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Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	
Háskóla	Íslands	

	
Af	því	að	ég	treysti	mér	ekki	til	að	hafa	í	frammi	kennslugjörning,	þá	ætla	ég	að	segja	
ykkur	sögu	af	slíkum	gjörningi,	sem	ég	tók	þátt	í,	í	námskeiði	hjá	Elizabeth	Ellsworth	
prófessor	í	myndbandafræðum	og	gagnrýnni,	femínískri	uppeldisfræði	þegar	ég	var	
við	doktorsnám	í	Wisconsinháskóla	fyrir	rúmum	áratug.	Því	næst	ætla	ég	að	útskýra	
síðari	hluta	titils,	þ.e.	hvað	er	epistemic	reflexivity	sem	ég	reyni	að	þýða	sem	
þekkingarfræðilega	orðræðurýni.	Hér	styðst	ég	við	kenningar	franska	félagsfræðings-
ins	Pierres	Bourdieus	(sjá	t.d.	1988).	Þá	mun	ég	takast	á	við	að	skilgreina	
gjörningsuppeldisfræði	eða	gjörningskennslufræði	(ég	nota	svo	bara	fyrra	orðið	þótt	
mér	finnist	hið	síðara	líka	gott).	Bæði	þessi	orð	eru	þýðing	á	orðasambandinu	
pedagogy	of	the	performative	sem	ég	ætlaði	að	skrifa	um	þegar	ég	byrjaði	á	að	hugsa	
um	þetta	erindi.	Loks	ræði	ég	nokkrar	hagnýtar	spurningar	sem	urðu	á	vegi	mínum	er	
ég	skrifaði	erindið.		
	
Þetta	viðfangsefni,	gjörningsuppeldisfræði,	er	bæði	pólítískt	viðfangsefni	(þ.e.	spurn-
ingar	um	hvers	vegna)	og	hagnýtt,	kennslufræðilegt	viðfangsefni	(þ.e.	hvernig),	ekki	
síður	en	fræðilegt	efni.	Þessi	sjónarhorn	eru	að	sjálfsögðu	samtvinnuð	—	og	í	þessu	
erindi	er	horft	á	þetta	af	þeim	hagnýta	og	siðferðilega	sjónarhóli	sem	ekkert	sést	af	
öðruvísi	en	í	móðu	nema	notaður	sé	fræðilegur	sjónauki.	Orðið	uppeldisfræði	vísar	
hér	til	bæði	hvers	vegna	og	hvernig	þótt	ég	noti	orðið	kennslufræði	stundum	þegar	
mér	finnst	það	betur	eiga	við.	Þ.e.	hvers	vegna	og	hvernig	við	kennum	(vinnum	með)	
nemendum	eða	öðrum,	t.d.	safngestum.	
	
Sagan	af	Coalition	607	
Þann	1.	desember	1987	birti	nefnd	í	Wisconsinháskóla	í	Madison	skipuð	stúdentum	úr	
minnihlutahópum	skýrslu	(Steering	Committee	on	Minority	Affairs	1987)	sem	í	
daglegu	tali	var	nefnd	Holleyskýrslan	eftir	formanni	hennar,	forystumanni	bandarískra	
stúdenta	af	afrísku	bergi	brotnir	innan	háskólans.	Í	þessari	skýrslu	var	tekist	á	við	
úrræðaleysi	háskólans	við	að	fást	við	stofnanabundinn	rasisma	og	þá	reynslu	stúdenta	
af	öðrum	kynþáttum	en	hinum	hvíta	að	finnast	þeir	útilokaðir.	Í	skýrslunni	voru	gerðar	
margs	konar	tillögur	um	fjölgun	kennara	af	öðrum	kynþætti	en	hinum	hvíta,	um	
sérstakan	vararektor	til	að	takast	á	við	slík	málefni,	um	skyldunámskeið	fyrir	nemend-
ur	og	kennara	og	fjölmargt	fleira.	Afdrif	þessarar	skýrslu	urðu	þau	að	í	byrjun	febrúar	
birti	háskólinn	Madisonáætlunina	(The	Madison	Plan	1988)	þar	sem	sumar	tillögurnar	
voru	gerðar	að	opinberri	stefnu	háskólans,	flestar	að	vísu	nokkuð	útvatnaðar,	en	þó	
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þannig	að	Madisonáætlunin	varð	mjög	gagnlegt	plagg	sem	rökstuðningur	fyrir	þá	sem	
vildu	einhverju	breyta	í	þessum	efnum.		
	
Í	upphafi	vorannar	1988	breytti	Elizabeth	Ellsworth	málstofunámskeiði	sínu	í	
framhaldsnámi	í	kennaradeild	(Department	of	Curriculum	&	Instruction)	um	
Educational	Technology	með	hinu	fasta	númeri	607	í	námskeið	sem	fékk	undirtitilinn	
„Media	and	Anti-Racist	Pedagogies“.	Þetta	gerði	hún	m.a.	til	að	taka	áskorun	þeirri	
sem	Holleyskýrslan	og	Madisonáætlunin	voru.	Hluti	af	markmiðum	Ellsworth	fólst	í	því	
að	nefna	námskeiðið	svo	ákveðnu	nafni:	Námskeiðinu	var	ekki	ætlað	að	vera	
hlutlaust.	Ellsworth	var	sérstaklega	umhugað	um	að	við	tækjum	ekki	siðferðilega	
afstöðu	um	réttlæti	eða	ranglæti	óháða	aðstæðum	heldur	fyndum	á	okkur	sjálfum	
hvers	konar	félagslegir	og	pólítískir	kraftar	eru	að	verki	í	samskiptum	fólks.	Okkur	var	
ætlað	að	vinna	hagnýtt	verkefni,	kennslufræðilegs	og	pólítísks	eðlis,	þar	sem	tekist	
væri	á	við	rasismann	með	einhverjum	miðli	(Ellsworth	1989).	
	
Námskeiðið	sóttu	rúmlega	15	stúdentar	af	ýmsum	kynþætti	og	ýmsu	þjóðerni:	
bandarískir	stúdentar	með	margs	konar	kynþátta-	og	þjóðernisbakgrunn	og	erlendir	
stúdentar	frá	öllum	heimsálfum	nema	Ástralíu.	Það	varð	mjög	fljótlega	heilmikil	
spenna	í	námskeiðinu	um	hvaða	prójekti	ætti	að	vinna	að	og	eins	líka	um	reynslu-
hyggju:	Þeir	sem	höfðu	reynslu	af	því	vera	af	öðrum	kynþætti	en	hvítum	höfðu	visst	
forskot	vegna	reynsluþekkingar	á	rasisma	sem	við	hin	höfðum	í	minna	mæli.	Að	vísu	
höfðu	sjálfsagt	allir	einhverja	reynslu	sem	þolendur	ranglætis	þótt	þolendahugtakið	sé	
reyndar	hæpið	hugtak	ef	maður	notar	póststrúktúralískt	valdshugtak.	Chicano/a	
stúdentar	höfðu	klárlega	reynslu	af	því	að	tilheyra	tiltölulega	lítils	metnum	
minnihlutahópi	með	tungumál	sem	margir	vilja	ekki	viðurkenna	sem	fullgilt	bandarískt	
móðurmál.	Asískir	stúdentar	frá	Japan	og	Tævan	höfðu	reynslu	af	rasisma	sem	
íslenskur	stúdent	fær	ekki.		
	
Það	fór	einna	mest	í	taugarnar	á	mér	var	að	mér	fannst	umræðan	í	námskeiðinu,	sem	
fór	algerlega	fram	í	formi	málstofuumræðna	sem	Ellsworth	stýrði	eins	lítið	og	henni	
fannst	mögulegt,	byggjast	of	lítið	á	lesefninu	sem	lagt	hafði	verið	til	grundvallar,	
frábæru	efni	eftir	femínista,	póststrúktúralista	og	aðra.	Þá	urðu	sem	fyrr	segir	nokkrar	
deilur	um	hvers	konar	verkefni	við	ættum	að	vinna,	hvaða	form	við	ættum	að	nota	til	
að	koma	á	framfæri	sjónarmiðum	okkar.	Niðurstaðan	varð	sú	að	hópurinn	þrískiptist:	
sjö	þátttakendur	settu	upp	götuleikhúsið	„Meet	on	the	Street“,	aðrir	sjö	—	og	þeim	
hópi	tilheyrði	ég	—	framkvæmdi	gjörninginn	„Scrawl	on	the	Mall“	með	myndvörpum	
og	kvikmyndavélum	þar	sem	við	vörpuðum	upp	myndum	og	„kroti“	(graffiti)	á	vegg	
eins	af	stærstu	bókasöfnum	háskólans	sem	stendur	við	aðalgöngugötu	bæjarins,	og	
loks	tveir	eða	þrír	sem	skrifuðu	blaðagreinar	og	tóku	viðtöl.	Allt	þetta	fór	fram	sama	
daginn:	blaðagreinarnar	birtust	í	stúdentablaði,	götuleikhúsið	sett	upp	um	miðjan	
daginn	og	myndvarpagjörningurinn	fór	svo	fram	um	kvöldið	strax	eftir	ljósaskiptin.	Þá	
varð	mikil	umræða	í	málstofunum	um	það	hvort	rasismi	væri	„merkilegri“	kúgun	en	
önnur.	Þ.e.	hvort	og	hvers	konar	kúgun	á	og	fordómar	gagnvart	t.d.	feitu	fólki	væri	til	
staðar.	Er	slík	kúgun	til	staðar,	og	ef	svo	er,	hvers	eðlis	er	slík	kúgun?	Eða	mismunun	



  Endurbirt í júlí 2017 

 3 Gjornupp-.doc 

fatlaðra?	Eða	fordómar	gagnvart	hommum	og	lesbíum	og	mismunun	þeirra?	Og	er	
yfirleitt	hægt	að	bera	saman	ólíkar	gerðir	mismununar	og	fordóma?	
	
Hins	vegar	urðum	við	tiltölulega	fljótlega	sammála	um	að	breyta	nafninu	á	námskeið-
inu	úr	Curriculum	and	Instruction	607,	Media	and	Anti-Racist	Pedagogies,	og	skrá	
okkur	sem	stúdentahreyfinguna	Coalition	607,	Samfylkingu	númer	607,	og	undir	því	
heiti	varð	námskeiðið	þekkt	meðal	femínískra	og	annarra	róttækra	uppeldisfræðinga	
(Ellsworth	1989).	Þessi	skráning	gegndi	líka	því	hlutverki	að	við	gætum	skráð	
götuleikhúsið	og	myndvarpagjörninginn	sem	atburð	á	vegum	stúdenta	en	ekki	
háskólans	en	þess	þurfti	vegna	þess	á	hvaða	vettvangi	þessir	atburðir	áttu	sér	stað.	
	
Við	sem	völdum	myndvarpagjörninginn	völdum	leið	sem	var	okkur	örugg.	Í	þessum	
hópi	voru	bandarískir	og	erlendir	stúdentar	frá	ríkum	löndum	í	Asíu	og	Atlantshafi	sem	
fannst	götuleikhús	ekki	vera	form	sem	væri	öruggt	fyrir	sig.	Því	að	í	raun	var	það	ekki	
sagan	sem	leikhúsið	setti	á	svið,	saga	um	útilokun	og	baráttu	stúdenta	úr	
minnihlutahópum	heldur	dýnamíkin	í	hópnum	sem	olli	klofningnum	í	fleiri	en	eitt	
prójekt.	E.t.v.	hefðum	við	líka	misst	hluta	af	þeim	forréttindum	sem	við	höfum	
gagnvart	bandarískum	minnihlutahópum	ef	við	hefðum	tekið	þátt	í	götuleikhúsinu	
sem	var	sett	upp,	að	einhverju	leyti	á	bæði	hagnýtum	og	pólítískum	forsendum	
annarra	en	okkar.	En	við	sem	sé	fórum	niður	í	bæ	með	myndvarpa	og	vörpuðum	þar	
upp	myndum	og	fullyrðingum	og	buðum	vegfarendum	að	skrifa	á	glærurnar.	M.a.	
vörpuðum	við	upp	á	vegginn	stefnu	háskólans	úr	Madisonáætluninni	með	athuga-
semdum	og	buðum	vegfarendum	að	skrifa	sínar.	Nokkur	hópur	fólks	safnaðist	saman	
en	flestir	stóðu	stutt	við;	það	voru	aðallega	vinir	okkar	sem	voru	þarna	alla	þessa	
klukkustund	sem	við	dvöldum	þarna.	Það	sem	einkenndi	okkur	sem	settum	upp	
myndvarpagjörninginn	var	e.t.v.	tilraun	til	að	nýta	sér	póststrúktúralískar	hugmyndir	
um	táknun,	þ.e.	að	stilla	upp	táknum	og	láta	þau	tala.	En	sjálfur	tók	ég	held	ég	þátt	í	
myndvarpagjörningnum	fremur	en	leikhúsinu	af	þessum	ástæðum	sem	ég	hef	þegar	
greint:	mér	fannst	ég	vera	meira	gerandi	heldur	en	ég	hefði	orðið	í	leikhúsinu.	
	
Ég	rek	ekki	söguna	frá	Madison	lengra	en	vil	geta	þess	hvernig	ég	vann	úr	þessu	með	
aðferðum	þekkingarfræðilegrar	orðræðurýni	sem	er	tilraun	til	að	þýða	hugtakið	
epistemic	reflexivity.	Ég	vann	úr	þessu	meðal	annars	með	því	að	skrifa	ráðstefnuerindi	
sem	síðar	birtist	sem	grein	þar	sem	ég	tengdi	saman	þátttöku	mína	í	Coalition	607,	
áhuga	á	femínisma	og	raunar	nám	í	honum	í	Wisconsinháskóla	bæði	í	þessu	
námskeiði	og	á	öðrum	vettvangi,	íslenska	Kvennalistann	sem	átti	á	þessum	árum	sitt	
blómaskeið,	eigin	kennslu	sem	aðstoðarkennari	og	pólítíska	afstöðu	gagnvart	
náttúruvernd	(Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	1994).	Ég	tengdi	þetta	saman	með	því	að	
skoða	afstöðu	mína	gagnvart	þeim	þrástefjum	orðræðunnar	sem	höfðu	mest	vægi	á	
hverjum	vettvangi.	Í	Coalition	607	snerist	orðræðan	í	hag	þeim	sem	höfðu	sjálfir	
reynslu	af	kynþáttamismunun	—	a.m.k.	að	því	er	mér	og	fleirum	fannst	—	en	
femínismi	var	aftur	á	móti	sú	afstaða	sem	birtist	sterkast	í	því	sem	átti	að	lesa.	Ég	
skoðaði	líka	í	sama	samhengi	tilraunir	mínar	til	að	nota	femínisma	við	að	kenna	
kennaranemum	sem	voru	í	vettvangsnámi,	tilraunir	sem	tókust	alls	ekki	vel	að	mínum	
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dómi.	Ennfremur	setti	ég	þetta	í	samhengi	við	þá	atburði	sem	urðu	haustið	1986	hér	á	
Íslandi	þegar	Reagan	og	Gorbachev	komu	í	heimsókn,	einmitt	þegar	ég	var	að	klára	
yfirferð	um	kalda	stríðið	með	nemendum	mínum	í	Menntaskólanum	við	Sund	í	
valgrein	í	alþjóðastjórnmálum.			
	
Þetta	varð	sem	sé	tilefni	heilmikillar	pólítískrar	sjálfskoðunar	á	því	hvernig	maður	
tengist	þekkingu	og	valdi	—	eða	ef	ég	nota	bourdieuísku	leiðina	—	þrástefjum	og	
sögulegum	löggildingarlögmálum	orðræðunnar	og	jafnframt	kennslufræðilegrar	
skoðunar	af	svipuðu	tæi	um	það	hvernig	maður	beitir	ýmsum	aðferðum	við	að	ná	
markmiðum	sem	maður	setur	sér.	Vitaskuld	hefðu	allir	kennarar	nýtt	sér	heimsókn	
Reagans	og	Gorbachevs	þótt	vissulega	séu	til	dæmi	um	kennara	sem	ekki	myndu	nýta	
sér	viðlíka	atburði	sem	koma	upp	í	hendurnar	á	þeim.	Það	sem	er	líkt	við	heimsókn	
þeirra	félaga	og	við	Coalition	607	er	kannski	ekki	nema	eitt:	nemendum	fannst	í	
báðum	tilvikum	þeir	vera	þátttakendur	í	eitthverju	alveg	sérstöku	og	það	hefur	ekki	
lítið	að	segja.		
	
Ef	við	skilgreinum	þekkingarfræðilega	orðræðurýni	stuttlega,	þá	má	segja	að	það	sé	
markmið	hennar	að	átta	sig	á	því	sem	er	þekkingarfræðilega	ómeðvitað,	hvort	sem	
það	er	einstaklingur	eða	akademísk	faggrein	sem	leitast	við	að	setja	sig	í	slíkt	
samhengi.	Þessi	tegund	rýnis	er	frábrugðin	annars	konar	rýni	og	annars	konar	íhugun	
á	a.m.k.	þrennan	hátt:	Í	fyrsta	lagi	er	það	ekki	einstaklingurinn	sjálfur	sem	sjónum	er	
beint	að	heldur	það	sem	er	félagslega	og	vitsmunalega	ómeðvitað	í	þeim	hugtökum	
og	aðferðum	sem	hann	notar.	Í	öðru	lagi	er	þekkingarfræðileg	orðræðurýni	í	rauninni	
ekki	einstaklingsiðja	enda	þótt	svo	einstaklingar	hljóti	auðvitað	stundum	að	hugsa	sitt	
einir	á	þessum	nótum	eins	og	ég	þóttist	gera	í	því	sem	ég	nefndi	áðan	pólítíska	
sjálfsskoðun.	Í	þriðja	lagi	er	það	ekki	markmiðið	að	ráðast	á	heldur	styrkja	þekkingar-
fræðilegar	stoðir	hinnar	akademísku	greinar	(sjá	Wacquant	1992).	Við	þetta	má	bæta	
mikilvægi	þess	að	rannsaka	samkeppni	um	menningarlegt	kapítal.	Slík	samkeppni	var	
klárlega	að	verki	innan	Coalition	607.	Með	orðalagi	Bourdieus	hafði	rasismi	og	reynsla	
af	honum	meira	kapítal	en	kúgun	feitra	sem	tæpast	fékk	viðurkenningu	sem	félagsleg	
eða	pólítísk	kúgun.	
	
Gjörningsuppeldisfræði		
Markmið	gjörningsuppeldisfræði	tel	ég	vera	að	trufla	það	sem	er	viðtekið,	eða	
business-as-usual	eins	og	Ellsworth	orðar	það,	ekki	að	fræða	eða	frelsa.	Að	því	leyti	
heppnaðist	„gjörningur“	Ellsworth	prýðilega	fyrir	a.m.k.	mig	—	enda	þótt	e.t.v.	sé	ég	
ekki	síður	„fróður“	og	„frelsaður“	eftir	það	námskeið	en	flest	ef	ekki	öll	önnur	sem	ég	
hef	tekið	þátt	í.	Aftur	á	móti	er	klárt	að	alþjóðastjórnmálanámskeiðið	í	MS	hafði	fyrst	
og	fremst	fróðleiksmarkmið	að	leiðarljósi.	„Truflunin“	kom	upp	í	hendurnar	á	mér	og	
var	markmiðum	námskeiðsins	þannig	séð	óviðkomandi.	
	
Í	sambandi	við	gjörningsuppeldisfræði	þarf	því	að	huga	að	tvennu:	annars	vegar	því	að	
skilgreina	hvað	er	það	sem	er	viðtekið	og	maður	vill	trufla	en	hins	vegar	aðferðum	eða	
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útgangspunktum	við	truflunina.	Spurningarnar	eru:	Hvað	vill	maður	trufla?	og	Hvernig	
vill	maður	trufla	það?		
	
Ef	ég	—	sem	kennari	eða	sem	þátttakandi	í	menntamálaumræðu	eða	í	samfélaginu	
öllu	—	vil	ákveða	hvað	á	að	trufla,	þá	tel	ég	að	orðræðugreining	og	greining	á	manns	
eigin	stöðu	gagnvart	þeim	löggildingarlögmálum	sem	maður	finnur	sé	það	sem	skiptir	
máli,	enda	þótt	maður	reyni	auðvitað	að	átta	sig	á	nemendunum	líka	og	þeirra	stöðu	
gagnvart	orðræðunni.	Hvaða	viðteknu	hugmyndir	vill	maður	fá	nemendur	(þátttak-
endur)	til	að	takast	á	við?	Eru	það	viðteknar	hugmyndir	í	menntasamfélaginu	eða	
samfélaginu	öllu?	Hver	er	eigin	staða	gagnvart	þeim	hugmyndum?	Vill	maður	fá	
nemendur	til	þess	að	takast	á	við	starf	sitt	—	eins	og	er	algengt	í	kennaranámi	með	
aðferðum	sem	bera	margvísleg	heiti	á	borð	við	reflective	teaching	og	life-history?	Í	
sjálfu	sér	greindu	þátttakendur	í	Coalition	607	ekki	orðræðu	heldur	tókust	á	við	
viðteknar	hugmyndir,	bæði	eigin	hugmyndir	og	annarra.	Af	því	að	kennarinn	setti	
námskeiðið	þannig	upp.	
	
Ég	lýsti	áðan	hvernig	Elizabeth	Ellsworth	kenndi	tiltekið	námskeið.	Nú	skal	ég	segja	
stuttlega	frá	hugmyndum	hennar	eins	og	hún	hefur	birt	þær.	Til	þess	nota	ég	einkum	
endursögn	af	sögu	hennar	um	Holocaustsafnið	í	Washington,	höfuðborg	Banda-
ríkjanna.	Ég	tek	fram	að	ég	hef	ekki	heimsótt	safnið	en	hreifst	svo	mjög	af	fyrirlestri	
hennar	á	ráðstefnu	fyrir	tæpum	tveimur	árum	(Ellsworth	1999)	um	uppeldisfræði	
safnsins	að	ég	bað	hana	að	senda	mér	erindið	sem	mun	birtast	einhvers	staðar	á	
næstunni	(sjá	einnig	Ellsworth	2005).	
	
Holocaustsýningin	segir	sögu	en	jafnframt	neitar	sýningin	áhorfandanum	um	það	sem	
Ellsworth	kallar	narrative	closure,	þ.e.	niðurstöðu	eða	lexíu.	Þetta	gerir	sýningin	með	
því	trufla	söguna	sem	hún	sjálf,	þ.e.	sýningin,	segir.	Hún	gerir	þetta	einnig	með	því	að	
hafa	ekki	sögulok,	með	því	að	hafa	mörg	lög	frásagnar	(e.	metacommunicative	layers)	
og	með	því	að	vísa	sífellt	til	takmarkana	þeirrar	sögu	sem	er	sögð	í	stíl	heimilda-
kvikmyndar,	vísa	sífellt	til	þess	að	það	sé	í	rauninni	ómögulegt	að	segja	söguna	af	
Holocaust	alla.	Það	er	ávarpið	til	áhorfanda/gests	í	safninu	sem	ákvarðar	þetta.	Dæmi	
um	þetta	eru	staðir	í	safninu	sem	eru	þannig	útbúnir	að	maður	geti	ekki	„innbyrt“	
allar	upplýsingarnar.	Þetta	verður	til	þess	að	maður	fær	á	tilfinninguna	að	maður	skilji	
alls	ekki.	
	
Þannig	eru	markmið	safnsins,	samkvæmt	því	sem	Ellsworth	tekur	fram:	að	neita	því	
að	um	venjuleg	orsaka-	og	afleiðingatengsl	geti	verið	að	ræða	þegar	fengist	er	við	
Holocaust	og	að	neita	að	taka	ákveðna,	siðferðilega	afstöðu	en	gera	fólk	þess	í	stað	
agndofa.		
	
En	getur	það	verið	uppeldisfræði	að	stuðla	að	því	að	maður	skilji	ekki?	Getur	þögn	
þátttakanda	(safngests	eða	nemanda)	verið	uppeldisfræðilegt	markmið?	–	Svarið	er	já	
ef	þögn	getur	kennt	manni	eitthvað	sem	kennslufræði	í	eiginlegum	skilningi	getur	
ekki.	Og	með	þögn	sinni	um	hvað	er	rétt	og	hvað	er	rangt	getur	uppeldisfræðingurinn	
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eða	kennarinn	—	í	þessu	tilviki	safnið	sjálft	—	viðurkennt	að	geta	ekki	átt	síðasta	
orðið.	Hið	sama	gildir	um	safngestinn	eða	nemandann:	Það	er	enginn	endanlegur	
skilningur.	
	
Það	er	reyndar	ekki	þögnin	sem	„kennir“	heldur	hið	uppeldislega	ávarp	sem	felst	í	
þeim	aðstæðum	sem	leiða	til	þagnar	sem	viðbragðs	gests.	Manni	er	boðið	að	verða	
vitni	að	einhverju	án	þess	að	vita	fyrirfram	hvert	það	leiðir	mann.	Þögnin	sem	
viðbragð	er	til	marks	um	efasemdir	um	skiptingu	í	þá	fyrirframgefnu	hópa	fórnar-
lamba,	glæpamanna	og	áhorfenda	sem	aðhöfðust	ekki.	Þetta	gerist	í	gegnum	samspil	
ávarps,	þekkingar	og	þess	að	verða	vitni	að	því	sem	sjá	má	í	safninu.	Þetta	er	eflaust	
ekki	ólíkt	því	sem	kann	að	eiga	sér	stað	eftir	átakaveður	eða	náttúruhamfarir	eða	
þegar	maður	hefur	séð	stórkostlegt	náttúruundur	eða	listaverk.	Maður	verður	
„flæktur	í“	(e.	implicated	in)	eitthvað	og	þögnin	er	til	marks	um	að	maður	sé	snortinn.	
En	það	sagði	manni	enginn	að	maður	ætti	að	verða	snortinn	eða	hvernig	snortinn.	
	
Ellsworth	fullyrðir	að	Holocaustsafnið	hljóti	að	fá	gestinn	til	að	finnast	til	ábyrgðar	
sem	einhvers	konar	viðbragðs,	ábyrgðar	sem	ekki	sé	fyrirfram	ákveðin	hver	sé	en	
komi	til	af	því	að	maður	flækist	í	málið	á	þann	hátt	sem	hér	er	reynt	að	lýsa.	Ábyrgðar	
sem	ekki	er	unnt	að	skilgreina	fyrirfram	vegna	þess	að	það	er	aldrei	unnt	að	þekkja	
eða	skilja	Holocaust.	En	þannig	er	þetta	með	skólastarf:	ég	get	aldrei	kennt	nemend-
um	það	sem	örugglega	skiptir	máli	fyrir	þá	þótt	ég	geti	(vonandi)	hjálpað	þeim	að	
læra.	
	
Uppeldisfræði	safnsins	er	þrauthugsuð.	Safnið	leggur	manni	ekki	upp	í	hendurnar	
skoðun	á	því	hvað	á	að	gera	eða	hvernig	þetta	hafi	verið	„í	raun	og	veru“	heldur	setur	
það	gestinn	í	þá	stöðu	að	honum	finnist	hann	ekki	vera	frjáls	að	því	að	gera	ekki	neitt.	
Safnið	þekkir	takmörk	eigin	kennslufræði:	það	getur	ekki	kennt	fólki	tiltekna	afstöðu	
en	leitast	engu	að	síður	við	að	hafa	áhrif	með	því	að	trufla	hið	viðtekna.	
	
Í	erindinu	notar	Ellsworth	hugtakið	ávarp	(e.	address)	sem	mun	ættað	úr	kvikmynda-
fræðum.	Hún	hefur	gert	grein	fyrir	því	í	bókinni	Teaching	Positions:	Difference,	
Pedagogy,	and	the	Power	of	Address	(1997).	Hún	fjallar	um	hvers	konar	ávarp	felst	í	
ólíkum	kennsluaðferðum	og	hvaða	saga	liggur	að	baki	því	ávarpi.	Dæmi	um	þetta	er	
samræða	(e.	dialogue)	sem	er	mjög	freistandi	form	af	því	að	það	lítur	lýðræðislega	út.	
Það	er	alls	ekki	neitt	óbrigðult	við	að	samræða	leiði	neitt	af	sér	annað	en	t.d.	
fyrirlestur	eða	sætisvinna;	samræða	er	ekki	í	eðli	sínu	lýðræðislegri	heldur	en	aðrar	
kennsluaðferðir	þótt	við	vildum	gjarna	trúa	því.	Það	er	ekki	víst	hún	snerti	okkur	á	
nokkurn	hátt	og	það	getur	verið	að	nemanda	finnist	hann	eða	hún	ávarpaður	á	þann	
hátt	að	honum	mislíki.	Samræða	tryggir	ekki	neitt	því	að	hún	þekkir	ekki	takmörk	sín	
heldur	verður	kennari	sem	notar	aðferðina	að	fást	við	takmarkanirnar	sjálfur	með	
nemendum	sínum,	tengsl	samræðu	við	þekkingu	og	vald,	þ.e.	orðræðurýna	aðferð	og	
innihald.		
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Ellsworth	leggur	til	að	við	könnum	aðferðir	okkar	með	hliðsjón	af	því	hvernig	litið	er	á	
nemandann:	Hver	heldur	aðferðin	að	nemandi	sé?	Hugtakið	ávarp	er	að	þessu	leyti	
ólíkt	hugtakinu	aðferð;	það	kallar	á	að	maður	skilgreini	betur	samband	og	samspil	
kennara,	nemenda	og	þeirrar	orðræðu	sem	við	erum	þátttakendur	í,	t.d.	námskrár-
orðræðu.	Eins	og	Ellsworth	(1999)	orðar	það:	„to	explore	how	curriculums	and	
teaching	practices	inivite	students	to	take	up,	or	readdress,	the	positions	offered	to	
them	within	networks	of	power	and	ways	of	knowing“	(mínar	undirstrikanir).	Er	
nemandi	ávarpaður	í	þeim	tilgangi	að	fá	hann	til	að	skilja	eitthvað	betur,	til	að	fallast	á	
það	sem	fyrir	er	—	eða	fer	fram	einhvers	konar	gjörningur	í	þeim	tilgangi	að	opna	það	
sem	er	mögulegt?	
	
Málstofan	og	samræðan	eru	e.t.v.	alls	ekki	ólíkar	gjörningsuppeldisfræði	sem	aðferð.	
Og	það	sem	er	ólíkt	þarf	ekki	að	vera	valdasamband	nemenda	og	kennara	því	að	það	
getur	verið	„gott“	í	málstofu	heldur	er	gjörningsuppeldisfræði	frábrugðin	hefðbund-
inni	málstofu	að	því	leyti	að	þá	er	krafan	um	að	ávarpið,	valdasambandið	sé	undir	
smásjá.	Í	góðri	málstofu	talar	maður	ekki	„niður“	til	nemenda	en	hafi	maður	það	
viðhorf	í	farteskinu	inn	í	málstofu	að	hlutverk	hennar	sé	að	einhverju	leyti	að	upplýsa	
nemendur	eða	frelsa	þá	frá	einhverju,	þá	hefur	ávarpið	aftur	á	móti	breyst	í	þá	átt.	
	
Ellsworth	segir	að	uppeldisfræði	og	kennsla	séu	gjörningur	(e.	performance)	þegar	
það	sem	við	gerum	verði	ekki	endurtekið.	Þannig	sé	t.d.	nánast	ómögulegt	að	leggja	
mælistiku	árangursmats	á	gjörninga	því	að	gjörningi	megi	ekki	vera	lokið	í	þeim	
skilningi	að	það	sé	skilgreint	lokamark	heldur	sé	tilgangurinn	sá	að	trufla	hið	viðtekna.	
Gjörningnum	sé	einungis	lokið	í	þeim	skilningi	að	þátttakandi	(kennari	eða	nemandi)	
hafi	tekist	á	við	stöðu	sína	á	þeim	vettvangi,	í	þeirri	orðræðu	sem	til	staðar	er	—	en	
kennarinn	eða	skólinn	sem	brautskráir	nemandann	ræður	því	ekki	hvort	hann	eða	hún	
breytti	einhverju	í	afstöðu	sinni	og	gerðum.	Og	það	er	markmið	að	ráða	því	ekki.	
	
Gjörningsuppeldisfræði:	Er	það	nú	eitthvað	nýtt?	
Ég	ætlaði	mér	að	kanna	betur	tengsl	ávarpshugtaksins	við	hugtakið	performativity	
eins	og	t.d.	Lyotard	(1984)	og	Butler	(1997)	nota	það	og	jafnvel	skoða	gagnrýni	Butler	
(1997)	á	Bourdieu	en	til	þess	gafst	nú	bara	ekki	tími	eða	rúm	og	svo	bara	fór	fyrir	mér	
eins	og	kennara	sem	langar	til	að	velta	fyrir	mér	hinum	hagnýtu	þáttum	en	ekki	
endilega	hinum	strangfræðilegum.	Genealógískur	uppruni	hugtaka	skiptir	vissulega	
máli	en	samt	er	það	samhengið	á	vettvangi	sem	ræður	því	hvaða	merkingu	hugtak	
hefur,	ef	það	hefur	þá	einhverja	merkingu.	
	
Þess	vegna	ætla	ég	að	lokum	að	fjalla	um	nokkrar	spurningar	sem	urðu	á	vegi	mínum	
og	varða	samanburð	á	gjörningsuppeldisfræði	og	þekkingarfræðilegri	orðræðurýni	við	
annað	starf	í	skólum,	hvort	sem	það	telst	vera	tiltölulega	hefðbundið	eða	tilheyra	
nýjungum.	
	
Hvað	hefur	gjörningsuppeldisfræði	t.d.	fram	yfir	hópefli	(e.	group	dynamics)?	Ég	
bregst	við	þessari	spurningu	og	svipuðum	spurningum	sem	koma	á	eftir	á	tvennan	
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hátt:	annars	vegar	með	því	að	taka	fram	að	það	er	ekki	tilgangur	minn	að	úthrópa	
neina	aðferð	af	því	að	hún	sé	lakari	en	gjörningsuppeldisfræðin	og	hins	vegar	á	þann	
hátt	að	tilgreina	hvað	gjörningsuppeldisfræði	hefur	samt	sem	áður	fram	yfir.	Hvað	
varðar	hópeflið,	þá	vaknaði	sú	spurning	hjá	mér	þegar	ég	var	þátttakandi	í	Coalition	
607	hvort	hér	væri	um	pólítískt	hópefli	að	ræða,	pólítískt	vegna	þess	að	við	spáðum	í	
pólítísk	og	söguleg	kerfi	þekkingar	og	valds	(„networks	of	power“	og	„ways	of	
knowing“,	eins	og	Ellsworth	orðar	það,	sjá	hér	ofar)	og	hópefli	af	því	að	fengumst	líka	
við	ágreining	sem	gat	ekki	annað	en	birst	sem	persónulegur	ágreiningur.	Að	tengja	
þátttökuna	í	Coalition	607	við	þekkingarfræðilega	orðræðurýni	var	eðlilegt	framhald	
þessarar	greiningar	um	pólítískt	hópefli	(Ingólfur	Ásgeir	Jóhannesson	1994)	—	en	um	
leið	vil	ég	taka	fram	hópefli	getur	tvímælalaust	verið	gagnlegt	í	pólítísku	starfi	jafnt	
sem	skólastarfi	af	því	það	kennir	manni	sitthvað	um	ágreining	og	samskipti.	
	
Næsta	spurning	er	Af	hverju	gjörningsuppeldisfræði	en	ekki	gæðastjórnun?	Ég	hlust-
aði	einu	sinni	á	kollega	minn	Ólaf	Jakobsson	flytja	erindi	um	gæðastjórnun	í	kennslu	
(Ólafur	Jakobsson	1995).	Hann	lýsti	því	hvernig	hann	breytti	námskeiðinu	á	þeim	15	
vikum	sem	önnin	stendur	með	hliðsjón	af	vilja	nemenda.	Hann	gaf	þeim	sem	sé	
eitthvað	að	segja	um	innihald,	aðferðir	og	námsmat,	hafi	ég	skilið	rétt,	steig	spor	til	
hliðar	úr	„valdastóli“	og	notaði	til	þess	tiltekna	aðferð	sem	ég	hygg	að	hann	hafi	í	
leiðinni	ætlast	til	þess	að	nemendur	lærðu	eitthvað	um.	Ef	þetta	hefur	borið	árangur	
hjá	honum	þá	er	það	örugglega	vegna	þess	að	hann	spáði	í	ávarpið,	hann	spáði	í	
tengsl	milli	nemenda	og	kennara,	var	tilbúinn	til	að	breyta,	rétt	eins	og	sá	eða	sú	sem	
beitir	gjörningsuppeldisfræði.	Munurinn	liggur	hins	vegar	í	því	að	gæðastjórnun	sem	
fyrirbrigði	er	svo	nátengd	hugmyndinni	um	framfarir	að	hún	sem	aðferð	gerir	ráð	fyrir	
niðurstöðu	sem	sé	betri	en	það	sem	var;	hún	gerir	ráð	fyrir	einhvers	konar	sögulokum	
(það	er	narrative	closure),	jafnvel	þótt	hún	sjálf	sé	ferli	sem	getur	hæglega	truflað	
viðtekna	kennsluhætti.	Meginveikleiki	gæðastjórnunar	sem	leiðar	til	að	trufla	hið	
viðtekna	felst	samt	ekki	í	þessum	takmörkunum	sem	ég	hef	tæpt	á	heldur	í	því	að	hún	
hefur	ekki	þá	pólítísku	eða	þekkingarfræðilegu	skírskotun	sem	gjörningsuppeldis-
fræðin,	sem	ég	hef	hér	rætt	um,	hefur.		
	
Næsta	spurning	sem	varð	á	vegi	mínum	er	hvort	það	að	segja	sögu	sé	gjörningur.	
Trufla	ég	t.d.	eitthvað	með	því	að	segja	þessa	sögu	hér	í	dag.	Hvort	saga	er	gjörningur	
fer	oft	talsvert	eftir	því	hvernig	maður	segir	söguna.	Og	ég	er	ekki	viss	um	að	ég	hafi	
sagt	þessa	sögu	hér	í	dag	þannig	að	hún	snerti	ykkur.	Þess	vegna	þori	ég	ekki	annað	en	
setja	fleiri	punkta	aftan	við	söguna,	segja	ykkur	hana	með	einhvers	konar	sögulokum,	
með	því	að	ræða	fleiri	spurningar	af	því	tæi	sem	ég	ræði	nú.	
	
Eru	einhver	skilyrði	sem	uppeldisfræði	þarf	að	uppfylla	til	að	teljast	gjörningsuppeldis-
fræði?	Getur	verið	að	gjörningsuppeldisfræði	leynist	innan	um	það	sem	við	gerum	
dags	daglega?	Markmið	mitt	er	ekki	að	af-skilgreina	góða	hluti	í	kennslu	heldur	að	
auka	þá	truflun	sem	kennslan	veldur	á	hinu	viðtekna.	Er	þá	hvers	konar	truflun	á	því	
sem	er	viðtekið	gjörningsuppeldisfræði?	Kannski.	
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Hvað	vill	maður	trufla?	Hvernig	vill	maður	trufla	það?	Er	til	einhver	kennslufræði	sem	
gerir	manni	kleift	að	ná	þessum	markmiðum	meðal	háskólanema?	Hvað	um	ef	
nemendur	fá	að	velja	sér	námsmatsaðferð?	Er	nóg	að	trufla?	Vill	maður	ekki	byggja	
upp	andstöðu	við	ríkjandi	kúgunar-	og	misréttiskerfi	í	landinu	og	heiminum?	Það	er	
kannski	einmitt	í	skólastarfi	sem	maður	hefur	ekki	möguleika	til	þess	að	byggja	upp	
andstöðu	á	hefðbundinn	hátt.	Gjörningsuppeldisfræði	að	vissu	leyti	færir	nemendum	
tæki	til	þess	arna;	hún	hvetur	á	óbeinan	hátt.	En	nemanda	er	alls	ekki	sagt	hvaða	
afstöðu	hann	eða	hún	skuli	taka.	
	
Ég	kenni	námskrárfræði	og	sambærileg	námskeið	í	kennaranámi.	Í	þessari	kennslu	er	
ég	sérlega	upptekinn	af	hugtakanámi	og	því	að	kenna	nemendum	vinnubrögð	en	ekki	
endilega	af	því	að	opna	fyrir	hvað	sem	er.	Kemur	sú	hugsun,	sem	ég	hef	kynnt	hér	í	
dag	til	með	að	hafa	einhver	áhrif	á	þá	kennslu?	Ekki	mikil	en	kannski	þau	vaxi	eftir	að	
hafa	tekið	saman	þessi	orð.	Mér	hefur	alltaf	fundist	að	það	þyrfti	að	vera	
kennslufræðileg	réttlæting	á	þeim	aðferðum	og	því	sjónarhorni	sem	valið	er	á	tiltekið	
námskeið,	ekki	pólítísk	nálgun	einvörðungu.	Samt	er	auðvitað	til	aðalnámskrá	fyrir	
þrjú	skólastig	sem	gefur	manni	góða	möguleika	á	að	finna	pólítísk	markmið	sem	
maður	sættir	sig	við,	rétt	eins	og	Ellsworth	gat	notað	Madisonáætlunina	til	að	
rökstyðja	Coalition	607.	Hugmyndafræði	gjörningsuppeldisfræðinnar	er	meira	
kennslufræðileg	röksemdafærsla	en	pólítísk.		
	
Ef	kennari	ræður	ekki	við	að	setja	upp	gjörning	og	trufla	þannig	hið	viðtekna,	þá	getur	
maður	e.t.v.	sett	upp	þær	aðstæður	að	nemendur	séu	að	taka	þátt	í	einhverju	
sérstöku.	Einnig	getur	kennari	pælt	í	því	ávarpi	sem	hann	eða	hún	beitir	og	hvernig	
það	flytur	með	sér	ákveðnar	sögulegar	og	þekkingarfræðilegar	forsendur.	Umfram	allt	
gerir	gjörningsuppeldisfræði	sömu	kröfu	til	kennara	og	Holocaustsafnið,	hver	sem	
formleg	menntun	kennarans	er,	þ.e.	að	hann	eða	hún	skilji	og	skilgreini	takmarkanir	
þeirrar	kennslufræði	sem	beitt	er.	
	
Tileinkun	
Fyrirlesturinn	er	haldinn	til	minningar	um	Mimi	Orner	sem	var	aðstoðarkennari	hjá	
Ellsworth	þegar	ég	kynntist	henni.	Við	vorum	bæði	þátttakendur	í	Coalition	607	vorið	
1988.	Mimi	lést	í	nóvember	2000	—	þegar	ég	var	að	taka	saman	fyrstu	hugmyndir	um	
þetta	rabb	—	eftir	meira	en	tveggja	ára	baráttu	við	krabbamein.	(Sjá	Orner	1992.)	
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