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Ágætu gestir,

það er mér mikið gleðiefni að halda hátíðleg þau tímamót að 40 ár eru liðin frá því uppeldis- og
menntunarfræði varð að háskólagrein á Íslandi.  Á þessum tíma hefur greinin vaxið og tekið
breytingum,  fjöldi  fólks  hefur  útskrifast,  bæði  með BA-gráðu og  meistaragráðu,  og  svo hafa
nokkrir nemendur lokið doktorsprófi í greininni.

I
Það  var  haustið  1975  að  Heimspekideild  samþykkti  að  taka  upp  nám  í  uppeldisfræði  sem
aðalgrein og aukagrein eftir undirbúning Andra Ísakssonar, sem tekið hafði við prófessorsstöðu í
uppeldis- og kennslufræði árið 1973. Haustið 1975 var Guðný S. Guðbjörnsdóttir skipuð lektor í
greininni. Ári síðar var Félagsvísindadeild Háskóla Íslands stofnuð og var uppeldisfræðin ein af
grunngreinum deildarinnar. Greinin varð strax mjög vinsæl og var hlutfall nemenda og kennara
um tíma 60:1. Það var ekki fyrr en árið 1981 að þriðja staðan fékkst en þá var Jón Torfi Jónasson
ráðinn lektor eftir að hafa verið stundakennari í uppeldisfræði og fleiri greinum. Árið 1988 var
Sigrún  Aðalbjarnardóttir  sett  lektor  í  fjarveru  Andra  Ísakssonar,  og  þegar  Guðný  S.
Guðbjörnsdóttir  settist  á  þing  árin  1995  –  1999  var  Rannveig  Traustadóttir  ráðin  lektor  í
greininni. Sama ár var Sigurlína Davíðsdóttir ráðin stundakennari og svo lektor frá árinu 1998. 

Árið  1993  greip  uppeldisfræðin  fyrsta  tækifærið  sem gafst  til  að  auglýsa  meistaranám en
formlegt meistaranám var fyrst í boði haustið 1996. Árið eftir var nafni greinarinnar svo breytt í
uppeldis- og menntunarfræði „í samræmi við þá ímynd sem greining hafði í raun og vaxandi
áherslu á framhaldsnám“ (Guðný S. Guðbjörnsdóttir, 2015, bls. 127). Árið 2005 varð Snæfríður
Þóra Egilson fyrst til að ljúka doktorsprófi í uppeldis- og menntunarfræði við Félagsvísindasvið
Háskóla Íslands, leiðbeinandi var Rannveig Traustadóttir.1 Næstu stóru tímamót í greininni urðu

1 Þessi  umfjöllun um upphaf  námsins  og  fyrstu  kennara  greinarinnar  er  byggð á  grein  Guðnýjar  S.
Guðbjörnsdóttir, „Uppeldis- og menntunarfræði 40 ára háskólagrein á Íslandi: Upphaf og þróun BA-náms
við  Félagsvísindadeild  Háskóla  Íslands“,  og  grein  Sigrúnar  Aðalbjarnardóttur,  „Uppeldis-  og
menntunarfræði 40 ára háskólagrein á Íslandi: Framhaldsnám við Félagsvísindadeild Háskóla Íslands“ í
Uppeldi og menntun, 24. árg., 2. hefti, 2015.

1



þegar uppeldis- og menntunarfræði fluttist á Menntavísindasvið eftir sameiningu Háskóla Íslands
og  Kennaraháskóla  Íslands  en  greinin  er  nú  staðsett  í  samnefndri  deild,  Uppeldis-  og
menntunarfræðideild.

II
Í tilefni af 40 ára afmæli greinarinnar hefur verið sett af stað könnun meðal þeirra sem lokið hafa
námi í uppeldis- og menntunarfræði um ýmislegt sem lýtur að náminu og því sem við hefur tekið
að námi loknu. Könnunin hefur þegar borist til um 350 manns og hafa um 90 svarað henni. Við
bíðum enn eftir fleiri svörum og hér frammi á eftir, þar sem veitingar verða í boði, geta þeir sem
ekki hafa þegar svarað könnuninni gert það. Í svörunum kemur almennt fram mikil ánægja með
námið en það sem er  athyglisvert  er  að eftir  að námi líkur  taka við  mjög margvísleg  störf.
Algengast er að fólk fari í kennslu (63%), næst algengast er að fólk vinni við stjórnun (um 40%),
þá ráðgjöf (28%), rannsóknir (22%), í stjórnsýslu (18%) og í alþjóðlegu samstarfi (13%). Það er því
ljóst  að  starfsvettvangur  þeirra  sem  ljúka  námi  í  uppeldis-  og  menntunarfræði  er  afar
fjölbreytilegur. Í lok könnunarinnar er spurt hvort svarandi vilji segja eitthvað að lokum. Í þann
reit hefur einhver skrifað:

Uppeldis-  og  menntunarfræðin  hefur  gefið  mér  miklu  meira  en  prófgráðuna,  nú  sem
meistaranemi  í  öðrum háskóla,  í  öðru  landi,  sé  ég  hversu  mikil  samstaða  var  á  milli
samnemenda og andi var í hópnum. Einnig var yndislegt að stunda námið í húsnæðinu við
Stakkahlíð þar sem auðvelt var að nálgast kennara og hitta samnemendur til að fá stuðning í
námi eða einfaldlega til að rækta félagsskapinn.

Ég held að við getum öll verið stolt af því starfi sem unnið hefur verið undir merkjum uppeldis-
og menntunarfræðinnar. 

III
En hverskonar grein er uppeldis- og menntunarfræði? Við hvaða spurningum er leitað svara og á
hvaða forsendum? Sérhver fræðigrein fjallar um tilteknar spurningar. Sumar fræðigreinar er það
sem við  gætum kallað  hrein  vísindi. Innan  hreinna  vísinda  ríkir  þokkalegt  samkomulag  um
grundvöll greinarinnar; um hvert sé viðfangsefni hennar, hverskonar gögn séu tekin gild og hvaða
aðferðir  teljist  ásættanlegar  til  að  afla  gagna.  Eðlisfræði  er  dæmi  um hrein  vísindi  í  þessum
skilningi.  Sálfræði  sem  heild  er  ekki  hrein  vísindi  en  e.t.v.  mætti  afmarka  sumar  greinar
sálfræðinnar sem hrein vísindi. En hvað með uppeldis- og menntunarfræði?

Það er nokkuð ljóst að uppeldis- og menntunarfræði er ekki hrein vísindi. Hin hreinu vísindi
eru einstofna tré sem vaxa upp af einni rót, með einn bol. Það gnæfir yfir gróðurinn í kring en
þótt greinar þess kunni að teygja sig í ólíkar áttir er tréð samt fast á sínum stað. Uppeldis- og
menntunarfræðin hefur ekki vaxið sem einstofna tré, frekar eins og tágamuran sem breiðir úr sér;
nemur land þar sem annar gróður hefur ekki náð að festa rætur. 

Styrkur hreinna vísinda liggur í einingunni sem er kjarni þeirra. En hvað með grein eins og
uppeldis-  og menntunarfræði.  Í  hverju liggur styrkur hennar? Eða er hún kannski veikburða
grein í samfélagi fræðanna? Afmæli eins og það sem við fögnum í dag gefur okkur kærkomið
tækifæri til að spyrja svona áleitinna spurninga. En áður en við spyrjum um styrk fræðigreinar er
ekki  úr  vegi  að  spyrja  hvað  fræðigrein  yfirleitt  er,  eða  hver  sé  tilgangurinn  með  starfi
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fræðimannsins. Fræðigreinar hafa hlutverki að gegna óháð því neti mælikvarða sem skrifræði
samtímans hefur kastað yfir þær. Vísindi og fræði eru leit að skilningi. Spurningin verður þá:
Hverskonar leit er uppeldis- og menntunarfræði? Hvað er það sem er leitast við að skilja? Og að
hverskonar skilning er leitað? Það sem leitst er við að skilja er manneskjan í verandi og verðandi.
Það er barnið, sem barn en líka sem verðandi fullveðja manneskja; það er hinn fullorðni sem
fullorðin manneskja sem eitt sinn var barn og á eftir að verða gömul manneskja; það er innri gerð
manneskjunnar og þroskamegund hennar, félagslegt samhengi sem teygir sig út yfir höf og lönd,
tækifæri manneskjunnar og hindranir sem hún rekur sig á. 

Þegar ég lýsi uppeldis- og menntunarfræðinni svona mætti spyrja: En er þessi grein þá ekki
bara  samtíningur  úr  öðrum  greinum?  Er  það  sem  þið  kallið  uppeldis-  og  menntunarfræði
nokkuð sjálfstæð grein? Er hún ekki bara svolítið af sálfræði og svolítið af félagsfræði, smá viðbót
úr mannfræði eða stjórnmálafræði, kannski smá kynjafræði og e.t.v. smáræði af heimspeki? Og
efasemdarmanneskjan  gæti  svo  spurt  áfram,  hvort  ekki  væri  nær  að  hafa  fólk  sem stendur
traustum  fótum  í  þessum  afmörkuðu  greinum  frekar  en  að  drepa  niður  fæti  hér  og  þar.
Spurningin er góð en ég ætla að svara henni neitandi.

Stundum er talað um að greinar séu þverfræðilegar. Ég held að uppeldis- og menntunarfræði sé
einmitt slík grein. Við gætum búið til ás frá hinu sálræna sem varðar innri þætti manneskjunnar,
yfir til hins félagslega sem varðar samfélagslegt samhengi manneskjunnar, menningu og uppruna.

Á upphafsdögum uppeldisfræðinnar birtist  þetta þverfræðilega einkenni greinarinnar í  því að
hún  sótti  í  bæði  sálfræði  og  félagsfræði  til  að  byggja  sinn  fræðilega  grunn.  En  á  þessum
upphafsárum var einnig annarskonar tvískipting áberandi innan greinarinnar, nefnilega skipting í
það sem laut að skólum og stofnanagerð samfélagsins annars vegar, og hins vegar í það sem laut
að einkalífi eða persónulegu lífi einstaklingsins.

Hin hreinu vísindi finna sér gjarnan stað á öðrum hvorum enda þessara ása. Styrkur þeirra liggur
í því að viðfangsefni fræðanna er vel skilgreint, aðferðirnar skýrar og kenningarnar sannprófaðar.
Með því að leggja annan ásinn þvert á hinn verður til eftirfarandi mynd af viðfangsefni uppeldis-
og menntunarfræðinnar:
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Innri þættir / 
hið sálræna 

Ytri þættir / 
hið félagslega

Hið stofnana-
bundna

Hið 
persónulega



Sem manneskjur erum við hins vegar ekki staðsettar á endum þessara ása, og við erum heldur
ekki staðsettar einhvers staðar nær miðjunni. Allt okkar líf, bæði í veru og verðandi, einkennist
af því að við erum sífelldu rápi eftir þessum ásum. Sú fræðigrein sem leitast við að skilja slíkt líf,
bæði hvernig það er á tilteknum tíma og líka hvernig það hefur orðið til og hvernig því vindur
fram,  getur  ekki  staðsett  viðfangsefni  sitt  í  einhverjum  tilteknum  punkti  í  þessari  mynd.
Viðfangsefni slíkrar fræðigreinar er því eitthvað sem hin hreinu vísindi ná ekki yfir. 

Styrkur hinna hreinu vísinda liggur í þröngu sjónarhorni þeirra. Sjónarhorn eðlisfræðinnar á
heiminn er mjög þröngt, en einmitt vegna þess hefur hún náð miklum árangri – hún hefur náð
að teygja sig út í ystu mörk alheimsins og að upphafi tímans. En frá sjónarhóli eðlisfræðinnar er
manneskja  bara  efnisbútur  með  massa  og  rúmmál,  og  kannski  á  hreyfingu.  Taki  maður
manneskju upp á  rassinum og sleppi,  þá dettur  hún til  jarðar  eins  og steinn.  Frá  sjónarhóli
eðlisfræðinnar  er  ekki  mikið  meira  um  það  að  segja.  Þess  vegna  gætum  við  líka  sagt  að
eðlisfræðin komi ekki auga á hið mannlega.

Sálfræði og félagsfræði eru nær því að koma auga á hið mannlega. En jafnvel þessar greinar
beita þröngu sjónarhorni. Og eins og með eðlisfræðina þá liggur styrkur þeirra í hinu þrönga
sjónarhorni. Þar býr líka veikleiki greinanna. Draumur sumra sem hafa lagt stund á sálfræði og
félagsfræði  var  að þær greinar  gætu  orðið  hrein vísindi.  Burrhus  Frederic  Skinner  er  líklega
frægastur þeirra sálfræðinga sem dreymdi slíka drauma. En í þeim draumum var líka fall hans
falið eins og Steinn Steinarr segir í einu kvæða sinna:

Í draumi sérhvers manns er fall hans falið
þú ferðast gegnum dimman kynjaskóg
af blekkingum sem brjóst þitt hefur alið
á bak við veruleikans köldu ró.

Í  drauminum  um  hrein  vísindi  týnist  manneskjan  sem  fræðilegt  viðfangsefni.  Það  er  hrein
blekking að manneskjuna sem manneskju megi rannsaka út frá þröngu sjónarhorni, hvert sem
það er.
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Ytri þættir / 
hið félagslega



Uppeldis-  og menntunarfræðin leitast  við að skilja  manneskjuna með því að sjá hana sem
marghliða veru á sífelldu rápi á milli hins sálræna og hins félagslega, veru sem lifir einkalífi og og
veru sem er staðsett í stofnanagerð samfélagsins. Uppeldis- og menntunarfræðin hefur hallað sér
að ýmsum hreinum fræðum, en hún getur ekki fundið sér fótfestu í afmörkuðum kenningum og
aðferðum, heldur horfir hún sífellt til beggja handa. Styrkur greinarinnar liggur í því að hún er
leitandi, hún er minnir sig sífellt á að á meðan hún horfir á viðfangsefni sitt úr einni átt, þá er
önnur hlið þess dulin. 

Ég vil því leyfa mér að halda því fram að styrkur uppeldis- og menntunarfræðinnar liggi í því
að hún nálgast viðfangsefni sitt – manneskjur – með opnum hug. Rannsakandinn hlustar og er
tilbúinn að heyra eitthvað merkingarbært og nýtt – eitthvað sem hann taldi sig ekki vita fyrir.
Þetta felur líka í sér að rannsakandinn er tilbúinn að leyfa viðmælandanum að kenna sér eitthvað
nýtt um heiminn og hafa þannig áhrif á það hvernig hann sjálfur hugsar. Þetta endurspeglast í
náminu í uppeldis- og menntunarfræði þar sem kennarar greinarinnar hafa ekki viljað leggja fyrir
nemendur að feta afmarkaða slóð heldur knúið þá til að finna sér sína eigin leið í gegnum námið.

Ég vil leyfa mér að trúa því að einmitt þetta einkenni uppeldis- og menntunarfræðinnar hafi
leitt  til  þess  að hún hefur  verið  einstaklega  frjósöm grein;  hún hefur  ekki  bara  getið  af  sér
margvíslegar rannsóknarniðurstöður heldur einnig tvær nýjar kennslu- og rannsóknargreinar í
Háskóla Íslands, námsráðgjöf og fötlunarfræði.

Ég hef stillt upp þessum tveim ásum og notað þá til að staðsetja uppeldis- og menntunarfræði
sem fræðigrein. En nú langar mig að víkja aðeins að einni áskorun sem greinin stendur frammi
fyrir í dag. Við getum kallað þessa áskorun vöxt hins tæknilega og fjarveru hins siðferðilega. Við
upphaf  tuttugustu aldarinnar,  þegar  John Dewey og Guðmundur  Finnbogason voru að slíta
akademískum barnskóm sínum, hvarflaði ekki að þeim að siðfræði væri menntun óviðkomandi.
Á  þriðja  áratug  aldarinnar  hafði  pósitífisminn  tekið  yfir  sviðið,  ekki  bara  í  sálfræði  og
menntunarfræði heldur miklu víðar. Ein afleiðing þess er sú að enn þann dag í dag er siðfræði
jaðarfag, í raun algert aukaatriði, í uppeldis- og menntunarfræði og kennaranámi almennt víða
um lönd. Þessi vídd í fræðunum gengur þvert á hinar tvær og því fáum við eftirfarandi mynd:  
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Hið stofnanabundna

Innri þættir /
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Hið tæknilega



Ein af  helstu áskorunum uppeldis-  og menntunarfræðinnar í  samtímanum er að ná utan um
þessar þrjár víddir í rannsóknum og kennslu. Í samtímanum er rík tilhneiging til að leggja rækt
við aðferðafræðilegt einlyndi og afskrifa hið siðferðilega sem óvísindalegar spekúlasjónir. Þessi
tilhneiging  er  að einhverju  leyti  er  timburmenn hins  pósitífíska  tímabils  en  hefur  sótt  í  sig
næringu  úr  margvíslegum  skipulagsfræðum  og  stjórnunarfræðum  sem  orðið  hafa  til  fjarri
umhugsun um manneskjulegt líf. Ef viðfangsefni fræðigreinar á að vera manneskjur af lífi og sál
þá verður greinin að læra að leika eftir þessum þremur ásum. 

Það er kraftur í uppeldis- og menntunarfræðinni á Menntavísindasviði, nemendum fjölgar og
viðfangsefnin eru fjölskrúðug. Við sem höfum verið að undirbúa þessa hátíð sem við höldum í
dag – 40 ára afmæli uppeldis- og menntunarfræði sem háskólagreinar – höfum sagt okkar á milli
að  hún  sé  öðrum  þræði  upptaktur  að  enn  meiri  hátíð  sem  haldin  verði  eftir  áratug  á
fimmtugsafmæli greinarinnar.

Takk fyrir.
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