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1. Heimspekingur mætir í kennslu 

Árið var 1996. Ég var nýkominn heim frá Belgíu eftir að hafa lokið meistaranámi í heimspeki 

þegar ég sá auglýsingu í dagblaði. Auglýst var eftir kennurum eða leiðbeinendum til þess að kenna 

á námskeiðum til undirbúnings borgaralegum fermingum. Ég hafði heyrt þessi orð borgaraleg 

ferming, en vissi í raun ekki út á hvað málið snérist. Samtökin sem auglýstu kölluðust Siðmennt 

og byggðu starf sitt á húmanisma. Ég vissi afskaplega lítið um samtökin Siðmennt en 

húmanismanum hafði ég kynnst í námi mínu með lestri á textum eftir ýmsa lykilhugsuði 

húmanismans.  

Mér datt í hug að þarna gæti menntun mín og reynsla mögulega nýst. Ég ákvað að hringja og 

kanna málið nánar. Áður en langt um leið var ég mættur á kynningarfund og eitt leiddi af öðru. Ég 

var einn af þeim sem var ráðinn.  

Námskeiðið sem ég var um það bil að fara að kenna stóð yfir í þrjá mánuði og var sótt af 

unglingum á fjórtánda ári.  Unglingum sem af einhverjum ástæðum vildu ekki fermast kirkjulega, 

en vildu samt gera eitthvað sem valkost við kirkjulegar fermingar. Það hefur lengi tíðkast víða um 

heim að unglingsárunum sé fagnað með einhverjum hætti. Borgaraleg ferming er ein leið til þess 

að fagna unglingsárunum og stendur ungmennum til boða hér á landi og í nokkrum öðrum löndum. 

Borgaralegar fermingar og námskeiðin fyrir þau hófust árið 1989 en þegar hér var komið sögu, 

árið 1996 var ákveðið að breyta fyrirkomulagi námskeiðanna. Við vorum nokkur í 

undirbúningshópi fyrir þetta breytta fyrirkomulag fermingarnámskeiðanna sem fólst fyrst og 

fremst í því að nú yrðu fastir umsjónarkennarar eða leiðbeinendur með hvern hóp í stað einstakra 

fyrirlesara áður sem höfðu komið með sitt innlegg. Við sem skipuðum undirbúningshópinn lögðum 

línur um þemu sem yrðu tekin fyrir í hverjum tíma. Meginmarkmið húmanískrar menntunar sem 

er að efla virka og gagnrýna hugsun unga fólksins var í öndvegi og átti eftir að liggja sem rauður 

þráður í gegnum allt fræðslustarfið allt til ársins 2020. 

Ekki man ég hvernig mín fyrsta kennslustund var, en nokkrar minningar, flestar frekar óljósar 

hef ég af þessu fyrsta námskeiði sem var upphafið að mínum kennsluferli. Ég hafði bakgrunn úr 

heimspeki og því lá beinast við að hvetja börnin til heimspekilegrar samræðu og gagnrýninnar 

ígrundunar um viðfangsefni hvers tíma, rétt eins og algengt er þar sem húmanísk menntun á sér 

stað. Börnin tóku því vel sem verið var að gera og ég varð reynslumeiri kennari með hverjum 

tímanum sem leið.  Þegar ég hafði lokið að kenna mitt fyrsta námskeið vorið 1997 var ég staðráðinn 

í að halda áfram árið eftir og árið þar á eftir og þegar þetta er skrifað hef ég kennt á 
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fermingarnámskeiðum Siðmenntar í 24 ár. Fyrstu tvö árin sem ég kenndi á námskeiðunum vorum 

við nokkur sem skiptum á milli okkar kennslunni. Árið 1999 höfðu aðrir umsjónarkennarar látið 

af störfum og bar ég þá einn ábyrgð á allri kennslu og fræðslustarfinu. Ég fékk til liðs við mig einn 

til þrjá gestakennara á hverju ári til að koma með fræðsluinnlegg einu sinni í hvern hóp.  

Ýmislegt hefur breyst og annað ekki. Börnin eru sjálfum sér lík, enda er manneskjan alltaf 

manneskja og breytist ekki svo mikið þrátt fyrir ýmsar samfélags- og tæknibreytingar. Kennarar 

sem nálgast nemendur sína með opnu hugarfari gera sér grein fyrir því að þeir kenna ekki eingöngu 

nemendum sínum heldur læra þeir einnig margt af nemendum. Þannig hef ég þroskast sem kennari, 

lært af reynslunni og orðið öruggari á því hvernig ég næ fram markmiðum húmanískrar 

menntahugsjónar. Færni mín í að virkja gagnrýna og skapandi hugsun barnanna og leiða samræður 

með spurningum, hugsanatilraunum, leikjum og æfingum hefur tekið verulegum framförum með 

árunum. Það er þeim fjölmörgu nemendum sem sótt hafa námskeiðin að þakka hver ég er sem 

kennari.  

Á öllum þessum árum hef ég mótað hugmynd mína um húmaníska menntun (e. Humanistic 

Education) sem ég hef kynnt víða, bæði hérlendis og erlendis s.s. á Ítalíu, Bandaríkjunum og í 

Hollandi. En hvað er húmanísk menntun og hverjar eru þær hugsjónir sem hinn húmaníski kennari 

vinnur eftir? Þó áherslur kunni að vera mismunandi hjá einstaka kennurum sem kenna sig við 

húmanisma þá eiga þeir það sameiginlegt að vilja efla mennskuna, bæta hugsanavenjur barnanna, 

siðvit, vísindalegan þankagang og leita með þeim hins góða lífs. Hér á eftir fer hugmynd mín um 

húmaníska menntun, en fyrst, hver er hugmynd mín um húmanisma?1 

2. Húmanisminn 

Húmanismi er veraldleg lífsskoðun en lífsskoðun getur bæði verið trúarleg og veraldleg. Með 

lífsskoðun er átt við, svo vitnað sé í skilgreiningu Brynjólfs Bjarnasonar á hugtakinu, „þær 

hugmyndir, er menn gera sér um tilgang mannlegs lífs, um stöðu mannsins í tilverunni og það 

viðhorf til lífsins, sem grundvallað er á þessum forsendum”.2 

Húmanisminn hefur sem viðfangsefni sitt manninn, umhverfi hans og lífsskilyrði og það er 

ekki ofsagt að í raun er lífið sjálft viðfangsefni húmanismans. Við skulum skoða nokkra 

 
1 Hugmynd mín um húmanisma hefur áður birst í forspjalli að íslenskri þýðingu á bók Richard Normans Um húmanisma, 

(Ormstunga 2012). Hér hef ég gert smávægilegar breytingar á textanum. 
2 Brynjólfur Bjarnason, „Svar við spurningu um lífsskoðun“, Lögmál og frelsi (Heimskringla 1970), s. 147. Þess má geta að 

Brynjólfur var dæmdur fyrir guðlast árið 1925. 
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meginþætti húmanismans, en þessir þættir eru gagnrýnin hugsun, rökræðan, siðferðileg heilindi og 

mannréttindi og gott líf. 

2.1 Að hugsa gagnrýnið 

Hugmyndir húmanista um gerð veruleikans má rekja allt aftur til forngrískra heimspekinga. 

Heimspekingurinn Þales sem jafnan er talinn upphafsmaður vestrænnar heimspeki var umhugað 

um það úr hverju heimurinn væri gerður. Rétt eins og margir aðrir forngrískir heimspekingar leitaði 

hann ekki svara með vísun í trúarbrögð eða kennivald heldur lagði áherslu á mikilvægi þess að 

menn beittu skynsemi sinni og sjálfstæðri hugsun. Það sem húmanistar nútímans hafa sótt til 

forngrísku heimspekinganna er einmitt mikilvægi þess að beita sjálfstæðri og gagnrýninni hugsun. 

Þau sem hafa haldið á lofti merkjum gagnrýninnar hugsunar í rás sögunnar hafa oft þurft að mæta 

andstöðu samborgara sinna og valdhafa. Hlutskipti Sókratesar, sem dæmdur var til dauða af 

yfirvöldum í Aþenu, er þekkt dæmi um slíkt. Gagnrýnin hugsun hefur sjaldnast verið vinsæl hjá 

þeim sem telja sig hafa höndlað sannleikann, hvort sem það eru veraldleg yfirvöld eða trúarleg. 

Gagnrýnin hugsun á það til að grafa undan völdum þeirra sem þau hafa og þeim „sannleika“ sem 

haldið hefur verið að fólki, enda er það meginhlutverk hennar að komast að því sem er satt, rétt og 

gott.  

Árið 1784 birti heimspekingurinn Immanuel Kant tímamótagrein sem kallaðist „Svar við 

spurningunni: „Hvað er upplýsing?“ Í grein þessari brýnir Kant fyrir fólki mikilvægi þess að hugsa 

gagnrýnið og sjálfstætt. Hann segir m.a. „hafðu hugrekki til þess að nota þitt eigið hyggjuvit!“3  

Og síðar segir Kant:  

Það er svo þægilegt að vera ósjálfráða. Ef ég á bók sem hefur vit fyrir mér, sálusorgara sem 

tekur á sig samviskukvalir mínar, lækni sem ákveður matarræði mitt o.s.frv., þá þarf ég 

vitanlega ekkert að leggja mig fram sjálfur. Ég þarf ekki að hugsa, ef ég get borgað4 

 

Það er ekki bara að þægindahyggjan sé ástæða þess að skortur sé á virkri og gagnrýninni hugsun 

að mati Kants heldur einnig boð þeirra sem fara með völdin. Hann segir eftirfarandi kveða við úr 

öllum áttum:  

 
3 Immanuel Kant, „Svar við spurningunni: Hvað er upplýsing?“, Skírnir, tímarit hins íslenska bókmenntafélags (Hið íslenzka 

bókmenntafélag, haust 1993), s. 379. 
4 Sama rit, s. 379. 
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„rökræðið ekki.“ Liðsforinginn segir: „rökræðið ekki, heldur gerið æfingarnar.“ 

Fjármálaráðherrann segir: „rökræðið ekki, heldur borgið.“ Presturinn segir: „rökræðið 

ekki, heldur trúið”,5 

 

Með húmanismanum er lagt á brattann í baráttunni gegn þessari „leti og ragmennsku“ sem bælir 

niður gagnrýna hugsun og rökræðu, svo vísað sé til orða Kants annars staðar í textanum. 

Íslendingar hafa ekki farið varhluta af þessum skorti á gagnrýninni hugsun. Skemmst er að minnast 

bankahrunsins árið 2008, en í Viðauka 1 við skýrslu Rannsóknarnefndar Alþingis, þar sem leitað 

var skýringa á bankahruninu kemur fram að ein af orsökum falls bankanna var skortur á 

gagnrýninni hugsun.6  

Ýmsir fjölmiðlar og samfélagsmiðlar bera ýmislegt á borð fyrir almenning gagnrýnislaust á 

hverjum degi. Ósjaldan er gert mikið úr fréttum af álfum, draugum, huldufólki, geimverum og 

fólki sem telur að skottulækningar taki fram hefðbundinni læknisfræði, sem byggir á vísindum, að 

ógleymdum guði og trúarlegum „kraftaverkum“. Öllu þessu er síðan teflt fram eins og hverri 

annarri óyggjandi staðreynd án nokkurrar gagnrýninnar ígrundunar. Falsfréttir er hugtak sem 

heyrist æ oftar í nútímasamfélagi og algengt er að tilraunir séu gerðar til að sannfæra almenning 

um eitthvað sem ekki á við rök að styðjast.   

Víða í skólastarfi hefur þess beinlíns verið krafist að gagnrýni á óviðeigandi hefðir sé kveðin 

niður. Þrælar hefðanna hafa haft hátt og spyrnt við fótum þegar trúboð í skólum hefur verið 

gagnrýnt og sagt trúboðið eðlilegt vegna þess að skólastarf hafi „alltaf verið svona“. Það væri 

eitthvað skrítið ef við gerðum aðeins það „sem hefur alltaf verið“. Að fylgja hefðum og venjum í 

blindni er ein birtingarmynd ósjálfstæðrar og gagnrýnislausrar hugsunar. John Stuart Mill, enn 

einn áhrifavaldur á hugmyndafræði húmanismans, komst vel að orði þegar hann sagði: „Harðstjórn 

vanans er hvarvetna höfuðhindrun mannlegra framfara.“7 

Húmanistar hvetja til gagnrýninnar hugsunar, þ.e. hugsunar sem leggur til hliðar persónulega 

hagsmuni þeirra sem í hlut eiga og tekur til vandlegrar athugunar þau sjónarmið sem koma fram 

hverju sinni, ígrundar forsendur og rök áður en afstaða er tekin.  

 
5 Sama rit, s. 380-381. 
6 Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal, Kristín Ástgeirsdóttir, „Viðauki 1: Siðferði og starfshættir í tengslum við fall íslensku 

bankanna 2008“, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir atburðir, 8. bindi (Rannsóknarnefnd Alþingis 

2010). 
7 John Stuart Mill, Frelsið, þýðendur Jón Hnefill Aðalsteinsson og Þorsteinn Gylfason (Hið íslenzka bókmenntafélag 1978), s. 

132. 



 8 

2.2 Rökræðan 

Rökræðan er leið til þess að komast að því sem er satt og rétt. Í rökræðunni mætast ólík sjónarmið. 

Þeir sem rökræða vega og meta sjónarmið og þau rök sem búa að baki hverju sinni. Ef sýnt þykir 

að rök standist ekki er ekkert sjálfsagðara en að falla frá því sem áður var talið gott og gilt. 

Sambærileg sjónarmið eru ráðandi í vísindum og fræðum þar sem þekkingu fleygir fram. John 

Stuart Mill lagði mikla áherslu á að framfarir í mannlegu samfélagi yrðu fyrir „frjálsar og jafnar 

umræður.“8 

Rökræðan hefur átt erfitt uppdráttar hér á landi og í stað hennar hefur kappræðan verið 

fyrirferðarmikil. Með kappræðunni er ekki markmiðið að komast að því sem er satt og rétt heldur 

er markmiðið að sigra þann sem kapprætt er við. Er þá í engu skeytt um hugtök eins og sannleika 

og réttlæti. Sú umræðuhefð sem hefur tíðkast t.d. á Alþingi Íslendinga ber merki kappræðunnar 

fyrst og fremst. Í áðurnefndri skýrslu rannsóknarnefndar Alþingis er vakin athygli á þessu:  

Markmið rökræðu er að lýsa upp málefni; því verður hún að byggjast á upplýsingum um 

staðreyndir mála og sá sem stundar rökræðu af heilindum leitast við að hafa það sem 

sannara reynist. Gildi stjórnmálarökræðunnar er meðal annars fólgið í því að láta andstæð 

sjónarmið takast á og það er hlutverk stjórnarandstöðu að láta reyna á málflutning 

stjórnarliða til að skerpa röksemdir. Íslensk stjórnmál hafa ekki náð að þroskast í samræmi 

við þessa hugsjón lýðræðisins. Þau hafa þvert á móti oft einkennst af kappræðu og átökum 

þar sem markmiðið er að sigra andstæðinginn og sannfæra áheyrendur, burtséð frá því 

hvort það þjóni best almannahagsmunum og sé í samræmi við bestu upplýsingar.9 

Það er húmanistum afar mikilvægt að víkja sér ekki undan í sannleiksleitinni og að ætíð beri að 

viðhafa heiðarleika og sanngirni í samskiptum við náungann. Rökræðan, þar sem menn lúta hinum 

bestu rökum, skipar þar veigamikinn sess og á einkar brýnt erindi í íslenskt samfélag, ekki síst um 

þessar mundir þar sem traust almennings til stjórnmálamanna er talið hafa farið þverrandi. 

2.3 Siðferðileg heilindi og mannréttindi 

Glöggt má sjá að rökræðan vísar til siðferðilegra heilinda en siðfræðin og siðferðileg heilindi eru 

húmanismanum afar mikilvæg. Á degi hverjum megum við eiga von á því að eitthvað sem orkar 

tvímælis siðferðilega verði á vegi okkar. Ekki þarf annað en að skoða fjölmiðla til að komast að 

því að stór hluti daglegs lífs felst í því að fást við siðferði. Samskipti okkar við annað fólk, lífsstíll 

 
8 Sama rit, s. 46. 
9 Vilhjálmur Árnason, Salvör Nordal, Kristín Ástgeirsdóttir, Aðdragandi og orsakir falls íslensku bankanna 2008 og tengdir 

atburðir, 8. bindi, s. 179. 
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okkar, viðhorf og afstaðan til eigin lífs og annarra hafa siðferðilegt inntak sem við komumst ekki 

hjá að taka afstöðu til. 

Siðfræðin, þ.e. sú grein sem fæst við siðferðið gegnir veigamiklu hlutverki í húmanismanum. 

Siðferðið er hluti af þeim veruleika sem umlykur allar manneskjur og engin kemst undan og það 

getur verið gott eða slæmt. Páll Skúlason prófessor lýsir siðferðinu á svohljóðandi hátt: 

Siðferðið er ákaflega misjafnt: gott eða vont, þroskað eða vanþroskað, einfalt eða flókið. 

Auk þess er það í rauninni ekki eitt heldur margt. Við tölum um siðferði ákveðins 

einstaklings, siðferði ákveðins hóps, siðferði þjóðar; svo má tala um siðferði fólks til forna, 

siðferði Vesturlandabúa, siðferði kristinna manna, siðferði í opinberu lífi, siðferði í 

einkalífi og svo mætti lengi telja.10 

Það er útbreiddur misskilningur að gott siðferði hafi eitthvað með guð og boð hans og bönn að 

gera. Það þarf engan guð til þess að gera sér grein fyrir góðu siðferði og slæmu. Siðferðinu hefur 

verið svipað til tungumálsins. Við tjáum okkur með tungumáli, en gerum það misvel og erum 

misjafnlega vel að okkur í málfræði. Svipuðu máli gegnir um siðferðið. Siðferðið er ekki ósvipað 

tungumálinu að því leyti að það má alltaf bæta og fegra og reglurnar sem farið er eftir eru ekki 

alltaf skýrar.11 

John Stuart Mill hélt því fram að siðferðilegur styrkur ætti það sammerkt með vöðvastyrk að 

eflast aðeins við þjálfun.12 Hvort sem siðferðinu er líkt við tungumál eða vöðvastyrk þá er ljóst að 

siðferðið má ávallt bæta, og þjálfa má viðbrögð við siðferðisvanda með markvissri ígrundun og 

rökræðum. 

Stundum er því haldið fram að siðferðið sé smekksatriði hvers og eins og engan veginn sé 

hægt að segja til um það hver hafi rétt fyrir sér þegar um siðferðileg álitamál er að ræða. Richard 

Norman tekur á þessum vanda í bók sinni Um húmanisma13 og ítrekar það réttilega að siðferðið er 

alls ekki smekksatriði heldur eru til gildi sem eru sammannleg. Án þessara sammannlegu gilda 

væri samfélag manna afskaplega dapurlegt. Það er einmitt á slíkum gildum sem mannréttindin eru 

byggð á. Baráttan fyrir mannréttindum er ein meginbaráttan sem húmanistar um allan heim heyja. 

Sjónarmið húmanista endurspeglast einkar vel í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá 

árinu 1948, samanber fyrstu tvær greinarnar:  

 
10 Páll Skúlason, Siðfræði, um erfiðleika í siðfræði og forsendur ákvarðana (Rannsóknarstofnun í siðfræði 1990), s. 19. 
11 Þetta sjónarmið hefur komið fram hjá Páli Skúlasyni í „Hvað er siðfræði“, Pælingar (Ergó 1987) og einnig hjá Hugh LaFollette 

í Ethics in Practice (Blackwell Publishing 2007). 
12 John Stuart Mill, Frelsið, bls. 115. 
13 Richard Norman, Um húmanisma, Þýðandi Reynir Harðarson (Ormstunga 2012). 
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Allir eru bornir frjálsir og jafnir. Allir eru gæddir skynsemi og samvisku og við eigum að 

koma fram hvert við annað af virðingu.14  

Allir hafa sömu réttindi óháð kynþætti, litarhætti, kynferði, tungu, trú, 

stjórnmálaskoðunum eða öðrum skoðunum.15 

2.4 Gott líf 

Franski rithöfundurinn Albert Camus lýsir skemmtilega hlutskipti mannsins í bók sinni Goðsögnin 

um Sísyfos sem rímar vel við afstöðu húmanista.16 Hann segir frá Sísyfos, gríska konungnum í 

Korinþu sem óhlýðnast hafði guðunum. Í refsingarskyni var honum gert að velta steini upp fjall 

og um leið og hann hafði náð toppnum valt steinninn jafnharðan niður og hann varð að hefja starfið 

að nýju. Þannig átti Sísyfos að hafa verið dæmdur til þess að vinna tilgangslaust starf endalaust. 

En Camus benti á að líta má hlutina öðrum augum og undir það hafa húmanistar tekið. Hlutskipti 

Sísyfosar er í engu frábrugðið hversdagslegu hlutskipti fólks, segir Camus, sem túlka má sem 

tilgangslaust. Hver og einn hefur ákveðnar byrðar að bera og endurtekningin er hluti lífsins. Ef við 

getum séð Sísyfos fyrir okkur óhamingjusaman þá getum við líka séð hann fyrir okkur 

hamingjusaman. Þannig skiptast á skin og skúrir í lífinu. Camus bendir okkur á að lífið sem slíkt 

hefur ekki annan tilgang en þann sem sérhver einstaklingur gefur lífi sínu. Þessu sjónarhorni hafa 

húmanistar fagnað þar sem þeir leggja áherslu á að lífið er ekkert annað er stundin á milli fæðingar 

og andláts í heimi þar sem guð er ekki til eða í það minnsta ekki verði gert ráð fyrir tilvist hans. 

Það kemur því í hlut hvers og eins að lifa lífi sínu til fulls og finna því merkingu og tilgang. 

Maðurinn er það sem hann gerir úr sér við þær aðstæður sem hann býr við eins og 

heimspekingurinn Jean-Paul Sartre benti á. 

Það er ekki bara til tilvistarheimspekinnar sem húmanistar hafa sótt hugmyndir sínar þegar 

gott líf er annars vegar. John Stuart Mill hefur þar haft veruleg áhrif með frelsis- og 

hamingjuhugmyndum sínum. Frelsið leggur mikla ábyrgð á herðar sérhvers manns, og er kjarninn 

í frelsishugmynd Mills sá að frelsi eins nær að nefi næsta manns:  

Hið eina frelsi, sem á nafnið skilið, er frelsi til að freista gæfunnar að eigin vild, svo lengi 

sem menn reyna ekki að svipta aðra gæfunni eða varna þeim vegar í leit sinni að 

lífshamingju. Hver maður er sjálfur bezt til þess fallinn að vaka yfir velferð sinni til líkama 

og sálar, þessa heims eða annars. Mannkyninu er meiri akkur í að leyfa mönnum að lifa 

eins og þeim bezt þykir en að þröngva þeim til að lifa eins og allir aðrir telja fyrir beztu.17 

 
14 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 1. grein (Mannréttindaskrifstofa Íslands og utanríkisráðuneytið 2008). 
15 Sama rit, 2. grein. 
16 Albert Camus, Le mythe de Sisyphe, (Gallimard 1942). 
17 John Stuart Mill. Frelsið, s. 49–50. 
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Hér ítrekar Mill þá skoðun sína að enginn maður hefur rétt til þess að svipta aðra menn gæfunni. 

Með stefnu sinni í siðfræði, sem gjarnan gengur undir heitinu nytjastefna, færir hann rök fyrir því 

að æðsta markmið manna í siðferðilegum efnum sé hamingjan. Með hamingju á hann við hamingju 

allra manna: 

Sú hamingja sem er mælikvarði nytjastefnunnar á rétta breytni er ekki eigin hamingja 

gerandans heldur hamingja allra sem hlut eiga að máli. Nytjahyggja krefst þess að 

gerandinn geri ekki upp á milli eigin hamingju og annarra, heldur sé með öllu óhlutdrægur 

eins og óvilhallur og góðviljaður áhorfandi.18 

3. Hugsað um tilgang menntunar 

Húmanísk menntun er það sem námskeið fyrir borgaralegar fermingar gekk út á frá upphafi til 

ársins 2020. Í löndum þar sem fermingar tíðkast ekki, eins og t.d. í Hollandi stendur 

grunnskólanemendum til boða að sækja kennslustundir í húmanískri menntun. Hlutverk 

Siðmenntar var óneitanlega mikilvægt í menntamálum á Íslandi. Það er því rétt að huga í þessum 

kafla að tilgangi menntunar út frá sjónarhorni húmanismans. 

Umræða um menntamál fer stundum á mikið flug. Niðurstöður úr PISA könnunum (e. 

Programme for International Student Assesment), fyrirlagning samræmdra prófa, námsárangur 

nemenda, mælikvarðar um námsmat, heimavinna, hvað skuli kenna og hversu mikið, staða kenn-

ara, líðan nemenda og þarfir og kröfur atvinnulífsins eru á meðal þess sem rætt er um.  Skoðanir 

eru að sjálfsögðu mjög skiptar.  

Mitt í umræðunni gleymist alltof oft að spyrja grundvalla spurninga? Spurningar þessar snúast 

um tilgang, um mennskuna og hið góða líf. Er ekki þegar upp er staðið hið góða líf það sem við 

öll sækjumst eftir? Hvernig koma menntastofnanir til móts við markmið um hið góða líf? Hvernig 

stuðlar spurning um merkingu orðatiltækisins „að gera glettingar“ á samræmdu prófi í grunnskóla 

að hinu góða lífi svo dæmi sé tekið um áherslu sem eitt sinn var í skólastarfi? Spurningar sem 

sjaldan heyrast eru þessar: Hver er eiginlega tilgangurinn með þessu öllu saman? Hver er tilgang-

urinn með námskeiða- og skólastarfi? Hvers vegna er verið að kenna það sem verið er að kenna?  

Ástæðan fyrir mikilvægi þessara spurninga og hvers vegna þær heyrast sjaldan í umræðunni 

um menntamál læt ég ykkur lesendum eftir að svara. Með því að leita svara við þeim mætti e.t.v. 

finna grunn að betri menntun. 

 
18 John Stuart Mill, Nytjastefnan, (Hið íslenzka bókmenntafélag 1998), Þýðandi Gunnar Ragnarsson, s. 120. 
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Hér verður ekki farið út í greiningu á þeim vanda sem íslensk menntayfirvöld standa frammi 

fyrir heldur er í stuttu máli gerð grein fyrir hugmynd minni um húmaníska menntun sem hefur 

verið leiðarstef mitt í kennslu námskeiða til undirbúnings borgaralegra ferminga. Þar er 

undirliggjandi leitin að hinu góða lífi og ekki er hikað við að spyrja um tilgang alls sem er. 

Heimspekingurinn Immanúel Kant sem áður hefur verið nefndur í þessum skrifum var einn af 

þeim sem lagði grunninn að menntahugsjón húmanismans með áherslum sínum á mikilvægi sjálf-

stæðrar hugsunar og rökræðu. Áðurnefnd orð hans „hafðu hugrekki til að nota þitt eigið hyggju-

vit!“19 lýsa í hnotskurn húmanískri menntahugsjón. Markmið fermingarnámskeiðanna á meðan ég 

bar ábyrgð á þeim var ekki bara í samhljómi við orð Kants, heldur einnig í nokkru samræmi við 

skýrslu World Economic Forum um áskoranir á 21. öldinni. Þar hafa verið tilgreindir nokkrir 

færniþættir  sem álitnir eru mikilvægir færniþættir framtíðarinnar að mati skýrsluhöfunda, og af 

þeim var markvisst unnið með fimm þætti á fermingarnámskeiðunum sem eru20:  

- Lausnamiðuð hugsun 

- Gagnrýnin hugsun 

- Skapandi hugsun 

- Samstarf, samræða og jákvæð samskipti 

- Góð ákvarðanataka og dómgreind 

Þó erfitt geti reynst að fullyrða um hvernig menntun reynist gagnlegust þegar horft er til framtíðar 

þá hefur verið sívaxandi krafa í samfélaginu á undanförum árum um breytingar í takt við 

áðurnefnda færniþætti.  Í blaðaviðtal fyrir nokkrum árum þar sem fjallað var um menntamál var 

rætt var við móður og fimmtán ára dóttur hennar. Í viðtalinu kom fram að þær myndu vilja sjá nám 

barnanna þannig að verkefni sem ganga út á að leysa áskoranir og hugleiðingar heimspekilegs 

eðlis fengju meira vægi. 

Mikilvægi þess að efla hugrekki nemenda til að nota eigið hyggjuvit er síst minna nú en það 

var á dögum Kants. 

 
19 Immanuel Kant, „Svar við spurningunni: Hvað er upplýsing?“, Skírnir, tímarit hins íslenska bókmenntafélags, s. 379. 

  
20 https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/ 

 

https://www.weforum.org/agenda/2016/03/21st-century-skills-future-jobs-students/
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4. Hvað hafði áhrif á fermingarnámskeiðin? 

Þegar þróun fermingarnámskeiðanna frá árinu 1997 til 2020 er skoðuð má finna áhrif úr ýmsum 

áttum og áhrifavalda. Bandaríski menntaheimspekingurinn John Dewey er þar á meðal, hin 

svokallaða heimspeki með börnum í sinni margbreytilegustu mynd og ýmis stef úr 

tilvistarheimspekinni.  

Bandaríski heimspekiprófessorinn Matthew Lipman þróaði aðferð til þess að stunda 

heimspeki með börnum og unglingum þar sem hann taldi nemendur sína á háskólastigi skorta 

rökhæfni. Til þess að bregðast við því taldi hann mikilvægt að byrja snemma að efla slíka hæfni á 

meðal barna og unglinga.  Ýmsar leiðir og mismunandi áherslur í að stunda heimspeki með börnum 

hafa síðan orðið til og á fermingarnámskeiðunum var leitað í þennan fjölbreytta heim 

barnaheimspekinnar. 

Lipman varð tíðrætt um að skólastofunni yrði breytt í rannsóknarsamfélag (e. Community of 

Inquiry) þar sem nemendur og kennarar hjálpuðust að í rannsóknum sínum. Heimspekileg 

samræða gegnir þar lykilhlutverki. Hugmynd Lipmans um skólastarf sem rannsóknarsamfélag 

kallast á við hugmynd John Deweys um skólann sem smækkaða mynd samfélagsins, þar sem 

hlutverk kennarans er það sama og Lipman lagði til í barnaheimspekinni:  

 

Kennarinn er ekki í skólanum til að þröngva ákveðnum hugmyndum eða venjum upp á 

barnið, heldur er hann þar sem meðlimur samfélagsins til að velja áhrifin sem eiga að orka 

á barnið og að hjálpa því að bregðast rétt við þessum áhrifum.21  

 

Kennarinn þarf ekki að vera sértaklega menntaður heimspekingur til þess að sinna því hlutverki 

að stýra heimspekilegum samræðum að mati Lipmans. Engu að síður er ákveðin þekking og 

þjálfun nauðsynleg til þess að kennaranum takist að ná valdi á hlutverki sínu.  22 

Dewey hafði komið fram með ýmsar nýjungar í menntamálum sem áhrif höfðu á Lipman og 

tilurð barnaheimspekinnar. Lagði hann áherslu á mikilvægi breyttra kennsluhátta. Barnið er haft í 

forgrunni þar sem það fæst við merkingarbær viðfangsefni og lærir af reynslunni með 

uppgötvunum í samfélagi við aðra. Með því að líta á starfið í skólastofunni sem smækkaða mynd 

samfélagsins eða sem rannsóknarsamfélag gegnir kennarinn öðru hlutverki en í hefðbundinni 

 
21 John Dewey, „Sannfæring mín um menntun” John Dewey í hugsun og verki, Menntun, reynsla og lýðræði, (RannUng, 

Heimspekistofnun Háskóla Íslands, Háskólaútgáfan, 2010), þýðandi Gunnar Ragnarsson, s. 173. 
22 Matthew Lipman, Philosophy Goes to School, (Temple University Press, 1988). 
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kennslu þar sem hann miðlar og nemendur taka á móti. Þannig kennir kennarinn ekki heimspeki 

heldur stundar hana með nemendum sínum. Heimspeki með börnum er verkleg grein þar sem 

kennari og nemendur leggja stund á heimspekilegar rannsóknir með aðferðum heimspekilegrar 

ígrundunar og samræðu. 

Með hugmynd sinni um skólann sem smækkaða mynd samfélagsins er Dewey að benda á 

mikilvægi þess að skólinn sé ekki aðskilinn frá samfélaginu. Skólinn á að undirbúa nemendur undir 

líf og störf í samfélaginu og með því að haga skólastarfi í líkingu við lífið í samfélaginu er 

börnunum best búin framtíð sem samfélagsþegnar. Lífið sjálft í sinni margbreytilegustu mynd er 

markmið menntunar. 

Kenning Deweys lagði grunn að nýrri hugsun í skólastarfi og hefur skólastarf nútímans að 

ýmsu leiti sótt í kenningar hans. Vilji skólafólks til að koma í verk hugmyndum hans má sjá m.a. 

í áherslum á að líta á menntun heildstætt sem tekur meðal annars mið af barninu í umhverfi sínu, 

á lýðræði, uppgötvun, samstarf og að nám sé árangursríkast ef áhugahvöt nemenda er til staðar. 

Þessir áhersluþættir Deweys hafa reynst grunnstoðir barnaheimspekinnar þ.e. uppgötvunarnám, 

lýðræðisleg vinnubrögð, samstarf og viðfangsefni sem nemendur eiga þátt í að ákveða. 

Menntahugmynd Dewyes er kröfuhörð. Hún krefst mikillar vinnu og þolinmæði og er óvíst 

að hún falli vel í geð hjá þeim sem kjósa skýr markmið og ramma og vilja sjá mælanlegan árangur 

af því sem gert er í skólastofunni.   

Gestur Guðmundsson tók dæmi úr fermingarfræðslu Siðmenntar þegar hann útskýrði nám í 

anda John Deweys í bók sinni Félagsfræði menntunar: 

 

Dæmi um siðferðilegt leitarnám í anda Deweys: Í undirbúningsnámskeiði til borgaralegrar 

fermingar var nemendum fengið verkefni sem í stuttu máli fólst í því að skip sekkur og 

fólk fer í björgunarbátana. Einn báturinn berst langt frá hinum, ekkert land er í nánd og það 

kemur í ljós að hann er að sökkva. Bátsverjar komast að því að báturinn getur ekki borið 

þá þyngd sem í honum er, og þar er enginn farangur, bara fólk. Báturinn gæti hins vegar 

haldist á floti ef bátsverjar væru einum færri, og þeir hefja rökræður um það hver eigi að 

fara fyrir borð og drukkna. Bent er á að einn bátsverji er gamall, að annar er dauðvona 

krabbameinssjúklingur, enn annar langt leiddur fíkniefnasjúklingur o.s.frv. Í umræðunum 

bjóðast tveir bátsverjar sjálfir til að fórna sér. Fermingarbörnin voru beðin að ræða þetta 

álitamál og koma með tillögu að lausn. Börnunum þótti ekki auðvelt að ræða þetta 

vandamál, ýmsar tillögur um lausn voru bornar upp en jafnharðan kveðnar niður með 

öðrum rökum. Spurt var hvernig hægt væri að meta líf eins meira en annars og enn fremur 

hvort bátsverjar ættu að taka góða og gilda fórnarlund einstakra samferðamanna sinna eða 

líta svo á að þeir ættu ekki síður rétt á lífi en eiginhagsmunaseggir sem vildu halda í eigið 

líf. Í umræðunum var oft gengið á kennaranum að hann greiddi úr álitamálum og gæfi upp 
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rétt svar við spurningunni. Hann lagði eitt og annað til málanna en benti jafnan á að hann 

sæti ekki fremur en aðrir á réttu svari heldur liti hann á umræðuna sem æfingu í siðferðilegri 

umhugsun.23 

 

Með ástundun heimspeki á meðal barna og unglinga á sér stað rannsókn þar sem nemendur standa 

ekki til hliðar við rannsóknina sem hlutlausir rannsakendur. Heimspekiástundun hefur ríka tilvísun 

til tilvistar nemenda þar sem þeir leggja hug sinn og sannfæringu undir í rannsókninni hverju sinni. 

Þetta tilvistarstef í skólastarfi má finna hjá Maxine Greene sem leiddi saman hugmyndir Deweys 

um mikilvægi þess að nám væri nemendum merkingarbært og evrópska tilvistarspeki þar sem því 

er haldið fram að eitt af hlutverkum kennara sé að skapa nemendum tækifæri til þess að gera líf 

sitt merkingarbært í heimi sem er án hlutlægrar merkingar. 

Tilvistarspekin var einn áhrifavaldur fermingarnámskeiðanna, einkum þó áherslan á að líta á 

sérhvern einstakling sem verðandi og í stöðugri sköpun. Franski tilvistarheimspekingurinn eða 

existensíalistinn svo vísað sé til erlenda orðsins, Jean – Paul Sartre orðar þetta á eftirfarandi hátt: 

 

Maðurinn er ekki einungis eins og hann hugsar sér, heldur einnig eins og hann vill vera, og 

eins og hann hugsar sér sjálfan sig eftir að hann er orðinn til, eins og hann ætlar sér að vera 

um leið og hann varpar sér mót tilveru sinnar; maðurinn er ekkert annað en það sem hann 

gerir úr sér.24 

 

Maxine Greene heimfærir áherslur tilvistarstefnunnar upp á menntun og skólastarf. Hinn 

tilvistarsinnaði (existensíalíski) kennari vinnur út frá hugtökum eins og áform og sköpun, þ.e. að 

nemandinn áformar og skapar eigið líf með hugarfari sínu og breytni. Hann hefur frelsi og sjálfræði 

til að gera slíkt og ber ábyrgð á því hver hann er og ætlar sér að vera. Hinn tilvistarsinnaði kennari, 

að mati Greene gerir sér grein fyrir því að hann getur í sjálfu sér ekki sagt annarri manneskju 

hvernig hún ætti að lifa, þó hann geti haft á því skoðun. Hann getur hins vegar sett upp þannig 

aðstæður í skólastofunni að nemendur verði að horfast í augu við ýmsar aðstæður sem fá þá til 

þess að hugsa málið, takast á við eigin tilvist og forðast að fylgja fjöldanum í blindni.25  

Þegar nálgun þessara fræðimanna er tekin saman má finna ákveðin meginstef sem er 

gegnumgangandi í hugmyndum þeirra. Þessi meginstef eru virkni nemandans og ábyrgð í 

 
23 Gestur Guðmundsson, Félagsfræði menntunar, (Skrudda 2012), bls. 47. 
24 Jean – Paul Sartre, Tilvistarstefnan er mannhyggja, þýðandi Páll Skúlason (Hið íslenzka bókmenntafélag 2007), s. 53-54. 
25 Maxine Greene, Teacher as Stranger, Educational Philosophy for Modern Age, (Wadsworth Publishing Company Inc 1973). 
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samfélagi með öðrum. Gert er ráð fyrir að nemandinn sé virkur og ábyrgur í ígrundun sinni, 

sjálfssköpun og samræðu. 

5. Þegar kennarinn kennir sjálfan sig 

Kennsla er að mörgu leyti flókin starfsemi. Hópar nemenda eru jafn misjafnir og þeir eru margir. 

Þó kennari mæti í kennslustundir mismunandi hópa með sama námsefnið og sömu 

kennsluáætlunina er það mjög algengt að viðbrögð og nálgun nemenda geta verið afar misjöfn eftir 

hópum. Stundum er það þannig að það sem gengur mjög vel í einum hópi gengur illa í öðrum. Það 

er einmitt þetta sem átt er við þegar talað er um að hverri kennslustund fylgi ákveðin óvissa. Góðir 

kennarar verða ávallt að vera reiðubúnir til þess að bregðast við þeirri óvissu sem fylgir hverri 

kennslustund.  

Gert J.J. Biesta sem síðar verður vikið að, skrifaði bók með titlinum The Beautiful Risk of 

Education, þar sem hann vísar til þess að menntun fylgi ávallt mikil óvissa og jafnvel áhætta. Þessi 

óvissa og áhætta er fögur segir Biesta. Kennarar ættu að fagna þeirri áhættu og óvissu sem felst í 

kennslu því þannig er hún lifandi og góð en ekki stöðnuð og kreddukennd. Með því að horfast í 

augu við óvissuþætti í kennslu er mikilvægt að hafa í huga að kennarar kenna ekki bara námsefni, 

þeir kenna ekki síður „sjálfa sig”. Með því er átt við að þeir eru nemendum ávallt fyrirmyndir í 

öllu því sem þeir gera. Viðbrögð þeirra, viðmót, orðfæri o.s.frv. hafa áhrif á nemendur á ýmsan 

hátt og er dæmi um það hvernig kennarinn kennir sjálfan sig. Það má jafnvel fullyrða að oft hefur 

persónuleiki, fas og framkoma kennarans meira og betra menntunargildi heldur en námsefnið sem 

hann er að vinna með. 

Til þess að varpa frekara ljósi á kennslufræðilega nálgun mína á fermingarnámskeiðum 

Siðmenntar, skulum við skoða enn einn áhrifavald minn sem kennara, þann sem líklega hefur haft 

mest áhrif, franska heimspekinginn Jean - Paul Sartre. Sartre þessi kenndi ekki aðeins heimspeki 

heldur var hann þekktur fyrir að hafa áhrif á nemendur með persónueinkennum sínum, fasi og 

framkomu. Það má segja að hann hafi kennt sjálfan sig, enda sagði hann að líf sitt og heimspeki 

væri eitt og hið sama.     

5.1 „Þú ert frjáls, veldu, finndu einhver úrræði” 

Fyrstu kynni mín af Jean-Paul Sartre og hugmyndum hans voru af lestri 

fyrirlestursins Tilverustefnan er mannhyggja sem Sartre flutti í París í október 1945. Mannhyggja 



 17 

er hér annað orð yfir orðið húmanismi, enda nefnist erindi Sartres á frummálinu L´existentialisme 

est un humanisme. Í þessum fyrirlestri útskýrir Sartre grunnhugmyndir tilvistarstefnunnar eða 

existensíalismans. Þar kemur meðal annars fram að maðurinn að mati Sartres er dæmdur til frelsis 

og ábyrgðar á eigin lífi og er sífellt að áforma líf sitt. 

Það sem vakti athygli mína við lestur textans í fyrstu, var frásögn Sartres af nemanda nokkrum 

sem leitaði til hans í vanda. Þetta var á dögum seinni heimsstyrjaldarinnar og þurfti nemandinn að 

taka erfiða ákvörðun. Hann þurfti að velja á milli tveggja ólíkra lífskosta. Annar kosturinn var sá 

að fara og berjast með andspyrnuhreyfingunni gegn Þjóðverjum til þess að freista þess að frelsa 

föðurlandið. Hinn kosturinn var sá að vera um kyrrt hjá einstæðri móður sinni, henni til stuðnings 

í lífinu. Hér toguðust á hagsmunir heildarinnar annarsvegar, þar sem hann legði eitthvað af 

mörkum fyrir þjóð sína og hins vegar stuðningurinn við móður sína sem hafði þar að auki verið 

svikin af föður hans.  Hún hafði einnig misst eldri son sinn sem drepinn hafði verið af Þjóðverjum. 

Hvað gat hann tekið til bragðs? Eins og títt er með nemendur leitaði hann til kennara síns, 

Jean-Paul Sartres í þeirri von að fá ráð. Svar Sartres var stutt og hnitmiðað: „þú ert frjáls, veldu, 

það er að segja finndu einhver úrræði.”26 Svo mörg voru þau orð. Hér minnti Sartre nemandann á 

að þegar upp er staðið er það ávallt hann sjálfur sem tekur ákvörðun. Þó hann fái ráð frá öðrum er 

það ávallt hann sjálfur sem tekur endanlega ákvörðun. Hann hefur val um að fylgja þeim ráðum 

sem hann fær eða hafna þeim.  

5.2 Kennarinn Jean-Paul Sartre 

Sartre þótti allsérstæður kennari samkvæmt því sem haft er eftir fyrrverandi nemendum hans. Hann 

var óformlegur í fasi og framkomu ólíkt því sem tíðkaðist á þeim tíma. Hann var vinalegur, sat 

oftast í stól við kennslu sína og ræddi við nemendur án fyrirlestrablaða rétt eins og jafningjar og 

félagar tala saman. „við höfðum aldrei séð neitt í líkingu við þetta”27 er haft eftir einum nemanda 

hans. Sartre lagði ríka áherslu á að nemendur væru ábyrgir og gagnrýnir í hugsun, bæði gagnvart 

sjálfum sér, eigin skoðunum og hinum ytri veruleika. Hann þótti afskaplega afslappaður gagnvart 

reglum og hefðum skólans. Hann hélt ekki utan um viðveru nemenda, beitti engum refsingum og 

hvatti þá ekkert sérstaklega til þess að taka niður glósur í kennslustundum né heldur lagði hann 

áherslu á próf og einkunnir. Einnig fylgir það sögunni í endurminningum nemenda hans að þegar 

 
26 Jean – Paul Sartre, Tilverustefnan er mannhyggja, s. 66.   
27 Anne Cohen Solal, Sartre a life, (Minerva 1991), s. 82.  
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tók að vora urðu menn frjálslegir og fóru úr jökkum og losuðu bindi. Það hefur því ekki þótt 

undarlegt að Sartre fengi stundum viðurnefnið „anarkistinn” eða eins og einn nemenda hans komst 

að orði þegar rætt var um hann: „Þetta er anarkistinn, hann er í góðu lagi.” Þrátt fyrir þessar 

óvenjulegu áherslur í kennslu náðu nemendur hans sambærilegum árangri og nemendur annarra 

kennara. Að læra heimspeki og að læra að lifa að mati Sartres varð ekki í sundur skilið.  

5.3 Að vera nemandi í kennslustund existensíalistans 

Kunn eru áhrif tilvistarstefnunnar á ýmsar aðrar greinar. Áhrifin eru væntanlega þekktust í 

bókmenntum og sálar- og geðlæknisfræði. Síður hefur verið rætt um mögulegt innlegg og áhrif 

tilvistarstefnunnar á menntun og skólastarf, þótt það hafi vissulega verið gert. Vert er því að spyrja: 

Hvert er erindi og hlutverk hins tilvistarsinnaða kennara? Sá kennari sem ætlar sér að taka til starfa 

með tilvistarsinnuðu viðhorfi þarf að hafa hugfast að nemandinn er fyrst og fremst einstaklingur 

sem er, eins og Sartre sagði „það sem hann er ekki og er ekki það sem hann er.”28 Með þessum 

orðum er átt við að sérhver nemandi er einstaklingur sem er í sífelldri mótun og er sífellt að áforma 

líf sitt eða með öðrum orðum að gera eitthvað úr sjálfum sér. Enginn er eitthvað fast og ákveðið í 

eitt skipti fyrir öll. 

Það eru engin ný sannindi að í skólastarfi er misjafnt hversu viðurkennt það er að nemendurnir 

eru ólíkir, hafa ólíkar skoðanir, þarfir og lífsáform. Allir hafa samt sem áður eitthvað til síns ágætis 

en það er annað mál hvort einstaklingarnir fái tækifæri til þess að njóta sín sem slíkir, rækta 

hæfileika sína og áhugamál. Í skólastarfi hefur ekki alltaf verið lögð nægileg rækt við mismunandi 

gáfur nemenda.  Þvert á móti hefur verið tilhneiging til að steypa nemendum í sama mótið þannig 

að úr hefur orðið einhverskonar „hjarðmennska” svo notað sé ágætt hugtak sem tilvistarsinnar nota 

oft. „Hjarðmennskan”, meðalmennskan, metnaðarleysið og umburðarleysið gagnvart hinu 

óvenjulega hefur því of oft fyrirfundist í skólastarfi. Þeir sem ekki hafa fallið inn í „hjörðina” hafa 

því fengið á sig miður góðan stimpil.  

Orð Sartres „Þú ert frjáls, veldu” er holl áminning og að sama skapi er vert að hafa hugfast að 

ef maður telur sig ekki velja þá er það engu að síður val. Að „velja ekki” er líka val. Að vekja 

nemendur til vitundar um frelsið og ábyrgðina sem því fylgir eru með mikilvægari verkefnum sem 

hinn tilvistarsinnaði kennari tekur að sér. Annað mikilvægt viðfangsefni hins tilvistarsinnaða 

kennara er að fást við tilvistarvandann, sem er sá vandi sem felst í huga sem þráir og heimi sem 

 
28 Jean – Paul Sartre, Being and nothingness, (Washington Square Press 1956), þýðandi Hazel E. Barnes, s. 127.  
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veldur vonbrigðum. Tilvistarvandinn ber óneitanlega á góma einhvern tíma í öllu skólastarfi. Þrátt 

fyrir tækniframfarir, lífvísindi, afþreyingu og neysluvarning hefur ekki tekist að útrýma 

tilvistarvandanum nema síður sé. 

5.4 Tilvistarspurningar 

Tilvistarstund er ákveðin stund í lífi sérhvers einstaklings þar sem hann horfist í augu við tilvist 

sína og þær spurningar sem henni fylgja. Stund þessi er ekki óalgeng á meðal unglinga sem velta 

fyrir sér persónulegri tilveru sinni, aðstæðum, möguleikum og lífskostum, frelsi, hindrunum og 

framtíðaráformum auk pælinga um útlit og samskipti. Spurningar sem fylgja í kjölfarið geta verið 

margskonar og misalvarlegar, allt frá vangaveltum um hvað taki við að loknum grunnskóla yfir í 

það hvernig berjast skuli við fíkn og sjálfsskemmandi hegðun. 

Tilvistarvandinn tekur á sig ýmsar myndir en þegar einstaklingurinn upplifir þessa svokölluðu 

tilvistarstund, er í spurn um tilvist sína þá er fundinn ákveðinn grunnur að því að vilja taka ábyrgð 

á eigin lífi. Sá sem í einlægni stendur í spurn um tilvist sína hlýtur að vilja fá svör. 

Þessi grunnviðfangsefni tilvistarstefnunnar; frelsið, valkostirnir og ábyrgðin og svo 

tilvistarvandinn, er það sem fyrst og fremst er horft til þegar menntun er skoðuð út frá sjónarhorni 

tilvistarstefnunnar. 

5.5 Hlutverk kennarans 

Eins og fram kom í samskiptum Sartres og nemanda hans sem leitaði ráða, þá lagði Sartre á það 

ríka áherslu að nemandinn væri frjáls og að hann yrði að axla ábyrgð á eigin ákvörðun og breytni. 

Fram kom einnig hjá Sartre að þrátt fyrir ráð sem hann gæti fengið, væri hann samt sem áður ávallt 

á endanum ábyrgur fyrir því að fara að þeim ráðum. Ráðgjafar taka ekki ábyrgðina af þeim sem 

leita ráða. 

Meginhlutverk hins tilvistarsinnaða kennara er að vekja nemendur til vitundar um frelsi sitt 

og ábyrgð annarsvegar og hins vegar að takast á við þann vanda sem felst í því að vera manneskja. 

Þetta þýðir að kennarinn leitast við að fá nemendur til að gera sér grein fyrir því að: 

1) Stöðugt val á sér stað í lífinu. Telji nemendur sig ekki velja neitt þá er það engu að síður ákveðið 

val. Þannig gengur hver dagur út á það að valið er um ýmsar leiðir og lífskosti. Þetta val getur 

snúist um stóra sem smáa hluti, hvort það eigi að slíta vináttu, fikta með vímugjafa, skrópa í 

kennslustund, læra heima, aðstoða nágranna, stela sælgæti í næstu verslun eða stunda heilsurækt 

svo dæmi séu nefnd. 
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2) Það er á ábyrgð sérhvers einstaklings hvernig hann velur og hvernig hann áformar líf sitt. 

Sérhver er frjáls, hvort sem viðkomandi líkar það betur eða verr og enginn kemst undan því að 

velja og gera eitthvað úr lífi sínu. Tilvist einstaklinganna er „án afsakana”, eins og Sartre komst 

að orði. Maður er það sem maður gerir úr sér. 

3) Með frelsinu eru menn dæmdir til ábyrgðar og með breytninni er maður öðrum fyrirmynd. Eins 

og Sartre hélt fram í áðurnefndum fyrirlestri, ber það merki um óheilindi að ætla sér að gera 

undanþágur fyrir sjálfan sig og breyta á þann hátt sem maður vill ekki að aðrir taki sér til 

fyrirmyndar. Sartre komst þannig að orði: „Og hverjum manni ber að spyrja sjálfan sig: er ég 

áreiðanlega þess umkominn að haga mér á þann veg að mannkynið taki sér athafnir mínar til 

fyrirmyndar?”29 

Ef tækist að koma nemendum, og reyndar öllum öðrum í skilning um mikilvægi þessara 

grunnþátta tilvistarspekinnar er enginn vafi á að það yrði skólastarfi til framdráttar. Ábyrgðarleysi 

og afsakanir, skeytingarleysi um mannleg verðmæti og tilhneigingar nemenda til þess að gera 

undanþágur fyrir sjálfa sig í siðferðilegum efnum er á meðal þess sem kennarar þurfa að takast á 

við í sínum daglegu störfum. 

Viðfangsefni tilvistarspekinnar, tilvistarvandinn, frelsið og ábyrgðin, mæta okkur hvarvetna 

og þar sem menntun miðast meðal annars að því að þroska manneskjur og bæta samfélög á 

tilvistarstefnan þar mikið erindi. 

6. Að kveikja neista í stað þess að fylla fötu?  

Hollenski menntaheimspekingurinn Gert J.J. Biesta taldi að menntun skiptist í þrjú meginsvið. Í 

fyrsta lagi þekkingu og kunnáttu, í öðru lagi félagsfærni og í þriðja lagi sjálfseflingu.30 Öll sviðin 

þrjú eru mikilvæg en taka þarf afstöðu til þess hversu mikið vægi hvert svið fái þegar 

menntunarstarf er skipulagt.  

Þegar um húmaníska menntun er að ræða fær svið sjálfseflingar sérstaklega mikið vægi auk 

sviðs félagsfærni. Bein miðlun þekkingar og kunnáttu fær minna vægi. Það er í takt við áskoranir 

nútímasamfélags þar sem mun auðveldara er að afla sér upplýsinga en áður var. Mikilvægi beinnar 

miðlunar upplýsinga hefur því minnkað en færni í að rýna á gagnrýninn hátt í þær upplýsingar sem 

 
29 Jean - Paul Sartre, Tilverustefnan er mannhyggja, s. 58.  
30 Gert J.J. Biesta, Good Education in an Age of Measurement, (Routledge 2016). 
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að nemendum beinast og að geta metið trúverðugleika þeirra hefur aukist til muna. Falsfréttir, 

tilboð ýmiskonar, sannfærandi áhrifavaldar á samfélagsmiðlum og fleira í þeim dúr krefst þess að 

virk ígrundun og gagnrýnin hugsun fái aukið vægi í menntun. 

Hugsun sem er bæði gagnrýnin og skapandi er lykilþáttur í húmanískri menntahugsjón. Með 

því að efla hugsunina í samfélagi með öðrum er lagður grunnur að sjálfráða einstaklingum sem 

verða færari í að takast á við margbreytilegar áskoranir lífsins.  Það getur verið þægilegt að þurfa 

ekkert að hugsa, kom fram í máli Kants hér að framan, en það er háskalegt sérhverjum einstaklingi 

og samfélaginu öllu. 

Heimspekileg samræða er ein besta leiðin til þess að leggja rækt við virka hugsun. Hugsunin 

á sér ekki stað í tómarúmi og með því að hugsa saman má kynnast mismunandi sjónarmiðum sem 

taka þarf afstöðu til. Samræðan krefst þess að við þurfum að leggja okkur fram við móta skoðanir 

okkar, tjá þær og rökstyðja. Markmiðið er ávallt að komast að því sem satt er og rétt, gott og fagurt. 

Þannig er heimspekileg samræða samstarfsverkefni en ekki samkeppni. Það er munur á rökræðu 

og kappræðu. Kappræðan miðar að því að sigra andmælandann og þar er í engu skeytt um hvað sé 

satt og rétt. Með heimspekilegri rökræðu er leitað hins sanna, rétta og fagra. Lipman talaði um að 

skólastofunni yrði breytt í rannsóknarsamfélag þar sem allir tækju virkan þátt í að rannsaka það 

sem tekið er til umfjöllunar hverju sinni. Hér er kennarinn ekki undanskilinn, en kennarinn í slíku 

samfélagi leikur ekki hlutverk hins alvitra sem fyllir nemendur af fróðleik rétt eins og vatni sé helt 

í fötu, heldur stýrir hann rannsókninni, varpar fram spurningum og kveikjum og ber ábyrgð á því 

að rannsóknin haldi þræði. Hann kveikir neista í hugum nemenda sinna. Rannsóknarferlið sjálft er 

markmiðið og hvert það mun leiða þátttakendur er ekki vitað fyrirfram. Þess vegna er erfitt að 

kynna ítarleg markmið fyrirfram sambærileg þeim sem þekkjast í hefðbundnum kennslustundum 

sem ganga út á miðlun þekkingar og kunnáttu. Þau sem taka þátt í kennslustundum þar sem fylgt 

er húmanískri menntastefnu verða að sætta sig við óvissuna sem fylgir því að elta hugsanir sínar í 

kennslustundinni. Biesta kallar þessa óvissu í menntun, „hina fögru áhættu menntunarinnar.”31  

7. Hvað var svo gert í tímunum? 

Snúum okkur að námskeiðum borgaralegra ferminga og framkvæmd húmanískrar menntunar 

árunum 1997 – 2020. Hvað var gert í tímum?  

 
31 Gert J.J. Biesta, The Beautiful Risk of Education, (Routledge 2016). 
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Til samræmis við hugsjón og stefnu húmanískrar menntunar sem hér hefur verið rakin var 

mikil áhersla lögð á virka og ígrundandi hugsun, þar sem hugsað er gagnrýnið, skapandi og 

lausnarmiðað. Þátttakendur á námskeiðunum voru hvattir til að vera ábyrgir og bera virðingu fyrir 

sjálfum sér, umhverfi sínu og öðru fólki. Að undrast, spyrja og rökræða eru þættir sem mikið var 

lagt upp úr.  Þeir fimm megin færniþættir sem unnið var með á fermingarnámskeiðunum eru: 

- Lausnamiðuð hugsun 

- Gagnrýnin hugsun 

- Skapandi hugsun 

- Samstarf, samræða og jákvæð samskipti 

- Góð ákvarðanataka og dómgreind 

Með gagnrýnu hugarfari nálgast þátttakendur síðan hin ýmsu viðfangsefni sem tekin eru fyrir í 

kennslustundum. Kjörorð kennslustundanna eiga rætur sínar að rekja til bandaríska 

menntaheimspekingsins John Dewey: „Kennslustundin ætti að hrista upp í huganum, koma honum 

á hreyfingu, ef svo mætti segja, vekja nokkra andlega spennu og eftirvæntingu.”32 

Leitast var við að byggja upp rannsóknarsamfélag í kennslustundunum, sem stundum er einnig 

kallað samræðusamfélag og líst var fyrr í þessum skrifum. Þar gafst þátttakendum tækifæri til að 

rannsaka ýmis viðfangsefni á gagnrýninn hátt í formi samræðna, æfinga og leikja. Tekin voru fyrir 

ákveðin þemu í hverjum tíma. Þema hvers tíma var ekki í raun það sem skipti öllu máli heldur 

hvernig var unnið með það viðfangsefni sem tekið var fyrir hverju sinni. Kennslustundirnar fólust 

öðru fremur í að rannsaka ýmislegt í þeim veruleika sem við búum í og mynda sér rökstuddar 

skoðanir á því. 

Að nálgast viðfangsefni hvers tíma með gagnrýnu hugarfari og á nótum heimspekilegrar 

siðfræði var sá rammi sem unnið var innan. Fyrir utan gagnrýna hugsun og heimspekilega siðfræði 

þá kunnu þau þemu sem tekin voru fyrir að vera mismunandi eftir hópum hverju sinni, enda voru 

hóparnir oft mjög ólíkir.  

Kennarinn eða leiðbeinandinn kom í kennslustund með kveikju til þess að koma rannsókninni 

í kennslustundinni í gang. Kveikjan gat verið í formi spurninga, frétta, fullyrðinga, mynda, 

frásagna, myndskeiða, listaverka eða einhvers annars sem kemur hugarstarfi af stað. Ferli 

rannsóknarinnar, sem oftast fer fram með samræðu, er nánar líst hér á eftir í kafla 7.3.   

 
32 John Dewey, Hugsun og menntun, (Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands 2000), s. 310.  
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Í fyrstu þremur tímunum var grunnurinn lagður, fyrst með hópefli til þess að þátttakendur 

næðu að kynnast og mynda traust sín á milli.  Í öðrum tímanum var gagnrýnin hugsun kynnt til 

leiks og gerðar nokkrar æfingar til að þjálfa slíka hugsun. Gagnrýnin hugsun gengdi mikilvægu 

hlutverki allt námskeiðið, enda voru þátttakendur hvattir til þess að nálgast öll viðfangsefni 

tímanna með gagnrýnu hugarfari. Að þessu loknu var siðfræðin kynnt, aðferðir hennar og 

mikilvægi þegar afstaða er tekin til ýmissa viðfangsefna.  

Þar sem markmið námskeiðanna var fyrst og fremst að efla góðar hugsanavenjur barnanna var 

margt sem taka mátti fyrir í tímum sem leiðir að settu marki. Það var alls ekki nauðsynlegt að allir 

hópar tækju fyrir nákvæmlega sömu viðfangsefnin, enda getur það sem hentar í hópi 10 barna 

verið annað en það sem hentar hópi 27 barna og það sem vel fór á að gert væri á helgarnámskeiði, 

þar sem dagarnir voru langir kunni að vera lítillega frábrugðið því sem gert var í einni 80 mínútna 

kennslustund í miðri viku.  

Líkja mátti kennurum og leiðbeinendum fermingarnámskeiðanna við iðnaðarmenn sem mættu 

á staðinn með verkfæratöskuna sína, könnuðu aðstæður og tóku síðan upp úr töskunni þau tól sem 

best hentuðu hverri stund og hverjum hópi. Þannig er það þekkt að heimspekikennarar vísa oft til 

hugtaksins „verkfærakista” (e. toolkit) þegar þeir ræða um námsefnið sem þeir nota.    

7.1 Dæmi um þemu sem tekin voru fyrir á árunum 1997 - 2020 

Það hefur alla tíð verið ljóst að á ekki lengra námskeiði verður ekki gert allt sem kennarar og 

skipuleggjendur myndu gjarnan vilja. Þess vegna þurfti á hverju ári að velja þau viðfangsefni sem 

tekin voru fyrir. Til að gefa dæmi um viðfangefni sem tekin voru fyrir þá voru í „verkfærakistunni” 

okkar meðal annars námsefni sett fram sem glærur, æfingar, sögur, fréttir, auglýsingar, spurningar, 

leikir og fleira úr eftirfarandi námsþáttum:   

Kynning og hópefli - gagnrýnin hugsun - siðfræði - skapandi hugsun - að efast, um 

dularfullar gátur tilverunnar - að búa í auglýsinga- og neyslusamfélagi – fjölmiðlalæsi - 

mannréttindi og jafnrétti - fjölmenningarleg færni og fordómar - að bera virðingu fyrir 

umhverfi sínu – sjálfsmyndin - samskipti kynjanna - skaðsemi áfengis og vímuefna - um 

hamingjuna - hvað er að vera manneskja? – sorgin og dauðinn – tilgangur lífsins. Auk þess 

tókum við stundum fyrir brýn viðfangsefni sem voru til umræðu í samfélaginu.  

Undir lok námskeiðs var haldinn kynningarfundur fyrir foreldra þar sem gerð var grein fyrir því 

hvað gert var á námskeiðinu.  
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7.2 Námskröfur á fermingarnámskeiðunum  

Eins og fram hefur komið var mikil áhersla lögð á umhugsunarvirkni þátttakenda, að þeir fengju 

tækifæri til að hugsa og ígrunda, taka afstöðu og mynda sér sjálfstæðar skoðanir á því sem var til 

umfjöllunar hverju sinni. Mikið var lagt upp úr rökræðum í tímum. Hvorki var heimavinna né próf, 

en skyldumæting var í tíma. Markmið tímanna var ekki að komast yfir ákveðið magn af námsefni 

eða komast að niðurstöðu í því sem tekið var fyrir heldur var það rannsóknarferlið og sú virka 

ígrundun sem átti sér stað í tímunum sem skipti máli. Að börnin gætu undrast, ígrundað, myndað 

sér skoðanir, rökrætt og rökstutt mál sitt og ættu í uppbyggilegum samskiptum við félaga sína var 

mest um vert. 

7.3 Heimspekileg samræða – Að rökræða í stað þess að rífast  

Heimspekileg samræða er kennsluaðferð sem var mikið notuð á námskeiðunum. Heimspekileg 

samræða er í eðli sínu skipuleg rannsóknaraðferð en ekki spjall. Ýmis mál voru skoðuð og 

heimspekilegar spurningar teknar fyrir í samræðu þátttakenda sem stýrt var af kennara eða 

leiðbeinanda. Í öllum samræðum þar sem ólík sjónarmið mætast er virðingin fyrir öðrum 

þátttakendum mjög mikilvæg. Gerður er greinarmunur á kappræðum annarsvegar og rökræðum 

hinsvegar. Rökræðan er samstarfsverkefni og með því að rökræða hjálpumst við að við að hugsa 

saman og komast að því sem er satt og rétt, gott og fagurt á meðan kappræðan hefur það að 

markmiði að sigra andmælandanna óháð því sem satt er og rétt. Kappræður voru ekki stundaðar í 

kennslustundum. Hér á eftir má sjá dæmi um skipulag heimspekilegrar samræðu:  

 

1. Kveikjan. Heimspekileg samræða hefst með kveikju. Kveikjan getur verið í formi 

spurningar, fullyrðingar, sögu, kvikmyndar, ljósmyndar, listaverks, fréttar, auglýsingar 

o.s.frv.  Margt getur þjónað sem kveikja til heimspekilegrar samræðu. 

 

2. Umhugsunartíminn. Umhugsunartími er mikilvægur eftir að kveikjan hefur verið kynnt 

og áður en samræðan hefst. Með umhugsunartímanum fá þátttakendur tækifæri til þess að 

hugleiða það sem er til umfjöllunar, byrja að móta skoðun sína og rökstuðning. 

Umhugsunartíminn nýtist markvissar ef þátttakendum er gert að skrifa niður fyrstu drög að 

skoðun sinni eða hugmynd að svari við spurningu. Leiðbeinandi kynnir kveikju t.d. 

spurningu, segir sögu, sýnir mynd o.s.frv. og óskar eftir því að þátttakendur skrifi niður 
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svar við spurningu sem tengist kveikjunni. Ekki er tekinn mjög langur tími í þetta þar sem 

hér er um fyrstu viðbrögð þátttakenda að ræða. Með umhugsunartíma er komið í veg fyrir 

að málglaðir þátttakendur tali bara til þess að tala í stað þess að hafa eitthvað markvert fram 

að færa til rannsóknarinnar. Umhugsunartímann geta þátttakendur annaðhvort nýtt hver 

fyrir sig eða tveir til þrír saman í samtali um kveikjuna. Kennari ákveður hverju sinni hvort 

umhugsunartíminn nýtist einslega eða í samstarfi. 

 

3. Samræðan. Huga ber að því hvernig setið er þegar heimspekileg samræða er stunduð. Gott 

er að þátttakendur sitji þannig að þeir sjái framan í hver aðra t.d. í hring eða í „u“ laga 

uppröðun. Sumir stjórnendur kjósa að láta þátttakendur sitja við borð á meðan aðrir kjósa 

að láta þá sitja án borða. Þegar umhugsunartíminn er liðinn má hefja samræðuna með því 

að leiðbeinandi spyr hvort einhver vilji leyfa hópnum að heyra það sem skrifað var niður í 

umhugsunartímanum. Hafa ber í huga að markmiðið er ekki að allir lesi upp allt sem skrifað 

var í umhugsunartímanum heldur fær hópurinn að heyra viðbrögð eins þátttakanda til að 

byrja með til að hafa eitthvað upphaf að samræðu. Þegar hópurinn hefur hlustað á viðbrögð 

þess fyrsta sem tjáði sig ætti hin eiginlega heimspekilega samræða að fara af stað. Það getur 

gerst með því að leiðbeinandi spyr hópinn t.d. eftirfarandi spurninga:   

a) Er einhver sem er ósammála því sem hann / hún sagði? 

b) Er einhver sem er sammála því sem hann / hún sagði? 

c) Hver er þín skoðun? 

d) Getur þú rökstutt skoðun þína? Eru rökin góð eða slæm? 

e) Getur þú komið með dæmi sem styður skoðun þína? 

f) Er einhver sem vill spyrja þann / þá sem hafa tjáð sig? 

g) Eru einhverjar aðrar hliðar á málinu sem við höfum ekki rætt og gætu varpað frekara 

ljósi á málið? 

 

4. Reglur samræðusamfélagsins. Mikilvægt er að setja samræðusamfélaginu reglur. 

Reglunum er ætlað að stuðla að ákveðnum gæðum í samræðunum og rannsókninni. 

Reglurnar geta verið mismargar frá einum hópi til annars allt eftir því hvað leiðbeinandi 

metur hverju sinni. Nokkrar reglur eru þó mjög mikilvægar: 
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a) Einn talar í einu. Biðja þarf um orðið með handauppréttingu. Nota má „talspýtu“ eða 

bolta sem gengur á milli þeirra sem tjá sig. Sá sem hefur „talspýtuna“ / boltann hverju 

sinni hefur orðið, aðrir hlusta á meðan. 

b) Engar óviðeigandi athugasemdir eru leyfðar. Stundum gerist það að þátttakendur fá 

niðrandi athugasemdir fyrir skoðanir sínar frá öðrum. Slíkt er alveg bannað. Vert er að 

benda þátttakendum á að oft kemur í ljós að sú skoðun sem virtist í upphafi vera 

fáránleg reynist eftir nánari skoðun og samræðu vera mjög mikilvæg og langt í frá 

fáránleg. 

c) Taka eftir því sem aðrir segja. Þetta má leggja áherslu á með því að spyrja einstaka 

þátttakendur af og til: „Getur þú endurtekið það sem hann / hún sagði?“ 

d) Þátttakendur vinna saman sem einn hópur. Samræðan er samstarfsverkefni þátttakenda 

en ekki samkeppni þeirra á milli. Þátttakendur hjálpa hver öðrum við að móta hugsanir 

sínar og skoðanir. 

 

5. Hindranir. Ýmislegt getur komið í veg fyrir góðar heimspekilegar samræður s.s.: 

a) Þátttakendur hlusta ekki á hver aðra. 

b) Þátttakendur grípa frammí fyrir öðrum, gjamma og skjóta inn setningum og orðum 

hér og þar í skyndingu. 

c) Þátttakendur biðja ekki um orðið og eru óþolinmóðir. 

d) Þátttakendur óttast þögnina. 

e) Hugsunin er vanrækt. 

f) Ekki er hugsað gagnrýnið. 

g) Rökstuðningi er ábótavant. 

h) Þátttakendur eru ekki tilbúnir til að skipta um skoðun eða viðurkenna að þeir hafi 

rangt fyrir sér þegar svo ber undir. 

i) Spurningar eru hvorki hnitmiðaðar né skýrar. 

j) Svör eru hvorki hnitmiðuð né skýr, heldur hafa þátttakendur tilhneigingu til að 

„leggjast í“ einhvern kjaftavaðal í svörum sínum. 

k) Brugðist er illa við spurningum eða þeim ekki svarað. 

l) Það er kapprætt (rifist) en ekki rökrætt. 

m) Þátttakendur hjálpast ekki að við að komast að því sem er satt og rétt, gott og fagurt. 
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Hafa skal í huga þegar samræður eru stundaðar að það er ekkert markmið að allir taki til máls, 

því það er munur á því að hafa eitthvað að segja og að þurfa eitthvað að segja. Að hugsa án þess 

að hugsunum fylgi tal telst einnig virk þátttaka í því rannsóknarsamfélagi sem hér er að störfum. 

8. „Þið eruð öll saman heimspekingar” 

Eins og fram hefur komið í þessum skrifum gengur húmanísk menntun að stórum hluta út á að 

þroska hugsunina, virka og ígrundandi hugsun sem felur í sér bætta ályktunarhæfni og góða 

dómgreind. Hugsun okkar fylgir okkar hvert sem við förum og getur orðið okkur bæði til góðs og 

ills í hverju sem við tökum okkur fyrir hendur í lífinu. Það er undir okkur sjálfum komið að leggja 

rækt við góðar hugsanavenjur sem mega verða okkur til heilla í lífinu. Það fer því vel á því að enda 

þessi skrif á orðum Sigurðar Nordal um hugsunina enda lýsir texti Sigurðar vel þeim þankagangi 

sem finna mátti á fermingarnámskeiðum Siðmenntar á árunum 1997 - 2020. Um hugsunina hafði 

hann þetta að segja: 

 

Við erum og verðum það, sem við hugsum. Við smækkum á því að hugsa um tóma 

smámuni, verðum flysjungar á hégómlegum hugsunum, nærsýnar skepnur á því að horfa 

aldrei lengra frá okkur en til þess, sem við rekum nefið í. En við vöxum á hinu, að glíma 

við vandamál lífsins og tilverunnar, þótt við aldrei getum ráðið þau til neinnar hlítar. 

Munurinn á vitrum manni og heimskingja er oft alls ekki fólginn í ásköpuðu gáfnafari, 

heldur í því, að annar stefnir á brattann í hugsunum sínum, en hinn vafrar um í þoku 

sinnuleysis og verður vinglaður á því að elta skottið á sjálfum sér. Við prettum okkur um 

mesta ævintýri tilverunnar, ef við látum annir og þys daglegs lífs sífellt skyggja á hin eilífu 

grundvallaratriði mannlegrar þekkingar og vanþekkingar. Og meira en það: hugsun er 

máttur. Á einni stundu, sem við horfum berum augum á undur mannlegra örlaga, geta 

sprottið upp fólgnar lindir í hug og hjarta – og ýmis konar þekking, sem áður var visin og 

dauð, orðið lifandi og starfandi þáttur í vilja okkar og breytni. Listin að lifa, hin erfiðasta, 

nauðsynlegasta og æðsta list allra lista, er framar öllu listin að hugsa, að hugsa frjálslega, 

af einlægni, djörfung og alvöru.33 

  

 

Fyrstu drög þessa texta voru tekin saman í Húmaníska háskólanum (Universiteit voor humanistiek) 

í Utrecht í Hollandi í desember 2019. Þar dvaldi ég í rúma þrjá mánuði og vann að doktorsverkefni mínu 

um heimspeki með börnum og unglingum. Skrifin héldu síðan áfram í Reykjavík síðla sumars og haustið 

2020.  

 

 
33 Sigurður Nordal, Líf og dauði sex útvarpserindi með eftirmála, (Almenna bókafélagið 1966), s. 18. 


