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Fyrir stuttu var mér boðið að halda fyrirlestur um starfendarannsóknir í námskeiði fyrir
iðngreinafólk á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Þetta væri ekki í frásögur færandi ef
hlutirnir hefðu gengið eðlilega fyrir sig. Það gerðu þeir nefnilega ekki. Það varð ekkert úr
fyrirlestrinum, eða öllu heldur ekkert að ráði. Þetta átti að vera svona Power Point
fyrirlestur. Ég hafði útbúið 25 glærur og sett þær á minniskubb. Kominn á staðinn spurði
umsjónarkona námskeiðsins, hún Elsa, hvort ég væri með glærur. Ég játti því, lét hana hafa
minniskubbinn sem hún stakk í samband við borðtölvuna og tók svo afrit af glærunum yfir á
skjáborðið. Allt klárt og ekki laust við að ég hlakkaði til að sýna nemendum, iðgreinafólkinu,
þessar frábæru glærur mínar. Ég er nefnilega ansi góður í Power Point!

„Góðan daginn“, sagði ég um leið og ég sneri mér að nemendum. „Hafþór Guðjónsson heiti
ég“ og benti um leið á upphafsglæruna þar sem nafnið mitt stóð skýrum stöfum. Undraðist
um leið af hverju ég var að benda á nafnið mitt. Talaði ég ekki nógu skýrt eða hvað?
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„Góðan daginn,“ sögðu þau í kór á móti. Eins og vera ber kynnti ég mig. Greindi þeim frá því
að ég væri upphaflega efnafræðingur og hefði kennt efnafræði við Menntaskólann við Sund í
hartnær tvo áratugi undir lok síðustu aldar. „Var eitthvert ykkar kannski í MS?“ spurði ég.
Stúlka ein sem sat beint fyrir framan mig þar sem ég stóð við töfluna, tilbúinn með mína
Power Point sýningu, gaf merki með því að rétta upp hönd, svolítið hikandi fannst mér, eins
og hún væri ekki viss um hvort hún ætti að ljóstra upp þeirri staðreynd að hún hefði verið í
MS. En komin af stað lét hún flakka að hún hefði meira að segja notað
efnafræðinámsbækurnar sem ég samdi um þetta leyti. Hún hefði kannski ekki átt að upplýsa
okkur um þetta því ég greip tækifærið, færði mig aðeins nær stúlkunni og horfði beint í
augu hennar: „Jæja, en gaman!“ Og í framhaldinu, hvatvís og óforskammaður: „Og hvernig
líkaði þér við þessar bækur?“ Blessuð stúlkan brást við með hlátri og aðrir í stofunni tóku
undir. Hvernig henni líkaði bækurnar mínar veit ég ekki. Við bara hlógum!

Það er gott að hlæja, vitum við, ekki síst við kringumstæður sem þessar. Þarna kem ég,
bláókunnugur maðurinn, gamall kall með skegg og gleraugu, dósent emeritus, tilbúinn halda
80 mínútna fyrirlestur um eitthvað sem enginn tilheyrenda hefur heyrt um áður.
Starfendarannsóknir? Ekki nema von að nemendur væru svolítið varir um sig. Best að halda
sig á mottunni þegar til stendur að fjalla um eitthvað sem maður hefur ekki vit á. Þegja.

Það gerðu þau þó ekki. Þvert á móti. Að afstöðnum hlátrinum var eins og allt færi í gang.
Rétt eins og hláturinn hefði losað um eitthvað og fært okkur nær hvert öðru. Og eflaust
hefur það hjálpað til að ég er mjög hallur undir samræðuna og leikinn í að hreyfa við fólki þó
ég segi sjálfur frá: Spyrja fólk áleitinna spurninga en þó með þannig tón (og svip?) að það
finnur að ég hef áhuga á því að heyra frá því, hvað því finnst. Og það finnur líka fljótt að ég
hlusta, gef mig að því sem fólk segir, endurtek stundum það sem það segir, umorða það
kannski örlítið og læt „boltann“ berast til annarra nemenda í stofunni: Hvað segið þið?
Sammála? Gæti þess að bíða; gefa nemendum ráðrúm til að hugsa sig um, móta svar.

Eftir um það bil tuttugu mínútur sagði ég: „Jæja, hvernig væri að byrja á þessum fyrirlestri?“
Sumir brostu, aðrir kinkuðu kolli, einn rétti upp hönd, vildi koma einhverju að. Man ekki
alveg hvað það var en minnir að þetta hafi verið nemandinn sem horfði á þáttinn um
Ísaksskóla á RÚV og hreifst af konunni (var það Herdís eða „hin konan“?) sem líkti starfinu í
Ísaksskóla við „járnkló með silkihanska“ þar sem járnklóin átti að tákna agann en
silkihanskinn umhyggjuna. Svo fallegt og áhrifaríkt og okkur varð orðfall um stund, alveg
þangað til að ég sagði „jæja“ og byrjaði á mínum Power Point fyrirlestri um
starfendarannsóknir. Fyrsta glæran sýnir ljósmynd af bát og þar fyrir framan mótar fyrir
bátsskrokk í smíðum (mynd 1). „Þetta er Blátindur VE 21. Pabbi átti hlut í þessum bát og ég
fór á honum mína fyrstu sjóferð, 10 ára gamall. Líklega ástæðan fyrir því að mig langaði til
að smíða líkan af honum“ sagði ég svona nokkurn veginn og smellti á næstu glæru sem sýnir
líkanið fullgert (mynd 2).
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Nú veit ég ekki hvað nemendur hugsuðu þegar ég sýndi þeim þessar glærur en tel þó
einsýnt að þá hafi grunað hvert stefndi; að þetta væri tilraun af minni hálfu að nálgast þá,
fara á þeirra „heimavöll“ svo að segja. Útskýrði svo framferði mitt með því að benda á að
starfendarannsóknir snúist einkum um að hafa vakandi auga á gjörðum sínum og gildi þá
einu hvort um er að ræða kennslu eða líkanasmíð.

Líkt og hláturinn fyrr í tímanum hafði þessi nálgun mín góð áhrif. Hlýtur að vera vegna þess
að nú fór mannskapurinn á flug, svo mikið flug að við gleymdum tímanum og (ég)
fyrirlestrinum sem ég átti að halda. Þegar ég segi „flug“ á ég auðvitað við „umræðuflug“.
Varla var ég búinn að segja eitthvað þegar hönd eða hendur fóru á loft. Fólk vildi komast að
með sitt, segja frá einhverju eða bregðast við því sem ég eða einhver annar sagði. Og það
skal ég játa að umræðurnar fóru svolítið „út um víðan völl.“ Ég skáletra orðið „svolítið“
vegna þess að við héldum okkur þó við skólamál, nám og kennslu, til dæmis reynslusögur
þeirra, nemendanna, af skólastarfi. Létum til dæmis vera að tala um EM í handbolta þó að
leikurinn við Rússa væri á dagskrá RÚV síðdegis. Einhver minntist á þennan leik en fékk
ekki áheyrn. Þau vildu tala um skólamál. Lá mikið á hjarta, fannst mér. Og ég hreifst með,
því mér finnst fátt skemmtilegra en að tala um skólamál, sérstaklega ef farið er djúpt í
hlutina. Það gerðum við og líklega er það meginástæðan fyrir því að við gleymdum tímanum
og (ég) fyrirlestrinum sem ég átti að halda. Svo varð mér litið á klukku upp á vegg í stofunni
og sá að vísarnir höfðu færst ansi mikið til á skífunni. Sneri mér að umsjónarkonunni, henni
Elsu, og spurði hana hve mikinn tíma ég ætti eftir. „Fjórar mínútur,“ sagði hún og brosti
fínlega og afslappað. „Úps,“ sagði ég og hugsaði sem í leiftri um þessar tuttugu Power Point
glærur sem ég hafði ekki sýnt nemendum. „Eina ferðina enn!“ sagði ég í hljóði við sjálfan
mig en fann um leið að mér leið vel. Leit á hópinn, horfðist í augu við nemendur og fann að
þeir voru sáttir. „Góður tími,“ sögðu augun.

Hann var það. Við fundum það. Vissum það innst inni. Að vísu varð lítið úr fyrirlestrinum um
starfendarannsóknir. Á móti kemur að þau fengu smjörþefinn af því sem kallast
starfendarannsóknir. Starfendarannsóknir í skólum snúast fyrst og fremst um það að tala vel



saman, iðka það sem ég kalla rýnital, samræður af þeirri tegund þegar margir hugar verða
sem einn hugur eða eins og Neil Mercer (2000) mundi liklega orða það: Þegar fólk fer að
hugsa saman. Ég fjallaði  um þetta fyrirbæri, rýnitalið, í pistlinum SAMræður í skólastarfi og
leyfi mér að endurtaka eftirfarandi bút úr þeim pistli vegna þess að mér finnst mér hafa
tekist vel að lýsa þessu:

Rýnitalið á sér helst stað þegar fólk fer að rýna í tiltekið viðfangsefni með það fyrir
augum að skilja það eða brjóta það til mergjar. Fólk leitast þá við að útskýra sína
hugmynd en er líka tilbúið að hlusta af athygli á það sem aðrir hafa fram að færa.
Þegar svo er komið er fólk sem tekur þátt í samræðunni farið að hugsa saman.
Raunverulegt eða djúpt SAMtal er komið í gang: orðum er veitt athygli, þau fönguð,
mætt með gagnorðum – í því skyni að móta eitthvað, skapa eitthvað nýtt: nýjan
skilning, nýja sýn, nýja þekkingu.

Þetta gerðist hjá okkur, mér og iðngreinafólkinu, í tímanum þegar lítið varð úr fyrirlestrinum
sem ég átti að halda um starfendarannsóknir. En það gerði ekkert til. Við gerðum bara
starfendarannsókn í staðinn eða allt að því. Þau vissu alveg hvað ég var að fara þegar ég
sýndi þeim myndirnar af Blátindi VE 21. Og fóru svo á bólakaf í rýnital um skólamál.
Upplifðu í verki hvað starfendarannsóknir ganga út á.

Var hægt að hugsa sér betri tíma?

Eftirmáli

Þegar ég hafði skrifað þennan pistil sendi ég hann til Elsu, umsjónarkonu námskeiðsins, sem
ég nefni til sögunnar í pistlinum, þakkaði henni fyrir að fá að koma í heimsókn í tímann en
innti líka eftir athugasemdum hennar og spurði hvort ég mætti nota nafnið hennar. Elsa
svaraði að bragði:

Og takk fyrir síðast sömuleiðis! Ég er ótrúlega lukkuleg með að þú hafir viljað koma til
okkar og við nýttum þitt innlegg í allri staðlotunni í framhaldi.

Mér finnst pistillinn alveg sérstaklega skemmtilegur og lýsa vel því sem var í gangi í
tímanum. Nemendur ræddu við mig eftir á um hversu skemmtilegur tíminn hefði verið
og hve gaman sé að fá að taka þátt í svona umræðum. Þetta var því að mínu mati líka
alveg sérstaklega vel heppnuð kennslustund í starfendarannsóknum.

Hvað mér fannst gott að lesa þessar línur!

Heimildir

https://skolathraedir.is/2017/03/23/samraedur-i-skolastarfi/


Hafþór Guðjónsson. (2017). SAMræður í skólastarfi. Skólaþræðir – Tímarit Samtaka
áhugafólks um skólaþróun. Sótt af
https://skolathraedir.is/2017/03/23/samraedur-i-skolastarfi/

Mercer, N. (2000). Words and minds. How we use language to think together. London:
Routledge.

 

Hafþór Guðjónsson er upphaflega lífefnafræðingur að mennt, kenndi efnafræði í
framhaldsskóla um tveggja áratuga skeið en hefur gegnt stöðu dósents í
náttúrufræðimenntun og kennslufræðum á Menntavísindasviði  Háskóla Íslands undanfarin
ár.

 

https://skolathraedir.is/2017/03/23/samraedur-i-skolastarfi/

