá dæmisögu um skólastúlkuna Caffilene. Hún var nýbúi í þeim 

skilningi að hún hafði búið á einangruðu svæði í Appalachian fjöllunum í Tennessee. 

Hún ólst upp við að töluð var ‚gamaldags‘ enska á hennar heimili og hún talaði því 

‚gamaldags‘ mál. Þegar hún mætti í almenningsskóla var hún ‚öðruvísi‘ en hin börnin. 

Nafni hennar var breytt í Catherine.127 Hún talaði öðruvísi en hin börnin og mætti andúð 

frá þeim. Þessari sömu andúð sneri hún gegn sjálfri sér þegar hún fór að hata móður sína 

fyrir að hafa kennt henni öðruvísi siði og tungumál sem vakti slíka andúð á henni sjálfri. 

Það var mjög sárt fyrir móður hennar sem gerði sitt besta. Þarna mættu bæði Caffilene 

og móðir hennar táknbundnu ofbeldi. Caffilene sagði svo sögu sína seinna til þess að 

fleiri mættu læra af reynslu hennar. Núna, fjörutíu árum síðar talar Caffeleine um að enn 

sveiflist hún milli ástar og haturs gagnvart bæði móður sinni og gömlu kennurunum 

sínum. Hún finnur til haturs gagnvart móður sinni af því hún skammast sín fyrir 

uppruna sinn og menningu sína. Hún finnur til haturs gagnvart kennurum sínum fyrir að 

kenna henni að skammast sín fyrir uppruna sinn og þá menningu sem hún kom úr.128  

Endurskírn Caffilene er ekki um réttu eða röngu leiðina að stafa og bera fram orð á 
ensku tungumáli. Það er um valdið til að skilgreina réttu leiðirnar, til að stafa og 
bera fram, réttu leiðirnar að vera og vita. Það er um valdið til að afbyggja ákveðnar 
leiðir til að vera og vita, ekki vegna einhverra sjálfsagðra óæðri hluta heldur aðeins 
til þess að aðrar leiðir til að vera og vita njóti forréttinda.129 

                                                 
126 Shubert, „Defending Multiculturalism“, 1092  „Pedagogic action is . . . symbolic 
violence insofar as it is the imposition of a cultural arbitrary by an arbitrary power” 
127 Nafninu á Caffeleine var ekki breytt vegna þess að hinir nemendurnir áttu erfitt með að bera fram nafn 

hennar heldur var því bara breytt. Shubert fjallar um það fyrr í grein sinni hversu mikilvægt nafn 
manneskja er þeim sjálfum, til þess að undirstrika það táknbundna ofbeldi sem felst í því að taka sér 
það forræðisvald að breyta nafni annarra eftir hentugleikum.  

128 Shubert, „Defending Multiculturalism“, 1094 
129 Sama rit, 1094 „The renaming of Caffilene is not about the right or wrong way to write and pronounce 

words in the English language. It is about the power to define the correct ways of spelling and 
pronounciation, the correct ways of being and knowing. It is about the power to delegitimize 
particular ways of being and knowing, not because of some inherent inferiority but only because it can 
be done to privilege some other way of being and knowing.“ 
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Það er því mikilvægt að hafa í huga reynslukenningu Deweys sem leggur áherslu á 

að kennarar geri sér grein fyrir því úr hvernig umhverfi nemandinn kemur til þess að 

hann mæti skilningi í stað andúðar innan skólans svo að hann megi líka öðlast 

hamingju, menntun sem veitir honum fullnægju og uppbyggilega reynslu.  

2.2.3 Félagsleg tengsl 

Noddings bendir á mögulegar afleiðingar þess ef mannfólkið sinnir ekki félagslegri þörf 

sinni sem er bæði ein af grundvallarþörfum og ein af undirstöðum hamingju þess. 

Félagsleg einangrun leiðir af sér slen og kvíða og þá eiga einstaklingarnir erfiðara með 

að gefa af sér til annarra. Það gerist frekar í stærri samfélögum en smærri því 

nágrannatengsl eru gjarnan dýpri í smærri samfélögum. 

Það er skipulag: Þegar þessir spenar [spenar samfélagsins, það sem nærir fólk] eru 
fjarverandi í efnislegu formi – eins og þeir eru oft í nýjum hverfum eða stórborgum 
– þá getur fólk þjáðst af sleni, kvíða sem er erfitt að lýsa nákvæmlega. Þessi kvíði – 
tegund óhamingju – getur hellst óvænt yfir.130  

Félagslegt umhverfi hefur töluverð áhrif á heilsuna og þar af leiðandi hamingjuna. Það 

er mikils virði að búa við nærandi samfélag í uppbyggilegum tengslum við annað fólk. 

Nemendur þurfa að læra innan skólans hversu mikilvæg uppbyggileg tengsl við annað 

fólk eru fyrir þeirra eigin hamingju. Enginn er eyland og nemendur þurfa að læra að 

treysta hver öðrum og styðja hver annan. 

Félagslegt sjálfstæði einstaklinga er oft á tíðum upphafið samkvæmt Dewey. Það er 

gjarnan talið jákvætt að vera sjálfstæður og gera hlutina án aðstoðar. Dewey nefnir slíkt 

hugarfar hinsvegar ,ranghugmynd‘ sem leiðir til samfélagslegrar þjáningar. Hann 

gengur jafnvel svo langt að kalla þetta viðhorf ,læknanlega geðveiki‘.  

Út frá félagslegu sjónarmiði, stendur ósjálfstæði fyrir mátt frekar en veikleika; það 
hefur í för með sér gagntengsl, eða að fólk þarf á hvert öðru að halda. Það er alltaf 
hætta á að minna persónulegt sjálfstæði muni auka félagslega möguleika 
einstaklings. Þegar hann reiðir sig meira á sjálfan sig, verður hann meira sjálfum sér 
nógur; sem getur leitt til fáskiptni og afskiptaleysis. Það gerir einstakling oft 
tilfinningasnauðan í tengslum sínum við aðra, eins og að þróa með sér þá 
ranghugmynd að geta raunverulega staðið og framkvæmt einn – sem er ónefnd 

                                                 
130 Noddings, Happiness and Education, 221. “When these features are absent in a physical setting – as 

they often are in new housing developments or large cities – people may suffer malaise, an uneasiness 
that is hard to describe definitively. This uneasiness- a form of unhappiness – may attack 
unexpectedly.”  



60 
 

mynd af geðveiki sem ber ábyrgð á stórum hluta þjáningar í heiminum sem er 
læknanleg.131  

Samfélagsleg geðveiki, jarðvegur litaður af hugarfari sem veikir einstaklingana sem í 

því hrærast. Það má segja að margs konar viðhorf og þætti beri að hafa í huga þegar 

ákveða á þá reynslu nemenda sem veita þeim aukna menntandi möguleika, fullnægju og 

hamingju. En það er ljóst að með vakandi meðvitund má lækna margs konar 

samfélagsmein innan grunnskólans.  

2.3 „Klofinn heimur – klofinn persónuleiki“  

Hér á undan hefur verið skoðað hvernig menntakerfið og starfsemin innan skólanna geta 

gert nemendur fráhverfa þeim kjarna sem býr innra með hverjum og einum. Nemendur 

eiga þá í erfiðleikum með að öðlast fullnægju í lífi sínu. Þeir þekkja hvorki hæfileika 

sína eða þarfir og vita ekki hvað býr í þeim. Þar af leiðandi verða þeir bæði ófullnægðir 

og leitandi við að fylla upp í tómarúmið sem myndast innra með þeim og veldur 

afmenntandi reynslu, ófullnægju og óhamingju. Þá var fjallað um þá gagnrýni 

Wolfgangs Edelstein á einangrunarstefnu sem skólarnir reka. Þar telur hann að 

uppbygging skólastarfsins sjálfs orsaki einangrun nemenda. Það birtist meðal annars í 

þeirri mynd að skólarnir aðgreina sig frá lífinu sjálfu, sem er lífið utan skólanna. Dewey 

varar við þess konar þróun í kenningum sínum og segir að skóladvölin sé ekki aðeins 

undirbúningur fyrir lífið heldur er hún lífið sjálft. Samkvæmt Edelstein birtist önnur 

mynd einangrunarstefnunnar í þeirri mótsögn sem kemur fram í Aðalnámsskrá 

grunnskóla þegar hún leggur til hefðir og kennsluhætti sem hindra þroska nemenda en á 

sama tíma er eitt aðalmarkmið hennar að stuðla að þroska nemenda. Þar má til dæmis 

nefna námsmat sem þránd í götu þroskans. Þegar nemandi er ekki í tengslum við kjarna 

sinn þá hefur hann hvorki möguleika á að kynnast umhverfi sínu né tengjast því.  

Hér á eftir verður fjallað um það táknbundna ofbeldi sem samfélagið og hefðir þess 

beita skólann og þar með nemendur. Það verður leitast við að sýna fram á hvernig 

                                                 
131Dewey, John. Democracy and Education. (Toronto: Collier-Macmillan, 1944), 44 „From a social 
standpoint, dependence denotes a power rather than a weakness; it involves interdependence. There is 
always a danger that increased personal independence will decrease the social capacity of an individual. 
In making him more self-reliant, it may make him more self-sufficient; it may lead to aloofness and 
indifference. It often makes an individual so insensitive in his relations to others as to develop an illusion 
of being really able to stand and act alone – an unnamed form of insanity which is responsible for a large 
part of the remediable suffering of the world.“ 
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grunnskólinn tekur þarfir atvinnumarkaðar umfram þarfir nemenda sinna. Grunnskólinn 

tekur þátt í því að grafa undan sjálfræði nemenda og móta þá inn í fyrirfram ákveðið 

form til þess að uppfylla þarfir atvinnumarkaðarins. Vinnubrögðin leiða til þess að 

nemendum eru innprentuð viðhorf sem þeir taka oft gagnrýnislaust við. Aðferðin getur 

haft neikvæð áhrif á skapandi vinnu nemenda sem byggir á því að þeir geti hugsað út 

fyrir fyrirfram gefið form. Þvinganirnar einangra nemendur sem hafa aðra eiginleika og 

annað fram að færa en hefðirnar heimila. 

2.3.1 Klofningshyggja - heildarhyggja 

Þvingandi kennsluaðferðir leiða til þess að nemendur sem falla ekki inn í form 

hefðanna, einangrast. Einangrunarstefnan einkennist af klofningi og veldur aðskilnaði. 

Skólinn er aðskilinn frá lífinu sjálfu og nemandinn er aðskilinn frá kjarna sínum. Hér á 

eftir verður gerð grein fyrir hugmynd Páls Skúlasonar um ákveðna tilhneigingu í 

samtímanum til að kljúfa tilveruna í afmarkaðar einingar og því er ástæða til að rýna í 

hvað hugtakið ‚klofningur‘ merkir.  

Klofningur í þessu samhengi merkir að veruleikinn er klofinn á einhvern hátt þannig 

að um afmarkaða hluta hans gilda ólík lögmál. Það klýfur til dæmis tilveru manneskju 

þegar hún annarsvegar er nemandi sem fellur inn í þvingandi námsform og hinsvegar 

einstaklingur með sinn eigin kjarna. Tilvera hennar er þá klofin þar sem um tvo 

einangraða hluta hennar gilda ólík lögmál. Sem nemandi getur hún einungis verið til 

fyrir þær sakir sem vænst er af henni en kjarninn er afskiptur og tilheyrir aðeins því lífi 

sem manneskjan lifir fyrir sjálfa sig.132 Hér eftir mun þessi hugmynd verða kölluð 

klofningshyggja. Hún verður notuð til þess að skýra klofning á milli skóla, þjóðlífs og 

einkalífs. Þá verður hugleitt hvaða afleiðingar þessi klofningur hefur á manneskjur.  

Annað hugtak sem vert er að hafa í huga í tengslum við klofningshyggju er 

,heildarhyggja‘, en að miklu leyti eru þessi tvö hugtök andstæður. Klofningshyggja gerir 

ráð fyrir að heimurinn skiptist í afmörkuð svið þar sem skoða megi það sem gerist á 

einu sviði án tillits til þess sem gerist á öðru. Heildarhyggja gerir hinsvegar ráð fyrir 

samhengi á milli ólíkra sviða heimsins. Heildarhyggjuhugmyndin felst í því að engin 

samsett heild er eingöngu borin uppi af summu eininganna innan hennar heldur einnig 

                                                 
132 Þessi hugmynd verður skoðuð betur hér á eftir. Hún byggir á því að innan skólanna sé ekki verið að 

mennta nemendur sem manneskjur sem hafa þá burði til þess að tileinka sér lífið og verða að gagni á 
eigin forsendum, heldur sé verið að mennta nemendur til þess að þjóna fyrirfram ákveðnu hlutverki.  
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af samhenginu á milli eininganna.133 Fjölskylda er til dæmis ekki einungis sett saman úr 

einingunum mamma, pabbi og börnin heldur líka fjölskylduböndunum sem tengja þau 

saman. Í hugmyndum sem skoðaðar eru út frá sjónarmiði heildarhyggjunnar þarf að 

rannsaka hverja gefna hlið mannlegs lífs út frá tengingum hennar við aðrar hliðar 

mannlegs lífs.134  

Sem dæmi um heildarhyggjukenningu má nefna menntakenningu Guðmundar 

Finnbogasonar. Hann telur menntun felast í að „[...] allar eigindir manneðlisins nái 

hæfilegum þroska“.135 Hann gerir ráð fyrir því að eiginleikar mannsins þroskist í 

samspili hver við annan. Guðmundur staldrar ekki við þar heldur metur hann menntun 

nemanda í samhengi við „hve hæfur hann er til að lifa og starfa í mannlegu félagi, lifa 

og starfa þannig að líf hans verði með hverjum degi meira virði fyrir sjálfan hann og 

aðra“.136 Í námsmatinu sjálfu gerir Guðmundur ráð fyrir félagslegu samhengi milli 

nemandans og annarra. Nám sem unnið er út frá heildarhyggju menntar ekki aðeins 

ólíka eiginleika nemandans – líkamlega jafnt sem andlega og tilfinningalega – heldur 

nærir það líka samhengi og samspil á milli þessara ólíku þátta.137  

2.3.2 Grunnskóli – Samfélag 

Meðvitund þarf að ríkja um menntakjarna skólans. Menntamarkmið skólanna þurfa ætíð 

að vera öllum ljós svo mismunandi aðilar, bæði starfsfólk, nemendur, foreldrar og aðrir 

borgarar, geti staðið um þau vörð.138 Menntun afmarkast ekki innan rýmis skólanna og 

nemendur eiga að fá tækifæri til þess að menntast í tengslum við grenndarsamfélag sitt 

utan skólanna.139  Þá menntun þarf að skipuleggja með hag nemenda að leiðarljósi. Það 

er ekki ásættanlegt að hagkerfi, atvinnulíf, eða markaðskerfi hverskonar hafi hag af 

                                                 
133 Farasouth dictionary.  „the philosophical view that no complex entity can be considered to be only the 

sum of its parts.“ http://www.google.is/search?hl=is&lr=&defl=en&q=define:holism&ei=5vdwSt 
TsD4aNjAei5dCGDA&sa=X&oi=glossary_definition&ct=title (14 sept. 2009) 

134 Sama rit. “as a principle of anthropology, the assumption that any given aspect of human life is to be 
studied with an eye to its relation to other aspects of human life.”  

135Guðmundur Finnbogason, Lýðmenntun, 31 
136Sama rit, 33 
137Sama rit, 31-32. 
138 Aðalnámskrá grunnskóla. Hlutverk aðalnámskrár grunnskóla. Þar kemur fram að aðalnámskrá sé m.a. 

ætla að þjóna því hlutverki að upplýsa almenning svo forráðamenn geti staðið vörð um menntun barna 
sinna. 

139 Aðalnámskrá grunnskóla – lífsleiknihlutanum – Þar kemur fram að nemendur eigi að menntast í 
tengslum við grenndarsamfélag sitt.  
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inngripi í líf barna.140 Sem dæmi um hvar slíkar tilhneigingar markaðsaflanna birtast í 

menntun má nefna vettvangsferðir en þær ættu einkum að vera hugsaðar til þess að 

mennta nemendur. Þá er ekki átt við að þær ferðir geti ekki verið öðrum en nemendum 

til gagns og gamans þvert á móti þá getur það beinlínis haft jákvætt menntunargildi fyrir 

nemendur að vera öðrum til gagns og ánægju. Til dæmis ef nemendur vinna að einhvers 

konar hjálparstarfi, þá snýst markmið þeirrar vettvangsferðar einnig um þá sem hjálpað 

er.141 Frumforsenda ferðanna þarf samt sem áður að ganga út frá því að hagur nemenda 

sé í fyrirrúmi svo ekki sé verið að nota nemendur í vafasömum tilgangi.142  

Utanaðkomandi hagsmunir og þrýstingur eru þó oftar en ekki til staðar. Atvinnu- og 

efnahagslífið hefur hagsmuna að gæta varðandi menntun nemenda. Hagsmunir þess 

liggja í viðhorfum nemenda bæði til ákveðinna fyrirtækja sem og markaðar. Það er 

einnig fyrirtækjum í hag að skólinn leggi áherslu á að þroska ákveðna eiginleika fremur 

en aðra hjá nemendum; að þeir séu aldir upp sem góðir starfsmenn með persónuleika til 

heilla fyrir fyrirtækin og markaðinn. Það er hinsvegar ekki hlutverk skólans að þjónusta 

atvinnu- og efnahagslíf þrátt fyrir að skólinn starfi í samvinnu við nærsamfélag sitt. Að 

þjónusta er að mörgu leyti andstæða þess að vera í samvinnu. Grunnskólinn starfar aftur 

á móti í þjónustu við nemendur og heimilin.143  

Sú skoðun sem verður reifuð hér á eftir er sú að atvinnulífið beiti skólana og 

nemendur táknbundnu ofbeldi. Það felur í sér að ‚æskilegir eiginleikar‘ og hugmyndin 

um það ‚hvað er gott‘ mótast af hagsmunum atvinnulífs, fremur en af hagsmunum 

einkalífs eða persónulegs lífs nemendanna sjálfra. Páll Skúlason hefur gagnrýnt það að 

                                                 
140 Það var til dæmis vafasamt þegar Landsvirkjun sá sér leik á borði og kom með námsefni inn í skólanna 

til varnarlausra barna í tengslum við virkjanaframkvæmdir á Íslandi . Sælgætisfyrirtæki gefa jafnvel 
nammi til þess að öðlast jákvætt viðhorf þegar nemendur heimsækja þau. Bankastofnanir reyna 
margskonar leiðir til þess að komast að grunnskólanemendum. Álver er dæmi um stað sem ekki ríkir 
pólitísk sátt um og gæti keypt nemendur með lagni. Einnig má stundum sjá innan skóla ýmiskonar 
auglýsingar sem beinast að nemendum.  

141 Noddings, Happiness and Education, 236-238. Noddings leggur til að hjálparstarf í einhverri mynd 
ætti að vera skyldunámsgrein í skólunum. Það stuðlar að hamingju nemenda að draga úr erfiðleikum 
annarra.  

142 Þær athafnir sem snúa að innrætingu í trúarlegu eða trúarbragðalegu tilliti er til dæmis mjög viðkvæmt, 
sérstaklega í ljósi fjölmenningar innan skólanna. Þá eru grunnskólanemendur oft nokkuð opnir fyrir 
nýjum hugmyndum og þannig auðveld fórnarlömb sem gerir það að verkum að þau verða frekar 
markhópur margra markaðshugmynda. Mjólkursamsalan er dæmi um fyrirtæki sem hefur náð til 
grunnskólans, það eru ekki allir sem eru sáttir við mjólkurdrykkju og það setur nemendur sem eru aldir 
upp við að drekka ekki mjólk í flókna stöðu.  

143 Umboðsmaður barna, Grunnskólinn, Foreldrasamstarf – foreldrafélag. 
http://www.barn.is/adalsida/finna/adalsida_-_syna_meira/?ew_0_a_id=306902#3 „foreldrar eru ásamt 
nemendum stærsti hagsmunahópur sem skólakerfið þjónar [...]“  
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nemandi finni ekki tilganginn með náminu fyrr en útí þjóðlífið er komið.144 Hér á eftir 

verður fjallað nánar um skilgreiningu hans á bæði atvinnulífi og einkalífi sem 

klofningshyggja einkennir.   

2.3.3 Einkalíf – þjóðlíf 

Líf hvers einstaklings einkennist af bæði einkalífi og þjóðlífi. Páll Skúlason aðgreinir 

þessa tvennskonar tilveru frá hvorri annarri. Einkalífið skilgreinir hann sem líf þar sem 

manneskjur hafa hvað mest sjálfræði. 

Einkalífið er borið uppi af viðleitni einstaklinganna til að móta sitt eigið líf, bindast 
öðrum, þroskast og njóta lífsins eftir eigin höfði; hér verður fjölskyldan til og hvers 
kyns vinskapur, persónulegt mat á því sem máli skiptir í lífinu, að vissu marki ólíkur 
lífsstíll frá einum manni til annars og frá einni fjölskyldu til annarrar.145 

Þjóðlífið er annarskonar líf. Þar hefur einstaklingurinn ekki jafn mikið sjálfræði. Það er 

opinbera lífið, hagkerfið, markaðurinn og atvinnan.   

Þjóðlífið er borið uppi af viðleitni manna til að skipuleggja samlíf sitt við hvers kyns 
framkvæmdir og framleiðslu; í þjóðlífinu mótast almenningsálit, tíska og tíðarandi; 
þar fer fram alls kyns hagsmunabarátta og skoðanaskipti.146 

Þessar skilgreiningar Páls á tvöföldu lífi einstaklinga einkennast af klofningshyggju þar 

sem ólík lögmál gilda um einkalíf annarsvegar og þjóðlíf hinsvegar. Hann bendir einnig 

á ,síharðnandi átök‘ milli þessara tveggja sviða. Hver einstaklingur lifir tveimur 

aðskildum lífum og milli þeirra ríkir togstreita sem endurspeglast í baráttu innra með 

manneskjunum sjálfum. Páll bendir líka á að afstaða einstaklings til hlutanna litist 

fremur af því hvort viðkomandi er staddur í einkalífi eða þjóðlífi en af því hvert 

málefnið er.  

Þjóðlífið býr einkalífinu ákveðin skilyrði og setur því margvíslegar skorður, í 
einkalífi sínu fallast menn á þessi skilyrði eða skorður, reyna að brjótast undan þeim 
eða að breyta þeim. Afstaða manna til lífsins og þjóðfélagsins er jafnframt ólík eftir 
því á hvoru sviðinu þeir eru hverju sinni. Í þjóðlífinu eru menn virkir eða óvirkir 
þátttakendur í atvinnulífi, samtökum eða stofnunum á borð við skóla. Í einkalífinu 
eru menn virkir eða óvirkir neytendur lífsgæða og þá fyrst og fremst þess sem 
þjóðfélagið hefur upp á að bjóða. Hér er að mínum dómi meginrót þeirra vandamála 
sem við er að etja í þjóðfélagi okkar daga og þá einnig menntakerfinu. Þjóðfélag 
okkar – eins og önnur vestræn þjóðfélög – einkennist af síharðnandi átökum milli 
þjóðlífs og einkalífs. Þessi átök birtast í ótal þversögnum og uppákomum í lífi 
fólks.147 

                                                 
144 Páll Skúlason, „Menntun og stjórnmál“, 345 
145 Sama rit, 328 
146 Sama rit, 328 
147 Sama rit, 343 
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Páll telur að átök milli þjóðlífs og einkalífs komi ekki aðeins fram í menntakerfinu 

heldur gegni menntakerfið jafnvel mikilvægu hlutverki í að viðhalda 

klofningshyggjunni. Það eru tuttugu ár síðan hann skrifaði grein sína, bæði atvinnu- og 

einkalíf hefur mikið þróast síðan þá. Það er því áhugavert að skoða hvort menntakerfið 

stuðli enn í dag, að klofnu lífi einstaklinga.  

2.3.4 Þarfir atvinnulífs 

Páll Skúlason gagnrýnir meðal annars að menntun sé byggð á þörfum atvinnulífsins 

fremur en á þörfum einkalífsins eða á þörfum nemandans. Nemendur fá þau skilaboð að 

tilgang menntunarinnar finni þeir þegar þeir fara á vinnumarkað. Tilgang lífsins innan 

skóla er því að finna í lífinu eftir skóla.148 Ef skoðaður er almennur hluti aðalnámskrár 

kemur eftirfarandi meðal annars fram.  

Grunnskólinn á að skila af sér sjálfstæðum nemendum sem hafa öðlast sjálfstraust 
og öryggi. Þeir eiga að kunna að læra, hafa kjark til frumkvæðis og sjálfstæðra 
vinnubragða, geta unnið með öðrum og kunna að tjá sig skýrt og skilmerkilega í 
töluðu og rituðu máli. Á þessa þætti ber að leggja áherslu í öllu starfi skólans allt frá 
upphafi skólagöngu.149 

Þrátt fyrir góð fyrirheit í þessari tilvitnun þá lítur út fyrir að áherslur hennar miði meira 

að þörfum atvinnulífs en einkalífs. Sjálfstæði, kjarkur til frumkvæðis, samvinnufærni, 

skýr tjáning og sjálfstraust eru allt þættir sem koma sér vel fyrir atvinnulíf. 

Einstaklingur með þessa eiginleika er til dæmis trúlega góður sölumaður og því gæti 

það aukið fjárhagslega innkomu sölufyrirtækja að hafa slíkan mann í vinnu. Þetta orkar 

að vísu tvímælis því sami eiginleikinn getur bæði verið kostur og ókostur.150 Það hefur 

til dæmis komið fram í kafla 2.2 hér á undan að Dewey telur eiginleikann sjálfstæði 

vera ofmat sem hindri félagsleg tengsl. Hann gengur meira að segja svo langt að kalla 

það „samfélagslega geðveiki“.  

Ef einhver væri að auglýsa eftir föður eða móður inn á heimili er líklegra að 

viðkomandi legði áherslu á hamingjusaman, fullnægðan einstakling sem væri fær um 

skilyrðislausa ást og samkennd fremur en þær áherslur sem koma fram í tilvitnuninni 
                                                 
148 Það er ástæða til að vekja athygli á því að markmið þessarar ritgerðar er ekki að gera aðalnámskrá 

nákvæm skil hvað varðar markmið hennar. Markmið kafla 2. er fyrst og fremst að vekja athygli á 
afmenntandi þáttum sem gætu átt þátt í að veikja nemendur og bitnar þ.a.l. á samfélaginu.  

149 Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti. 
150 Aristóteles, Siðfræði Nikomakkosar. Aristóteles telur að allir eiginleikar geti verið kostir eða gallar. Ef 

of lítið eða of mikið er af þeim verða þeir gallar. Það er hinsvegar hóflegur eiginleiki sem gerir hann að 
kosti. Aristóteles telur hófsemi vera þá dygð sem leiðir til farsældar. Hófsemi er til dæmis eiginleiki 
sem ekki er minnst á í aðalnámskrá. 
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hér fyrir ofan? Ef barn gæti valið á milli hvort það vildi sjálfstæða móður sem tjáði sig 

skýrt eða hamingjusama móður sem elskar það skilyrðislaust væru flest þeirra ekki í 

vafa um hvora móðurina það kysi. Aðalnámskrá inniheldur ekki markmið sem lúta að 

samkennd, skilyrðislausri vinsemd eða hvað það er ‚að vera til staðar‘.151 Rök 

skólafólks gegn kröfu um þau markmið eru líklega þau, að þessa þætti sé nemendum 

ætlað að læra á heimilum sínum. Þá mætti spyrja hvað ef þau læra þetta ekki á heimilum 

sínum þar sem foreldrarnir eru of uppteknir af atvinnulífinu?152 

Í lögum um grunnskóla, 7. kafla, 24 grein, sem varðar aðalnámskrá kemur fram að 

aðalnámskrá eigi meðal annars að leggja áherslu á; 

[...] undirbúning beggja kynja jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu, fjölskyldulífi 
og atvinnulífi,[...]153 

Grunnskólalögin notast ekki við sömu aðgreiningu á tilverusviðunum og Páll. 

Grunnskólalögin gera ráð fyrir því að þessi þrjú svið – samfélag, fjölskyldu- og 

atvinnulíf – hafi jafnmikið gildi innan aðalnámskrár. Það ætti því að vera lögð jafnmikil 

áhersla á að þroska mikilvæga hæfni fyrir hvert svið innan aðalnámskrár. Við athugun á 

þeirri hæfni og markmiðum sem tilgreind eru innan aðalnámskrá má færa rök fyrir því 

að í flestum tilfellum nýtist mismunandi hæfni og menntun sem kemur fram þar, á 

öllum þessum þremur sviðum. Annarskonar hæfni og menntun eru jafnvíg á öllum 

sviðunum. Samt sem áður eru mikilvægustu eiginleikar hvers sviðs fyrir sig 

mismunandi. Það má því spyrja hvort hugsanlegt sé að mikilvægustu markmiðin sem 

tilheyrðu sviði einkalífsins hafi síður ratað inn í aðalnámskrá en mikilvægustu markmið 

og menntun sem tilheyrðu hinum sviðunum.154  

                                                 
151 Skilyrðislausa ást er hugsanlega of langt gengið fyrir kennara að framfylgja innan skólans. Það er 

hinsvegar mikilvægt að nemendum sé sýnd skilyrðislaus vinsemd, umhyggja eða skilyrðislaus 
þolinmæði og missi ekki réttinn til þess hvernig sem þeir haga sér.  

152 Noddings, Happiness and Education, 138-156. Noddings leggur áherslu á það að skólinn eigi óhikað 
að ganga inn í að kenna nemendum foreldrafærni og að halda heimili. Hún telur að gagnvart þeim 
nemendum sem eru vanræktir á heimilum sínum þá beri skólanum skylda til þess að taka þá ábyrgð 
gagnvart nemandanum að koma inn þar sem heimilið sleppir. 

153 Lög um grunnskóla, 2008, nr 91, 12 júní.  http://www.althingi.is/lagas/135b/2008091.html (sótt á netið 
7 maí) 

154 Hér verður ekki gerð tilraun til þess að bera saman aðgreiningu Páls annarsvegar og sviðin þrjú sem 
grunnskólalögin leggja til hinsvegar. Sviðin þrjú eru ekki skilgreind í lögunum sjálfum á sama hátt og 
Páll skilgreinir þjóðlíf og einkalíf. Hér er aðeins verið að tengja umræðuna við aðalnámskrá og 
grunnskólalög til þess að vekja upp spurninguna um það hvort í dag megi merkja í jarðvegi skólans 
þessa klofningshyggju og hvort þar halli á annan heiminn frekar en hinn eins og Páll virðist vera að 
benda á. 
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Samkvæmt Dewey þá er samfella í reynslu mikilvæg svo nemandinn fái tækifæri til 

að mótast sem heilsteyptur einstaklingur.  

Það sem hann [nemandinn] hefur tileinkað sér af þekkingu og færni í einum aðstæðum 
verður tæki til að skilja og fást á árangursríkan hátt við þær aðstæður sem á eftir koma. 
Ferlið heldur áfram meðan hann lifir og lærir. Að öðrum kosti er gangur reynslunnar 
ruglingslegur þar sem einstaklingsþátturinn í mótun hennar er klofinn. Klofinn heimur, 
heimur sem hangir ekki saman, er í senn merki um klofinn persónuleika og orsök hans. 
Þegar klofningurinn kemst á ákveðið stig köllum við manninn geðveikan. Heill og 
óskiptur persónuleiki verður á hinn bóginn aðeins til þegar það sem einstaklingurinn lifir 
og reynir í tímans rás er tengt saman í eina heild. Slíkur persónuleiki getur aðeins orðið 
til þegar byggður er heimur samtengdra hluta.155  

Klofningshyggjan vinnur gegn bæði reynslu- hamingju- og mannkjarnakenningunni. 

Þær eru allar heildrænar kenningar og gera ráð fyrir að manneskja starfi í samhengi við 

alla þá reynslu sem hún hefur öðlast á öllum sviðum. Manneskjan þarf þá ekki að 

afneita einum hluta af lífi sínu á meðan hún tekst á við annan hluta. Hún dvelur í kjarna 

sínum ekki í hégóma.156 Getur verið að jarðvegurinn sem aðalnámskrá skapar stuðli 

beinlínis að klofnu lífi nemenda? Það reynist skólunum auðvelt að rökstyðja þá stefnu 

að efla þá eiginleika nemenda sem þjóna atvinnulífinu best með því að þessir eiginleikar 

koma sér vel fyrir einstaklinginn á vinnumarkaðnum og skólinn getur þá haldið því fram 

að hann hafi hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Eiginleikarnir sem markaðurinn kallar 

eftir verða því gjarnan þeir þættir sem gengið er út frá í námi. Atvinnulífið snýst um 

kaup á ákveðnum eiginleikum, menntun, hæfni og reynslu hjá viðkomandi einstaklingi 

en annar hluti eða önnur reynsla hans er óþörf. Þegar drifkraftur skólastefnu sprettur upp 

á þennan hátt hefur það tvennskonar afleiðingar í för með sér. Í fyrsta lagi þegar hluti 

manneskjunnar er gerður óþarfur eða óæskilegur klýfur það hana sem heild gagnvart 

þjóðlífinu og leiðir þar með til merkingarleysu.157  Í öðru lagi leiðir það til 

tilgangsleysis.158 Páll orðar þetta vel.  

Hér er djúpstæð þversögn í menntakerfinu sjálfu: á sama tíma og þjóðlífið vísar 
mönnum á einkalífið til að njóta lífsins og finna tilgang þess, vísa skólarnir mönnum 
út í þjóðlífið til að finna tilgang sinn í lífinu. Við þessar andstæður hverfur 

                                                 
155 Dewey, Reynsla og menntun, 54 
156 Stephan G. Stepansson. Menntamennirnir. Sjá neðanmálsgrein 20. 
157 Edelstein, „tvenns konar bernska“, Skóli – nám – samfélag, 109. Edelstein fjallar um merkingarleysu í 

lífi nemanda sem meðhöndlar námsefni sitt í firringu – aðskilin veruleikanum og innri námshvöt. Það 
sama gerist gagnvart atvinnulífi nema þá er það atvinnan sem heldur velli og einstaklingurinn klofnar 
gagnvart henni.  

158 Edelstein, „tvenns konar bernska“, Skóli – nám – samfélag, 109. Merkingarleysi í lífi fólks veldur 
tilgangsleysi.  
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„tilgangur lífsins“ út í buskann eins og hver önnur draumsýn, þegar veruleikinn 
kveður dyra á morgnanna.159 

Í ofangreindri tilvitnun kemur kjarni hugmyndar Páls fram. Samkvæmt menntakerfinu 

er tilgang lífsins að finna í þjóðlífinu. Meðan á skóladvöl nemenda stendur bíða þeir 

eftir tilgangi lífsins þar til út í þjóðlífið er komið. Þegar manneskjan stígur loks út í 

þjóðlífið lifir hún ekki í kjarna sínum heldur lifir hún fyrir þjóðlífið og er vísað til 

einkalífsins eftir tilganginum. Páll bætir við að þjóðlífið ætli einkalífinu það hlutverk að 

manneskjan nýti það sjálfri sér til uppbyggingar svo hún komi öflugri aftur til leiks í 

þjóðlífið. Tilgangur lífs hennar stjórnast því meira og minna af ytri öflum sem ráðskast 

með kjarna hennar og kljúfa líf hennar. Stefnuleysi menntunarinnar verður þannig 

beinlínis til þess að tilgangur lífsins hverfur út í buskann, eins og Páll orðar það.  

Meðan á námsdvöl stendur lærir nemandinn að tilgangur menntunar hvílir á öðrum 

tíma og á öðrum stað en hún fer fram á. Viðhorfið sem nemendur læra að tileinka sér í 

skólanum eru; að bíða annars tíma og að leita annarsstaðar. Með það viðhorf að 

leiðarljósi verður þörfum nemandans aldrei fullnægt á stað og stund. Það eykur á 

skortstilfinningu nemandans og stuðlar að því hugarfari að grasið sé ævinlega grænna 

hinum megin, á öðrum stað og öðrum tíma. Það dregur úr líkum á því að hann menntist 

hæfilega og finnist hann nóg.160 Það hindrar líka að nemandinn læri af reynslu sinni því 

reynslan sem hann öðlast er fengin fyrir tilstuðlan annarra markmiða en þeirra sem 

snerta nemandann sjálfan, það skortir samfellu. Það kemur einnig í veg fyrir hamingju 

nemandans þar sem nemandi lærir ekki að þekkja þarfir sínar vegna þess að með 

skólagöngu nemenda er verið að læra um þarfir þjóðlífsins og uppfylla þær. Fullnægja 

nemandans fyrir tilstilli menntunar verður aðeins raunveruleg ef nemandinn finnur 

tilganginn hér og nú, án þess er fullnægjan ávallt handan við hornið. 

Samkvæmt mannkjarnakenningunni er lögð áhersla á að efla manneskjuna, svo hún 

fái tækifæri til að verða að meira manni. Það er ekki gert á þann hátt að mennta fólk til 

þess að þjóna duttlungum stofnana eða annarra hugmynda sem tilheyra þjóðlífinu heldur 

með því að mennta fólk til þess að gera þjóðlífið að sínu.161 Samkvæmt Páli þá beitir 

                                                 
159 Sama rit. Bls. 345. 
160 Mannkjarnakenningin byggir á nægjusemishugmyndinni, að nemandinn þroskist hæfilega á öllum 

sviðum og að hann sé nóg.  
161 Það er hugsanlegt að efnahagshrunið hafi einmitt komið til vegna þess að fólk gerði ekki þjóðlífið að 

sínu heldur stjórnaðist af hégóma og græðgi og varð stjórnlaus afurð þjóðlífsins. Hrunið skapaði 
hinsvegar þá menntandi reynslu hjá þjóðinni að fólk reis upp og gerði lýðræðið að sínu. Það mátti 
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þjóðlífið ekki aðeins skólana og þar með nemendur táknbundnu ofbeldi heldur einnig 

einkalífið. Það kallar á að mennta þurfi nemendur á þann hátt að þeir nái að vera 

heilsteyptir borgarar sem geta risið upp og skapað samfellu í lífi sínu hvort sem það 

tilheyrir þjóðlífi eða einkalífi.  

Í þessu samhengi er umhugsunarvert hvernig efnahagslífið hefur haft þörf fyrir 

ákveðna persónuleika. Hefð er fyrir því að auglýsa eftir fólki með ákveðna eiginleika í 

störf. Sígildir eiginleikar sem fyrirtæki sækjast eftir í atvinnuauglýsingum eru t.d. rík 

þjónustulund, samviskusemi, frumkvæði, og sjálfstæði.162 Þá er gengið lengra heldur en 

að skoða vinnuframlag hvers og eins, starfsmannaleitin er orðin persónuleikaleit. 

Vinnuveitandinn lætur sér ekki nægja að skoða menntun og reynslu viðkomandi heldur 

óskar hann einnig eftir ákveðnum persónueinkennum. Atvinnurekandinn sér þá hvort 

starfsmaðurinn passar við hugmynd hans og starfsmaðurinn gengur inn í fyrirfram 

ákveðið form.163 Þar er aðeins beðið um hluta manneskjunnar. Þetta klýfur manneskjuna 

sem heild gagnvart atvinnu sinni. Andstæða klofningshyggjunnar og hugmynd sem 

tekur meira tillit til heildartilveru manneskjunnar gæti hljómað þannig; Við erum að 

fara af stað í ákveðið verkefni með þessa sýn. Við óskum eftir fólki með hæfni og 

eiginleika sem nýtast og hefur áhuga á að taka þátt í að byggja upp þessa sýn.164 

Æskilegir eiginleikar eru ekki tilgreindir og fólk getur mætt á staðinn í margbreytileika 

sínum og sagt frá hvað það hefur fram að færa. Þær hugmyndir sem valda klofningi í 

tilveru fólks sem manneskjur gagnvart atvinnulífinu valda merkingarleysu í lífi 

                                                                                                                                               
meðal annars merkja í búsáhaldabyltingunni. Það gæti einnig eflt nemendur að öðlast slík menntandi 
viðhorf innan grunnskólans. 

162 Það er ekki gert ráð fyrir því að þau persónueinkenni eru síbreytileg. Ef tekið er dæmi um sjálfstæði þá 
getur sá eiginleiki fólks til að mynda verið misjafn frá degi til dags. Það er líka ólíkt manna á milli 
hvað þeir telja að það sé að vera sjálfstæður einstaklingur.  

163 Það hafa vissulega orðið breytingar á atvinnulífinu síðan Páll Skúlason skrifaði grein sína. Það hefur 
m.a. sprottið upp ný grein innan háskólans – mannauðsstjórnun. Þar er fólki kennt að nýta starfskrafta 
fyrirtækis á þann hátt að hæfileikar hvers og eins fái að njóta sín og þ.a.l.  skili fyrirtækið sem mestum 
arði. Það breytir samt sem áður ekki þeim veruleika að frum-hagsmunir mannauðsstjórans er ævinlega 
hagnaður fyrirtækisins. Mannauðstórinn áttar sig að vísu á því að fyrirtækið hagnast á því að 
starfsmaðurinn sé vel ræktaður sem breytir vitanlega að einhverju leyti stöðu starfsmannsins.  

164 Það er ekki víst að þess konar auglýsing eigi við í öllum tilfellum, til dæmis ef verið er að auglýsa eftir 
skurðlæknum. Það má hinsvegar spyrja sig hvort þeir geti ekki haft ákveðna sýn á sitt starfsvið sem 
kæmi sér vel fyrir ‚kerfið‘ að hlustað sé á. Ljósmæður eru til dæmis dæmi um starfstétt sem hefur 
þróað sitt starf mikið og látið drauma sína rætast í þeim efnum. Má þar til dæmis nefna bæði 
heimafæðingar og Hreiðrið sem er draumastaður til þess að eignast barn á.  
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einstaklings. Fólk markaðssetur sálu sína til þess að vera hæft í þjóðlífinu þar sem hluti 

hennar er ekki boðlegur og mannkjarninn ómerkur.165  

Dæmi um mann sem hefur ekki lagt sig í líma við að þóknast stofnanabundnum 

viðhorfum eins og líðast á atvinnumarkaði er Héðinn Unnsteinsson.166 Hann hefur 

fjallað opinskátt um sjúkdóm sem hann greindist með fyrir um fimmtán árum síðan. 

Hann greindist með geðhvörf. Ein af leiðum hans til bata var að ræða opinberlega um þá 

reynslu sína og að þurfa ekki að fara huldu höfði með mikilvægan kafla úr lífi sínu. 

Hann varð hins vegar áþreifanlega var við að með þessa reynslu upp á borðinu var 

erfiðara fyrir hann að fá vinnu. Þrátt fyrir það vildi hann ekki afneita þessum kafla úr lífi 

sínu og hluta af sjálfum sér, það skipti sköpum fyrir bata hans. Hann tók þess vegna 

ekki þátt í því táknbundna ofbeldi sem atvinnulífið beitti hann. Hans leið varð á 

endanum sú að starfsframi hans fólst í sjúkdómsreynslu hans. Hann notaði reynsluna til 

þess að bæta hag bæði þeirra einstaklinga sem hafa gengið í gegnum samskonar reynslu; 

að takast á við geðsjúkdóm sem og aðstandenda þeirra. Héðinn á stóran þátt í því að 

með aukinni fræðslu og menntun hefur viðhorf Íslendinga batnað til muna gagnvart því 

að veikjast af alvarlegum geðsjúkdómum og að hafa von til þess að ná eftir það fullum 

bata.167 Héðinn er dæmi um mann sem vill lifa heildrænu lífi í stað klofins. Hann beygir 

sig ekki undir viðvarandi kröfur atvinnulífsins með því að falla inni í þröngt formið sem 

fólki er úthlutað heldur gerir hann atvinnulífið að sínu og leggur sitt af mörkum til 

samfélagsins til þess að bæta það – breyta ríkjandi viðhorfum sem þrengja stakk 

                                                 
165 Descartes, Orðræða um aðferð. (Reykjavík: Hið íslenska bókmenntafélag. 1998). Í bók sinni Orðræða 

um aðferð komst Descartes að þeirri niðurstöðu þegar hann efaðist um tilvist sína að hann væri til á 
þeim forsendum að hann hugsaði  „ég hugsa, þess vegna er ég“; það gildir hins vegar um 
atvinnupersónuna í þessum skilningi – „ég hugsa ekki ég geri bara það sem ætlast er til af mér, er ég?“ 
það mætti því spyrja um tilvist hennar í þessu samhengi. Decartes myndi trúlega hafna þess konar 
tilvist. 

166 Héðinn Unnsteinsson. Fæddur árið 1970. Héðinn lauk meistaragráðu í alþjóðlegri stefnumótun og 
stefnugreiningu með sérstakri áherslu á geðheilbrigðismál frá Háskólanum í Bath á Englandi. Hann 
starfar við stefnumótun og verkefnavinnu innan heilbrigðisráðuneytisins. http://www.heilbrigdisradu 
neyti.is/frettir/nr/2619 
http://hedinn.com/default.asp?sid_id=21150&tre_rod=003%7C001%7C002%7C&tId=1 

167 Ahern, Laurie og Fisher, Daniel, „Recovery at Your Own Pace“. 
http://www.hugarafl.is/vefsidan/data/MediaArchive/files/PDF/vegvisir.pdf. (tekið af neti 3 nov 2009) 
Greinin heitir á íslensku „Vegvísir að bata“ í þýðingu Kára Halldórssonar. Þar kemur fram hversu 
mikilvægt það viðhorf er, að maður sem greinist með geðveiki geti eftir það náð fullum bata. Það er 
valdeflandi og leiðir til bata. Læknis/endurhæfingar módelið – eins og hann kallar það – er sú 
hugmynd að viðkomandi verði haldinn geðveiki alla ævi; hún viðheldur hinsvegar geðsjúkdómum.  
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fólks.168 Það gefst samt sem áður ekki öllum tækifæri til þess að nýta sér erfiða reynslu 

sem styrkleika.  

Samkvæmt heildarhyggjunni lúta þjóðlífið og einkalífið ekki endilega ólíkum 

lögmálum heldur skapast þau í samhengi við hvort annað gegnum tengsl sín. Það eru 

hreinlega líkamleg tengsl milli þjóðlífs og einkalífs; manneskjan sem lifir hvorutveggja. 

Manneskja með öflugan mannkjarna krefst þess að geta haldið skoðunum sínum á 

hvaða vettvangi sem hún er. Hún þarfnast þess að geta verið sama manneskjan með 

reynsluheim sinn innan beggja sviða sem byggir á því að ákveðin samfella sé ríkjandi í 

reynsluheimi hennar innan einkalífs og þjóðlífs. Hún ráðstafar tíma sínum og orku í 

samhengi við eigin þarfir og við umhverfi sitt. Grunnskólarnir bera ábyrgð á því að 

mennta nemendur á þann hátt að þeir verði fylgnir sér og hafi fram að færa heilsteypta 

sýn þegar út í þjóðlífið er komið en ekki að þeir séu hannaðir til þess að falla inn í 

ákveðið kerfi sem beitir þá táknbundnu ofbeldi. Manneskjan þarf að geta staðið sem ein 

heild í samfélagi sínu.  

2.4 Samantekt 

Í þessum kafla hafa afmenntandi aðstæður verið skoðaðar frá þremur sjónarhornum. Í 

fyrsta lagi út frá námslegu sjónarhorni, í öðru lagi út frá félagslegu sjónarhorni og í 

þriðja lagi út frá samfélagslegu sjónarhorni.  

Hér hefur verið rakið hvers konar nám eða afmenntun fer fram hjá nemendum sem 

ná ekki tengslum við námsefni sitt. Þeir þróa gjarnan með sér námsleiða. Við þá reynslu 

ávinna nemendur sér neikvæðni og lífsleiða sem fylgir þeim út í lífið. Þeir hafa einnig 

lært hvað af eiginleikum þeirra eru merkilegir og hverjir eru ómerkilegir og hvort þeir 

hafa mikið af eiginleikum sem teljast hæfileikar eða hvort þeir hafa lítið af þeim.  

Námið eða afmenntunin sem fer fram hjá nemendum sem læra ekki jafningatengsl 

við samnemendur sína er að menn eru mismunandi mikið menn, sumir hafa meira rétt 

fyrir sér en aðrir af því þeir eru meira menn. Þeir telja sig jafnvel hafa leyfi til þess að 

skilyrða félaga sína. Aðrir læra að hlusta minna á eigin tilfinningar og láta segja sér 

hvað er rétt jafnvel varðandi hver þau sjálf eru. Þessa ranghugmynd taka þeir svo með 

sér út í lífið.  

                                                 
168 Munnleg heimild. Samtal 13. Nov 2009.  
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Reynslan sem skapast hjá nemendum þegar skólinn er ekki verndandi stofnun 

gagnvart nemendum og samfélagslegir hagsmunir verða skólanum mikilvægari en 

nemendur þeirra, er afmenntandi. Sú reynsla veldur klofningi innra með nemanda. 

Nemendur eru ekki samþykktir sem heild, heldur verða þeir að aðlaga persónuleika sinn 

að kröfum atvinnulífsins. Þeir afneita oft á tíðum bæði fyrri reynslu sinni sem og því 

sem er fyrir hendi innra með þeim. Þeir fara með þá hugmynd út í lífið að tilgangurinn 

sé á öðrum stað og á öðrum tíma. Þá læra þeir að hafa hugann á öðrum stað og öðrum 

tíma þegar þeir fást við tilgangslaus verkefni lífs síns.  
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Kafli 3. 

 

3 Þvinganir eða skapandi augnablik?    
Hér á undan hefur komið fram að til þess að skóli verði stofnun þar sem nemendur 

öðlast menntun þurfa margir þættir að vinna saman. Námsskrá, viðhorf skólastjórnar og 

viðhorf kennarans þurfa öll að lúta að því markmiði að nemandinn öðlist menntun sem 

veitir honum fullnægju og gefur lífi hans tilgang hér og nú. Viðhorf nemandans þurfa 

einnig að einkennast af fúsleika til þess að læra svo mögulegt verði að veita honum 

menntun. Að mati Deweys er fúsleiki nemenda á ábyrgð kennara og uppeldisaðila. Það 

er í verkahring kennarans að skapa kringumstæður sem stuðla að því að nemandinn 

verði fyrir viðeigandi reynslu svo hann öðlist uppbyggileg viðhorf sem opna fyrir 

honum fleiri möguleika á lærdómi. 

Þau margvíslegu sjúkdómseinkenni sem fjallað var um í öðrum kafla – meðal annars 

ýmsir streitusjúkdómar, námsleiði, skert sjálfstjórn, athyglisskortur og klofinn  

persónuleiki – geta verið afleiðingar af afmenntandi reynslu innan grunnskólans. 

Samkvæmt reynslukenningu Dewey hafa þessi sjúkdómseinkenni áhrif á áframhaldandi 

reynslu nemandans.  

Í kafla 3. og kafla 4. verður rýnt nánar í þær kenningar sem kynntar voru í fyrsta 

kafla. Ætlunin er að gera það með hliðsjón af þeim sjúkdómseinkennum sem fjallað var 

um í öðrum kafla. Einnig verður skoðað hvaða hlutverk aðalnámskrá gæti átt í 

afmenntandi reynslu nemenda. Í kenningunum verður leitað hugsanlegra svara við þeirri 

sjúkdómsmynd sem dregin hefur verið upp og birtist innan grunnskólanna.  

Fyrst verður leitað í smiðju Dewey og fjallað um markmið menntunar og tilgang þess 

að setja markmið. Markmiðshugmyndin mun svo fléttast inn í viðfang næstu tveggja 

kaflahluta. Því næst verður skoðuð hugmyndin um skapandi augnablik. Sú hugmynd 

felst í því að kennari, nemendur og viðfangsefni mætast í augnablikinu – hér og nú – og 

unnið er út frá því augnabliki. Þá fylgir kafli um andstæðu skapandi augnablika, eða 
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þvinganir. Þvingandi aðferðir hefðbundins náms verða til skoðunar og þáttur 

aðalnámskrár í þeim gjörningi. 

3.1 Markmið menntunar 

Við skoðun á hugtakinu markmið í samhengi við viðfangsefni þessarar ritgerðar er ljóst, 

að það er ekki markmið neinnar grunnskóla- eða menntastefnu að nemendur ljúki 

grunnskólagöngu sinni veiklaðri einstaklingar en þeir voru við upphaf göngunnar, þvert 

á móti.  

Í fyrsta kafla kom fram að hugtakið menntun felur í sér eflingu manneðlisins – að 

vera meira maður. Þá er markmið menntunar í sjálfu sér að nemendur komi úr skólunum 

‚meira menn‘ en þeir voru við upphaf skólagöngu. Það felur í sér að þegar upp er staðið 

við lok skóladvalar séu nemendur ekki ófullnægðir, óhamingjusamir og þjáðir af streitu 

eða öðrum álíka sjúkdómseinkennum.169 Slík afleiðing grunnskóladvalar er samt sem 

áður staðreynd hjá of mörgum nemendum. Þessar staðreyndir voru til umfjöllunar í 

kafla 2. og ekki verður fjölyrt um þær hér. Með tilliti til þess sem komið hefur fram fyrr 

í ritgerðinni ætti skólastefnan að keppa að því að útskrifa fullnægða, hamingjusama og 

heilsteypta nemendur með öflugara manneðli. Í því samhengi er áhugavert að skoða 

hvaða tilgangi Dewey telur að markmið í grunnskólamenntun eigi að þjóna.  

Til þess að átta sig betur á því sem felst í menntamarkmiðunum er vert að hafa þá 

kenningu Deweys í huga sem fjallar um það að menntunin er í sjálfri sér ævinlega 

verðlaun fyrir nemandann. 

Það að menntun er bókstaflega og ætíð verðlaun í sjálfri sér, merkir að engin meint 
rannsókn eða fræði er menntun nema þau séu ómaksins virði í þeirri andrá sem þau 
eru fengin.170  

                                                 
169 Hér er ástæða til að ítreka að ekki er hægt að ætla skólanum einum að vera ábyrgur fyrir sjúkdóms-

einkennum nemenda. Nemendur lifa í stærra samhengi og heimilislíf þeirra, ytra samfélag, 
persónuleiki og erfðir hafa einnig áhrif. Hins vegar er grunnskólinn einungis viðfangefni þessarar 
ritgerðar og því verður ekki farið út í flóknari vangaveltur. Samkvæmt Dewey þá sprettur grunnskólinn 
ekki upp úr tilviljanakenndu umhverfi heldur í samhengi við ákveðin samfélagsgildi og viðhorf og er 
því endurspeglun á umhverfi sem getur hvort í senn verið veikjandi eða styrkjandi fyrir nemendur. 
Fjölskyldurnar lifa í sama samfélagi og því eru líkur á að umhverfið hafi einnig áhrif á þær og öfugt. 
Einnig er full ástæða til að ætla að innan grunnskólanna megi mennta nemendur frá afmenntandi 
reynslu sem þeir hafa fengið annarsstaðar en í skólanum. Grunnskólinn gæti þannig verið svar við 
afmenntandi samfélagsviðhorfum og uppspretta menntandi viðhorfa.  

170 Dewey, Democracy and Education, 109„That education is literally and all the time its own reward 
means that no alleged study or discipline is educative unless it is worth while in its own immediate 
having.“ 
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Menntunin sjálf veitir fullnægju í þeirri andrá sem hún er fengin. Sú vakning sem 

verður hjá nemandanum við ákveðna reynslu er menntunin sem verður á því augnabliki. 

Sama reynslan getur hins vegar haldið áfram að kveikja á menntandi augnablikum hjá 

nemandanum í framtíðinni með áframhaldandi samfelldri reynslu hans. Í framhaldi af 

því má spyrja hvernig ber að haga markmiðum svo menntandi augnablik skapist í lífi 

nemenda? 

Skynsemin er eitt af því sem aðgreinir menn frá dýrum. Þegar markmið eru sett er 

það ein aðferð manneskjunnar til þess að nýta skynsemina. Greind og skynsemi 

manneskjunnar eru ekki nýtt til fullnustu ef markmiða- og áætlanagerð er ekki tekin 

alvarlega. Við kæruleysislega markmiðasetningu er aðeins spilað upp á heppni, af því 

að þá stýra óstöðugar tilfinningar fólks tilviljanakenndum viðbrögðum þeirra við 

aðstæðum hverju sinni. Þegar markviss markmið eru sett þá verður nemandi meðvitaður 

og athafnir hans hér og nú, sem stefna að markmiði, öðlast tilgang og merkingu.171  

Að vera meðvitaður er að vita um hvað maður er; meðvitund vísar til þess eiginleika 
athafna að vera yfirveguð og byggð á athugun og áformum.172 

Þegar menn hafa ákveðin markmið fyrir augum er auðveldara að víkja hindrunum úr 

vegi, stundarvandi líður hraðar hjá, þar eð ákveðið takmark er framundan. Í framhaldi af 

því vaknar spurningin um það hvort markmiðasetning sé í mótsögn við hugmyndina um 

að menntast hér og nú – á stað og stund – af því markmiðið sjálft er í framtíðinni. Er þá 

hugurinn í framtíðinni meðan athafnirnar eiga sér stað hér og nú? Dewey telur markmið 

ekki færa manneskjur frá stað og stund, þvert á móti.  
Hugurinn hefur hæfileika til þess að vísa núverandi aðstæðum til niðurstaðna í 
framtíðinni og afleiðingum framtíðar til núverandi aðstæðna. Þessir eiginleikar eru 
nákvæmlega það að hafa markmið eða tilgang. Maður er heimskur, blindur eða 
óskynsamur – skortir hugsun – aðeins að því leyti sem hann veit ekki um hvað hann 
er í gjörðum sínum, nefnilega, mögulegar afleiðingar af gjörðum sínum.173 

Það á sér stað samtal milli nútíðar og framtíðar – orsakar og afleiðingar –  út frá 

sjónarhorni skynseminnar. Í ljósi þess hvaða afleiðingar markmiðssetningar í skólastarfi 

eru ákjósanlegar svo nemandinn menntist, skoðar kennarinn aðstæður, möguleika og 

                                                 
171Sama rit, 104. „ [I]t [consciousness] is a name for the purposeful quality of an activity, for the fact that it 

is directed by an aim. “  
172Sama rit, .103-104. „To be conscious is to be aware of what we are about; conscious signifies the 

deliberate, observant, planning traits of ativity. “ 
173Sama rit,  103 „Mind is capacity to refer present conditions to future results, and future consequences to 

present conditions. And these traits are just what is meant by having an aim or a purpose. A man is stupid 
or blind or unintelligent – lacking in mind – just in the degree in which in any activity he does not know 
what he is about, namely, the probable consequences of his acts. “ 
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hvaða markmið er viðeigandi fyrir nemandann hverju sinni. Samkvæmt Dewey eru 

markmið til þess fallin að breyta ákveðnu ástandi sem er fyrir hendi og sjá þannig til 

þess að nemandinn menntist. Þegar nemandi menntast skapast nýjar aðstæður í lífi hans. 

Þá er staðan ásamt möguleikum nemandans endurmetin og áætlun í átt að markmiði er 

aðlöguð að breyttum aðstæðum. Áætlunin er í stöðugri endurskoðun og hún er aðlöguð 

samfara þróun á síbreytilegri stöðu nemandans.174 Í hverri athöfn sem stefnir að 

markmiði, ríkir opinn hugur fyrir endurskoðun á markmiðinu. Þessi stöðuga 

endurskoðun viðheldur menntuninni á stað og stund – hér og nú. Framkvæmdin að setja 

fram markmið breytir því ekki þeirri fullnægju sem nemandi öðlast í þeirri andrá sem 

hann menntast. Hér á eftir verður umfjölluninni um markmið haldið áfram í annars 

konar samhengi. 

Við athugun á aðalnámskrá með hliðsjón af skrifum Johns Dewey um markmið 

menntunar vaknar spurningin um það hvort aðalnámskrá sé að einhverju leyti hindrun 

fyrir menntun nemenda í skólum. Hvort hún geri námið fjarlægara aðstæðum nemenda 

og hindri þannig menntun þeirra. Fyrir hvern eru markmiðin? Er eðlilegt að markmiðin 

komi utanfrá og setji sömu viðmið fyrir alla nemendur? Eða þurfa markmiðin að vera 

hluti af menntuninni sjálfri og hefur þátttaka í þeirri athöfn ‚að setja sér markmið‘ 

menntandi gildi í sjálfri sér?  

3.2 Skapandi augnablik 

Skapandi augnablik milli kennara, nemenda og viðfangsefnis eru dýrmæt tækifæri sem 

stuðla að menntandi reynslu. Þar mætast allir aðilar á stað og stund – hér og nú. Þar eru 

utanaðkomandi þættir eins og yfirvald eða stofnanir hvorki í ráðandi stöðu gagnvart 

ferlinu né útkomunni. Til þess að mynda svigrúm fyrir kennara að beina orku sinni að 

nemendum og viðfangsefni á þann hátt að nemandinn verði einnig frjáls en ekki 

bundinn að hugmyndum kennara þá telur Dewey að það þurfi að frelsa kennara frá 

utanaðkomandi yfirvaldi sem yfirtekur hluta af orku hans og einbeitingu. 

Það er of sjaldgæft að einstakur kennari sé það frjáls frá fyrirmælum yfirvalda og 
eftirlitsmanna, bóka um aðferðir, ákveðinna menntastefna eða tækni, að hann geti 
leyft huga sínum að leita nálægt hugarheimi nemenda sinna og nálægt 
viðfangsefninu. Þetta vantraust á reynslu kennarans endurspeglast í skorti á 

                                                 
174 Sama rit, 105. „A good aim surveys the present state of experience of pupils, and forming a tentative 

plan of treatment, keeps the plan constantly in view and yet modifies it as conditions develop“.  
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sjálfstrausti kennarans í svörum til nemenda. Þeir síðarnefndu meðtaka markmið sín 
gegnum tvöfalt eða þrefalt ytra lag. Átök milli markmiða sem eru eðlislæg reynslu 
nemenda á þeim tíma og markmiða sem þeim er kennt að samþykkja halda 
nemendum stöðugt ráðvilltum. Þar til lýðræðislegt viðmið á eðlislægu mikilvægi 
hverrar þroskandi reynslu er viðurkennt, verður skilningur okkar ráðvilltur vegna 
kröfu um að aðlagast ytri markmiðum.175 

Getur verið að aðalnámskrá hafi þessi áhrif sem birtast í tilvitnun Dewey hér að 

ofan? Er sá rammi sem aðalnámskrár grunnskóla setur fram vantraustsyfirlýsing á 

kennarann? Það er skoðun Barkar Vígþórssonar:176 

Nákvæm markmiðsetning aðalnámskrár jafnvel niður í smæstu atriði setur kennara 
fremur í hlutverk handverksmanna en skapandi aðila. Hætt er við að kapphlaupið við 
að komast yfir öll markmiðin komi niður á gæðum náms og kennslu.177 

Kennarinn þarfnast rýmis til að mæta nemendum sínum í augnablikinu. Eftir því sem 

kennari nýtur meira trausts í starfi eflir það sjálfstraust og skapandi þátt kennarans.178 Þá 

fær hann traust til þess að fylgja eigin þekkingu og innsæi, tendrar innra með nemanda 

sínum skilningsljós og stuðlar þannig að löngun hans til þess að halda áfram að læra. 

Lýðræðislegt viðmið á eðlislægu mikilvægi hverrar þroskandi reynslu gefur í skyn mat á 

hverri reynslu fyrir sig. Þegar nemandi öðlast reynslu gerist eitthvað innra með honum, 

hann þroskast, öðlast nýjan skilning. Í ljósi þess nýja skilnings er markmið hans 

endurskoðað af bæði kennara og nemanda og saman ákveða þeir hvers konar markmið 

og reynsla er viðeigandi í framhaldinu. Samkvæmt Dewey þá verða aðstæður og 

markmið ekki þvinguð fram heldur birtast aðstæðurnar í ófyrirsjáanlegri atburðarás sem 

þarf að taka mið af og markmiðin eru metin með hliðsjón af hverjum aðstæðum.  

                                                 
175 Sama rit, 109. 
„Too rarely is the individual teacher so free from the dictation of authoritative supervisor, textbook on 

methods, proscribed course of study, etc., that he can let his mind come to close quarters with the 
pupils mind and the subject matter. This distrust of the teacher´s experience is then reflected in lack of 
confidence in the responses of pupils. The latter receive their aims through a double or treble external 
imposition, and are constantly confused by the conflict between the aims which are natural to their 
own experience at the time and those in which they are taught to acquiesce. Until the democratic 
criterion of the intrinsic significance of every growing experience is recognized, we shall be 
intellectually confused by the demand for adaption to external aims. “ 

176 Börkur Vígþórsson hefur mikla reynslu af grunnskólastarfi. Hann er skólastóri við Grandaskóla. 
177 Börkur Vígþórsson, „Bót eða dót.“ http://netla.khi.is/greinar/2003/002/ (Sótt á netið 27 mars 2010) 
178 Rúnar Sigþórsson, Mat í þágu náms, 145. Rannsókn Rúnar beindist að samræmdum prófum. Hann  
telur að slök frammistaða nemenda á prófum, samfélagslegur þrýstingur og streita dragi úr sameiginlegu 
sjálfstrausti kennarahóps. Þessa þætti má rekja til yfirvaldsins þar sem samræmd próf miðast við markmið 
aðalnámskrár. Samfélagslegur þrýstingur er einnig gjarnan miðaður við kröfur aðalnámskrár. Á bls. 256 
kemur fram að Goddard, Hoy og Hoy halda því fram að starfsumhverfi sem einkennist af miðstýrðum 
ákvörðunum þar sem valdið er utan seilingar þeirra sem eiga að lúta því og þar sem gerðum manna er 
fjarstýrt af fjarlægum stjórnvöldum, sé til þess fallið að grafa undan sjálfstrausti einstaklinga og hópa og 
ýta undir trú á áhrifaleysi í staðinn. 
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Hvaða markmið sem er hefur gildi á meðan það styður rannsókn, val og 
áframhaldandi athafnasemi frá stund til stundar og klukkustund til klukkustundar Ef 
það stendur í vegi fyrir almennri skynsemi einstaklinga (sem það gerir áreiðanlega ef 
því er þröngvað fram eða samþykkt af yfirvöldum) spillir það fyrir.179 

Aðalnámskrá grunnskóla er almenn. Hún setur því fram markmið sem snúast ekki 

um ólíkar aðstæður hvers nemanda heldur eru markmiðin hugsuð fyrir skólastarfið í 

heild. Markmið sem koma frá yfirstjórn eru aftengd einstaklingsbundnum hagsmunum 

nemenda og ólíkri reynslu þeirra. Aðalnámskrá er ekki í tengslum við nemendur sem 

slíka og tekur því ekki tillit til samfellu í reynslu hvers og eins. Það getur því orsakað 

einkenni hjá nemendum. Til dæmis þá gerir Þorvaldur Örn Árnason athugasemd við það 

að markmið í náttúrufræði innan aðalnámskrár geri of miklar kröfur til nemenda. 

Honum finnst meðal annars eftirfarandi markmið aðalnámskrár ekki sanngjarnt: „Að 

nemandi í 4. bekk geri sér grein fyrir að kraftur kemur ávallt við sögu þegar breyting 

verður á hreyfingu.“ 180 Þorvaldur hefur lært af eigin reynslu að nemendur á þessum 

aldri hafi ekki þroska til þess að skilja þessa hugmynd.   

Á Íslandi hefur verið sett fram hugmynd um einstaklingsmiðað nám sem leiðandi 

hugtak innan alls grunnskólastarfs. Skilningur á því hugtaki er ekki niðurnjörvaður181 og 

hugsanlega mætti færa rök fyrir því að merking hugtaksins sé þess eðlis að það ætti ekki 

að vera óbreytanlegt. Merking þess gerir ráð fyrir sveigjanleika á milli nemenda, hún 

gerir einnig ráð fyrir breytileika hjá hverjum nemanda þar sem mismunandi þættir eru 

afgerandi hjá honum á mismunandi tímum. Hugmyndin um einstaklingsmiðað nám gæti 

líka að mörgu leyti samsvarað kenningum Deweys um samfellu og markmið. í 

hugmyndinni um einstaklingsmiðað nám er til dæmis gert ráð fyrir því að hver nemandi 

sé að vinna á sínum hraða og leitast er við að uppfylla ólíkar einstaklingsþarfir 

nemenda.182 Hugmyndin er einnig talin koma til móts við mismunandi námsstíl hvers og 

                                                 
179 Sama rit, 107 „Any aim is of value so far as it assists observation, choice, and planning in carrying on 
activity from moment to moment and hour to hour; if it gets in the way of the individual´s own common 
sense (as it will surely do if imposed from without or accepted on authority) it does harm.“ 
180 Þorvaldur Örn Árnason. Um Aðalnámskrá grunnskóla – Náttúrufræði og samræmd próf. Inntak 

námskrárinnar. http://netla.khi.is/greinar/2002/006/prent/index.htm (tekið af neti 26 apríl 2010) 
181 Ingvar Sigurgeirsson, Skilgreiningar, Upplýsingavefur um einstaklingsmiðaða kennsluhætti. 

http://starfsfolk.khi.is/ingvar/namskeid/fraedslumidstod/vefur/skilgreiningar.htm (Tekið af neti 10 maí 
2010) 

182 Umsjónarkennarinn, Nemandinn, Nám, Einstaklingsmiðað nám. 
http://frontpage.simnet.is/ek/umsjonarkennarinn/nemandinn/nameinstaklingsmidad.htm (tekin af neti 9 
maí 2010) 



79 
 

eins.183 Sú hugmynd virðist hinsvegar einkum koma fram sem viðbót við markmið 

aðalnámskrár. Þau markmið sem vinna gegn hugmyndinni um einstaklingsmiðað nám 

og skoðuð verða frekar hér á eftir, eru ekki fjarlægð úr aðalnámskrá. Það lítur út fyrir að 

ósamkvæmni sé að finna í aðalnámskrá en það raskar hugmyndinni um samfellu.  

Nel Noddings hefur gagnrýnt þá einstaklingshyggju sem jafnvel birtist í 

einstaklingsmiðuðu námi. Hún telur að lýðræði sem einkennist af of miklu frjálslyndi 

geti hæglega leitt til sjálfsupptekningar og einangrunar og byggi á eigingirni og 

merkingarleysu. Það fer þá út í of mikla einstaklingshyggju og holar kjarna 

samfélagsins þar sem siðferðilegt uppeldi fer fram. Það grefur undan fjölskyldum og 

hjálparsamtökum ýmis konar sem láta sér annt um manneskjurnar sem leiðir til 

undanhalds á siðferðilegu uppeldi. Frjálslyndi vill tryggja einstaklingnum eins mikið 

frelsi og möguleg er en það hefur leitt til þess að grafið hefur verið undan samtalakætti 

borgaranna.184 Það er því mikilvægt að hafa í huga að einstaklingsmiðað nám kljúfi 

manneskjur ekki frá þeim heildarveruleika sem það býr í. Samkvæmt Guðmundi 

Finnbogasyni þá er hægt að meta mennsku manneskju eftir því að hve miklu gagni hún 

er bæði sjálfri sér og öðru fólki á hverjum degi.  

Það kom fram hér á undan að Dewey telur að eitt af því sem gefur markmiðum gildi 

er að þau styðji val, rannsókn og áframhaldandi athafnasemi nemenda. Það má því ætla 

að markmið sem eru sett fram af aðalnámskrá, styðji ekki val nemenda nema að 

takmörkuðu leyti sem samkvæmt Dewey, minnkar þá líkur á því að nemendur öðlist 

menntandi reynslu. Sá veruleiki að námsmarkmiðum nemenda er þröngvað fram af 

yfirvöldum í gegnum aðalnámskrá, gefur eins og Dewey heldur fram, tilefni til að ætla 

að markmið sem aðalnámskrá setur fram spilli fyrir nemendum.185 Dewey telur einnig 

að markmið sem gefin eru af utanaðkomandi aðilum „sýni ekki fram á forsjálan huga, 

athugun og val á því besta meðal möguleikanna“.186 Markmiðin þurfa að snerta þær 

aðstæður nemenda sem verið er að vinna með og vera sniðin að þeim. Ef þau koma frá 

                                                 
183 Dunn, Rita og Kenneth, Námsstílar Dunn og Dunn – leið í einstaklingsmiðuðu námi –. 

http://starfsfolk.khi.is/ingvar/namsstilar_dunn/ (tekin af neti 9 maí 2010) 
184 Noddings, Nel, Educating Moral People, 66 
185 Það kom fram í tilvitnun frá Dewey hér á undan að: „Hvaða markmið sem er hefur gildi á meðan það 

styður rannsókn, val og áframhaldandi athafnasemi frá stund til stundar og klst. til klst.; ef það stendur 
í vegi fyrir almennri skynsemi einstaklinga (sem það gerir áreiðanlega ef því er þröngvað fram eða 
samþykkt af yfirvöldum) spillir það fyrir.” Sjá tilvísun 184. 

186 Dewey, Democracy and Education, 104.  „[...T]hey are not the expression of mind in foresight, 
observation, and choice of the better among alternative possibilities.“ 
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ytra valdi þá er hætta á því að framkvæmdin snúist ekki um að vinna úr raunverulegum 

aðstæðum nemandans, heldur snýst hún um að ná markmiðum sem eru úr tengslum við 

aðstæður hans. Dewey telur að slík markmið sem sett eru af utanaðkomandi aðila 

takmarki þroska og geti af sér ósjálfstæði.187  

Markmið þurfa bæði að taka mið af þörfum nemanda og eðli hans. Guðmundur 

Finnbogason lagði áherslu á að allar eigindir manneðlisins nái hæfilegum þroska. Þá 

byggir hamingjukenningin meðal annars á þeirri hugmynd að nemendur læri að uppfylla 

þarfir sínar. Dewey er á sama máli. 

Menntamarkmið þurfa að vera byggð á eðlislægri virkni og þörfum (þar með talið 
upprunalegri eðlisávísun og áunnum vana) einstaklingsins til þess að hann menntist. 
Slíkt markmið sem undirbúningur [fyrir lífið eftir skóladvöl] hefur tilhneigingu til að 
vanrækja þann kraft sem er fyrir hendi, og finna markmið í fjarlægum afrekum eða 
starfi.188 

Markmiðin verða hluti af athöfnunum á líðandi stundu á þann hátt að þau eru sett með 

tilliti til þess krafts sem er fyrir hendi á stað og stund en ekki með framtíðaróskir og 

drauma um hallir og ríkidæmi í huga. Í þeim tilgangi þarf kennarinn að rækta þá 

eiginleika sína sem gera honum kleift að sjá nemandann eins og hann er – hér og nú – 

og meta þarfir hans út frá nemandanum sjálfum en ekki út frá eigin óskum um hvernig 

nemandinn ætti að vera. Orku og einbeitni nemandans þarf að beina í menntandi farveg. 

Þá eiga markmiðin rætur í raunveruleikanum á þeim stað í nútíðinni sem hann er að lifa.  

Það er tímabært að skoða nánar hvað kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla um 

markmið. 

Skýr framsetning markmiða er undirstaða þess að allir leggi í þau sama skilning 
þannig að þau dugi sem viðmið í skólastarfi. Markmið aðalnámskrár eru sett fram 
með þetta að leiðarljósi. Í þeim felst skólastefna, þau eru nemendamiðuð og segja til 
um hvað nemendum er ætlað að geta og kunna við ákveðin skil í grunnskólanáminu, 
þau taka til alhliða þroska nemandans, allra þátta námsgreina og einnig til 
þverfaglegra þátta sem eru sameiginlegir öllum námsgreinum.189 

Það er ljóst að hér skipta markmiðin máli að því leyti að allir leggi sama skilning í 

stefnu skólastarfsins. Aðalnámskrá fullyrðir að markmiðin séu nemendamiðuð en það er 

fátt sem bendir til að svo sé fyrir utan þessa fullyrðingu. Þar á eftir kemur fram að 

markmiðin segi til um hvað nemendum er ætlað að geta og kunna við ákveðin skil í 
                                                 
187Sama rit, 104.  
188 Sama rit, 107-108 “An educational aim must be founded upon the intrinsic activities and needs 

(including original instincts and acquired habits) of the given individual to be educated. The tendency 
of such an aim as preparation is, as we have seen, to omit existing powers, and find the aim in some 
remote accomplishment or responsibility.” 

189 Aðalnámskrá grunnskóla, Almennur hluti, Hlutverk og markmið.  
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grunnskólanáminu. Þarna er forvitnileg mótsögn því í hugtakinu nemendamiðað felst, 

eins og fram hefur komið hér fyrr í kaflanum, að markmiðið er unnið út frá þeim stað 

sem nemandinn er á. Hugtakið nemendamiðað er ekki það sem aðrir segja til um að 

nemendum sé ætlað að geta og kunna við ákveðin skil. Slík markmið eru 

námsskrármiðuð eða skólamiðuð því það getur verið mörgum kennurum og starfsfólki 

skólans til hægðarauka ef sameiginleg heildarmarkmið eru höfð í fyrirrúmi. Það losar 

kennara undan því að ákvarða námsefni og hraða á yfirferð. Kennarar vita þá hvað þeir 

þurfa að kenna til þess að nemendur skori hátt á prófum og bæði skólinn og kennararnir 

fái góða umsögn úti í samfélaginu. Í framhaldi af því er ástæða til þess að spyrja hvernig 

manneskjum skila slík markmið þegar á heildina er litið?  

Í framtíðinni verður samfélagið leitt af börnum nútíðar. Samfélagi framtíðar mun 

vegna betur ef borgarar þess eru fullnægðir og hamingjusamir og kunna að uppfylla 

þarfir sínar. Það skiptir því sköpum fyrir framtíðina að nemendur öðlist menntun í 

nútíðinni. Menntun þeirra getur hinsvegar ekki miðast við framtíðina af því að framtíðin 

er óráðin. Enginn veit hver þörfin verður eftir tuttugu ár. Menntun getur því aðeins 

miðast við einstaklinginn á stað og stund – að efla þroskamöguleika hans. Dewey heldur 

því fram að bæði eiginleikar og krafturinn séu til staðar í einstaklingnum, tilbúnir að 

þróast og að menntunin miði að því að frelsa hæfileika nemandans. Maria Montessori190 

telur að menntunin eigi að leysa úr læðingi mannlega hæfileika svo börnin geti leyst 

vandamálin sem hinir fullorðnu standa frammi fyrir. 

Ef bjargræði og hjálp mun koma, kemur það frá barninu, af því barnið er smiður 
manneskjunnar, og samfélagsins. Barnið fær í vöggugjöf innri mátt sem getur leitt 
okkur til upplýstari framtíðar. Menntun ætti ekki lengur að miðla aðallega þekkingu, 
heldur þarf hún að taka nýja stefnu, leitast við að leysa úr læðingi mannlega 
hæfileika.191   

Börnin fæðast með hæfileika sem þau þurfa að læra að þekkja og nýta.  

                                                 
190 Maria Montessori. Fædd 31.08 1870, dáin 06.05. 1952. Hún var ítalskur læknir, skólamanneskja og 

menntunarheimspekingur. Reknir eru Montessori-skólar sem byggja á uppeldisfræði hennar.  
191 Montessori, Maria . Education for a New World. (Oxford, UK: Clio Press, 1989), 1. Sjá einnig; 
Alternative Education Recource Organisation. The Education Revolution. Maria Montessori. 
http://www.educationrevolution.org/innerpower.html  „If salvation and help are to come, it is from the 
child, for the child is the constructorof man, and so of society. The child is endowed with an inner power 
which can guide us to a more enlightened future. Education should no longer be mostly imparting of 
knowledge, but must take a new path, seeking the release of human potentialities.“  
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Guðmundur Finnbogason segir að „[e]nginn get[i] orðið að manni nema í samfélagi 

annarra manna.“192 Fólki verður þá gert kleift að gefa frá sér til annarra, það sem það 

hefur fengið og halda á þann hátt þekkingunni lifandi.  

Allir þiggjum vér af öðrum og allir eigum vér að gefa aftur, og vér gjörum 
hvorttveggja, hvort sem vér viljum eða ekki. Vér öndum að oss og verðum að anda 
frá oss aftur. Og manngildi vort er undir því komið hve mikið vér getum þegið af 
öðrum, að hve miklu leyti vér getum umbætt það er vér þiggjum og hve mikið og 
gott vér getum gefið aftur. 193 

Reynslukenning Deweys hvílir einnig á hugmyndinni um hreyfiafl þess að gefa og 

þiggja. Með reynslu er ákveðið samspil sem á sér stað á milli innra lífs einstaklings – 

hugsana hans og viðhorfa – og ytra umhverfis hans; heimsins. Þetta samspil setur í gang 

breytingu sem gerist innra með nemandanum og menntar hann. Breytingin á svo eftir að 

hafa áhrif á áframhaldandi reynslu nemandans sem mætir nýrri reynslu með breyttu 

viðhorfi. Með því að huga að bæði samfellu og samspili í reynslu nemandans má koma í 

veg fyrir að nemandi þjáist af margvíslegum sjúkdómseinkennum. Á þann hátt mætti 

stuðla að bættu andlegu heilbrigði.  

Gefin reynsla sem tekur tillit til samfellu og samspils nemanda skapar með honum 

hæfni til þess að læra af reynslunni. Slík hæfni verður að vana. Þegar nemandi tileinkar 

sér menntandi viðhorf verður það vanabundið viðhorf. Þess konar viðhorf er auðveldara 

fyrir börn sem búa yfir aðlögunarhæfni að tileinka sér heldur en fullorðna sem hafa 

afmenntast. Með menntandi viðhorf í fyrirrúmi verður lífið einfaldlega meira gefandi.  

Sú sérstaka aðlögunarhæfni óþroskaðrar vaxandi veru samanstendur af 
mótunarhæfni hennar.[...] Sérstaklega eiginleika hennar til þess að læra af 
reynslunni, mættinum til þess að varðveita frá einni reynslu eitthvað sem gagn er að 
til þess að nota í seinni aðstæðum. Það merkir mátt til þess að breyta athöfnum 
vegna þess sem fyrri reynsla hefur látið í té, mátt til þess að þróa tilhneigingu. Án 
þess er fengur vanans ómögulegur.194  

Dewey telur að kostir vanþroskans sé sveigjanleikinn sem gefur nemendum aukið 

tækifæri til þess að menntast. Hið vanabundna viðhorf, tilhneigingar og næmi sem 

skapast með nemandanum, beinir honum í ákveðna stefnu.195  

                                                 
192 Guðmundur Finnbogason, Lýðmenntun, 33.  
193 Guðmundur Finnbogason, Lýðmenntun, 33-34.  
194 Dewey, Democracy and Education, 44. „The specific adaptability of an immature creature for growth 

constitutes his plasticity. […] It is essentially the ability to learn from experience; the power to retain 
from one experience something which is of avail in coping with the difficulties of a later situation. This 
means power to modify actions on the basis of the results of prior experiences, the power to develop 
dispositions. Without it, the acquisition of habits is impossible.“  

195 Dewey, Menntun og reynsla, 47-48. 
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Þrátt fyrir að hér sé fjallað um að stefna nemandans taki ekki mið af þörfum ytri 

þátta, er hvorki átt við að efla eigi með nemanda sjálfhverfu né að hann þroskist ekki í 

samhengi við umhverfi sitt. Ef menntun nemanda miðar að því að kenna honum að 

þekkja og uppfylla þarfir sínar þá verður hann einmitt fær um að hugsa út fyrir eigin 

rann og bera hag umhverfis síns fyrir brjósti. Manneskjur sem eru vel ræktaðar andlega, 

líkamlega og vitsmunalega eru líklegar til þess skila því áfram. 

Þau skilyrði sem þurfa að vera ráðandi svo nemendur fái tækifæri til þess að vaxa 

sem manneskjur í gegnum lífið eru Dewey mjög hugleikin. „Þar sem er líf, þar er fyrir 

áköf og upptendruð athafnasemi“.196 Þetta líf þarf að meðhöndla sem tækifæri til 

framfara og skapa rými fyrir slíkt tækifæri til þess að feta þá leið sem er viðeigandi fyrir 

viðkomandi einstakling og sem er sjálfsagt framhald af fyrri reynslu hans. „Þroski er 

ekki eitthvað sem er gert við þau [börnin]; heldur eitthvað sem þau gera.“197  

Í þessum kaflahluta hefur verið fjallað um að markmið verða að taka mið af 

hugmyndinni um samfelluna. Þess vegna þarf að sníða þau að hverjum einstaklingi fyrir 

sig. Markmiðin þurfa stöðugt að vera í endurmati til að aðlaga þau aðstæðum 

nemandans samhliða þroska hans. Nemandinn menntast aðeins af reynslu sinni ef hann 

er tilbúinn fyrir hana, þ.e. ef hann hefur þann grunn sem þörf er á og reynslan er eðlileg 

framvinda af þeim grunni. Markmiðin þurfa að vera ákveðin í samhengi við umhverfi 

og aðstæður nemenda á stað og stund. Markmiðssetningin verður þá ígrundað val á 

bestu mögulegu leiðinni til þess að vinna frá aðstæðum nemandans og gefur honum 

ákveðna stefnu.  

Þegar kennarar taka við markmiðum til handa nemendum sínum frá yfirvaldi þá 

missa þeir heimildina til þess að setja nemendum sínum markmið í samhengi við 

aðstæður þeirra. Sú frelsisskerðing bæði í starfi og á hæfileikum kennara aftengir þá 

nemendum sínum. Þá hverfur það skapandi ferli þegar kennari skilur nemanda og 

byggir upp tengsl og reynslu í þágu nemandans. Kennari í starfi þroskar með sér næmi 

fyrir nemendum í þeim tilvikum sem hann nýtur frelsis. Dewey leggur áherslu á að 

yfirvöld þurfi að gefa kennurum rými til þess að mynda þroskandi samband við 

nemanda.  

                                                 
196 Dewey, Democracy and Education, 42  „Where there is life, there are already eager and impassioned 

activities.“ 
197 Sama rit, 42. „Growth is not something done to them [the children]; it is something they do.“  
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3.3 Þvinganir 

Um þvingandi eðli hins hefðbundna skólaskipulags segir Dewey m.a.: 

Í eðli hins hefðbundna skipulags felst þvingun sem kemur ofan frá og utan frá. Það 
þröngvar viðmiðum, viðfangsefnum og aðferðum fullorðinna upp á þá sem enn eru 
langt frá því að hafa náð fullum þroska. Bilið er svo breitt að fyrirskipað námsefni, 
námsaðferðir og hegðunarkröfur eru getu og hæfni barnanna ofviða og framandi. 
Viðfangsefnið liggur utan seilingar þeirrar reynslu sem hinir ungu nemendur búa 
yfir. Þar af leiðandi verður að þröngva því upp á þá.198  

Til þess að kennari geti fært athygli sína til nemandans þarf hann að færa hana frá ytri 

þvingunum, eins og aðalnámskrá, og utanaðkomandi stefnum. En þær þvinganir virðast 

enn í dag hafa mikil áhrif á viðhorf kennara og þar með skólastarf. Rúnar Sigþórsson 

telur að raunin sé sú að hollusta kennara við nemendur tengist hagsmunum nemenda í 

samræmdum prófum. 

Hollustan við nemendur og hagsmuni þeirra af því að ná prófunum, hollusta við 
orðstír skólans og faglegt orðspor þeirra sjálfra verða öðrum kröfum yfirsterkari.199  

Samkvæmt Dewey myndu samræmd próf flokkast sem þvinganir sem koma ofanfrá og 

utanfrá.  

Þegar námsefnið er ekki í tengslum við fyrri reynslu nemenda þá myndast gjá á milli 

námsefnis og nemenda. Nemendur ná þá ekki að tengja sig við efnið. Það kæfir lífskraft 

nemenda og letur þá þegar þeir eru þvingaðir í fyrirframmótað kerfi og ekki ríkir 

samfella í reynslu þeirra.200 Námsleiði verður mun frekar ríkjandi við þær aðstæður og 

það ýtir undir líkur á að streitueinkenni myndist. Hefðbundið skipulag lætur sér ekki 

nægja að beita nemendur þvingandi aðferðum heldur er það einnig byggt á þeirri 

hugmynd að nemandinn beri ábyrgðina á einkennum sínum.  

[...] ef hann [nemandinn] ástundaði að skrópa úr skóla eða skrópa andlega með því 
að láta hugann reika frá efninu og fékk að lokum tilfinningalega óbeit á greininni, þá 
var hann sjálfur talinn eiga sökina.201  

                                                 
198 Dewey, Reynsla og menntun, 28-29 
199 Rúnar Sigþórsson. Mat í þágu náms, 256 
200 Hér er ekki nauðsynlega verið að segja að Aðalnámskrá grunnskóla þvingi með ákveðnum boðum, 

heldur er verið að fjalla um þá athöfn þegar kennari er bundinn með hugann við aðalnámskrá, 
námsstefnur, námsefni og hegðunarkröfur. Það er þvingandi fyrir kennara og  tekur frá honum 
tækifærið til þess að mæta í tímann og lesa nemendur. Ábyrgðin er sett á aðalnámskrá vegna þess að 
hún er yfirvald sem segir til um hvað nemendur eiga að kunna við ákveðin skil. Það er þvingandi fyrir 
nemendur því þegar kennari er ekki nemendalæs þá öðlast þeir ekki samfellda reynslu. Þá fá nemendur 
námsefni fyrirskipað af aðalnámskrá en ekki það sem er í eðlilegu framhaldi af fyrra námsefni þeirra. 
Nemandi getur til dæmis ekki byrjað að margfalda fyrr en hann hefur lært að leggja saman.  

201 Dewey, Reynsla og menntun, 56.  
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Nemandinn er ásakaður fyrir einkennin sem eru í raun afleiðingar af aðstæðum hans. 

Hefðbundnir kennsluhættir hafa bæði leitt til leiða og sljóleika hjá nemendum sem 

Dewey telur orsakast af afmenntandi og ófullnægjandi reynslu.202 Rúnar Sigþórsson 

gagnrýnir einnig að erfiðleikar í námi séu einhliða gerðir að námsvanda nemenda en 

horft er framhjá því að námsvandi gæti fremur legið í kennsluvanda skóla.203 

Það er andstætt hugmyndinni um skóla án aðgreiningar sem felur í sér að skólinn sé 
ábyrgur fyrir árangri og frammistöðu nemenda og að námserfiðleikar orsakist af því 
að samspil krafna skólans og námsgetu nemenda sé ekki sem skyldi.204  

Guðmundur Finnbogason taldi að menntun nemanda ætti að meta eftir því hvort líf 

hans yrði bæði honum sjálfum sem og öðrum meira virði, á hverjum degi. Aukið virði 

lífsins verður ekki dregið fram með þvingunum. Guðmundur telur að lífsvirði hvers 

manns eflist í samhengi við aukna þátttöku hans. Ákvörðunin um þátttökuna verður 

einungis tekin af hverjum og einum fyrir sig. Sú ákvörðun þarf að vera eftirsóknarverð 

fyrir nemendur. Þar af leiðandi er grundvallaratriði fyrir þá að fá reynslu af ákjósanlegu 

lífi sem gefur rými til þátttöku. Dewey lagði til grundvallar lýðræðislegan lífsmáta sem 

stuðlar að félagslegu umhverfi sem hefur velviljað viðhorf gagnvart borgurum sínum og 

býður þeim að taka þátt. Viðhorfin sem nemendur búa við skipta höfuðmáli, þá læra 

þeir í gegnum reynslu sína viðhorf sem koma til með að nýtast þeim vel.  

Það sem lærist óbeint eins og t.d. myndun varanlegra viðhorfa, jákvæðra og 
neikvæðra, getur verið og er oft langtum mikilvægara en sú lexía í stafsetningu, 
landafræði eða sögu sem lærð er. Því að þessi viðhorf koma til með að skipta mestu 
máli í framtíðinni. Langmikilvægasta viðhorfið sem myndast getur er löngun til að 
halda áfram að læra.205  

Til samanburðar er forvitnilegt að skoða viðhorf sem birtist í Aðalnámskrá; 

Almenn menntun er besta veganesti sérhvers einstaklings í þekkingar- og 
upplýsingasamfélaginu. Einstaklingurinn verður strax á ungum aldri að búa sig undir 
þá staðreynd að menntun er æviverk.206 

Viðhorfin sem endurspeglast í þessari tilvitnun hljóma ekki eins og viðhorf þeirra 

menntakenninga sem skoðaðar hafa verið hér á undan. Samkvæmt aðalnámskrá er 

menntun eitthvað sem nemandinn þarf að búa sig undir eða sætta sig við. Menntun 

samkvæmt menntakenningunum þremur er hinsvegar þroski sem nemendur þrá og veitir 

þeim hamingju, fullnægju og reynslu sem opnar nýja heima og fleiri möguleika.  
                                                 
202 Sama rit, 36 
203 Rúnar Sigþórsson, Mat í þágu náms, 246 
204 Sama rit, 246 
205 Dewey, Reynsla og menntun, 58 
206 Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti. Almenn menntun.  
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Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir einstaklingsmiðuðu námi innan 

grunnskólanna þar sem mæta þarf nemanda á þeim menntunarlega stað sem hann er 

staddur hverju sinni. Það kemur bersýnilega fram í eftirfarandi tilvitnun. 

Aðalnámskrá grunnskóla gerir ráð fyrir að þorri nemenda eigi að geta náð flestum 
markmiðum námskrárinnar á sama tíma. Ljóst er þó að einhver hluti nemenda ræður 
vel við fleiri og flóknari markmið en aðrir þurfa lengri tíma og laga þarf námið 
sérstaklega að þeim. Markmið aðalnámskrár eiga því hvorki að skoðast sem hámark 
né lágmark. Það er skylda hvers skóla að laga námið sem best að nemendum hverju 
sinni. Nemendur eiga rétt á viðfangsefnum sem henta námsgetu þeirra og hæfni.207 

Á sama tíma og mikil áhersla er lögð á einstaklingsmiðað nám í grunnskólum Íslands, 

og jafnvel mætti fullyrða að það er meginstef innan aðalnámskrár grunnskóla, þá er 

aðalnámskrá svo þéttskrifuð af ólíkum sameiginlegum markmiðum fyrir hvern árgang 

að það kallar á undanþágu fyrir nemendur að fylgja ekki flestum markmiðum 

aðalnámskrár. Skilaboðin eru tvíbent. Út frá þessu má skilja að aðalnámskrá sé í raun í 

mótsögn við sjálfa sig.208 Þetta kallar Rúnar Sigþórsson einfeldningslega 

jafnréttishyggju:209  

Hún kemur fram í því að setja þann jöfnuð sem felst í að meðhöndla alla á sama hátt 
skör hærra en möguleika skólans til að mæta ólíkum einstaklingum á eigin 
forsendum.210  

Þrátt fyrir að aðalnámskrá sé endurskoðuð reglulega þá þróast ekki innan hennar 

heildarsýn heldur er stöðugt bætt inn í hana ‚mikilvægum‘ markmiðum. Aftur á móti má 

ekki sleppa öðrum markmiðum sem eru í mótsögn við viðbæturnar. Það leiðir til þess að 

samkvæmni aðalnámskrár raskast. Á sama tíma og gefin er út stefna um 

einstaklingsmiðað nám er einnig gefin út svokölluð ‚meðalferð‘. Meðalferðin er 

uppfylling á þeim markmiðum sem aðalnámskrá setur upp sem viðmiðið og gert er ráð 

fyrir að þorri nemenda eigi að geta náð þeim. Þorri nemenda eru því meðalmenn. Það 

gefur skýr skilaboð um það hverjir eru meðalmenn og hverjir eru það ekki, sumir eru 

minna menn, aðrir meira menn. Allt er undir því komið hvernig þeim tekst að uppfylla 

væntingar aðalnámskrár grunnskóla. Á þann hátt tekur aðalnámskrá grunnskóla þátt í 

því með forræðisvaldi, að beita nemendur táknbundnu ofbeldi og skilgreina hvar í 

                                                 
207 Sama rit. Sömu markmið fyrir alla.  
208 Halla Magnúsdóttir. Hugmyndir, reynsla og viðmið tengd kennslu barna með dyslexíu, (Akureyri: 

Háskólinn á Akureyri, 2007). Í ritgerð sinni gerir Halla grein fyrir ákveðnum mótsögnum sem birtast í 
aðalnámskrá.  

209 Rúnar Sigþórsson, Mat í þágu náms, 243. (e. Naive egalitarianism) Þarna er Rúnar að vitna í Ólaf J. 
Proppe (1983). Bls 243 

210 Sama rit, 243 
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stigveldinu hver manneskja á að vera. Þrátt fyrir það lítur hún á sig sem boðbera 

lýðræðislegs samstarfs.  

Þegar Dewey fjallar um lýðræðislegan lífsmáta þá finnur hann hugmyndinni um 

lýðræði fótfestu í ákveðnu hugarfari. Þar skapa nemendur með sér tilfinningalegt 

viðhorf og trú á að allar mannverur hafi jafnmikið gildi. Í hvert sinn sem þeir eiga 

samskipti við hvern annan hafa þeir í huga viðhorf sitt um samvinnu. Mennskan er í 

fyrirrúmi; eins og Héðinn Unnsteinsson tók til orða „að þekkja það sem við eigum 

sameiginlegt með öðru fólki áður en við greinum það sem skilgreinir okkur frá því“.211 

Dewey velur að sjá það sem fólk á sameiginlegt og sem sameinar fólk. Það er áhugavert 

að skoða viðhorf aðalnámskrár í þessu samhengi.  

Starfshættir í grunnskóla skulu mótast af gildum lýðræðislegs samstarfs, kristins 
siðgæðis og umburðarlyndis. Helstu gildi lýðræðislegs samstarfs eru: jafngildi allra 
manna, virðing fyrir einstaklingum og samábyrgð. Helstu gildi kristins siðgæðis, 
sem skólinn á að miðla og mótast af, eru: ábyrgð, umhyggja og sáttfýsi. 
Umburðarlyndi tengist lýðræðinu og kristnu siðgæði og byggist á sömu forsendum. 
Það verður að ætla öllum rétt til sjálfstæðra skoðana og tækifæri til að tjá þær og 
reyna að vinna þeim fylgi, að því tilskildu að það sé gert á heiðarlegan hátt og réttur 
annarra til hins sama virtur.212 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram annað viðhorf um lýðræðislegt samstarf en í 

hugmyndinni um lýðræðislegan lífsmáta. Þar kemur fram; að það verði að ætla öllum 

rétt til sjálfstæðra skoðana og tækifæri til að tjá þær og reyna að vinna þeim fylgi. Á 

hinn bóginn segir Dewey að það þurfi að taka sérhvern ásteytingarstein út úr 

andrúmslofti og umhverfi valds og aflsmunar sem leið til úrlausnar og inn í umhverfi 

rökræðu og skynsemi, þá lítum við á þá sem við eigum í ágreiningi við – jafnvel 

djúpstæðum ágreiningi – sem einstaklinga sem við getum lært af, og að sama marki, 

sem vini. Viðhorf Deweys er nálægara. Sú aðgerð að vinna fylgi byggir jafnvel meira á 

kappræðum en rökræðum og kallar á að skoðanir hinna mælskustu nái undirtökum 

fremur en að sameiginleg krufning efnisins verði í fyrirrúmi.213   

Samkeppnishugmynd aðalnámskrár214 rímar illa við nægjusemishugmynd 

mannkjarnakenningarinnar. Manneskja sem er fullnægð – er nóg – hún hefur ekki þörf 

                                                 
211 Héðinn Unnsteinsson. Munnleg heimild. 13. Nov 2009. 
212 Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti. Starfshættir í grunnskólum.  
213 Mill, Frelsið. Mill leggur áherslu á mikilvægi þess að fólki beri skylda til þess að segja skoðun sína, þá 

mun umræða leidd af skoðunum fólks leiða til sannari þekkingar. Þar skiptir ekki máli hver hefur rétt 
fyrir sér, heldur er framkvæmdin í þágu þekkingar.  

214 Halla Magnúsdóttir. Hugmyndir, reynsla og viðmið tengd kennslu barna með dyslexíu, 39. Halla gerir 
grein fyrir þeirri samkeppnishyggju og árangurskröfu sem birtist í bæklingi frá 
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fyrir að afla skoðunum sínum fylgis og er ekki í samkeppni með skoðun sína heldur 

verður samræðan um málefnið mikilvæg í sjálfu sér og sem leið til að menn læra af hvor 

öðrum. Það er önnur hugsun sem aðalnámskrá ítrekar; að hlutverk og markmið 

grunnskóla sé meðal annars að; 

[...] leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til 
heilbrigðs samstarfs og samkeppni við aðra.215 

Það er ómögulegt að átta sig á hvað „heilbrigð samkeppni“ merkir í þessu samhengi. 

Það er hugsanlegt að það sé ákveðnum einstaklingum hvatning að komast lengra eða 

gera betur en félagar þeirra en það er í algjörri andstöðu við hugtakið 

‚einstaklingsmiðað nám‘. Hugmyndin um einstaklingsmiðað nám felur í sér að 

nemandinn þarf ekki að miða sig við aðra nemendur heldur einungis sjálfan sig og eigin 

framfarir. 

Það er full ástæða til þess að gera grein fyrir því að með því að halda þvingunum í 

lágmarki er Dewey ekki að mæla með algjöru frelsi. Algengt er að lagður sé sami 

skilningur í hugtökin agi og þvinganir og vissulega getur verið nauðsynlegt að beita 

þvingunum í einstaka tilfellum til dæmis þegar frelsisverndarreglan er vanvirt. Dewey 

hefur samt sem áður aðra hugmynd um hugtakið aga eða sjálfstjórn. Það kom fram hér í 

kafla 1. að „[h]ið háleita markmið skólastarfs er að skapa hæfni til sjálfsstjórnar“216 

Leiðin til sjálfstjórnar felst í því að nemandinn hefur markmið fyrir augum sem snertir 

aðstæður hans. Markmiðið er sett með það í huga að hreyfa við þeim aðstæðum sem 

nemandinn er staddur í. Þar af leiðandi er sú reynsla sem nemandinn er um það bil að fá 

í viðeigandi samhengi við aðstæður hans. Þess konar framkvæmd skapar samfellu í 

reynslu nemandans sem gerir honum þar með kleift að ná markmiði sínu. Í samfellunni 

sjálfri felst sú orka sem nemandinn þarfnast til þess að geta sinnt viðfangi sínu. Sú 

aðferð að nemandinn hefur til hliðsjónar áform í átt að markmiði gerir honum kleift að 

þjálfa sjálfstjórn sína. Hann þjálfast þá í að komast auðveldlegar yfir þær hindranir sem 

hann mætir því hann stefnir í átt að markmiði. Þá gildir einu hvort þær hindranir snerta 

hans innra líf eða ytri þætti. Þessi aðferð krefst hugsunar af hálfu nemandans, hann er 

ekki óvirkur að hlýða yfirvaldi. Slík aðferð kennir nemandanum að hafa stjórn á 

hvatvísi og gefur honum aukna sjálfstjórn.  

                                                                                                                                               
Menntamálaráðuneytinu, Enn betri skóli, en hann er hugsaður til þess að útskýra rökin á bakvið 
Aðalnámskrá grunnskóla 1999.  

215 Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti. Hlutverk og markmið.  
216 Dewey, Reynsla og menntun, 74. 
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Hugsunin er þannig frestun á beinni athöfn á meðan hún nær innri stjórn á 
hneigðinni eða hvötinni með sameiningu athugunar og minnis, enda er þessi 
sameining kjarninn í umhugsun og íhugun.217  

Námsmarkmið sem sett eru í ljósi þvingandi hugmynda sem fyrirfinnast innan 

hefðbundins skólakerfis eru sett með aðra hagsmuni en nemandans í huga. Þau virðast 

oft á tíðum þjóna þægindum í starfi kennara eða annarra aðila fremur en hag nemenda. 

Þess konar viðhorf snúa hlutverkinu við á þann máta að þarfir kennarans eru í 

brennidepli í stað nemandans.   

Gagnvart fullorðinni manneskju sem er of upptekin af sjálfri sér til þess að gefa 
gaum að hagsmunum barnanna þá virðast börnin óeðlilega upptekin af eigin 
málum.218 

Menntastefna sem einkennist af sjálfhverfu fullorðna fólksins leiðir ekki til þroska. Slíkt 

fyrirkomulag orsakar einungis menntunarlega vannærða nemendur sem eru skildir eftir 

ófullnægðir. Í hefðbundnum þvingandi námsaðferðum er nemendum gert að læra það 

sem fyrir þá er sett úr samhengi við grunn þeirra. Þar er stuðlað að andlegu skrópi og 

námsleiða hjá nemendum sem svo er talið vera á ábyrgð nemendanna sjálfra.   

3.4 Samantekt 

Í þessum kafla hafa einstök atriði kenninganna verið ígrunduð með hliðsjón af 

einkennum afmenntunar sem fjallað var um í kafla 2. Gerð var grein fyrir því hvaða 

hlutverki markmið þjóna samkvæmt Dewey. Þrátt fyrir að menntun gefi fullnægju í 

þeirri andrá sem hún er fengin og markmiðið vísi til framtíðar þá er markmiðið 

nauðsynleg forsenda menntunar. Sú staðreynd að markmið nemandans er í stöðugri 

endurskoðun í samhengi við síbreytilegar aðstæður hans, gerir nemandanum kleift að 

menntast í augnablikinu, ævinlega í samhengi við þær aðstæður sem hann er staddur í.  

Skapandi augnablik gerast meðal kennara, nemanda og viðfangsefnis á stund og stað. 

Það eru stundir án þvingana þegar kennari og nemandi ná skapandi tengslum við 

viðfangsefnið og það sem er fyrir hendi í andránni. Samspilið sem verður á milli 

manneskjanna annarsvegar og manneskjanna og viðfangsefnisins hinsvegar er án 

þvingana og skapandi jafnræðismáttur kveikir menntandi leiftur í augnablikinu. 

Kennarinn er frjáls undan ytri höftum og getur virkjað innsæi sitt og næmi fyrir þörfum 

                                                 
217 Sama rit, 74 
218 Education and Democracy, 44 „To a grown-up person who is too absorbed in his own affairs to take 

an interest in children´s affaris, children doubtless seem unreasonably engrossed in their own affairs. “ 
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nemenda sinna á stað og stund í krafti aðstæðnanna. Kennarinn verður eins og 

listamaður sem mætir þörfum nemenda sinna og lífgar námsefnið við svo nemendur 

hans öðlist menntun. Þarna eru ekki kröfur eða væntingar aðeins gefandi afl sem fyllir 

nemendur andagift. Úr slíkum farvegi spretta ekki sjúkdómseinkenni af andlegum eða 

geðrænum toga sem afleiðing af afmenntandi umhverfi.  

Þvinganir eru andstæða skapandi augnablika. Þeir heimspekingar sem hér hefur verið 

vitnað í leggja áherslu á með einum eða öðrum hætti að þvinganir hafi neikvæð áhrif. 

Ytri yfirvöld þvinga bæði nemendur og kennara til þess að framfylgja ákveðnum 

markmiðum. Þvinganir virðast spilla fyrir nemendum, hindra þátttöku þeirra og eru að 

meira eða minna leyti valdar að mörgum þeim sjúkdómseinkennum sem fjallað var um í 

öðrum kafla. Það sem meira er, þá viðhalda þvinganir sýktum jarðvegi. Þegar nemandi 

fær einkenni vegna þess að hann er þvingaður inn í mót sem hann passar ekki í, þá 

verður hann andlega veikur. Veikir einstaklingar gefa minna til samfélags síns og 

viðhalda þvingandi andrúmslofti sem aftur skapar jarðveg fyrir frekari einkenni af 

völdum afmenntunar. Sá jarðvegur einkennist að mestu af sjálfhverfu. Hér er ekki verið 

að meina að ekki megi beita þvingunum ef nemandi ætlar að skaða sig eða aðra en 

einstaklingurinn menntast ekki með þvingunum. 
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Kafli 4. 
 

4 Hamingja og lýðræði 
Hér á undan hafa verið reifaðir nokkrir þættir sem virðast hafa áhrif á það hvort 

aðstæður skapa menntandi eða afmenntandi reynslu. Það lítur út fyrir að þvinganir í 

ýmiskonar myndum leiði fremur til afmenntunar. Þá var gerð grein fyrir andstæðu 

þvingana eða skapandi augnablikum. Skapandi augnablik draga nemendur inn í 

aðstæður sínar á stað og stund og vinna frá því andartaki í átt að markmiði.  

Í þessum kafla verður gerð frekari grein fyrir þeim viðhorfum sem tilheyra 

kenningunum og leiða til menntunar. Það verður rýnt frekar í hamingjukenningu 

Noddings og hún útfærð nánar. Í hamingjukenningunni er hugmynd sem gæti skapað 

jarðveg sem leiðir ekki til útilokunar eða jaðarhópamyndana. Það sama gildir um 

lýðræðishugmynd Dewey. Þá verða þeir þættir sem snúast um lýðræði í hugmyndum 

Noddings og Dewey dregnir saman. Þeir hafa sumir hverjir komið við sögu í öðru 

samhengi fyrr í ritgerðinni. Í lokin mun sú gagnrýni á aðalnámskrá sem komið hefur 

fram í ritgerðinni verða dregin saman og hugmyndir að hugsanlegum leiðum til úrbóta 

lagðar fram.  

4.1 Af hverju hamingja? 

Noddings vill að markmið menntunar snúist um tilgang sem snertir allar manneskjur. Sá 

tilgangur ætti  að hafa aðdráttarafl fyrir alla menn. Hann þarf að snerta alla þætti lífsins, 

bæði manneskjuna og líf hennar í heild. Hann þarf að varða allar manneskjur jafn mikið 

og því getur hann ekki haft með mismunandi greind eða getu á ákveðnu sviði að gera. 

Noddings vill ekki halda skóla- og atvinnulífinu aðgreindu frá persónulegu lífi. Hún vill 

að markmið menntunar verði sameiginleg þrá fólks, hvort sem það er í opinberu lífi eða 
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einkalífi. Hún telur innri þrá mannfólksins vera einhverskonar hamingjuleit og að líf 

allra miði í átt að þeirri þörf. Markmið skólanna ætti því að vera það sama og markmið 

lífsins, þ.e. hamingjan.  

Fyrsta spurningin sem vaknar í þessu tilliti er hversu mikið það er á valdi hvers og 

eins að hann sé hamingjusamur? Er hægt að læra að vera hamingjusamur og halda þeim 

eiginleika? Eða er hamingjan sjálfstæður eiginleiki sem kemur og fer? Er menntastefna 

sem byggir á hamingju nemenda ekki orðin þvingandi fyrirbæri sem teygir anga sína of 

djúpt inn í kjarna manneskjunnar og leiðir þannig til þess að sá raunveruleiki að fjöldi 

manns lifir án hamingju er ekki viðurkenndur?  

Noddings gerir grein fyrir því að sú skoðun að allir eigi að vera hamingjusamir geti 

orðið kúgandi viðhorf. Hún vitnar í William James í því tilliti en hann hafði ekki mikið 

álit á svokallaðri ‘bjartsýnisheimspeki’ sem hastar á öll merki um slæmsku.  

Þegar hamingjan verður heimspeki, þá verður hún skylda. Óhamingja er þá „ekki 
bara sár heldur slæm og ljót“ hún er merki um vanþakklæti; hún er hugsunarlaus af 
öðrum, af því það gerir slæma stöðu verri. Við verðum að aga með okkur 
hamingjuviðhorf.219 

Noddings telur að enginn geti sagt til um það hvort aðrir séu hamingjusamir eða ættu að 

vera það. Manneskja getur aðeins sagt til um eigin líðan, hún getur ekki sagt öðrum 

hvernig þeim líður. Ef viðkomandi fær þau skilaboð að tilfinningar hans séu ekki réttar 

getur það leitt til þess að honum finnist hann ekki eiga hamingju skilið. Fólk hefur 

heldur ekki stjórn á öllum þeim breytum sem hafa áhrif á hamingju þess.220 

Það kom fram í fyrsta kafla að Noddings  telur að hamingjusamt fólk sé sjaldan 

grimmt, ofbeldisfullt eða miskunnarlaust. Það bendir til að hamingjan sé að einhverju 

leyti uppspretta dygða. En hamingjan er hverful, enginn er alltaf hamingjusamur. Ef hún 

minnkar líkur á að fólk sé grimmt, ofbeldisfullt eða miskunnarlaust, hvað gerist þegar 

óhamingjan birtist? Svar Noddings við því er á forsendum umhyggjusiðfræði sem 

byggir á samhygð og samábyrgð. Hún gerir kröfu á þátttöku samfélagsins. Samfélagið 

bregst við óhamingju einstaklinga. Fólk ber umhyggju fyrir hvert öðru og sýnir 

samborgurum sínum samkennd. Hún bætir því við „[...]að hlutdeild í óhamingju 

                                                 
219 Noddings, Happiness and Education, 24. „When happiness becomes a philosophy, it becomes a duty. 

Unhappiness, then, is ”not only painful, it is mean and ugly.” It is a sign of ingratitude; it is 
inconsiderate of others, because it makes bad situations worse. We must discipline ourselves toward 
the happy outlook.“ 

220 Noddings, Happiness and Education, 25. 
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annarra, gefur á þverstæðukenndan hátt vissa tegund hamingju,“221 samkenndin leiðir til 

væntumþykju og djúpra tengsla sem leiða af sér hamingju.  

Hamingjukenningin getur ekki verið vitsmunaleg. Þá er fólki mismunað á grunni 

mismunandi gáfnafars. Kenningin byggir á því að hamingjan fer ekki í manngreinarálit 

og allir hafa jafnmikið tilkall til hennar sem og hæfni til að öðlast hana.  

Aristóteles hélt því fram að fræðileg eða íhugandi hugsun væri hamingja og þess 
konar hugsun er æðri hagnýtri visku og athafnasemi í heiminum. Fullkomin beiting 
skynseminnar markar guðdómlega hlið mannlegs lífs. Við erum næst guðdómlegri 
ímynd þegar við stundum íhugun. Í þessari framkvæmd hugans erum við að 
fullnægja guðsgjöf okkar – að geta hugsað.222 

Noddings gagnrýnir Aristóteles fyrir slíka vitsmunakenningu og finnur sérstaklega að 

stigveldishugsun hans, að fræðileg hugsun sé æðri en verkvit. Noddings telur að 

vandamál skólanna sé Aristótelískt, þeir upphefja bóknám á kostnað hamingju. 

Gagnrýni hennar beinist að því að gildi eins og; háskólanám, há laun og að eiga auðvelt 

með að læra á bókina ‘innan veggja skólastofunnar’, séu talin öðrum æðri. Fólk sem 

lifir upp í tiltekin gildi öðlast því viðurkenningu og vald í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þetta 

vald gerir svo gildin ákjósanleg og á endanum hefðbundin. Slíkt ójafnrétti er ekki 

lýðræðislegt. Þessi gildi verða viðmiðið. Hugtak Bourdieus, táknbundið ofbeldi, á vel 

við í þessu samhengi.  

Ef hamingjan væri aðalmarkmið námsskrár þá vaknar spurningin um það hvort 

kennarar gætu verið ábyrgir fyrir hamingju nemenda sinna? Væri kennarastarfið þá farið 

að hafa skemmtanagildi? Væri ekki hætta á að nemendur færu að stjórna skólanum með 

tilviljunarkenndum tilfinningarússíbana ef kennarar ættu að sjá til þess að þeir væru 

hamingjusamir? Er ekki hætta á að menntastefna sem grundvallaðist á hamingju 

nemenda væri afar fallvölt? Það er ekki kenning Noddings að eltingaleikur við 

tilfinningar nemenda fari af stað. Kenning hennar byggist á að nemendur læri að þekkja 

og uppfylla þær grundvallarþarfir hjá sjálfum sér sem, óþekktar og óuppfylltar, koma í 

veg fyrir hamingju þeirra. Noddings gerir grein fyrir því að hamingja er nokkuð útópískt 

hugtak og hugmyndir mismunandi heimspekinga um hamingjuna eru ólíkar. En ef hægt 

                                                 
221 Sama rit, 36.  „[…]that sharing the unhappiness of others, paradoxically, brings with it a form of 

happiness. “ 
222 Sama rit, 10. “Aristotle held that theoretical or contemplative thought is happiness, and such thought is 

superior to practical wisdom and activity in the world. Both views claim that the fullest exercise of 
rationality marks the divine aspect of human life. We are closest to the divine image when we are 
engaged in contemplative thought. In this mental activity, we are satisfying our god-given function - to 
think.” 
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er að samþykkja að hamingjan – hvað sem hún er nákvæmlega – sé eitthvað sem allir 

sækjast eftir í lífinu þá ætti menntun innan skólanna að varða leiðina að henni.  

Hamingjuhugmyndin er mjög persónuleg þess vegna verður námið meðal annars að 

byggjast á því að hver og einn læri að þekkja hvað hann telur að hamingjan sé. 

Hamingja fólks er því grundvölluð á sjálfsþekkingu og á henni þarf menntastefna 

grunnskólanna að byggja. Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að:  

Kennslan verður að taka mið af þörfum og reynslu einstakra nemenda og efla með 
nemendum námfýsi og vinnugleði.223  

Þessi klausa er það næsta sem aðalnámskrá kemst því að kveða á um að uppfylla skuli 

þarfir nemenda og stuðla að vellíðan þeirra. Þó svo þetta sé í áttina, þá er ekki 

afdráttarlaus afstaða um mikilvægi hamingju nemenda.  

4.1.1 Yfirlýstar þarfir – jaðarhópamyndun 
Noddings furðar sig á því hversu stór hluti barna og raun ber vitni eigi við einhvers 

konar námsörðugleika að stríða. Liggur vandinn hjá nemendunum sem falla ekki að 

yfirlýstum þörfum skólans? Yfirlýstar þarfir skólans verða svo ályktaðar þarfir 

nemendanna og þannig beita skólarnir nemendur táknbundnu ofbeldi. Liggur kannski 

vandinn hjá skólanum að virða ekki yfirlýstar þarfir barnanna, hæfileika og getu? 

Aðalnámskrá setur nemendum markmið um það sem þeim er ætlað að geta og kunna 

við ákveðin skil í náminu og gerir ráð fyrir að þorri nemenda uppfylli þessar væntingar. 

Þarna birtist yfirlýst þörf grunnskólans fyrir meðalmennsku sem ‚þorrinn‘ tilheyrir og 

jaðarhópa sem ‚hinir‘ tilheyra. Í sömu klausu aðalnámskrár kemur fram að skólinn 

þarfnist skýrra markmiða sem allir skilja til þess að þau nýtist sem viðmið.224 Miðað við 

það virðist þörfin fyrir „meðalferð“ byggjast á námsmatshugmyndinni. Þessi hugmynd 

aðalnámskrár skilar sér beint inn í skólastofuna. Það sjónarmið að nemendur sem ekki 

fylgja þorra nemenda og teljast því hafa ‚sérþarfir‘, séu til trafala í augum kennara, lifir 

enn góðu lífi og haft er eftir grunnskólakennara að: „þegar þessir nemendur hafa verið 

greindir frá hópnum er hægt að kenna öllum hinum á sama hátt.“225  

                                                 
223 Aðalnámskrá grunnskóla, Almennur hluti, Kennsla og kennsluhættir.   
224 Verið er að vísa í eftirfarandi tilvitnun úr aðalnámskrá sem kom fram hér fyrr í kaflanum: „Skýr 

framsetning markmiða er undirstaða þess að allir leggi í þau sama skilning þannig að þau dugi sem 
viðmið í skólastarfi. Markmið aðalnámskrár eru sett fram með þetta að leiðarljósi. Í þeim felst 
skólastefna, þau eru nemendamiðuð og segja til um hvað nemendum er ætlað að geta og kunna við 
ákveðin skil í grunnskólanáminu, þau taka til alhliða þroska nemandans, allra þátta námsgreina og 
einnig til þverfaglegra þátta sem eru sameiginlegir öllum námsgreinum.“  

225 Rúnar Sigþórsson, Mat í þágu náms, 257 
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Noddings gagnrýnir harðlega þvinganir skólanna sem hafa slæm áhrif á sjálfsmynd 

nemendanna. Strax á unga aldri finna nemendur að þau standa ekki undir væntingum. 

Skert sjálfsmynd leiðir óhjákvæmilega til erfiðleika við að læra. Í ritgerð Rúnars 

Sigþórssonar kemur fram að kennarar á unglingastigi telji það ekki á sínu færi að kenna 

nemendum sem munu ekki ná markmiðum aðalnámskrár. Þeir ættu frekar að vera hjá 

sérkennara.226 Skilaboðin um að vera ekki nóg geta varla verið skýrari. Þá vaknar 

spurningin um það hvort eðlilegt sé að innan aðalnámskrár séu markmið sem ómögulegt 

er fyrir ákveðinn hluta nemenda að ná. Það er mikil þvingun fyrir nemendur að búa við 

slíkt. Noddings telur að þvinganir geri fólk mótþróafullt og óhamingjusamt.227 

Þvermóðskufullir og óhamingjusamir borgarar eru varla til hagsbóta fyrir samfélagið.  

Það er ekki aðeins vegið að hamingju nemenda með því að horfa framhjá þeirri 

mikilvægu menntun sem felst í því að þeir læri að skilgreina eigin þarfir heldur er einnig 

vegið að heilsu borgaranna. Noddings telur það hluta af heilsu, bæði einstaklings og 

samfélags, að þekkja eigin vilja og að hafa val um líf sitt. Ef það er ekki fyrir hendi þá 

eru margs konar öfl í samfélaginu sem eru tilbúin að taka völdin, bæði fólk, flokkar og 

stofnanir. Sá sem þekkir ekki eigin vilja telur gjarnan vilja annarra sinn eigin – hvort 

sem það er vilji samfélagsins, yfirvalds eða annarra. Hann þjáist gjarnan af ófullnægju, 

sleni og kvíða. Það sama gildir um þá sem hafa ekki val um líf sitt.  

Það koma líka tímar, þegar hópur fólks þjáist af sleni, það veit ekki hvað það vill eða 
hvers vegna það er ófullnægt með lífið sem samfélagið metur hamingjusamt. Betty 
Friedan hneykslaði Bandaríkjamenn þegar hún svipti hulunni af rótum og umfangi 
óhamingju kvenna í hefðbundum hlutverkum. Síðan þá hefur örugglega orðið 
auðveldara fyrir konur að velja atvinnulífið, og margar konur eru hamingjusamari 
heima, vitandi það að þær völdu þessa stöðu sjálfar. Núna er það allavega 
viðurkennt að konur sem einstaklingar gætu viljað eitthvað annað fyrir sjálfa sig en 
það sem samfélagið hefur ætlað þeim. 228  

Noddings er heimilið mjög hugleikið og í hennar huga er hugmyndin um heimilið 

eða að ‚vera heima‘ vettvangur hamingjunnar. Sú orðanotkun hjá henni að ‚vera heima‘ 

er bæði hlutlæg en líka táknræn fyrir það andlega gildi að ‚vera heima‘ eða vera með 

                                                 
226 Rúnar Sigurgeirsson. Mat í þágu náms, 239-240. 
227 Noddings, Happiness and Education, 88. „ [...] coercion makes people resistant and unhappy.”  
228 Sama rit, 72. „There are times, too, when whole groups of people suffer malaise, not knowing what 

they want or why they are unsatisfied with lives that society evaluates as happy. Betty Friedan shocked 
American society when she exposed the roots and the extent of women´s unhappiness in traditional 
roles. Since then, it has almost certainly become easier for women to choose professional lives, and 
many women may be happier at home, knowing that they have chosen this way of life. At least it is 
now recognized that individual women may want something for themselves that is different from the 
wants society has prescribed for them. “ 
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sjálfum sér, meðvitaður um eigin vilja og þarfir. Það geymir líka ímyndunarafl, drauma 

og sköpunarkraft.  

Ég vil færa rök fyrir því að spurningar um heimilishald eru ákaflega heimspekilegar 
og þess virði að rannsaka skarplega á vitsmunalegan hátt. Á hinn bóginn myndi mér 
ekki líka að láta það viðfangsefni sæta þreytandi og hástemmdri endaleysu sem 
einkennir akademískt líf. Ég held ekki að skólar drepi forvitni og sköpunargáfu í öllu 
sem þeir gera, en þeir fara nálægt því.229 

 

4.1.2 Stjórnunaraðferð – gagnkvæmni 
Stjórnunaraðferðir hafa áhrif á það hvort fólk langar að tengjast samfélagi sínu eða 

forðast það. Oft vilja einstaklingar frelsi frá samfélaginu, sérstaklega eftir tíma 

harðræðis.230 En í sanngjörnu samfélagi leitast fólk við að tengjast innbyrðis og taka 

skyldur sínar gagnvart því alvarlega. Í gegnum tengslin upplifir fólk að það tilheyri 

vissum hópum sem veitir því öryggiskennd og verndar það gegn niðurbrjótandi áhrifum. 

Innan hópsins myndast gagnkvæmni, fólk gefur og þiggur. Fólkið sem tilheyrir hópnum 

veit hvaða kröfur það getur gert hvert til annars. Sumstaðar er hægt að ganga að því sem 

vísu að fólk fái aðstoð ef það lendir í vandræðum. Einnig gilda þar sameiginlegar reglur, 

sem meðlimir hópsins þekkja og vita hvaða áhrif það hefur að brjóta þær. Sem dæmi má 

nefna að fagfélög eða stéttarfélög sem veita meðlimum sínum stuðning, hvort sem þeir 

eru atvinnulausir eða í hálaunavinnu, gefa meðlimum sínum öryggi.231  

Tilfinningin ‚að tilheyra‘, er ein af undirstöðum þess að finna fyrir hamingju. Ef fólk 

er á einhvern hátt útskúfað úr samfélaginu og hefur ekki þá tilfinningu að það tilheyri 

einhverju þá hafnar það eigin sjálfi. Einstaklingur sem þannig er komið fyrir leitar eftir 

viðurkenningu hvar sem er. Líkur eru á að hann leiti í hópa sem hafa slæm áhrif á 

samfélagið, einkennast jafnvel af ofsatrú eða ógnarstjórn. Það er því betra fyrir samfélag 

sem heild að hugsa vel um allt sitt fólk og að enginn sé útskúfaður. Einstaklingar sem 

finna fyrir því að þeir eru viðurkenndir í samfélaginu hafa yfirleitt ekki þörf fyrir ofsa 

                                                 
229Sama rit, 31. „ I want to argue that questions of homemaking are profoundly philoshophical and worthy 

of rigorous intellectual study. On the other; I would hate to see the topic subjected to the tedious and 
pompous rigmarole characteristic of academic life. I don´t think schools kill curiosity and creativity in 
everything they do, but it is a near thing.“  

230 Noddings, „Character Education and Community“ Educating Moral People, 65-66.  
231 Noddings, Happiness and Education, 222 
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eða ofstæki.232 Noddings telur hjálparstarf ýmiskonar vera góða leið til þess að tengja 

sig við samfélagið. Óeigingjarnt starf gefur lífsfyllingu sem leiðir til hamingju.233  

4.2 Lýðræði 

Í fyrsta kafla þessarar ritgerðar voru kynntar til sögunnar lýðræðishugmyndir bæði 

Noddings og Deweys. Dewey telur lýðræði vera lífsmáta. Noddings varar við því að 

lýðræði geti bæði alið á of mikilli einstaklingshyggju og líka einkennst af 

markaðshyggju þar sem fólki er talin trú um að það hafi ákveðnar þarfir sem það þarf að 

uppfylla. Hún taldi að ákjósanlegu lýðræði þyrfti að fylgja siðfræði sem væri leidd af 

umhyggju fyrir hamingju fólks. Þar hefði hver einstaklingur rými til þess að skilgreina 

sig sjálfur, þarfir sínar og eigin hamingju.234 Hugmynd Deweys var hinsvegar að smætta 

lýðræðiskenninguna niður í litlu hlutina í lífinu þar sem viðhorf til annars fólks, sem 

byggt er á jafnræði og virðingu, er ætíð í fyrirrúmi. Það leggur grunninn fyrir þann 

þroska sem lýðræðislegt samfélag þarf að hafa til þess að geta eflst að visku og gefandi 

krafti með degi hverjum. Þetta er andlegt fyrirbæri þar sem áheyrnin er jafn mikilvæg 

og tjáningin.  

Það hefur áður komið fram að þvinganir af margs konar uppruna spilla fyrir. Það er 

því ástæða til þess að halda þvingunum í lágmarki í öllum samskiptum við manneskjur 

nema hindra þurfi skaðlega hegðun.235 Menntaferli hvers nemanda er hans eigið 

ferðalag. Með því að draga úr þvingunum má auka líkurnar á að nemendur beini 

athyglinni að sjálfum sér og læri um þarfir sínar, langanir og drauma. Þá er trúlegt að 

nemendur læri í verki aukna samvinnufýsi ef það er fyrir þeim haft. Á þann hátt læra 

þau um siðferðileg gildi í verki.  

Noddings leggur áherslu á það innan lýðræðis að hver einstaklingur hafi frelsi til að 

skilgreina sig sjálfur, þarfir sínar og langanir, hvað honum finnst gott eða vont. Í 

lýðræðiskenningunni felst sú hugmynd að allir menn eru jafnir. En er hægt að búa við 

lýðræði eins og Noddings skilgreinir það án táknbundins ofbeldis? Verða ekki alltaf 

einhverjar hugmyndir ríkjandi og sumar manneskjur æðri en aðrar óæðri? Svar 

Noddings er trúlega á þann hátt að í fyrsta lagi er hamingjusamt fólk yfirleitt velviljað í 
                                                 
232 Noddings, Happiness and Education, 222-223 
233 Sama  rit, 236. 
234 Noddings, Happiness and Education, 220-240. 
235 Frelsisverndarreglan sjá tilvísun nr. 123. 
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garð hvers annars. Í öðru lagi gerir hún ráð fyrir því að innan grunnskólans læri 

nemendur í verki að búa við lýðræði. Þar sér kennarinn til þess að þeir fái þá reynslu 

sem þeir þarfnast til þess að læra jafnræði í verki ásamt því að taka þátt og afla sér 

upplýsinga um það viðfangsefni sem er verið að kljást við. Þau læra líka að það er 

viðfangsefnið sem skiptir máli, ekki að þeirra skoðun hljóti brautargengi. Ef kennarinn 

hefur lært í verki að allir eru jafnir og þekkir það á eigin skinni þá getur hann komið því 

til skila í reynslu nemenda. Í þriðja lagi þá leggur Noddings höfuðáherslu á 

sjálfsþekkingu. Eitt höfuðskilyrði lýðræðislegs stjórnarfars er upplýsing. Kjósendur 

verða að þekkja þá valkosti sem þeir ætla að kjósa um. Noddings leggur þar áherslu á að 

þekkja stærsta valkostinn – sjálfan sig. Það er nauðsynlegt í kosningum að hver og einn 

geti valið fyrir sig og til þess þarf hann að þekkja vilja sinn. Öfugt við margar aðrar 

lýðræðis- og vísindakenningar þá leggur Noddings áherslu á að nemendur slíti sjálf sig 

ekki úr samhengi við umhverfi sitt og veruleikann. Þá læra þau á hvaða hátt aðrir hlutir 

eða þekking tengist þeim sjálfum og hvers virði ákveðnir hlutir eða hugmyndir eru þeim 

sjálfum. Það sem sjálfsþekkingin kemur til leiðar til þess að koma í veg fyrir táknbundið 

ofbeldi er líkan Noddings af yfirlýstum þörfum annarsvegar og ályktuðum þörfum 

hinsvegar. Ef nemendur eru menntaðir á þann hátt að þeir geti greint á milli eigin 

yfirlýstra þarfa og ályktaðra þarfa annarra þá hafa þeir raunhæft val um það að taka ekki 

þátt í táknbundnu ofbeldi hvort sem það beinist að öðrum eða þeim sjálfum.236 

Víkjum aftur að dæminu um Caffileine sem fjallað var um í öðrum kafla. Nafni 

hennar var breytt í Cathereine þegar hún mætti í skólann. Hún mætti andúð 

samnemenda sinna fyrir hvernig hún talaði og hagaði sér. Caffileine þekkti ekki muninn 

á yfirlýstum og ályktuðum þörfum. Ef lögð hefði verið áhersla á þá þekkingu innan 

skólans, þá hefði hún hugsanlega lært, að hún hefði meðal annars þörf fyrir að fá að vera 

hún sjálf, og hafa val um hvaða siði hún tileinkaði sér án þess að skammast sín fyrir 

það. Hún hefði einnig getað aðgreint ályktaðar þarfir samnemenda sinna um ‚réttu 

leiðina til að tala‘ og ‚réttu leiðina til að vita og lifa‘ frá eigin yfirlýstu þörfum. Það 

hefði gefið henni raunhæfara val um það hver hún væri og tækifæri til að velja sjálfa 

sig. Samnemendur hennar hefðu einnig lært að þekkja eigin yfirlýstar þarfir og að 

uppfylla þær, og stuðlað að eigin hamingju. Þar með væri þörfin fyrir ‚einu réttu 

                                                 
236 Noddings, Happiness and Education. Hugtökin ályktaðar þarfir og yfirlýstar þarfir voru skilgreind í 
kafla 1. Hér er þessum hugtökum svo beitt á önnur dæmi til frekari útskýringar.  
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leiðina‘ ekki lengur fyrir hendi. Slík þörf sprettur upp úr umhverfi þar sem 

margbreytileikinn er ekki viðurkenndur, en með áherslu sinni á sjálfsþekkinguna vinnur 

Noddings gegn þeirri þróun. Það styður margbreytileikann og víðsýni nemenda þegar 

þeir læra sjálfir að viðurkenna sig eins og þeir raunverulega eru og þær þarfir og 

langanir sem þeir hafa. 

Kenning Deweys um lýðræðislegan lífsmáta felur ekki heldur í sér jarðveg fyrir 

táknbundið ofbeldi. Í öryggi þess getur fólk tekið þátt í fullvissu þess að það er ekki 

þeirra eigin frami sem er á víglínunni heldur sameiginlegt málefni hópsins. Metnaðurinn 

felst þá í virðingu gagnvart manneskjum og sameiginlegri velferð hópsins í stað þess að 

felast í að vera sá sem teflir fram besta spilinu og fær fyrir það mestu viðurkenninguna. 

Það breytir ekki vináttu nemenda að vera ósammála heldur menntar þá.  

Afmenntandi umhverfi kemur úr allt öðrum jarðvegi. Það einkennist frekar af 

sjálfhverfu. Nemendur sem öðlast afmenntandi reynslu eru líklegri til þess að taka 

ákvarðanir sem leiða þá til frekari afmenntunar. Það þýðir þó ekki að þeir geti ekki 

öðlast hæfni í afmenntandi þáttum. Dewey tekur dæmi um þjófinn sem getur orðið mjög 

fær í starfi sínu. Hann öðlast afmenntandi reynslu, gerist þjófur og nær mikilli lagni í 

því. Það er þó ekki menntun heldur afmenntun vegna þess að slík iðja skerðir möguleika 

hans á að njóta uppbyggilegra samvista við annað fólk.237 Það eykur ekki manngildi 

viðkomandi manns að stela. Þess konar iðja er líkleg til þess að loka á margskonar 

möguleika viðkomandi til þess að afla sér frekari menntandi reynslu.  

Eitt einkenni samfélaga eru sameiginlegir hagsmunir. Þá skiptir ekki máli af hvaða 

stærðargráðu það er. Stéttarfélög standa vörð um hagsmuni félaga sinna. Fólk sem 

starfar innan sama geira tengist böndum gegnum sameiginlega hagsmuni. Það sama á 

við um afmenntandi stöður fólks eins og þjófa og glæpaklíkur. Fólk innan glæpaklíka 

tengist oft órjúfanlegum böndum, það á oft bæði sameiginlegan óvin og þeir geta komið 

upp um hvern annan. Það veldur því að þeir eru tengdir sterkum hagsmunaböndum. 

Hinsvegar þá fléttast hagsmunatengsl þess konar hópa minna saman við hagsmuni 

almennings. Þeir eiga því minna sameiginlegt með almenningi og einangrast þess vegna 

meira frá öðrum samfélagshópum. Það gerir þeirra innbyrðis hagsmunabönd enn 

mikilvægari og einangrunin veldur því að afmenntunin heldur áfram og minnkar stöðugt 

                                                 
237 Dewey, Reynsla og menntun, 46 
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möguleika þeirra á menntandi reynslu.238 Það hafa verið þróaðar hugmyndir til þess að 

kenna nemendum lýðræði í verki skólum sem mikilvægt er að hafa í huga til þess að 

sporna gegn þessari einangrun.239   

Noddings og Dewey fjalla bæði um samband stofnana og samfélags. Noddings segir 

að fólk sé stöðugt í samtali við stofnanir í formi ályktaðra og yfirlýstra þarfa. Þar eru 

stofnanir með yfirlýstar þarfir fyrir borgara samfélagsins. Heilbrigðisstofnun og 

lýðheilsustofnun lýsa því yfir að reykingar séu slæmar á allan hátt. Þær setja fram 

ályktaðar þarfir fyrir borgarana. Það er svo borgurunum í sjálfsvald sett hvort þeir gera 

þetta að sinni yfirlýstu þörf eða ekki. Ef enginn myndi fylgja ályktuðum þörfum 

stofnana væri ekki þörf fyrir stofnanirnar lengur og þær myndu lognast út af.  

Dewey fjallar um stofnanir sem mótast af samfélagi sínu og samfélagið mótast af 

stofnunum innan þess. Þarna á milli á sér stað samtal þar sem þessir aðilar hafa áhrif 

hvorir á aðra. Sem dæmi má hugsa sér samtal á milli grunnskóla og samfélags. 

Grunnskólinn sprettur upp úr ákveðinni samfélagsgerð en getur einnig verið svar við 

ákveðinni samfélagsgerð. Þá mætti hugsa sér að innan grunnskólans fari fram leiðrétting 

á ákveðnu hugarfari eða viðhorfi sem veikir samfélagið og fólkið innan þess. Það kemur 

fram hjá Dewey að: 

[Það að] lækningin fyrir meinsemdir í lýðræðinu er meira lýðræði [...] getur 
hugsanlega [...] bent til þess að þörf sé á að snúa aftur til hugmyndarinnar 
sjálfrar, eftir skýrleika og dýpri skilningi okkar á henni og að beita dómgreind 
okkar á tilgang þess að gagnrýna og endurgera pólitíska birtingarmynd. 240 

Þessa hugmynd er vel hægt að nota varðandi grunnskólann. Ef birtingarmynd innan 

skólans er sú að nemendur þjáist af sjúkdómseinkennum er hægt að beita 

lýðræðishugmyndinni á vandann; leita aftur til hugmyndarinnar eftir skýrleika og beita 

dómgreindinni á tilgang þess að gagnrýna og endurgera birtingarmynd grunnskólans. 

Þess vegna er mikilvægt að þeir aðilar sem bera hagsmuni barna fyrir brjósti sér í lagi 

barna sem birta einkennin, gagnrýni þann grundvöll – aðalnámskrá –  sem skólakerfið 

er byggt á. Tilgangur þess að gagnrýna aðalnámskrá er að breyta birtingarmyndinni eða 
                                                 
238 Dewey, Democracy and Education, 81-86 
239 Edelstein, Wolfgang, „Lýðræði verður að læra” Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun  
 http://netla.khi.is/greinar/2010/005/index.htm (tekið af neti 10 maí 2010). Edelstein hefur sinnt þeirri 

hugsjón sinni um að kenna lýðræði í grunnskólum á Íslandi af alúð. Þessi grein hefur að geima þá 
merkilegu hugmynd sem hann hefur þróað um verklega kennslu á lýðræði í grunnskólum.  

240 Dewey, Democracy and Education, 87. „[...T]he cure for the ills of democracy is more democracy [...] 
may [...] indicate the need of returning to the idea itself, of clarifying and deepening our apprehension 
of it, and of employing our sense of its meaning to criticize and re-make its political manifestations.” 
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sjúkdómseinkennum. Á því þurfa lifandi lýðræðislegar umræður milli allra sem láta sig 

málið varða að byggjast, ekki aðeins kennara eða yfirvalda.241  

4.3 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í þessari ritgerð hefur komið fram gagnrýni á Aðalnámskrá grunnskóla. Því hefur verið 

haldið fram að hún leggi til viðhorf sem stuðla að því að nemendur öðlist afmenntandi 

reynslu innan grunnskólanna. Það er þess vegna full ástæða til þess að taka saman þá 

gagnrýni og skerpa á henni. Gagnrýni á Aðalnámskrá grunnskóla er í megindráttum sú 

að Aðalnámskráin; 

• einkennist af bæði fjarlægu og þvingandi viðhorfi gagnvart nemendum. 

•  stuðlar að því að staðsetja nemendur og hæfileika þeirra í stigveldi, 

meðal annars með kröfunni um samanburðarhæft námsmat. 

• leitist við að uppfylla þarfir atvinnulífsins á kostnað þess að huga að 

persónu nemendanna sjálfra.  

• er ofhlaðin markmiðum og skerðir þannig frelsi bæði kennara og 

nemenda. 

• er stefnulaus. Markmið innan hennar vinna jafnvel hvert gegn öðru. 

• veki meðal annars ótta hjá nemendum með markmiðum sem snerta ekki 

þeirra veruleika. 

Hér í lokin verða dregnar saman mögulegar leiðir til lausna. Þær þurfa að felast í breyttu 

viðhorfi, meiri nálægð sem tekur betur mið af margbreytileika hjá hverjum og einum 

nemenda sem og dýpri fjölhyggju milli nemenda og persónu þeirra. Það þarf ekki að 

gefa til kynna einstaklingshyggju heldur standa fyrir að það standi öllum nemendum 

innan íslenskra grunnskóla jafn mikið til boða að ná öllum markmiðum innan 

aðalnámskrár. Það þýðir samt sem áður ekki að innan grunnskóla sé ekki boðið upp á 

fjölbreytni sem mætir ólíkum þörfum nemenda.242 Það er hinsvegar óeðlilegt að aðeins 

hluti nemenda nái markmiðum aðalnámskrár grunnskóla þar sem markmið hennar eiga 

að gilda fyrir öll grunnskólabörn á Íslandi. 

                                                 
241 Ný grunnskólalög gefa tilefni til þess að foreldrar hafi meira um uppbyggingu grunnskóla að gera í 

þágu barna sinna.  
242 Ef að í aðalnámskrá grunnskóla væru aðeins markmið sem allir geta náð og hún sleppi tökunum af 

skólastarfinu sjálfu þá geta skólarnir sjálfir útbúið ólíkar námskrár sem henta mismunandi nemendum. 
Það er gert í mörgum skólum.  
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Hér er lagt til að það verði sköpuð heildstæðari stefna fyrir Aðalnámskrá sem sé 

betur til þess fallin að koma í veg fyrir afmenntun.  

• Þar mætti skapa nálægara viðhorf gagnvart nemendum sem gæti hæglega 

byggst á hamingju og lýðræðislegum lífsmáta.  

• Þar þyrfti að koma í veg fyrir hugmyndir sem valda stigveldisþróun til dæmis 

með því að hampa ekki einum hæfileika frekar en öðrum. 

• Þá mætti leggja meira upp úr andrúmslofti fremur en að efla fyrirfram 

ákveðna eiginleika nemenda. Það andrúmsloft gæti til dæmis einkennst af 

samkennd, heiðarleika og vakandi meðvitund á stað og stund.  

• Þar mætti leggja upp úr því að innræta ekki ótta hjá nemendum við að vera 

þau sjálf – varðandi frammistöðu sína eða við ‚skort‘ á hæfileikum.  

Er hugsanlegt að ef að hver einasti nemandi innan íslenskra grunnskóla hefði möguleika 

á að ná öllum markmiðum aðalnámskrár þá styrkti það tilfinningu þeirra að þau séu 

nóg?243 

4.4 Samantekt 

Hamingja einstaklinga er mjög persónuleg. Það er ólíkt hvað mismunandi einstaklingar 

telja vera hamingju og ekki hægt að segja öðrum hver hans hamingja er. Það sem fólk á 

sameiginlegt með hamingjunni er að hún er einhver eiginleiki eða hugarástand sem allir 

sækjast eftir. Að lokum kom fram mikilvægi þess að samfélagi sé stjórnað á þann hátt 

að löngun meðal borgaranna til að taka þátt og tilheyra því, glatist ekki.  

Lýðræðiskenningin sem kennslufræði hefur ýmiskonar andlit. Lýðræðið gefur rými 

fyrir nemendur að þroskast í þátttöku. Samkvæmt Dewey er eina mögulega menntunin í 

gegnum þátttöku. Dewey og Noddings greinir á um hvernig nálgast eigi siðferðileg gildi 

lýðræðis í skólastofunni. Noddings telur að nemendur eigi að uppgötva það sjálfir með 

umræðum en Dewey telur ákveðin siðferðisgildi liggja til grundvallar lýðræðislegum 

lífsmáta. Dewey og Noddings fjalla bæði um samtal á milli stofnana og þegnanna. 

Noddings horfir á bæði á manneskjuna sem einstakling og sem samfélagsveru. Hún 

                                                 
243 Sumir vilja halda því fram að til séu nemendur, börn eða fólk sem eigi sér ekki viðreisnar von. Þau séu 

jafnvel siðblind og hafi ekki hæfni til þess að setja sig í annarra spor. Segjum sem svo að það er rétt að 
fólk fæðist á þann veg og þetta sé ekki afleiðing af afmenntandi reynslu viðkomandi. Svarið við því 
gæti hugsanlega verið í þá áttina að þessir einstaklingar ná síður undirtökunum í samfélagi þar sem 
fólk hefur alist upp við menntandi reynslu. 
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álítur að einstaklingar eigi í samtali við stofnanir.  Samfélagshyggjan er hinsvegar ofan 

á hjá Dewey. Hann telur að samtal fari fram milli stofnana og samfélags. Hans heldur 

því einnig fram að til þess að lækna veikt lýðræði þurfi að beita það meira lýðræði.244 

 

                                                 
244 Dewey, Democracy and Education, 87. Sjá tilvísun 249. 
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Kafli 5 

 

5 Lokaorð 
Í þessari ritgerð hefur verið leitast við að rýna í spurninguna; hvað hugtakið menntun 

merkir? Það hefur komið í ljós að svarið við spurningunni tengist fólki mjög 

persónulega. Það snertir vilja fólks, sýn þess á sjálft sig, líf sitt og umhverfi, og 

samfélagssýn fólks. Hvers konar viðhorf vill fólk búa við í samfélagi sínu? Hvað vill 

það sjálft leggja af mörkum til samfélags síns og við hvaða samfélagslega öryggi vill 

það búa? Þessar spurningar hafa skotið upp kollinum í ritgerðinni með einum eða öðrum 

hætti. Svörin sem skoðuð hafa verið hafa verið sótt í smiðju nokkurra heimspekinga, 

einkum þeirra Páls Skúlasonar, Guðmundar Finnbogasonar, Johns Dewey og Nel 

Noddings. þau hugtök sem hafa verið hvað fyrirferðarmest eru, auk hugtaksins um 

menntun, hugtökin lýðræði og hamingja.   

Ritgerðinni var skipt í þrjá yfirkafla. Í kafla 1. kom fram gagnrýni á hefðbundið 

kennslufyrirkomulag og kynntar voru til sögunnar þrjár menntakenningar sem notaðar 

voru til þess að átta sig betur á og skilgreina hugtakið menntun. Þá var einnig kynnt til 

sögunnar andstæða menntunar eða hugtakið afmenntun. Í kafla 2. var rýnt í hugmyndina 

um afmenntun. Þá var kenningunum beitt á þann raunveruleika grunnskólans sem fellur 

undir afmenntun. Þar voru þrenns konar sjónarhorn fyrir valinu; í fyrsta lagi samband 

nemanda og námsefnis, í öðru lagi félagslegt samband nemanda innan hópsins og gildi 

þess, í þriðja lagi samband skólans við samfélagið utan hans og áhrif þess á nemendur. Í 

þriðja kafla ritgerðarinnar var svo aftur snúið til kenninganna. Þar var leitað eftir 

hugsanlegum svörum við þeim einkennum sem birtast í afmenntandi umhverfi. Fyrst 

var litið á kenningu Deweys um markmið í menntun. Þá var kafli um skapandi 

augnablik sem leggur upp úr því að kennari geti mætt nemendum með viðfangsefni á 

stað og stund án tillits til ytri krafna. Meðfram umfjölluninni í þriðja kafla er rýnt í  

markmið aðalnámskrár grunnskóla í ljósi kenninganna. Þá er kafli um þvinganir hins 
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hefðbundna náms sem Dewey gagnrýndi á sínum tíma og litið á hvort það viðhorf birtist 

enn í aðalnámskrá.  Í kafla 5. var rýnt í hamingjukenningu Noddings og að lokum í 

lýðræðishugmynd Dewey og Noddings sem þau eiga sér hugsjón um að geti verið 

leiðarljós skólastarfs.  

Það er ekki hægt að gera sér í hugarlund hvernig samfélag okkar verður eftir hundrað 

ár frekar en forfeður og formæður okkar fyrir hundrað árum gátu séð fyrir sér framtíðina 

sem er í dag. Þess vegna er ekki hægt að mennta fyrir framtíðina heldur þarf að mennta 

einstaklinginn. 

Í fyrsta kafla ritgerðarinnar var fjallað um þá bresti sem einkenna hefðbundið 

skólakerfi. Þar virðist fræðsla án menntunar vera í fyrirrúmi. Fræðsla án menntunar er 

þess eðlis að hún skilur menn eftir ófullnægða þar sem hún einkennist af upplýsingagjöf 

án þess að nemendur tengi hana við sín eigin gildi eða markmið, eða rýni í þær þannig 

að þær megi verða þeim að gagni. Þar af leiðandi skilur hún eftir sig hégóma og græðgi. 

Menntun veitir nemendum hinsvegar fullnægju, þá hefur nemandinn fundið tilganginn 

með upplýsingunum. Ófullnægðir nemendur líða af skorti sem veldur hjá þeim græðgi. 

Fullnægðir nemendur sem hafa öðlast menntun búa við þá tilfinningu að þeir séu nóg. 

Spurningin um íslenska menntastefnu leiddi til fullyrðingar Páls Skúlasonar um það að 

íslensk menntastefna er engin til.  

Gagnrýnin leiddi af sér vangaveltur um hvað menntun hugsanlega væri. Menntun 

veitir fullnægju. Hún gefur hamingju. Hún eflir mannkjarnann – að verða meira maður. 

Hún opnar möguleika á frekari menntun í gegnum menntandi reynslu. Eitt af 

grunnviðhorfunum menntunar er að það er á ábyrgð kennarans hvort nemandi öðlast 

menntandi eða afmenntandi reynslu. Það þarf að huga að afmenntandi reynslu sem 

skerðir möguleika nemenda á frekari menntandi reynslu og leiðir nemendur gjarnan á 

glapstigu frekari afmenntunar. Í því samhengi er mikilvægt að huga að því úr hvers 

konar jarðvegi afmenntandi reynsla sprettur. Birtingarmyndir þess jarðvegs eru þau 

einkenni sem skoðuð voru í kafla 2. – sjúkdómseinkenni af völdum afmenntunar. Þar 

var skoðað hvers konar reynsla nemenda eða viðhorf innan skólans geti verið 

afmenntandi fyrir nemendur  

Samband nemenda við námsefni sitt og það sem þeir eru að læra um er afar 

mikilvægt. Glíman við námsefnið þarf að vekja með þeim starfsgleði. Námsleiði virðist 

hinsvegar vera staðreynd hjá ákveðnum hluta nemenda í skólunum. Ein skýringin er 
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námsmatið. Það er hætta á að námsmatskrafan geri mælanlega þætti að viðfangsefni 

sínu fremur en mikilvæga þætti. Sá veruleiki að námsmat ákveður gildi þess sem lært er 

fyrir nemendur hefur áhrif á sköpunargleði þeirra. Frelsi nemenda til þess að tengjast 

námsefni sínu á eigin forsendum er skert. Auk þess eru þeir metnir sem manneskjur eftir 

námsmatskvarðanum. Ef nemendur geta það sem ákveðið er samkvæmt kvarða þá eru 

þeir í lagi. Annars þurfa þeir jafnvel aukatíma til að ná máli samkvæmt kvarðanum.  

Manneskjan er félagsvera og lærir í gegnum samfélag við annað fólk. Þess vegna er 

sérlega mikilvægt að nemendur öðlist beina félagslega menntun. Veikt félagslegt 

umhverfi getur  skaðað einstaklingana innan þess. Nemendur sem eru illa staddir 

félagslega gætu unnið samfélagi sínu mein seinna meir. Þess vegna verður að rannsaka 

þann félagslega jarðveg sem nemendurnir búa við og skapa þeim umhverfi þar sem þeir 

öðlast menntun, fullnægju og hamingju. Yfirleitt eru sjúkdómseinkenni nemenda 

birtingarmynd á sjúku umhverfi sem kallar á fórnarkostnað. Þessir nemendur eru 

fórnarkostnaðurinn. Nemendur sem verða fyrir of miklum þvingunum í skólanum 

upplifa mikla streitu sem geta valdið enn alvarlegri einkennum eins og svefnleysi, 

kvíða, þunglyndi.  

Ef viðhorf sem lýðræðislegur lífsmáti skapar eru við lýði þá læra nemendur að líta á 

hvern annan sem jafningja og verða öruggir í umhverfi sínu. Það sem skapar hinsvegar 

oft vanda í nemendahópum, bæði sýnilegan og ósýnilegan, er misskipt félagsleg 

viðurkenning. Táknbundið ofbeldi veldur því að ákveðnir einstaklingar verða gjarnan 

ráðandi í félagahópnum. Þeirra hugmyndir, eiginleikar og skoðanir verða þá táknmynd 

þess ‚rétta‘. Það er mikilvægt að nemendur öðlist sjálfsþekkingu og félagslega þekkingu 

á skólabekk til þess að stuðla að frekara jafnrétti í verki og koma í veg fyrir misskipta 

félagslega viðurkenningu og þar með táknbundið ofbeldi. Þá er einnig mikilvægt að búa 

í samfélagi sem ber umhyggju fyrir þegnum sínum þar sem fólk myndar tengsl við hvert 

annað sem er ein forsenda hamingju.  

Ef þjóðin vill heilsteypta einstaklinga þarf skólinn að vera nemendum sínum það 

skjól sem þeir þarfnast til þess að þroskast og menntast á eigin forsendum en ekki 

þannig að þau gildi eða hæfni sem stefnt er að miðist of mikið við hagsmuni atvinnulífs 

eða yfirvalda. Skólinn þarf að vernda nemendur gagnvart atvinnulífi og kröfum um að 

nemendur eigi að mennta í þágu atvinnulífsins. Nemendur þurfa að fá rými til þess að 

menntast í eigin þágu.  
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Þegar kenningarnar eru skoðaðar í ljósi einkennanna þá taka heimspekingarnir skýra 

afstöðu gegn þvingunum. Þá gildir einu hvort verið er að þvinga nemandann til náms 

eða jafnvel kennarann til kennslu, þvinganir leiða fremur til afmenntunar. Án þvingana 

hefur nemandinn möguleika á að öðlast menntun. Í þeirri andrá sem nemandinn 

menntast öðlast hann fullnægju. Í þessari ritgerð kallast það skapandi augnablik. Ef 

þvingunum frá yfirvöldum er aflétt skapast meira rými fyrir skapandi augnablik. 

Aðalnámskrá grunnskóla lítur út fyrir að vera ósamkvæm sjálfri sér hvað varðar 

einstaklingsmiðað nám og nemendamiðuð markmið. Ef lesið er um markmið náms í 

aðalnámskrá þá kemur í ljós að merking hugtaksins einstaklingsmiðað ristir ekki djúpt. 

Það bendir til að viðhorfið sem fyrirfinnst innan aðalnámskrár skapi ekki jafn 

menntandi umhverfi og útlit er fyrir í fyrstu – það virðist öllu heldur að einhverju leyti 

orsaka afmenntandi umhverfi. 

Hamingjukenning Noddings og lýðræðishugmynd Deweys og Noddings skapa báðar 

þann menntandi jarðveg sem þörf er á. Viðhorfin sem finnast innan þeirra gera ráð fyrir 

að hver hafi rými til þess að skilgreina sig sjálfur. Í þeim hvíla manneskjuleg viðhorf 

þar sem menn mætast sem jafningjar og nemendur fá að þroskast á eigin forsendum. 

Lýðræðislegur lífsmáti er hugmynd sem skapar þroskavænlegt umhverfi. Hamingjan er 

eitthvað sem allir þrá. Hún fullnægir einnig nemandanum, dregur fram hans betri hliðar 

og gerir honum auðveldara fyrir að menntast.  

Í lokin er mikilvægt að taka fram að í þessari ritgerð er eingöngu verið að fjalla um 

afmenntun í skólum. Það er því aðeins verið að draga upp neikvæðu myndina af 

grunnskólunum. Tilgangurinn er ekki að draga úr öllu því góða og metnaðarfulla starfi 

sem þar fer fram. Það er heldur ekki markmið að draga skólann til ábyrgðar fyrir allt 

sem miður fer í lífi grunnskólanemenda. Hinsvegar er kastljósinu beint að þeim 

nemendum sem afmenntast innan grunnskólanna og á sama hátt og menntandi reynsla 

fylgir nemendum inn í framtíðina þá fylgir afmenntandi reynsla nemendum inn í 

framtíðina í mynd einkenna. Grunnskólinn er vettvangur sem hefur hvað stærsta 

tækifærið til þess að hafa áhrif á þróun samfélaga. Þar sameinast fjölskyldur og börnin 

mótast hvert af öðru. Það er því eðlilegt að líta einnig til grunnskóla þegar félagslegt 

óréttlæti birtist í samfélaginu og hagkerfinu. Þá þarf að skoða hvort við ölum börnin 

okkar upp við jafnan rétt og hvort við tökum tillit til þess sem þau hafa fram að færa. 

Fjölmargir kennarar bera hag þeirra nemendahópa sem tilheyra ekki þorranum  fyrir 
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brjósti. Það er hinsvegar umhugsunarefni hvernig þeir vinna úr togstreitunni sem 

aðalnámskrá skapar og virðist leggja grunn að jaðarhópamyndunum.  

Það er athyglisvert að sjá þau viðhorf sem birtast í aðalnámskrá í ljósi kenninganna. 

Þar virðist menntun vera staðreynd í stað þess að vera þrá eða jafnvel ástríða. Það 

skiptir miklu máli að um aðalnámskrá grunnskóla fari fram lifandi og gagnrýnin 

umræða og þá er mjög mikilvægt að sjónarhorn foreldra fái virka áheyrn. Ef umræðan 

er svæfð þá ríkir meðvitundarleysi.  

Steinn Steinarr245 gefur dæmi um ástand sem myndast innra með einstaklingi sem 

hefur afmenntast, hann er ófullnægður og óhamingjusamur. Hann kann ekki að uppfylla 

þarfir sínar og einangrast frá fólki. Gefum honum orðið eitt andartak.  

 

         Sultur 
Ég var soltinn og klæðlaus 
     og sjúkur af langvinnum skorti,  
en þið sáuð mig ekki 
     fremur en rykið á götunni. 
Og ég hrópaði á miskunn, á hjálp, 
     eins og drukknandi maður, 
en þið heyrðuð það ekki, 
     og genguð brosandi fram hjá, 
eins og storkandi tákn þeirrar stöðu, 
     sem gerir mann feitan. 
Og ég starði í spor ykkar 
     dimmum, válegum augum. 
Og hjarta mitt logaði af hatri 
     hins sveltandi manns, 
eins og hlæjandi vitfirring 
     syði í blóði og taugum. 
Og ég benti með aflvana hendi 
     á andlit hins næsta 
og öskraði: 
     Djöfullinn! DJÖFULLINN!246 
 

Það hefur þegar komið fram í þessari ritgerð að menntun er í eðli sínu félagslegt ferli. 

Hagsmunir samfélags hljóta að vera að allir þegnar þess menntist. Það getur ekki verið 

neinum í hag að einhver verði eftir á þeirri vegferð. Það hagnast enginn á því að í 

samfélagi hans sé einhver sem þjáist af sulti – ósýnilegur og án orða. Félagslegt svelti 
                                                 
245 Steinn Steinarr fæddur 13.10. 1908 – dáinn 25.05.1958. Hann var meðal áhrifamestu ljóðskálda á 

Íslandi á 20. Öld.   
246 Steinn Steinarr. Steinn Steinarr, Ljóðasafn. (Reykjavík: Vaka-Helgafell, 2008), 93. 
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veldur hægum dauðdaga. Viljum við byggja samfélag okkar á sjúkdómum eða viljum 

við kannski byggja það á hamingju, nægjusemi og skapandi starfi? 

Menntun getur ekki hvílt á grunnum yfirborðsþáttum eins og fræðslu án menntunar 

sem viðheldur hégóma og græðgi. Menntun þarf að hlúa að þörfum manneskjunnar, 

fullnægju, hamingju og reynslu sem opnar fleiri möguleika á menntun. Hún þarf að vera 

eftirsóknarverð svo að innra með manneskjum blundi þrá eftir frekari menntun.  

Menntunin gerist í andránni og tilgangurinn fyrir þann sem hana öðlast, er í 

augnablikinu. Þrátt fyrir það skilar hún sér til framtíðar og þar með ókominna 

afkomenda. Hún verður þeim til góðs en aðeins ef hún er fyrir þann sem hana öðlast. 

Aðeins á þann hátt getur hann gefið hana áfram.  
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