Að verða meira við sjálf
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„Því ég er ekki ég, ég er annar.“ (Megas)
„Man, sometimes it takes you a long time to sound like yourself.“
(Miles Davis)
Undir lok fyrstu samræðu í bók austurríska heimspekingsins Paul K.
Feyerabend Three Dialogues on Knowledge eiga persónur hans
eftirfarandi samskipti um það hvað heimspeki og þekking sé.
Donald: Meinarðu þá að allt eigi bara að vera upp í loft?
Charles: Ekki upp í loft, en heldur ekki skráð á blað – frekar í
huganum sem minning og viðhorf. (Feyerabend, 1991, bls. 45)
Þarna setur Feyerabend fram ákveðna sýn á markmið heimspekikennslu og
hugsanlega menntunar yfirhöfuð; það eru ekki kenningarnar og
staðreyndirnar sem eru í greinum og bókum sem eru aðalatriðið heldur
sú menning, viðhorf og samskipti sem mótast þegar menntun fer fram með
þeim hætti sem best er á kosið. Í starfi mínu sem kennari hef ég haft
þetta að leiðarstefi.
Eitt af því sem er eðlilegur hluti af því að vera kennari er að þróa
sig í starfi og endurmennta. Kennari þarf að halda sér við í faginu og
jafnframt að kynna sér nýjungar í kennslufræðum og tæknilegum lausnum
í kennslu. Íslenskir framhaldsskólakennarar eiga því láni að fagna að
fá að haga endurmenntun sinni að verulegu leyti eftir eigin höfði.
Slíkt frelsi er frábært, en það felur líka í sér ákveðna ábyrgð og
getur orðið örlítið stressandi.

Eftir að hafa starfað sem kennari í næstum tvo áratugi, og hafa
umgengist kennara mikið alla ævi, hef ég komist að því að kennarar
hafa ólíkan stíl og áherslur (þetta er kannski augljóst). Ef við höfum
þetta í huga þegar við hugsum um endurmenntun og starfsþróun (og
frelsi á því sviði) þá býður það upp á að fólk geti styrkt sig og eflt
á sviðum sem því hugnast og þannig náð betri tökum á því að verða sá
kennari sem það vill verða; við getum orðið meira við sjálf. Ég hef
leitað inn á ákveðnar brautir í minni endurmenntun sem ég ætla að
segja aðeins frá í þremur greinum hér á Skólaþráðum – og þetta er sú
fyrsta.
Áður en við snúum okkur að efninu er mér ómögulegt annað, með minn
heimspekilega farangur, að slá nokkra varnagla og kanna aðeins
hugtökin sem við erum að vinna með. Það er mikilvægt að velta fyrir
sér hvað það er „að vera þú sjálf/ur“, eða „hljóma eins og maður
sjálfur“. Þetta er ein af þessum pælingum þar sem fólk veit hvað er
átt við, en erfiðara að negla það niður. Nýlega birtist í þessum
þráðum ágæt grein eftir Hafþór Guðjónsson (2018) þar sem hann veltir
upp skrifum sem rannsóknaraðferð, en hluti af því sem hann veltir
fyrir sér er hvernig fólk mótar sér skrifstíl. Hafþór segir um nokkra
af sínum uppáhaldshugsuðum að honum „líkaði hvernig þeir tóku á
málunum, hvernig þeir skrifuðu, svo vel raunar að ég fór að herma
eftir þeim […] Þegar á leið og ég hélt uppteknum hætti varð ég þess
var að eitthvað nýtt var í uppsiglingu: Ég var farinn að lýsa reynslu
minni á annan hátt en ég var vanur, skrifa öðruvísi, hugsa öðruvísi,
raunar í þeim mæli að ég spurði í undran: Er þetta ég?“ (Hafþór
Guðjónsson, 2018). Vandinn er þá að maður sér texta, sem er eftir
einhvern „Ármann Halldórsson“ og rámar í að hafa skrifað það sem fyrir
augu ber, en spurningin „Er þetta ég?“ er aldrei langt undan – og
þetta getur, að breyttu breytenda, svo sannarlega átt við lífið í
kennslustofunni.
En þýðir það að maður geti „verið meira maður sjálfur“ að maður „finni
sjálfan sig?“ Að í þeirri flækju efnislegra (frumur, steinefni,
bakteríur), sálrænna, andlegra og félagslegra þátta sem er merkt
„Ármann Halldórsson“ búi einhver kjarni sem er sannur og lífsverkefni
mitt sé að finna hann? Eða þá að mitt verkefni sé að finna einhvern
samhljóm í öllum þessum graut þannig að út komi eitthvað sem ég
sjálfur (hver sem það er) og aðrir upplifi sem „hinn sanna Ármann
Halldórsson“? Eða er þetta einhvern veginn allt öðruvísi? Hér skulum
við staldra við, draga í land, og minnast með skáldinu að „við öllum

þessum spurningum er til eitt og annað loðið svar“ (Megas, 1986). Það
sem við ætlum að gefa okkur er hversdagsleg upplifun á því að vera
sáttur í hlutverki sínu (sem kennari, skrifari, tónlistarmaður eða
hvað sem er). Sú vegferð er að mínu mati nær seinni hugmyndinni um að
„finna sjálfan sig“, þ.e. að lífsverkefnið sé að finna einhvern
samhljóm í veru okkar sem manneskjur – og þetta getur verið æði
fyrirhafnarsamt samanber tilvitnunina í Miles Davis hér fremst í
greininni. Áhugaverða umfjöllun um sjálfið sem heimspekilegt og
sálfræðilegt viðfangsefni er að finna í bók Kristjáns Kristjánssonar
(2010), The Self and its Emotions.

Heimpekilegir samræðuhringir

OSCAR BRENIFIER

Í þessari grein ætla ég að fjalla um reynslu mína af heimspekilegum
samræðuhringjum samkvæmt Oscar Brenifier og Isabelle Millon. Oscar
Brenifier er doktor í heimspeki frá Sorbonne. Hann hefur um árabil
unnið á sviði heimspekilegrar ástundunar og skipuleggur námskeið og
vinnustofur í heimspeki á mjög fjölbreytilegum grunni – allt frá
leikskólum til fangelsa. Hann er höfundur margs konar rita á þessu
sviði sem hafa verið þýdd á yfir 40 tungumál. Eiginkona hans Isabelle
Millon er náinn samstarfsmaður hans, þau kenna jöfnum höndum á
námskeiðunum og hafa samið margar bókanna saman, m.a. bækur þar sem
viska búddisma og súfisma eru tengd við nútíma heimspekiástundum. Mörg
verka þeirra má nálgast ókeypis hér. Þegar ég vísa í „Brenifier“ er
allajafna hægt að ætla að Isabelle eigi hlutdeild í þeim hugmyndum eða
aðferðum sem um er rætt. Þau eru í raun hluti af ákveðinni hreyfingu
sem fæst við að koma heimspeki úr fílabeinsturni fræðanna og út á
vettvang hversdagsins. Frábært yfirlit um þá viðleitni á breiðari
grunni er að finna í bók Róberts Jack (2006), Hversdagsheimspeki.

Fyrra námskeiðið sem ég sótti hjá þeim hjónum var í Argenteuille í
útjaðri Parísar í janúar 2012, og hið seinna var hjá Endurmenntun HÍ
sumarið 2015. Námskeið hjá Brenifier snýst um að beita aðferðunum á
þátttakendur. Þetta felst annars vegar í því að taka þátt í
umræðuhringjum með stjórnanda og hins vegar tilraunum með
heimspekilega ráðgjöf, en það eru eins konar heimspekileg viðtöl, eða
allt að því yfirheyrslur. Ég mun fyrst og fremst beina sjónum að því
fyrrnefnda, þó mín upplifun sé að stíllinn og nálgunin sé ekki svo
ólík þegar kemur að einstaklingsvinnunni. Hér mun ég draga fram þau
atriði sem helst sitja eftir hjá mér eftir þátttöku í
umræðuhringjunum.

Sterkur, allt að því ágengur
stjórnunarstíll
Hlutverk og stíll stjórnanda hjá þeim heiðurshjónum er mjög ólíkur því
sem ég á að venjast. Stjórnandinn leggur niður ákveðnar reglur, og
þeim skal fylgt. Ekki er hikað við að beita hæðni og gera hegðun
þátttakenda að umræðuefni. Dæmi er að í fyrstu samræðunni sem ég tók
þátt í byrjaði ég að gjamma eitthvað (sem er dálítið minn háttur) og
þá var ég settur í þagnarbindindi út morguninn. Ég undirgekkst þetta
með gleði, og var í raun þakklátur að fá að hlusta. Alltaf er hægt að
víkja úr hringnum ef þátttakendum ofbýður. Það sem ég hef fengið úr
þessu er einfaldlega einhvers konar sjálfstyrking og að óþarfi er að
vera alltaf meðvirkur með öllu sem nemendur bjóða manni upp á.

Hnitmiðun
Sú merkilega hugmynd að kjarna hugsunar sinnar megi alltaf orða í
stuttu máli er gegnumgangandi hjá þeim hjónum. Vaðall af öllu tagi,
undanslættir og varnaglar eru eitur í þeirra beinum. Hver og einn
segir það sem hann hugsar, varnaglarnir og mótrökin koma í hugsun
hópsins. Þetta þýðir að stjórnandinn er stöðugt að grípa fram í og
stoppa þátttakendur, sem virkar óþægilegt en venst og (að mínu mati)
er gagnlegt til að þjálfa hugsun, tal og skrif. Að auki þjálfast
þátttakendur í hlustun, ekki síst ef þeir eru settir í þagnarbindindi.

Aðferðir varðandi röð mælenda
Sá vandi að sumir tala stöðugt meðan aðrir þegja er vandi sem kennarar
sem vilja nota umræður þekkja vel. Einföld leið til að leysa þetta er
að láta alla byrja með stutt innlegg um þá spurningu eða efni sem
glíma skal við. Hjá Brenifier eru allir þátttakendur með blað og
skriffæri við höndina (ekki tölvu eða snjalltæki) og eru gjarna beðnir

að skrifa setningu eða eitt orð eða fleiri sem viðbrögð við spurningum
sem upp koma. Þó stjórnandinn sé afgerandi leggur hann ekki mikið til
málanna. Stjórnandi gæti til dæmis gripið inn í málflutning einhvers
og svo beðið hópinn um að skýra hvers vegna hann kynni að hafa gert
það. Þegar þátttakandi hefur lagt fram kenningu er hún ekki samþykkt
fyrr en allir þátttakendur hafa rétt upp hönd til að sýna að þeir hafi
skilið hvað viðkomandi átti við. Jafnframt er það svo að þegar einhver
hefur sett fram kenningu þá eru aðrir beðnir um að koma með mótrök.
Lögð er áhersla á að allir tjái sig og að hefta ómælda tjáningu þeirra
sem elska að hlusta á sjálfa sig tala. Eins og má ímynda sér getur
þetta reynt verulega á þolinmæði viðstaddra.

Samræðuhringurinn sem andleg núvitunaræfing
Brenifier er upptekinn af því að til þess að stunda heimspeki verðum
við að deyja; þ.e.a.s. egóið þarf að deyja og hugsun okkar að finna
sér frjálsan farveg í hugsun hópsins. Hlustun og athygli eru mikilvæg
og að auki óendanleg þolinmæði. Einföldustu spurningar reynast alls
ekki einfaldar og taka langan tíma þegar þessum aðferðum er beitt. Hér
mætir vestræn heimspeki (en Brenifier tekur sér skýra stöðu sem hluti
hennar) austrænni heimspeki og aðferðum á borð við það sem í Zen
heitir Koan – þar sem skipst er á spurningum og svörum um hluti sem
við fyrstu sýn virðast fráleitir.

Mín upplifun
Ég fékk heilmikið út úr því að sitja námskeiðin hjá þeim hjónum og
sæki í þau í kennslu minni. Ég vil svo líka taka fram að ég geri mér
grein fyrir að ákveðnum þátttakendum hefur mislíkað og ofboðið
framkoma Brenifiers (í það minnsta á námskeiðinu hér á Íslandi) og það
er ekki meiningin hjá mér að verja þau eitthvað sérstaklega, en hins
vegar er það klárt mál að ég og margir aðrir höfum lært mikið af þeim.
Í næstu grein mun ég fjalla um trommuhringi að hætti Arthurs Hull.
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Grein þessi á sér langa tilurðarsögu þó stutt sé. Höfundur vill þakka
Bryndísi Jóhannsdóttur, Valgerði Bjarnadóttur og Ingvari

Sigurgeirssyni fyrir yfirlestur og góð ráð, og Oscar Brenifier og
Isabelle Millon fyrir að leyfa mér að birta myndir og fyrir að hafa
fengið að njóta þjálfunar og kennslu þeirra.

