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Námsmat er ekki bara mat sem er nauðsynlegt til að bæta og þróa starfshætti í skólum, heldur er 

nánast óhjákvæmilegt að í skóla eigi sér stað stöðugt námsmat. Það er óhjákvæmlilegt vegna þess 

að varla nokkuð sem við gerum er undanþegið mati af einhverju tagi. Við vöknum á morgnana og 

við morgunverðarborðið spyrjum við kannski maka eða börn: Svafstu vel? Með þessari spurningu 

biðjum við um svefnmat. Matið getur verið af ýmsu tagi. Stundum sefur maður vel og lengi, 

stundum illa og lengi, stundum stutt en vaknar endurnærður. Og hvernig var morgunmaturinn, 

og hvernig gekk að komast til vinnu, og hvernig var dagurinn, og fékkstu eitthvað gott í hádeginu, 

og skyldi svo vera eitthvað áhugavert í fréttum. Líf okkar er stöðugu mati undirorpið, það er 

nánast óhjákvæmilegt, og sömu sögu er að segja um skólastarfið. 

Þegar við komum saman til að ræða um námsmat er það ekki svona hversdagslegt mat sem 

við höfum í huga heldur eitthvað miklu skipulegra – og eitthvað sem á að gera skólana betri sem 

skóla ef það yrði gert betur. Áður en lengra er haldið langar mig að nefna nokkur einföld atriði – 

atriði sem eru reyndar svo einföld að naumast þarf að hafa orð á þeim. En ég ætla nú samt að 

gera það. Námsmat gerir ráð fyrir þrennskonar atriðum:  

(1) Viðfang: Það sem metið er og getur verið þekking, hæfni, lausn á vandamáli, nám nemenda, 

kennsla kennara eða árangur af kennslu eða jafnvel nemandinn sjálfur. 

(2) Viðmið: Það sem lagt er til grundvallar mati og getur verið skilgreint viðmið um hæfni, virkni 

nemenda, sannleikur og fleira. 

(3) Metandi: Sá, sú eða það sem metur og getur verið kennari, nemandi, samfélagið sjálft eða 

kannski stofnun eins og Menntamálastofnun. 

Þessi þrennskonar atriði eiga ekki bara við um námsmat heldur um allt mat: það er eitthað sem er 

metið, út frá einhverju og það er einhver sem framkvæmir matið. Og auðvitað er þetta ekkert 

nýtt, en það er samt ágætt að setja þetta niður á blað svona til minnis. 

Annað atriði sem mig langar að nefna er að mat, og þar með námsmat, getur ýmist verið 

algilt eða afstætt. Ef ég segði að í dag væri þriðjudagur þá mynduð þið eflaust segja að það væri 
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rangt. Það væri dæmi um algilt mat. Það er einfaldlega rangt að í dag sé þriðjudagur (það er 

nefnilega föstudagur) en það er ekki undir því komið hvernig eitthvað annað er eða hver á í hlut. 

Ef við segjum að sumarið í ár hafi verið gott, þá væri það frekar dæmi um afstætt mat. Gott 

sumar er sumar sem er yfir meðallagi og reyndar getur verið mjög misjafnt hvað maður kallar gott 

eftir því hvort maður er t.d. ferðamaður eða bóndi. Ferðamaðurinn gleðst yfir sól og hita en 

bóndinn þráir kannski rigningu svo gróðurinn taki við sér. Ef ég tek krossapróf og er með 7 svör 

af 10 rétt, þá er það algilt mat, en ef ég er meðal þeirra 65% efstu þá getum við sagt að það sé 

afstætt mat. Matið er afstætt við árangur annarra á prófinu. 

Þriðja atriðið sem mig langar að nefna er að námsmat ætti að tengjast námsathöfnum. Ég ætla 

ekki að rökstyðja þetta heldur ætla ég einfaldlega að gefa mér það. Með þessu á ég ekki við að 

matið eigi að beinast að námsferlinu frekar en útkomunni úr náminu, þ.e. með þessu gef ég mér 

ekki neitt um hvert viðfang námsmatsins ætti að vera. Ef námsathafnirnar miða að því að leggja 

staðreyndir á minnið, þá væri eflaust eðlilegt að viðfang námsmatsins væri þessar staðreyndir 

frekar en t.d. ferlið við að leggja þær á minnið. Ef námsathafnirnar miða að því að byggja upp 

námsfærni, þá væri eflaust eðlilegt að viðfang námsmatsins væri slík færni og þá kannski eðlilegt 

að beita símati sem styður við námsferlið. 

Loks langar mig að hafa hugtakaramma Blooms við hendina því hann er gagnlegur til að 

átta sig á því hverskonar hæfni námsathafnir krefjast. Hugtakaramminn er gjarnann settur fram 

myndrænt sem píramídi þar sem einföld markmið eru neðst en hin flóknari efst. Píramídann nota 

ég án gagnrýni og meira sem viðmið en sem einhverskonar ótvíræða mælistiku. 

 

Mynd 1: Hugtakarammi Blooms um námsmarkmið. Markmiðin verða flóknari eða vandasamari eftir því sem 
ofar kemur í píramídann. 
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2. Námsathafnir 

Áður en ég segi neitt sérstaklega um námsmat þá langar mig að segja nokkur orð um kennslu, eða 

öllu heldur, mig langar að bregða upp nokkrum myndum af ólíkum kennsluháttum eða 

námsaðstæðum. Fyrsta myndin er af því sem við gætum kallað hefðbundna beina kennslu þar 

sem kennarinn miðlar efni til nemendahóps án þess að sinna einstökum nemendum sérstaklega. 

Svona kennsla fer oft fram með þeim hætti að kennarinn les fyrir, skrifar á töfluna eða varpar 

myndum eða glærum upp á tjald. 

Mynd 2: Kennsla sem miðlun til hóps. Hér eru námsathafnir barnanna fólgnar í því að taka við því sem 
kennarinn miðlar. Efnið getur ýmist verið komið beint frá kennaranum eða úr kennslubók. (Aðlagað frá Fisher, 
2001, bls. 164) 

 

Á næstu mynd sjáum við það sem kalla mætti einstaklingsmiðaða kennslu. Kennarinn kennir ekki 

öllum bekknum í heild heldur miðar hann kennslu sína við hvern nemanda fyrir sig. Þetta gæti til 

dæmis þýtt að börn í sama bekk noti sama námsefni en fari í gegnum efnið hvert á sínum hraða. Í 

svona kennsluaðstæðum gætu nemendur líka notað ólíkt efni, þeir sem skara framúr fá kannski 

viðbótarefni á meðan hinir sem eiga í erfiðleikum með að ná tökum á efninu fá einfaldara efni og 

sérstaka leiðbeiningu. 
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Mynd 3: Einstaklingsmiðuð kennsla. Hér eru námsathafnir barnanna fólgnar í því að taka við því sem 
kennarinn miðlar. Efnið getur verið komið frá kennaranum sjálfum eða úr bókum en efnið og hraði yfirferðar 
þarf ekki að vera eins fyrir alla nemendur. (Aðlagað frá Fisher, 2001, bls. 164) 
 

Einstaklingsmiðuð kennsla er örugglega framför frá kennslu sem er miðlun til heils hóps af þeirri 

einföldu ástæðu að hún tekur tillit til þess að börnin eru misjöfn, þ.e. börnin haf ólíkan áhuga á 

efninu, eru misfljót að tileinka sér það og því er mikilvægt að gefa svigrúm fyrir misjafnlega 

mikinn hraða í yfirferð (sbr. Bernstein um umgjörð). Hins vegar felur þessi breyting ekki endilega 

í sér neinar grundvallarbreytingar fyrir námsathafnir barnsins. Nám barnsins er fólgið í því að taka 

við efni sem kennarinn miðlar og viðeigandi námsmat er þá væntanlega mat á því hversu miklu 

barnið hefur náð að taka við.  

Þar sem ekki er gerður greinarmunur á ólíkum börnum í hópkennslu (mynd 2) þá mætti 

ætla að viðeigandi væri að allir væru metnir með sama prófi. Einstaklingsmiðuð kennsla (mynd 3) 

gerir aftur á móti ráð fyrir einstaklingsbundnum námsáætlunum og þá væntanlega einstaklings-

bundnu námsmati. En eftir sem áður má ætla að námsmatið sé allt af sama toga, nefnilega mat á 

því hvort nemendur hafi tekið við því sem kennarinn miðlaði. Hér verður spurningin væntanlega 

fyrst og fremst um það hvort að tilteknum þekkingarmarkmiðum hafi verið náð (lægsta lagið í 

píramída Blooms) og kannski hvort að baki búi einhver skilningur (næst lægsta lagið í píramída 

Blooms). Auðvitað má hugsa sér að kennslan og námsathafnir barnanna varði einnig einhverja 

beitingu og greiningu en kennsluhættirnir henta þó ekki vel til þess þar sem slík hæfni (beiting og 

greining) gerir kröfu um virkni barnanna umfram það að vera þiggjendur þess efnis sem kennari 

og kennslubók miðla. 

Skóli þar sem kennslan er fyrst og fremst miðlun og námsathafnir barnanna fyrst og fremst 

viðtaka (myndir 2 og 3) er hvorki sérlega lýðræðislegur né er hann lærdómssamfélag. Hann er ekki 

lýðræðislegur þar sem nemendurnir eru algerlega í hlutverki þiggjenda í skólastarfinu og hann er 

ekki lærdómssamfélag vegna þess að alla gagnkvæmni skortir; sá lærdómur sem einkennir skólann 
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er einstefnulærdómur nemenda af kennara. Í slíkum skóla læra nemendur, fyrir utan ýmislegt 

tengt námsefninu, að þeir hafa ekkert til málanna að leggja. Þessi tvö atriði eru raunar nátengd 

enda er vandséð hvernig skóli getur verið lýðræðislegur án þess að vera lærdómssamfélag (Ólafur 

Páll Jónsson, 2015).  

Til að brjótast út úr þessum miðlunarfasa er oft gripið til þess að láta börninn vinna 

verkefni, t.d. margvísleg þemaverkefni eða glíma við einhverjar þrautir. Kennarinn er þá ekki fyrst 

og fremst í miðlunarhlutverki heldur hannar hann verkefnin og styður svo börnin og hjálpar þeim 

við að leysa þau. Myndræn framsetning á þessu vinnulagi gæti verið með þessum hætti: 

Mynd 4: Verkefnavinna: Hér eru námsathafnir nemendanna fólgnar í því að vinna verkefni sem kennarinn 
leggur fyrir. Það fer eftir gerð verkefnisins á hvaða hæfni reynir en með svona skipulagi má gjarnan gera börnin 
virkari og láta reyna á fjölþættari hæfni en þegar nemendurnir eru fyrst og fremst þiggjendur í einstefnumiðlun 
kennara (Aðlagað frá Fisher 2001, bls. 163). 

 

Hér hefur kennarinn sagt skilið við hlutverk miðlarans og námsathafnir barnanna felast ekki fyrst 

og fremst í því að taka við efni heldur verða þau að vinna, vera virk eins og sagt er. Og vegna 

þess að námsathafnir barnanna eru flóknari og krefjast margþættari hæfni, þá ætti námsmatið 

einnig að vera margþættara og gæti bæði tekið til atriða sem varða ferlið við að leysa verkefni og 

útkomunnar úr ferlinu, lausnina. Það er svo hægt að útvíkka kennsluhættina enn frekar með því 

að láta börnin vinna saman í litlum hópum. Við gætum lýst slíkri kennslu með myndrænum hætti 

á eftirfarandi hátt: 
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Mynd 5: Hópvinna nemenda: Hér vinna nemendur saman í hóp að því að leysa verkefni sem kennari hefur falið 
þeim. Námsathafnir barnanna krefjast meiri virkni en í beinni kennslu og reyna einnig á ólíka hæfni, svo sem 
samskiptahæfni, hæfni í að útskýra og hæfni í að hlusta. (Byggt á Fisher, 2001, bls. 99) 
 

Ef við leyfum okkur að nota fjölgreindakenningu Howrds Gardner (Armstrong, 2005) sem 

fræðilegan ramma gætum við sagt að vegna þess hvernig námsathafnirnar eru sé tilefni til að meta 

vinnu sem byggist ekki einungis á málgreind og rök- og stærðfræðigreind (eins og í kennslu skv. 

mynd 2 og 3) heldur einnig vinnu sem veltur á rýmisgreind, samsktiptagreind og kannski 

sjálfþekkingargreind. Ef við skoðum píramída Blooms þá má ætla að svona vinna geri ríkari 

kröfur um skilning og greiningu en hreint viðtökunám, bæði vegna þess að krakkarnir þurfa 

raunverulega að beita þekkingu sinni – þ.e. sýna færni eða hæfni – og þau þurfa að útskýra fyrir 

samnemendum sínum, hlusta, bíða á meðan aðrir tala o.s.frv. 

Þó svo að hópvinna nemenda gefi tilefni til býsna flókinna námsathafna og þar með 

margþætts námsmats, þá eru viðmiðin sem byggt er á algerlega á forræði kennarans, ýmist komin 

beint frá honum eða skilgreind í námskrá og áfangalýsingum. Hver metur hvort verkefnið er vel 

unnið? Það er kennarinn og það er líka hann sem metur hvort verkefnið er yfirleitt þess virði að 

vinna það. Að þessu leyti er skólinn enn langt frá því að vera lýðræðislegur eða lærdómssamfélag. 

Þótt starfið – námsathafnir nemendanna – gefi tilefni til sköpunar og frumkvæðis í náminu þá 

skortir algerlega gagnkvæmni um námsathafnirnar. Kennarinn er kennivald um rétt og rangt, 

áhugavert og óáhugavert og það er einungis innan þess ramma sem kennarinn eða námskráin 

setur sem nemendur hafa rými til athafna og sköpunar.  

Að því marki sem skýrt og skipulegt námsmat byggist á að viðfangsefni námsins sé 

fyrirfram skilgreint og skipulagt með skýrum hætti er það beinlínis á grundvelli þessa skorts á 
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gagnkvæmni sem skýrt og skipulegt námsmat er mögulegt. Það mætti kannski segja að skýrt og 

skipulegt námsmat geri beinlínis ráð fyrir því að skólinn sé ólýðræðislegur að þessu leyti. 

3. Lærdómssamfélag og lýðræðislegt skólastarf 

Nú gæti einhver sagt sem svo að hópavinna í bland við beina einstaklingsmiðaða kennslu séu 

ákjósanlegir kennsluhættir og gefi tilefni til nógu fjölbreytilegra námsathafna og reyni á nógu 

fjölbreytilega hæfni til að ná markmiðum grunnskólans. Námsathafnir nemendanna ættu að 

miðast mest við neðstu lögin í píramída Blooms, þekkingu og skilining, en geti einnig teygt sig 

upp í þriðja og jafnvel fjórða lag, beitingu og greiningu. Samkvæmt þessu ætti mat á námi helst að 

meta hvort nemendur hafi náð tökum á þekkingaratriðum en einnig að einhverju leyti hvort þeir 

ráði við verkefna- og hópavinnu. Ég ætla ekki að rökræða þetta sjónarmið hér heldur gefa mér að 

skólinn eigi að vera lýðræðislegri og meira lærdómssamfélag en þetta sjónarmið gerir ráð fyrir. En 

spurningin er þá hvað þarf að koma til svo að skóli geti orðið lærdómssamfélag – jafnvel 

lýðræðislegt lærdómssamfélag. 

Til að skóli verði lýðræðislegt lærdómssamfélag þarf að verða grundvallarbreyting á 

námsathöfnum barnanna, eða öllu heldur: Til viðbótar við einstaklignsmiðaða beina kennslu, 

verkefnavinnu og hópavinnu þurfa að koma til námsathafnir þar sem nemendur fella sjálfir dóma 

um rétt og rangt, áhugavert og óáhugavert og fá tækifæri til að aðhafast í samræmi við slíka dóma. 

Nemendur þurfa einnig að eiga hlutdeild í því kennivaldi sem leggur til viðmið um rétt og rangt 

og fá tækifæri til að móta það starf sem fram fer í skólanum. Nú kynni einhver að spyrja hvort 

verkefnavinna og hópvinna, eins og sett er fram í myndum 4 og 5, gefi ekki ærin tækifæri fyrir 

nemendur til að beita dómgreind og leggja mat á hvað sé rétt og rangt – eða að minnsta kosti 

hvað gengur upp sem lausn – og einnig að meta hvað sé áhugavert og hvað ekki. Ef maður þarf 

að leysa vandamál, hlýtur maður þá ekki að þurfa að meta hvort það sem maður gerir feli í sér 

lausn á vandamálinu? Svarið hér er bæði „já“ og „nei“. Svarið er „já“ vegna þess að visslega krefst 

verkefnavinna – eins og öll önnur vinna – margvíslegs mats. En svarið er líka „nei“ vegna þess að 

það sem nemendur fá upp í hendurnar sem vandamál er kannski ekkert vandamál í þeirra huga, 

eða öllu heldur, vandamálið er eitthvað allt annað en það sem það ætti að vera. Nú mun ég 

útskýra þetta nánar. 

Í bókinni Teaching Children to Think (2001, bls. 100) bendir Robert Fisher á að ekki er hægt 

að tala um vandamál nema gefa sér fyrst markmið eða löngun. Íslenskan er reyndar dálítið lúmsk 

þegar kemur að tali um vandamál. Lítum á setninguna: 

Það er ekkert vandamál fyrir mig að komast frá Reykjavík til Akureyrar. 
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Þessi setning getur þýtt að það sé auðvelt fyrir mig að komast til Akureyrar, kannski vegna þess að 

ég hef aðgang að bíl eða get flogið. En jafnvel þótt ég hefði ekki bíl og gæti ekki flogið, og ekki 

siglt, hjólað eða notað hvaða annan ferðamáta sem er, þá er ekki þar með sagt að það væri 

vandamál fyrir mig að komast frá Reykjavík til Akureyrar. Ef ég hvorki vil né þarf að fara til 

Akureyrar, þá stend ég ekki frammi fyrir neinu vandamáli hvað þetta varðar, hvernig sem 

samgöngum er annars háttað. Þegar kennarar setja börnum fyrir verkefni, þá hafa þeir ekki 

endilega sett þeim fyrir að leysa vandamál – eða öllu heldur; þegar kennarar setja fyrir verkefni er 

vandamálið kannski alltaf það sama, nefnilega þetta:  

Hvernig get ég gert eins og kennarinn vill? 

Þetta vandamál leysir nemandinn með því að hlusta eftir því hvað kennarinn vill og laga athafnir 

sínar að væntingum hans. Í þessu ferli setur nemandinn sig í sömu stellingar og þegn konungsríkis 

frekar en borgari í lýðræðislegu samfélagi: hann lagar athafnir sínar að vilja yfirvaldsins en lætur 

eigin vilja og markmið lönd og leið. Þess vegna er skóli þar sem nemendur eru sífellt í slíku 

hlutverki óralangt frá því að vera lýðræðislegur – hann er í raun einræðislegur. En slíkur skóli er 

ekki bara ólýðræðislegur, hann er ófær um að kenna börnum að hugsa því sú hugsun sem slíkur 

skóli kennir er einhliða og grunn. Fisher segir um þau viðfangsefni eða vandamál sem börnum 

eru fengin í skóla: 

Flest vandamál sem börnum eru fengin eru lokuð vandamál, sem beinast að einu réttu 

svari. Þau eru gjarnan tilbúin og vel skilgreind, aftengd reynslu barnanna og þeim sviðum 

lífsins sem skipta börnin mestu máli. (Fisher, 2001, bls. 101) 

Það er auðvitað góð ástæða fyrir því að vandamálin skuli vera lokuð. Slík vandamál kalla á skýra 

lausn sem hægt er að meta með algildum hætti; lausnin er annað hvort rétt eða röng og það er 

ótvírætt hvort heldur hún er.  

Í beinni kennslu og margvíslegri verkefna- og hópavinnu eru námsathafnir barnanna fyrst 

og fremst viðbragð við viðfangsefnum sem kennari leggur fyrir. Viðfangsefnin sjálf eru ekki 

afrakstur af námsathöfnunum og viðmið um árangur liggja einnig utan þeirra. Þetta er eðlilegt 

þegar viðfangsefnið er hrein þekkingaratriði og viðmiðið kannski bara sannleikurinn. Ég man 

eftir að læra fyrir landafræðipróf í grunnskóla og lagði þá á minnið nöfn og staðsetningu á 

nokkrum borgum í Sovétríkjunum. Viðmið um rétt og rangt var eðlilega bara sannleikurinn um 

þessar borgir – eða reyndar það sem sagt var um þessar borgir í landafræðibókinni og sem var 

vonandi sannleikanum samkvæmt. Við getum lýst þessu myndænt með eftirfarandi hætti: 
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Mynd 6: Kennarinn leggur til verkefnin, skilgreinir viðeigandi námsathafnir og beitir utanaðkomandi viðmiði til 
að meta bæði námsathafnir barnanna og börnin sjálf. Verkefnin sem slík og viðmið um rétt og rangt eru ónæm 
fyrir námsathöfnum barnanna. 

 

Til að skóli geti talist lýðræðislegt lærdómssamfélag verður að vera meiri gagnkvæmni á mili 

kennara og nemenda og viðfangsefnin sjálf og viðmiðin um gæði starfsins mega ekki vera ónæm 

fyrir námsathöfnum barnanna. Nú gæti einhver sagt sem svo að auðvitað séu viðmiðin ónæm 

fyrir námsathöfnum barnanna – viðmiðið um hvort ég viti hvar borgin Bakú er hljóti að vera 

óháð námsathöfnum mínum við að leggja svarið á minnið. Viðmiðið er einfalldlega sannelikurinn 

í málinu. Athugasemdin er vissulega rétt, en hún á einungis við þegar um einföld þekkingaratriði 

er að ræða. Ef markmiðið er að leggja einhverja staðreynd á minnið, þá leggur staðreyndin sjálf 

(eða tiltekin framsetning hennar, t.d. í kennslubók) til viðmið um rétt og rangt. En skólastarf er 

ekki bara minnisleikur. 

Hvað ef markmiðið er að kenna barni að hugsa? Eða að kenna því að vera gagnrýnið og 

hugsa sjálfstætt? Viðmið fyrir mat á árangri getur ekki verið gefið fyrirfram því viðfangsefnið er 

ekki hægt að skilgreina óháð námsathöfnum barnsins. Raunar er það svo að í vissum skilningi er 

ekki hægt að skilgreina markmiðið fyrirfram. Í grein um nýja aðalnámskrá framhaldsskóla frá 

2011 fjallar Atli Harðarson um gagnrýni tveggja námskrárfræðinga, þeirra Lawrence Stenhouse og 

Josephs Schwab, á þá hefð í námskrárgerð sem gerir fyrirfram skilgreind markmið að lykilatriði. 

Atli segir m.a.: 

Möguleikinn á að annað verði úr nemendum en kennarar og yfirvöld menntamála ætla er 

enn til staðar, sem betur fer. Þessi möguleiki tengist þriðja atriðinu í andófi Stenhouse gegn 

því að skipuleggja nám út frá markmiðum. Það er nefnilega svo að því betur sem menntun 

heppnast, þeim mun óútreiknanlegra er hvað út úr henni kemur. Ef það tekst virkilega vel 

að mennta nemanda þá er eins víst að hann finni lífi sínu markmið sem kennurunum hefðu 

aldrei til hugar komið. (Atli Harðarson, 2012, bls. 83) 

Viðmið um rétt og rangt 

Verkefni 

Barn 

 
Barn 

 

Kennari 

Barn 



Námsathafnir og námsmat  © Ólafur Páll Jónsson, 2016 

10 

Vissulega er hægt að lýsa því með nokkuð almennum orðum að hverju er stefnt og það er hægt 

að benda á nokkur almenn atriði sem gefa til kynna að nemandinn hafi tekið framförum; hann sé 

til dæmis orðinn gagnrýnni í hugsun, að minnsta kosti hvað varðar þau viðfangsefni sem tekin 

hafa verið til skoðunar í skólastarfinu, leggi meiri rækt við að skilgreina þau orð eða hugtök sem 

hann notar, o.s.frv. En það er engin leið að segja fyrir um hvernig sú gagnrýni á að birtast því ef 

vel hefur tekist til þá birtst hún á ótal ófyrirséða vegu. Ef markmiðið er að barnið hugsi sjálft, þá 

gefur auga leið að kennarinn getur ekki skilgreint fyrirfram rétta niðurstöðu eða sagt fyrir um 

hvernig ferlið eigi að vera. Í raun er lykilatriði að barnið komi kennaranum á óvart, og jafnvel 

þegar barnið fer hefðbundnar leiðir – gerir sambærilega hluti og kennarinn hefur áður séð – þá 

ætti það í raun líka að koma kennaranum á óvart.  

Til að kenna börnum að hugsa, eða öllu heldur, til að skapa námsaðstæður sem eru 

hliðhollar sjálfstæðri og frjálsri hugsun barna, þróaði bandaríski heimspekingurinn Matthew 

Lipman aðferðir til að stunda heimspeki með börnum. Lykilatriði í þessum aðferðum er annars 

vegar einhver kveikja – eitthvað sem kemur samræðu og hugsun af stað – og svo það að skapa 

samfélag í kennslustofunni sem er tilbúið að ræða opið og gagnrýnið um eitthvert viðfangsefni 

sem sem börnin vilja ræða. Lipman kallaði slíkt samræðusamfélag „rannsóknarsamfélag“ (e. 

community of inquiry) vegna þess að það snýst um rannsókn á einhverju, þ.e. það snýst um að svara 

einhverri spurningu. Rannsóknarsamfélagið tekur eitthver efni til rannsóknar en frá sjónarhóli 

skólans eða kennarans er efnið sem slíkt aukaatriði. Það er líka aukaatriði nákvæmlega að hvaða 

niðurstöðu rannsóknarsamfélagið kemst. Það sem skiptir máli eru námsathafnirnar – samræðan 

sem á sér stað. Þess vegna er rannsóknarsamfélagið líka stundum kallað „samræðusamfélag“. 

Myndræn framsetning gæti litið svona út: 

Mynd 7: Sókratísk samræða í kennslustofunni. Verkefnið er valið og skilgreint af öllum hópnum og allir hafa 
jafna stöðu í samræðunni.  
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Barn 
Verkefni 
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Hér teiknum við viðfangsefnið inni í miðjunni vegna þess að það er í senn afurð af og 

viðfangsefni samræðu meðal barnanna. En þótt það sé viðfangsefni rannsóknarinnar – þ.e. 

viðfangsefni hinnar leitandi og gagnrýnu samræðu barnanna – þá leggur það ekki til viðmið um 

afrakstur námsathafnanna. Markmiðið er ekki að finna rétt svar, enda er kannski ekki til neitt rétt 

svar. Námsathafnirnar eru samræða barnanna, sem felast bæði í því sem við gætum kallað 

einfaldar athafnir: tala, hlusta, þegja, hugsa, spyrja, horfa. En þessar athafnir verða ekki eiginlega 

námsathafnir nema að baki búi tiltekin viðhorf og tilfinningar: forvitni, traust, virðing, einlægni. 

Ef forvitnina skortir eða viljann til að leita svars, þá verða spurningarnar holar, hlustunin grunn 

og afraksturinn í besta falli yfirborðsleg hugsun.  

Hvernig má þá meta frammistöðu barnanna? Það er auðvitað ýmislegt sem hægt er að 

meta. Það er til dæmis hægt: 

 að meta hvort þau hafi þagað og jafnvel hlustað þegar aðrir töluðu 

 að meta hvort þau hafi leitast við að skilgreina þau orð eða hugtök sem þau notuðu 

 að meta hvort þau héldu þræði í umræðunni eða fóru út um víðan völl 

 að meta hversu margir tóku þátt (að hlusta er þátttaka) 

 að meta hvort þau studdu hvert við annað í umræðunni, t.d. þegar einhver átti erfitt með að 

orða hugsanir sínar 

 að meta hvort þau spurðu eftir rökum fyrir því sem haldið var fram 

 að meta hvort þau lögðu mat á gildi röksemda sem beitt var 

 að meta hvort dæmin sem þau tóku voru hugvitssamleg og gagnleg fyrir rökræðuna 

Svo væri líka hægt að meta hvernig hópurinn hafi staðið sig frekar en að beina sjónum að hverju 

barni fyrir sig. Oft gerist það að tilteknir krakkar standa sig vel í hópnum og leggja mikið til getu 

hópsins til að hugsa skýrt og frjótt, en eiga erfitt með að hugsa uppá eigin spýtur. Það mætti vel 

meta hvort samfélag barnanna hafi þroskast sem rannsóknarsamfélag sem ráði við að taka jafnvel 

flókin mál til skoðunar.  

En hver metur hvernig til hafi tekist að vinna með viðfangsefnið – hvort vandamálið hafi 

verið leyst, hvort spurningunni hafi verið svarað með fullnægjandi hætti? Það er hópsins sjálfs að 

meta það. Ef hópurinn er sáttur, þá er hægt að halda áfram. Kennarinn getur vissulega verið 

þeirrar skoðunar að hópurinn hafi ekki verið nógu gagnrýninn og þá leggur hann kannski 

spurningar inn í umræðuna en hann leggur þær fyrir sem kveikjur fyrir frekari umræðu og 

umhugsun meðal barnanna, ekki til að benda þeim á að þeim hafi orðið á í messunni. En matið á 

frammistöðu einstakra barna verður ekki klippt og skorið: viðmiðin eru ekki vel skilgreind, það er 

ekki til neinn mælikvarði sem leggur til algilt mat um frammistöðuna, það er heldur ekki hægt að 

gefa ákveðinn tímamörk um hvenær viðeigandi sé að meta frammistöðu. Það er vissulega hægt að 
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sjá hvort hópnum hefur farið fram frá hausti og fram að jólum – ef vel tekst til við að byggja upp 

rannsóknarsamfélagið þá verður það mjög skýrt og birtist til dæmis í því að börnin treysta 

hópnum betur og treysta sjálfum sér betur til að taka þátt í rannsókn hópsins. Kennarinn er í 

hlutverki metandans og þegar kemur að annarlokum þarf hann eflaust að gefa börnunum 

einkunn. En viðfangsefnið sem hann fæst við að meta – hugsun barnanna – er óljóst og verður 

ekki skilgreint með skýrum hætti og viðmiðin fyrir matið verða einnig óljós. 
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