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Útdráttur 
 

Í þessu lokaverkefni er fjallað um lýðræði í leikskólum og leitað svara við því hvernig 
efla megi lýðræðisleg vinnubrögð í þeim. Skoðaðar verða hugmyndir um lýðræði 
almennt ásamt hugmyndum ýmissa fræðimanna um menntun í lýðræðislegum anda. 
Fjallað verður um börn og lýðræði, lýðræði í leikskólum og hvort og þá hvernig 
leikskólar geti verið lýðræðisleg samfélög. 
 Skýrt verður frá viðhorfskönnun sem gerð var í þremur leikskólum á Akureyri 
og helstu niðurstöðum hennar. Í könnuninni var leitast við að fá viðhorf 
leikskólakennara til lýðræðis, hvernig þeir skilgreindu lýðræði, hvort lýðræði ríkti í 
þeirra leikskólum og hvernig hægt væri að efla lýðræðisleg vinnubrögð í leikskólum. 
 Helstu niðurstöður sýndu að börn hafa ákveðin réttindi sem einstaklingar og 
ber leikskólanum að huga að þeim. Leikskólakennarar gegna viðamiklu hlutverki í 
leikskólanum og var sýnt fram á mikilvægi þeirra í eflingu lýðræðis ásamt þátttöku 
barnanna. Niðurstöður úr viðtölunum sýndu að flestir viðmælendurnir skilgreindu 
lýðræði á þann hátt að það sé einhverskonar stjórnarform þar sem lýðurinn eða fólkið 
ræður en ekki einhver einn. 
 Leikskólakennararnir voru flestir sammála því að einhverskonar lýðræði ríkti í 
þeirra leikskóla en það mætti þó vera meira. Viðmælendur lögðu mikla áherslu á 
hlutverk starfsfólks við eflingu á lýðræðislegum vinnubrögðum og töldu að það þyrfti 
að fá fræðslu þeim tengdum og viðhalda þekkingu sinni ásamt því að vera meðvitað 
um hlutverk sitt gagnvart börnum og samstarfsfólki.    

 

Abstract 
 

This thesis discusses democracy in preschools and how to reinforce democratic 
methods in preschools. Democracy  as a concept is studied in general along with 
several scholars´ ideologies on education and democracy. Children and democracy 
and democracy and preschools are discussed and whether or not preschools can be 
democratic communities.  
 A survey and its findings, executed in three preschools in Akureyri are 
outlined. The survey tries to capture the teachers´ attitude on democracy, how they 
define it, whether or not they work in a democracy environment and how it is possible 
to reinforce it in their workplace. 
 The main findings are, preschools must repect the children´s individual rights 
and teachers play a major role in reinforcing democracy in the preschools. Most 
define democracy as an administration tool or even a political system. According to 
the survey´s participants democracy is a prevailing force in the preschools. The 
participants stressed the importance of training and education on the subject as well as 
general democracy awareness.   
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1. Inngangur 
Umræðan um lýðræði hefur verið áberandi undanfarin misseri. Við getum verið 

sammála því að lýðræðið sé eitt það dýrmætasta sem við viljum miðla til barna okkar 

en við verðum að spyrja okkur hvort miðlunin sé til staðar. Ekki dugar eingöngu að 

ræða um lýðræðisleg vinnubrögð heldur þarf að sýna það í verki og jafnframt þarf allt 

skólastarf að vera í lýðræðislegum anda. Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að 

kenna eigi börnum lýðræðisleg vinnubrögð og að leikskólinn eigi að búa þau undir 

þátttöku í lýðræðissamfélagi. 1 

Ísland er lýðveldi með þingbundinni stjórn sem þýðir að stjórnarhættir hér 

einkennast af lýðræðislegum vinnubrögðum. Við eigum okkur forseta sem er kosinn 

af þjóðinni og einnig ríkisstjórn, en þeirra hlutverk er að stjórna landinu og hlusta eftir 

óskum og þörfum þeirra sem búa í því. Þegar kosningar fara fram er það meirihlutinn 

sem ræður og því geta ekki allir fengið vilja sínum framgengt. Kosningaaldur hér á 

landi er átján ár og að okkar mati er nauðsynlegt að við þann aldur séu 

einstaklingarnir meðvitaðir um áhrif sín á þjóðfélagið. Vegna þessa teljum við 

mikilvægt að börn séu vel undir það búin að taka þátt í lýðræðissamfélagi.  

En hvernig er þá best að búa börn undir þátttöku í lýðræðissamfélagi? Við 

teljum að til þess að fá sem ábyrgasta einstaklinga þurfi að fræða börnin og hefja 

fræðsluna strax í leikskólum. Þó er ekki nóg að fræða börnin því eins og fyrr segir 

verður allt skólastarfið að vera í lýðræðislegum anda því aðeins með þeim hætti ná 

börn og kennarar að temja sér lýðræðisleg vinnubrögð. Þá komum við að þeirri 

spurningu sem við viljum leitast við að svara, hvernig má efla lýðræðisleg vinnubrögð 

í leikskólum? Börn þurfa að vita að í lýðræðissamfélagi hafa þau réttindi en hafa 

einnig skyldum að gegna. Þessu er hægt að koma til leiðar með ýmsum hætti og verða 

þeim þáttum gerð skil hér á eftir.   

Í öðrum kafla þessarar ritgerðar munum við fjalla almennt um lýðræði og 

einkenni lýðræðissamfélaga. Í þriðja kafla munum við tala almennt um börn og 

lýðræði, lýðræðislega menntun, tilgang þeirrar menntunar og hlutverk leikskólanna . Í 

fjórða kafla munum við skoða hvernig efla megi lýðræðisleg vinnubrögð í leikskólum 

og munum við þá leggja áherslu á hlutverk kennaranna, samskipti barnanna og 

lífsleikni sem eina aðferð til þess. Í fimmta kafla greinum við frá viðtölum sem við 
 
1 Aðalnámskrá leikskóla 1999:16 
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tókum við leikskólakennara um börn og lýðræði ásamt niðurstöðum úr þeim og eigin 

hugleiðingum. Í sjötta og síðasta kafla ritgerðarinnar munum við koma með tillögur 

að eflingu lýðræðis í leikskólum. 

Börn eiga rétt á að taka þátt í ákvörðunum sem varða þeirra eigið líf. Með því 

að kenna börnum lýðræðisleg vinnubrögð teljum við að frumkvæði þeirra og 

sjálfsmynd eflist og þar af leiðandi ölum við upp ábyrga einstaklinga út í samfélagið. 
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2. Lýðræði 
 
Í þessum kafla munum við leitast við að skilgreina hugtakið lýðræði og hvað í því 

felst ásamt því að fjalla um einkenni lýðræðislegra samfélaga. Einnig ætlum við að 

skoða hugmyndir Vilhjálms Árnasonar og hugmyndir Páls Skúlasonar um menntun í 

lýðræðislegum anda.  

2.1 Hvað er lýðræði? 

Lýðræði er að okkar mati stórt og mikið hugtak. Skilgreining á því virðist í fyrstu vera 

frekar einföld en er hún það? Það fyrsta sem kemur upp í hugann er að hugtakið 

lýðræði segi sig eiginlega sjálft, það er að lýðurinn ræður. En sú skilgreining þarfnast 

þó nánari útskýringa og munum við í þessum kafla gera hugtakinu og stjórnarforminu 

lýðræði betri skil. 

 Samkvæmt íslenskri orðabók er lýðræði skilgreint sem: „Stjórnarfar þar sem 

almenningur getur með (leynilegum) kosningum haft úrslitavald í stjórnarfarsefnum; 

réttur og aðstaða einstaklinga og hópa til að láta í ljós vilja sinn og hafa áhrif á öll 

samfélagsleg málefni.“2

Lýðræðið má rekja aftur til forn Grikkja en þeir mótuðu hugsjónina um 

lýðræðið og hugsuðu sér samfélag byggt á siðfræðilegum forsendum þar sem jafnræði 

og virðing fyrir einstaklingsþroska voru frumgildi.3 Í Grikklandi hinu forna ríkti 

svokallað beint lýðræði, öðru nafni þátttökulýðræði, þá er málum ráðið til lykta í 

almennri atkvæðagreiðslu þeirra sem eiga rétt á að taka þátt í henni. Framkvæmd 

beins lýðræðis verður erfiðari eftir því sem þjóðir verða fjölmennari og samfélagið 

flóknara. Óbeint lýðræði, öðru nafni fulltrúalýðræði kallast það sem ríkir hér á Íslandi 

og þá eru það kjósendur sem velja fulltrúa sína til að athuga málavöxtu, ræða málin og 

ráða þeim til lykta á þingi eða í sveitarstjórn.4

Lýðræði verður sífellt algengara í heiminum. Á árunum 1975-1995 meira en 

tvöfaldaðist fjöldi lýðræðisríkja og í dag búa flestir við „þolanlegt“ lýðræði. 

Framganga lýðræðisins á seinni hluta 20. aldar hefur leitt til mikilla breytinga á 

pólitísku landslagi í heiminum.5

2 Íslensk orðabók 1994:606 
3 Myhre 2001:23  
4 Heimasíða Reykjavíkurakademíunnar 
5 Hague 2001:17 
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Ýmis hugtök tengjast lýðræðinu og viljum við útskýra nokkur þeirra og hvernig má 

tengja þau leikskólanum og þeirri starfssemi sem þar fer fram. 

• Stjórnmál er það atferli sem hópar nota til að taka bindandi sameiginlegar 

ákvarðanir með því að fást við skoðanaágreining meðal meðlimanna. 

Stjórnmál er að taka ákvarðanir sem rekast á bæði sameiginlega- og 

sérhagsmuni þeirra í hópnum.6

Í leikskólum er mikið unnið í hópum og því tilvalið að kynna fyrir börnum þetta 

atferli. Börnin læra að taka ákvarðanir og standa við þær ásamt því að hlusta og bera 

virðingu fyrir skoðunum annarra. Algengt er að skoðanaágreiningur komi fram í 

leikskólum og þá þarf oft að taka ákvarðanir sem eru bindandi fyrir alla.   

• Ríkisstjórn er samansett af stofnunum sem eru ábyrg fyrir því að taka 

sameiginlegar ákvarðanir fyrir samfélagið.7

Í leikskóla er leikskólastjóri sem ber ábyrgð á allri starfsemi leikskólans. Hver deild 

hefur deildarstjóra sem ber ábyrgð á þeim börnum sem dvelja á deildinni. Þessir aðilar 

sjá í sameiningu um að taka ýmsar ákvarðanir er varða leikskólann. Taka þarf tillit til 

óska barnanna en einnig eru aðrir aðilar eins og foreldrar barnanna og önnur yfirvöld 

sem hafa þarf með í ráðum. 

• Ríki er hugtak sem samanstendur af ríkisvaldi, íbúafjölda og umdæmi. 

Ríki geta átt í samskiptum hvert við annað. Pólitískt samfélag fólks á 

afmörkuðu landssvæði. Ríki er skipulagt og nýtur virðingu annarra ríkja. 

Vegna þess að ríki er landfræðilega afmarkað þá er það í þágu þess að 

auka auð þegna sinna og þar með ríkisins sjálfs.8

Segja má að hver leikskóli sé eins og sjálfstætt ríki eða samfélag þar sem 

leikskólastjórinn gegnir starfi yfirvalds og aðrir starfsmenn leikskólans sitja í stjórn 

ríkisins. Börnin tilheyra þessu samfélagi og það nýtur virðingar annarra ríkja 

(leikskóla). Á sama tíma er leikskólinn innan eiginlegs ríkis og þjónar þar mikilvægur 

hlutverki sem útgangur og framtíð ríkisins getur oltið á. 

• Þjóð er fólk á skilgreindu landssvæði sem sækist eftir pólitískri tjáningu á 

sameiginlegri tilvist sinni, venjulega með kröfu um sérstakt ríki.9

6 Hague 2001:3 
7 Hague 2001:5-6 
8 Hague 2001:5-6 
9 Hague 2001:6 
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Þar sem hagsmunaaðilar leikskólanna eru ekki endilega á skilgreindu landsvæði og 

eru ekki með sitt eigið tungumál er ekki beint hægt er að líkja börnunum í 

leikskólanum ásamt foreldrum og starfsfólki við þessa skilgreiningu. Frekar má segja 

að leikskólinn sé eins og lítið samfélag. 

• Þjóðernishyggja er sú kenning að þjóðir hafi rétt til að ákvarða örlög sín 

sjálfar, sjálfsákvörðunarrétt.10 

Börnin eiga að hafa rétt á að taka þátt í ákvörðunum sem varða þau sjálf og þeirra 

nánasta umhverfi eins og segir í Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna.11 

• Vald er „gjaldmiðill stjórnmálanna.“ Einn mælikvarði á vald er geta 

samfélags til að ná markmiðum sínum. Vald er geta til að kalla fram þær 

niðurstöður sem óskað er eftir, og að ráða niðurstöðu jafnvel gegn 

andstöðu annarra.12 

Valddreifing í leikskólum skiptist þannig að leikskólastjórinn hefur réttmætt vald 

innan leikskólans en svo eru aðrir utanaðkomandi aðilar eins og skóladeild hverrar 

sveitarstjórnar og bæjarstjórnir sem fara með valdið. 

• Yfirráð: lögmæting stjórnar. Lögmæting athafna, frekar en vald til þess að 

geta athafnast. Skapar eigið vald svo lengi sem að fólk samþykkir að það 

hafi rétt til þess að taka ákvarðanir. 

Leikskólastjórar, deildarstjórar og leikskólakennarar hafa yfirráð og ákveðinn rétt til 

þess að taka ákvarðanir er varða starfsemi leikskólans og önnur mál sem viðkoma 

börnunum. Börnin í leikskólanum hafa takmarkað vald þó þau eigi rétt á þátttöku í 

málefnum sem þau varða. 

• Lögmæti: kerfi ríkisvalds sem byggist á yfirráði. Þegnar þeirra 

viðurkenna/samþykkja rétt þeirra til að taka ákvarðanir13 

Lögmæti er oftast notað til að lýsa heilu kerfi ríkisstjórnar, en yfirráð þegar verið er að 

tala um sérstaka stöðu. Þegar yfirráð ríkisstjórnar eru almennt viðurkennd, þá tölum 

við um lögmæti hennar. Réttmæti ákveður hvort stjórn var komin á með réttum hætti. 

Lögmæti á við hvort að fólk er samþykkt annað hvort lögum eða kerfi.14 

Þessi hugtök eru lýsandi og einkennandi fyrir lýðræðissamfélög og er samspil 

þeirra mikilvægt.  

 
10 Hague 2001:9 
11 Heimasíða Barnaheillar 
12 Hague 2001:10 
13 Hague 2001:11-13 
14 Hague 2001:11-13 
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Annað mikilvægt einkenni lýðræðis er þrískipting valds: 

• Löggjafarvald er vald til að semja og samþykkja lög. 

• Framkvæmdavald er það vald sem framkvæmir ákvarðanir 

(mann)félagsins, löggjafans. 

• Dómsvald er vald, réttur til að dæma.15 

Alþingi og forseti Íslands fara saman með löggjafarvaldið. Forseti og önnur 

stjórnarvöld samkvæmt stjórnarskrá Íslands og öðrum landslögum fara með 

framkvæmdavaldið. Dómendur fara með dómsvaldið.16 

Thomas Lickona útskýrir lýðræði á þann hátt að í lýðræðisríki beri fólkið sjálft 

ábyrgð á að frjálsræði og réttlæti sé öllum tryggt. Það þýðir að fólkið þurfi að hafa til 

að bera lágmarks skynsemi ásamt góðmennsku. Það þurfi bæði að skilja og 

skuldbinda sig vissum siðferðilegum grunni sem er nauðsyn í lýðræðislegu samfélagi 

og bera virðingu fyrir réttindum einstaklingsins, virða lögin og vera þátttakendur í 

samfélaginu.17 

John I. Goodlad er með aðra skilgreiningu á lýðræðinu og segir að í 

lýðræðisþjóðfélagi geti þegnar komið skoðunum sínum á framfæri og þar með haft 

áhrif á aðra. Þegnarnir verða að geta metið hvernig og hvers vegna þeir kjósa vissa 

einstaklinga fram yfir aðra til að sitja í stjórn lýðræðisríkis. Þegnar eru virkir 

þátttakendur í samfélaginu og velja sér fulltrúa til að taka sameiginlegar ákvarðanir 

fyrir þá sem almenna íbúa í samfélaginu.18 

Í grein Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar, „Almannaheill“, segir hann að algengt 

sé að lýðræði sé skilgreint þannig að þar sem það ríki hafi almenningur úrslitavald í 

stjórnarfarslegum efnum.19 Þessi skilgreining hefur í raun svipaða merkingu þeirri 

sem Goodlad gefur, það er að lýðurinn ráði, en þó geta ekki allir átt beinan þátt í 

stjórnun samfélagsins. Marcus G. Raskin er einn af þeim sem hefur reynt að 

skilgreina lýðræðið, hann talar um að nútíma lýðræði verði að auðvelda hverri og 

einni manneskju í þjóðfélaginu að þroska og þjálfa hæfileika sína til að geta tekið þátt 

í að ákveða um efnahagslega og andlega velferð sína. Þar af leiðandi verður 

þjóðfélagið að koma til móts við þá sem núverandi form hefur hindrað í að njóta sín.20 

15 Íslensk orðabók 1994:134-612 
16 Heimasíða Alþingis  
17 Lickona 1991:6 
18 Goodlad 1996:87-124 
19 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1987:15 
20 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1987:15 
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Lýðræðisleg vinnubrögð einkennast af því að unnið sé fyrir opnum tjöldum, þannig að 

málin séu vel kynnt fyrir hlutaðeigandi aðilum og tekið sé mið af gagnrýni þeirra í því 

skyni að tryggja heill þeirra og vilja.21 

Ólafur Páll Jónsson segir að til sé tvenns konar lýðræði. Annars vegar sé 

lýðræði tiltekin stjórnskipan en hins vegar sé lýðræði aðferð eða tæki til að taka 

bindandi ákvarðanir. Sem stjórnskipan þjónar lýðræðið því hlutverki að gera fólki 

kleift að velja og skipta um valdhafa á friðsaman hátt. Andstæða lýðræðis í þessum 

skilningi er til dæmis konungsvald, harðstjórn eða stjórnleysi. Lýðræði sem tæki til að 

taka bindandi ákvarðanir um hagsmunamál fólks, sem það getur þó verið ósammála 

um, snýst ekki um að útdeila valdi heldur einfaldlega um hvernig skuli taka ákvörðun 

í hópi fólks. Ákvörðun getur verið lýðræðisleg í þessum skilningi hvort sem hún er 

ákvörðun barna um að kaupa bland í poka frekar en súkkulaði eða ákvörðun þjóðar 

um að afsala sér sjálfstæði.22 

Lýðræði sem stjórnskipan og lýðræði sem tæki til að taka bindandi ákvarðanir 

skarast þegar lýðræðislega kjörnir fulltrúa hafa það hlutverk að taka bindandi 

ákvarðanir sem varða hagsmuni fólks. Til þess að ákvörðun um málefni sem varða 

hagsmuni þjóðarinnar geti talist lýðræðisleg þá þarf slík ákvörðun að vera lýðræðinu 

samkvæm í hvorutveggja skilningnum hér að ofan. Ef ákvörðun er tekin af röngum 

aðilum getur hún því brugðist að vera lýðræðisleg en einnig ef hún brýtur í bága við 

leikreglur lýðræðislegrar ákvörðunar, jafnvel þó hún sé tekin af réttum aðilum. Hver 

sá sem fer með vald í lýðræðisríki verður að virða margvíslegar skorður. Valdhafi sem 

í athöfnum sínum brýtur í bága við siðferðið getur gerst sekur um siðlaust athæfi, 

jafnvel þótt hann brjóti ekki lög. Lýðræðið sem hugsjón um hvernig taka skuli 

bindandi ákvarðanir setur valdhöfum einnig skorður, ekki eingöngu siðferðilegar 

skorður og ekki nema að litlu leyti bundnar í lög.23 

Ólafur talar einnig um kosningar og segir að lýðræðinu sé ekki fullnægt 

eingöngu með því að hafa kosningar um ákveðna kosti, því ef kostirnir eru ekki þeir 

sem máli skipta er ákvörðunin ekki sjálfráð ákvörðun þeirra sem kjósa. Leikreglur 

lýðræðisins felast ekki eingöngu í því að þeir sem málið varðar fái að kjósa. Svo 

niðurstaða kosningar geti talist lýðræðisleg ákvörðun eru nokkur skilyrði sem þarf að 

uppfylla: 

 
21 Vilhjálmur Árnason 1991:479 
22 Heimasíða Ólafs Páls Jónssonar 
23 Heimasíða Ólafs Páls Jónssonar 
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• Bindandi ákvarðanir eiga aðeins að vera teknar af þeim sem eiga 

hagsmuna að gæta. Þetta skilyrði felur í sér til dæmis að einungis þeir sem 

eiga börn í leikskólum eða vinna þar skuli kjósa um hvenær leikskólanum 

sé lokað vegna sumarleyfa. 

• Allir þeir sem málið varðar skulu hafa jöfn tækifæri til að koma skoðunum 

sínum á framfæri, bæði skoðanir um hvaða kosti valið eigi að standa um 

og hvers vegna skuli velja einn kost frekar en annan. Þetta skilyrði gerir þá 

kröfu um að áður en kosningar eigi sér stað skuli hafa farið fram opin 

umræða, ekki aðeins í þeim skilningi að að fólk geti látið í ljós hvort það 

sé með eða á móti tilteknum kostum, heldur á fólk einnig að hafa um það 

að segja hverjir kostirnir eru sem kosið er um. 

• Allir þeir sem málið varðar skulu hafa jöfn tækifæri til að meta þá kosti 

sem kosið er um með tilliti til eigin hagsmuna og verðleikamats. Þetta 

skilyrði segir að fólk eigi að fá tækifæri til að mynda sér upplýsta skoðun á 

þeim  kostum sem á endanum er kosið um. 

• Á lokastigi skal vægi atkvæða vera jafnt.24 

Þessar leikreglur eru einkennandi fyrir kosningar í lýðræðisríki en fleira einkennir þau 

samfélög sem kenna sig við lýðræði. 

Þar sem sjálf lýðræðishugsjónin felur í sér að þjóðfélaginu sé stjórnað með 

frjálsu samþykki þegnanna, verða að vera til opinberar og viðurkenndar leiðir fyrir þá 

til að kynna sér og gagnrýna ákvarðanir og stefnu stjórnvalda.25 

2.1.1 Einkenni lýðræðislegra samfélaga 

Eins og áður kom fram virðist lýðræðið snúast um það að fólkið ráði málum sínum en 

til þess að svo geti orðið þarf einhverskonar milliganga að vera á milli fólksins og 

þeirra sem fara með völdin í umboði þeirra á hverjum tíma.  

Í grein eftir Vilhjálm Árnason talar hann um að þingkosningar séu án efa 

mikilvægastar í lýðræðissamfélagi en þeim er ætlað að tryggja völd fólksins eða 

meirihluta þess, og láta þá sem ráða ríkjum standa skil gerða sinna. Á þingi er svo 

sameiginlegum málum fólksins ráðið til lykta. Stjórnmálaflokkar eru vettvangur þeirra 

 
24 Heimasíða Ólafs Páls Jónssonar 
25 Páll Skúlason 1987:333 
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manna og málefna sem kosið er um og þeir eiga að tryggja þátttöku almennings í 

stjórnarathöfnum. Þetta telur Vilhjálmur vera megineinkennin á stjórnafari þeirra ríkja 

sem kenna sig við lýðræði. Hann segir að sú tilhneiging virðist vera orðin allsráðandi 

að leggja fyrirkomulagið, framkvæmdina, kosningarnar og stofnanirnar til jafns við 

lýðræðið, þá hugmynd að fólkið ráði. Þá er litið svo á að formleg lýðréttindi, svo sem 

kosningaréttur, málfrelsi og stofnanir lýðræðisríkisins, séu ekki bara nauðsynleg 

heldur líka nægilegt skilyrði þess að hægt sé að tala um lýðræði í tilteknu landi. 

Lýðræði er líka leið til þess að hindra eða koma upp um óverjandi stjórnarhætti og 

setja af ráðamenn sem ekki virða lýðræðislegar leikreglur. Þetta viðhorf til lýðræðis er 

forsenda þess að hægt sé að tala um lýðræðisríki og ef þessar leikreglur vantar getur 

ekkert lýðræði þrifist.26 

Virk þátttaka einstaklingsins er ein af meginstoðum lýðræðis. Í upplýsinga- og 

þekkingarsamfélagi 21. aldar er nauðsynlegt að ungt fólk alist upp og þroskist í 

samfélagi sem krefst þátttöku þess, þekkingar og ábyrgðar. Ungt fólk þarf að læra 

hvað í lýðræði felst og læra að beita því. Í lýðræðislegu uppeldi er æskilegt að hafa 

eftirfarandi þrjá meginþætti í huga:  

• Lýðræði sem hugsunarhátt. 

• Lýðræði sem færni.  

• Lýðræði sem stjórnarform.  

Í því felst að nemendur þurfa að kynnast grundvallarþáttum þjóðfélagsins, taka þátt í 

því sem virkir þegnar og læra að taka afstöðu og bera ábyrgð.27 

Páll Skúlason talar um uppeldishlutverk ríkisins og að ríkið verði að kenna 

þegnum sínum að virða og skilja almannaheill og tengja eigin hagsmuni sína við hana. 

Skólarnir og menntakerfið í heild sinni eru öflugustu tækin sem ríkið getur notað til að 

kenna þessi gildi. Skólarnir eiga að vera hlutlausir um stjórnmál og 

stjórnmálaskoðanir en eiga að kenna nemendum að virða ríkið og fræða þá um sögu 

þess og mikilvægi fyrir þjóðfélagið. Þar sem við búum í lýðræðisþjóðfélagi telur Páll 

því að stjórnmálamenntun eigi að hafa forgang í menntakerfinu og helsta markmið 

hennar að vera að aga og þjálfa meðal nemenda sjálfstæða gagnrýna hugsun. Sé stefnt 

að þessu markmiði mun það hafa víðtækar afleiðingar fyrir menntakerfið í heild sinni. 

Skólarnir eiga ekki og mega ekki líta á það sem hlutverk sitt að skila nemendum út í 

þjóðfélagið einungis til þess að þeir verði hæfir til að ganga inn í tiltekin störf. 
 
26 Vilhjálmur Árnason 1991:474-475 
27 Heimasíða Forsætisráðuneytisins  



11 

Sérskólar verða einnig að sinna þeirri lýðræðislegu skyldu að gera nemendur sína 

hæfari til að gegna þegnlegum skyldum sínum með því að þjálfa hjá þeim sjálfstæða 

dómgreind og efla skilning þeirra á málefnum samfélagsins. Páll talar um að engin 

skipulögð fræðsla sé í grunnskólum landsins um ríkið, stofnanir þess, starfshætti, 

hlutverk og annað í þeim dúr. Hvað þá að nemendum sé skipulega og samkvæmt 

námskrá innrætt virðing fyrir frumreglum lýðræðisins, umburðarlyndi, réttlæti, 

samstöðu, rökvíslegri hugsun, ábyrgð gagnvart öðrum og kröfum um heiðarleika og 

hreinskilni.28 

Þegar tekið er mið af því að þessi grein sem Páll ritar er frá árinu 1987 þá getum 

við með vissu sagt að mikið hefur breyst til batnaðar í menntakerfi okkar. Námskrár 

hafa verið endurskoðaðar bæði í grunnskólum og leikskólum, þar sem fram koma 

skipulagðar kennslustundir bæði í lífsleikni og öðrum greinum tengdum fræðslu á 

stjórnskipan landsins. Að okkar mati er nauðsynlegt að í skólum fari fram skipuleg 

fræðsla um frumreglur lýðræðisins og erum við því sammála Páli þegar hann segir að 

það sé merki um alvarlegt hugsunarleysi ef menn ímynda sér að þetta lærist ósjálfrátt 

og án skipulagðar fræðslu um þessi verðmæti.29 

Í ljósi þess sem fram hefur komið um lýðræði og einkenni lýðræðissamfélaga 

ætlum við að skoða þátt barnanna í samfélaginu og réttindi þeirra og skyldur.  

 

28 Páll Skúlason 1987:333-335 
29 Páll Skúlason 1987:335 
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3. Börn og lýðræði 

Við getum með fullvissu sagt að börnin séu það dýrmætasta sem við eigum og okkur 

ber að hlúa að þeim andlega jafnt sem líkamlega og miðla til þeirra þeirri reynslu og 

þekkingu sem við búum yfir. Þegar talað er um lýðræði virðist það vera svo að það 

eigi aðeins við þá fullorðnu, það er þá sem komnir eru með aldur til kosningaréttar. 

En við getum ekki ætlast til þess, að barn sem elst upp án þess að fá nokkra vitneskju 

um réttindi þess og skyldur, komi til með að vaxa úr grasi sem þroskaður og ábyrgur 

einstaklingur. Barn þarf að tileinka sér lýðræðisleg vinnubrögð frá unga aldri, því 

þátttaka þess í þjóðfélaginu hefst ekki á þeim degi er það verður átján ára og þar með 

komið með kosningarrétt. Að okkar mati er það í höndum foreldra barna að upplýsa 

þau um réttindi sín en einnig er starfsfólk leikskólanna skyldugt til að kenna börnum 

lýðræðisleg vinnubrögð.        

 Í Aðalnámskrá leikskóla er fjallað um lýðræði og á hvaða hátt leikskólinn 

getur stuðlað að lýðræðislegum vinnubrögðum. Einnig koma fram í markmiðsgreinum 

laga um leikskóla, þau lífsgildi og almennu viðhorf sem ríkja í íslensku þjóðfélagi og 

menningu sem leikskólanum er ætlað að leggja grunninn að. Hér á eftir munum við 

fjalla um réttindi barna, lýðræðislega menntun barna, tilgang þeirrar menntunar og 

hlutverk leikskólans. 

3.1 Réttindi barna 

Í lok mars árið 2003 stóð embætti umboðsmanns barna fyrir málþingi um börn, 

unglinga og lýðræði. Að sögn Þórhildar Líndal umboðsmanns barna var aðallega 

tvennt sem stóð upp úr eftir málþingið. Í fyrsta lagi var áberandi hve börnin stóðu sig 

vel og sýndu og sönnuðu að þegar þeim er sýnt traust eru þau tilbúin til verka. Í öðru 

lagi, sem er ekki eins jákvætt, hve börnin voru föst í þeirri hugsun að þau eigi ekki að 

hafa skoðun á ýmsum málefnum, það séu þeir fullorðnu sem þar ráði ferðinni.30

 Þessar niðurstöður koma okkur ekki á óvart þegar við hugsum til baka til 

okkar eigin barnæsku. Í ljósi þess má segja það mikilvægt að börn séu alin upp með 

þá vitneskju í huga að þau megi hafa sínar skoðanir á málum sem snúa að þeim. 

Einnig þurfa þau að fá tækifæri til að ræða skoðanir sínar og hugsanir við aðra og 

kynnast ólíkum skoðunum. Með þessu alast börnin upp við að eðlilegt sé að fólk hafi 

ólíkar skoðanir og teljum við það mikilvægt vegna þess að það er eitt einkenni á 
 
30 Heimasíða Umboðsmanns barna 
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lýðræðinu, það er að sýna umburðarlyndi og virða skoðanir annarra. Að okkar mati 

virðist það ekki vera nógu algengt að börn fái þannig uppeldi. Það viðhorf virðist vera 

ríkjandi í þjóðfélaginu að börn eigi að halda sig til hlés og skipta sér ekki af þeim 

málum sem koma þeim ekki við. Þetta viðhorf þarf að breytast bæði meðal foreldra og 

skóla og í raun teljum við að mikil vakning hafi orðið í skólunum undanfarin ár.

 Þórhildur talar einnig um að líkja megi uppvaxtarárum barna við námssamning 

því að á þeim tíma læra börn leikreglur lífsins og spreyta sig á þeim, í öruggri 

umgjörð, sem fullorðnir hafa búið þeim. Börn hafa ekki kosningarétt og eru 

samkvæmt því ekki fullgildir þjóðfélagsþegnar, en þrátt fyrir þessa staðreynd eiga 

börn og unglingar ákveðinn rétt til að hafa áhrif á ákvarðanir sem varða málefni þeirra 

og teknar eru meðal annars af sveitarstjórn eða nefndum sem hún hefur kosið. Það er í 

höndum stjórnvalda, sveitarstjórna og einnig skólayfirvalda, að leita leiða sem tryggja 

börnum rétt til að hafa áhrif á ýmis málefni með skipulögðum hætti.31 

Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna er samningur um réttindi barna og var 

hann fullgiltur á Íslandi árið 1992.32 Sá samningur felur í sér að íslensk stjórnvöld eru 

bundin af þjóðarétti til að fylgja ákvæðum hans, meðal annars við lagasetningu er 

varða málefni barna. Eitt helsta markmið Barnasáttmálans er að börn fái tækifæri til 

að þroskast þannig að þau verði ábyrgir og upplýstir einstaklingar. Sáttmálinn 

viðurkennir börn sem manneskjur og innbyrðis jafningja og felur í sér ótvíræða 

viðurkenningu á því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með eigin réttindi. 

Samkvæmt Barnasáttmálanum má greina réttindi barna í þrjá flokka; vernd, umhyggju 

og þátttöku. Segja má að réttur barna til velferðar, það er verndar og umhyggju sé 

óumdeildur en ekki er það sama hægt að segja um rétt barna til virkrar þátttöku í 

samfélaginu. Sá réttur er og hefur verið umdeildur en samkvæmt 12. grein sáttmálans 

eiga börn sem myndað geta eigin skoðanir rétt á að láta þær í ljós í öllum málum sem 

þau varða, og því ber stjórnvöldum að taka réttmætt tillit til skoðanna barna í 

samræmi við aldur þeirra og þroska. Vegna þessa kallar Barnasáttmálinn á ný viðhorf 

fólks til barna og stöðu þeirra í þjóðfélaginu.33 Þrátt fyrir þessi markmið 

Barnasáttmálans virðist það vera staðreynd að mörgum fullorðnum reynist erfitt að 

viðurkenna að börn hafi rétt til virkrar þátttöku eins og til dæmis að láta skoðun sína í 

ljós og taka sameiginlegar ákvarðanir um mál sem varða þau sjálf. En eins og áður 

 
31 Heimasíða Umboðsmanns barna 
32 Heimasíða Barnaheillar 
33 Heimasíða Barnaheillar  
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kom fram teljum við að skólarnir séu í mikilli þróun varðandi þessi málefni barna og 

má þar nefna innihald skólanámskránna, en þar er talað um á hvern hátt megi gera 

börnin að virkum þátttakendum í þjóðfélaginu.    

3.2 Lýðræðisleg menntun barna  

Amy Gutmann talar um lýðræðislega menntun og segir að eðlilegt sé að við byrjum á 

því að spyrja okkur hver tilgangurinn með menntun ætti að vera og hvers konar 

einstaklinga menntunin ætti að leitast við að skapa. Algengasta svarið við þessari 

spurningu er sennilega afstætt: Þegnar þjóðarinnar ættu alltaf að vera menntaðir í 

samræmi við stjórnarskrá sinnar þjóðar.34 

John Dewey var einn af þeim sem lagði áherslu á lýðræðislega menntun. 

Kenningar hans hafa haft mikil áhrif á skólastarf í heiminum og margt af því sem talið 

er sjálfsagður þáttur í skólastarfi nú, barðist Dewey fyrir í byrjun aldarinnar. Í 

hugmyndafræði hans eru þrjú grundvallaratriði: 

Menntun og samfélag: Dewey taldi að það vantaði tengsl á milli þess sem 

barnið gerði í leikskólanum og utan veggja hans. Hann vildi leggja áherslu á að í 

skólanum ætti að kynna fyrir börnunum frumþætti samfélagsins og þjálfa þau í að 

vera þátttakendur í samfélagi fólks. Hann taldi skólann geta haft áhrif á félagslegar 

aðstæður, því ef áhersla væri lögð á sjálfstæði og gagnrýna hugsun frá unga aldri þá 

myndu samfélagsbreytingar fylgja í kjölfarið. 

Menntun og lýðræði: Dewey leit á lýðræðið sem eitthvað annað og meira en 

stjórnskipunarform. Hann sagði að það væri lífsskoðun sem byggði á bjargfastri trú á 

mannlegt eðli og hæfni einstaklinganna til að taka skynsamlegar ákvarðanir ef 

aðstæður leyfðu. Dewey sá skólann fyrir sér sem samfélag þar sem lýðræði væri haft 

að leiðarljósi, það er þar sem ólíkir einstaklingar starfa saman og hver um sig leggur 

sitt af mörkum. Í lýðræðisþjóðfélagi ætti skólinn að gefa nemendum sínum tækifæri 

til að kynnast lýðræði í raun og hann ætti að leggja áherslu á að þjálfa hjá börnum þá 

eiginleika sem renna stoðum undir lýðræðislegt samfélag. 

Reynsla og menntun: Dewey taldi að börn öðluðust einungis raunhæfa 

menntun gegnum reynslu sína en það þýðir þó ekki að öll reynsla sé jafnmenntandi.35 

Þessi þrjú atriði í kenningum Deweys eru samofin og skólum ber að hafa líf barnanna 

utan veggja skólans í huga. Þeir ættu að byggja á þeirri reynslu sem börnin hafa þegar 
 
34 Gutmann 1997:412 
35 Jóhanna Einarsdóttir 1997:28-29 
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aflað sér og skapa nýja merkingarbæra reynslu fyrir þau til að læra af. Lífið innan 

veggja skólans ætti að hjálpa börnunum að lifa og starfa sem sérstakir einstaklingar í 

samfélagi við aðra einstaklinga.36 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson segir að erfitt sé að skilgreina hugtakið 

lýðræðisleg menntun en kemur með nokkrar tiltölulegar ósamstæðar fullyrðingar um 

hvað menntun þurfi að fela í sér til þess að geta talist lýðræðisleg. Hún þarf: 

• Að geta undirbúið fólk til virkrar þátttöku í lýðræðissamfélagi þar sem 

lýðræði á engu síður undir högg að sækja og er skilgreint of þröngt. 

• Að venja fólk við að krefjast réttlátrar hlutdeildar í þeim verðmætum sem 

það á þátt í að skapa í samfélagi við aðra svo að það láti ekki yfirmenn og 

svokallaða eigendur eina bera ábyrgð á þessum verðmætum. Að þessu 

markmiði má til dæmis vinna með því að láta nemendur hafa áhrif á val 

viðfangsefna. 

• Að þroska frumkvæði barna og dómgreind þeirra auk þess að veita þeim 

tækifæri til að verða menntaðir einstaklingar. 

• Að veita börnum og unglingum tækifæri til að vinna saman, með 

jafnöldrum sínum og fullorðnum en ekki eingöngu í samkeppni og undir 

eftirliti.  

Auk þess þarf námsefni að miða að því að efla gagnrýninn skilning á þjóðfélaginu og 

þróun þess.37 

Markmið með lýðræðislegu skólastarfi ætti ekki að vera á þá leið að nemendur 

geti einungis valið á milli sjónarmiða eins og valið er á milli varnings í kjörbúð, 

heldur hlýtur skólastarf að eiga að auðvelda nemendum að afla upplýsinga víðsvegar 

og tengja þær við þeirra eigin reynslu og þarfir. Skoðanamyndun nemenda er 

þýðingarmikill þáttur í skólastarfi sem miðast við að „framleiða“ frjálsa hugsandi 

einstaklinga, skoðanamyndun sem er gagnrýnin á jafnt sjónarmið fjölmiðla og 

stjórnmálamanna, námsbókahöfunda og kennara, og þau sjónarmið og áhrif sem 

nemendur flytja með sér inn í skólann.38 

Í grein Kristjáns Kristjánssonar, Lífsleikni í skólum, talar hann um hvað felist í 

hugtakinu þegnskaparmenntun. Kristján telur þegnskaparmenntun byggjast að ýmsu 

 
36 Jóhanna Einarsdóttir 1997:29 
37 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1986 
38 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1989:15 
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leyti á ósamstæðri og flókinni hugsun sem sé einhverskonar safn mismunandi og 

ólíkra og jafnvel að sumra mati andstæðra hugmynda. Þrátt fyrir þessa skilgreiningu 

heldur Kristján uppi vörnum fyrir þegnskaparmenntun, sérstaklega ef hún byggir á því 

sem nefnt er sammannlegar dygðir og ræktun þeirra. Þetta eru lýðræðislegar dygðir 

sem kenndar eru á lýðræðislegan hátt. Þetta eru dygðir eins og umburðarlyndi, 

sjálfræði/sjálfsstjórn, sátt við málamiðlanir, meirihlutavald, gagnrýnin hugsun og 

virðing fyrir eignarrétti og málfrelsi.39 

Í Ísrael er starfandi stofnun sem kennir sig við lýðræði og frið; The Adam 

Institute for Democracy & Peace. Stofnunin fór af stað með verkefni, Building 

bridges: teaching democracy sem var gert fyrir leikskóla og grunnskóla um 

lýðræðislega menntun og var þróað með það í huga að börn sem kynnast 

valmöguleikum lýðræðisins snemma á skólaferlinum séu líklegri til að velja það og 

tileinka sér það sem sína lífssýn. Verkefnið hjálpar börnum að kynnast daglegum 

veruleika sínum og ýtir undir getu þeirra til að vinna með ólíkum einstaklingum. Í 

verkefninu var byrjað á því að kynna fyrir börnunum þann rétt að vera öðruvísi. Í 

fyrstu kennslustundunum er börnum ætlað að þekkja og kynnast eiginleikum hvers 

einstaklings og byrja þá á sjálfum sér og samþykkja þá sem eru öðruvísi. Seinni hluta 

kennslunnar er ætlað að skýra út hugtakið jafnrétti út frá eftirtöldum hugmyndum:  

• Að börnin geti gert sér grein fyrir verðleikamati hvers einstaklings. og gert 

greinarmun á milli magns og gæðis. 

• Að börnin skoði hugtakið jafnrétti í samfélagi. 

• Að börnin viðurkenni jafnan rétt á að vera öðruvísi.  

Boðskapurinn með kennslunni er sá að ég er öðruvísi en vinur minn, alveg eins og 

vinur minn er öðruvísi en ég, en samt erum við jafningjar. Einnig er fjallað um 

grundvallarreglur lýðræðisins. Lýðræði er skilgreint sem: þjóðfélagssamningur milli 

fólks sem kemur sér saman um að viðurkenna jafnan rétt hverrar manneskju til að lifa 

samkvæmt hans eða hennar sannfæringu og lífsgildum, svo lengi sem hann eða hún 

samþykkir rétt annarra til hins sama. Í lok kennslunnar voru eftirfarandi hugtök 

skoðuð: 

 

39 Kristján Kristjánsson 2001:87 
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• Réttindi, útskýring á hugtakinu, útskýring á sambandinu milli réttinda 

og skyldna og átök um réttindi barna og fullorðna. 

• Meirihlutareglan, útskýring á því hvenær meirihlutinn verður að ráða, 

skilja ákvörðun meirihlutans sem leið að vissu markmiði en ekki sem 

endastöð.    

• Tilgangur laganna, skilgreiningar á hugtakinu, útskýring á þörfinni    

fyrir lög, jafnrétti samkvæmt lögum og takmörkun á hlýðni.     

Kenna þarf grundvallarreglur lýðræðisins og ef þær eru kynntar fyrir ungum börnum 

verða þær hluti af þeirra heimssýn ásamt því að umburðarlyndi þeirra eflist við 

aukinn skilning á lýðræðinu. Þeir kennarar sem kenna þessa áætlun þurfa að ljúka 

átján mánaða starfsþjálfun þar sem þeir fá kennslu í að mennta til lýðræðis.40 

Í þessari grein er talað um mikilvægi þess að kynna reglur lýðræðisins fyrir 

börnum á unga aldri og þá vaknar sú spurning hver ávinningur barnanna verði og hver 

tilgangurinn raunverulega sé með lýðræðislegu uppeldi. 

 

3.2.1 Tilgangur lýðræðislegs uppeldis og menntunar 

Þegar litið er til baka má leiða því að líkum að lýðræðislegt uppeldi og menntun séu 

miklum kostum gædd og nauðsynleg svo börn verði virkir þátttakendur í samfélaginu 

seinna meir. En kannski eru ekki allir sammála þessu og telja það ónauðsynlegt að 

byrja svo snemma að ala börn upp til þátttöku í lýðræðissamfélagi. 

Í tímaritinu Uppeldi er spurt hvort einhver ástæða sé til þess að ýta börnum og 

unglingum út úr sínum afmarkaða heimi, þar sem þeim líður ágætlega? Soffía 

Pálsdóttir svarar þessari spurningu á þessa leið:  

Mér finnst það afar mikilvægur grunnur að því að vera virkur 
þátttakandi í þjóðfélaginu síðar meir. Það er mikið af fullorðnu fólki 
sem tekur ekki afstöðu til neins í samfélaginu og gerir engar kröfur til 
stjórnmálamannanna sem það kaus í síðustu kosningum. Við erum að 
sjá kosningaþátttöku minnka hér eins og annars staðar. Áhugi fólks á 
stjórnmálum dvínar þegar það sér ekki að það breyti nokkru hvort og 
hvað það kýs. Ég tel að við eigum að byrja snemma á því að kenna 
börnum það að skoðanir þeirra skipta máli 41 

40 Jewish Virtual Library 
41 Soffía Pálsdóttir 2001:39 



18 

Þessi orð Soffíu segja að okkar mati allt sem segja þarf. Við erum sammála um að 

mikið sé um að fólk taki ekki neina afstöðu og finnist sem það geti ekki haft nein 

áhrif á það sem er að gerast í þjóðfélaginu. 

 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson telur einnig almenning ekki taka virkan þátt í 

ákvörðunum hér á landi. Hann segir að valddreifing sé of lítil og framtak fólks sé of 

lítið, til dæmis í verkalýðsfélögum. Í skjóli þess ráða aðrir ferðinni og stundum eru 

það alls ekki kjörnir fulltrúar, heldur meira og minna sjálfskipaðir eða réttara sagt 

tilnefndir til kjörs af fyrri fulltrúum og kjörnefndum. Almenningur tekur heldur ekki 

virkan þátt í ákvörðunum um rekstur fyrirtækja og hvernig arði þeirra er varið. 

Lýðræði fylgja bæði réttindi og skyldur sem fólk hefur alls ekki vanið sig á að taka.42 

Með því að byrja strax í leikskóla að kenna börnum lýðræðisleg vinnubrögð 

og kenna þeim að þeirra álit og skoðanir skipta máli þá teljum við óneitanlega að 

börnin verði virkari þátttakendur sem fullorðnir einstaklingar.  Eins og áður kom fram 

þarf viðhorfsbreytingu hjá fullorðnum til að ná raunverulegum árangri í að virkja börn 

til lýðræðislegrar þátttöku.  

 

3.2.2 Hlutverk leikskólans 

Ekki er langt síðan foreldrar töldu hlutverk leikskólans vera það að „passa“ börnin 

þeirra og veita þeim félagsskap annarra barna. En við getum með vissu sagt að það 

viðhorf er liðið undir lok og í dag teljum við að flestir foreldrar líti á leikskólann sem 

uppeldis- og menntastofnun þar sem fram fer skipulögð starfsemi og undirbúningur 

fyrir grunnskólann ásamt þátttöku í þjóðfélaginu.     

 Hér áður ræddum við um Barnasáttmálann og það sem hann segir um réttindi 

barna. Við erum sammála um að með tilkomu hans komi fram ný viðhorf fólks til 

barna og stöðu þeirra í þjóðfélaginu. Samt sem áður spyrjum við okkur að því hvort 

þessi nýju viðhorf séu sýnileg og á hvaða hátt þau skili sér í þjóðfélagið. Íslensk börn 

á leikskólaaldri dvelja að meðaltali um þrjátíu og fimm klukkutíma á viku í 

leikskólanum43 og því þykir okkur ljóst að þau eru einn stærsti hagsmunaaðli þess að 

starfið í leikskólanum sé bæði gefandi og menntandi. Markvisst hefur verið unnið að 

því að styrkja leikskólastigið og nú er öll menntun leikskólakennara á háskólastigi. 

 
42 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1986 
43 Heimasíða Hagstofu Íslands 
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Með nýrri aðalnámskrá fyrir leikskóla er umhyggjan fyrir barninu höfð að leiðarljósi, 

Aðalnámskrá leikskóla er: 

stefnumótandi leiðarvísir um uppeldisstörf í leikskólum og byggist á 
markmiðslýsingu laga um leikskóla og reglugerð um starfssemi 
leikskóla og uppeldisáætlun fyrir leikskóla frá 1993. Námskráin er 
leiðarvísir fyrir alla sem vinna að uppeldi og menntun barna í 
leikskólum og er sveigjanlegur rammi um störf þeirra. Aðalnámskrá 
geymir einnig upplýsingar og viðmiðun fyrir foreldra til að þau geti 
fylgst með vinnu í leikskólum og árangri starfsins.44 

Eins og hér kemur fram er Aðalnámskrá leikskóla leiðarvísir og á grundvelli hennar 

ber hverjum leikskóla að gera sína eigin skólanámskrá. Í leikskóla á að leggja áherslu 

á skapandi starf og leik barnsins og ekki er um beina kennslu að ræða sem stefnir að 

ákveðinni fræðilegri þekkingu. Leikskólafræði eru frekar þroskamiðuð en fagmiðuð, 

með áherslu á leik barna sem náms- og þroskaleið.45 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að í leikskólum eigi að kenna börnum 

lýðræðisleg vinnubrögð. Börnin skuli taka þátt í áætlanagerð, ákvörðunum og mati og 

ræða þurfi við þau um ýmislegt sem varðar þau og þeirra áhugamál. Einnig verða 

börnin að finna að þau skipti máli sem einstaklingar en ekki aðeins sem hluti af heild. 

Leikskólanum ber að setja reglur sem eiga að gilda í barnahópnum og skýra þær og 

tilgang þeirra fyrir börnunum.46 

Leikskólastefnu Félags íslenskra leikskólakennara er ætlað að vera 

framtíðarsýn og viðmið fyrir góðan leikskóla. Þar er eins og í Aðalnámskrá leikskóla 

talað um mikilvægi lýðræðisins. Áhersla er lögð á að leikskólar styrki lýðræðishefðina 

og  undirbúi börnin undir þátttöku í því samfélagi sem við búum í. Því er mikilvægt 

að leikskólastarfið endurspegli þá menningu og  viðhorf sem ríkja í samfélagi okkar 

hverju sinni.47 

Hlutverk leikskólans er viðamikið og margþætt þegar horft er til þeirra 

markmiða sem koma fram í leikskólastefnu Félags íslenskra leikskólakennara ásamt 

Aðalnámskrá leikskóla. Þessum markmiðum fylgir ábyrgð og því er það viss áskorun 

fyrir leikskólann að framfylgja þeim og móta starf sitt í samræmi við þau. Helsta 

hlutverk leikskólans er að hlúa að börnum bæði andlega og líkamlega ásamt því að 

 
44 Aðalnámskrá leikskóla 1999:5 
45 Aðalnámskrá leikskóla 1999:8 
46 Aðalnámskrá leikskóla 1999:16 
47 Leikskólastefna Félags íslenskra leikskólakennara 2000:5 
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efla alhliða þroska þeirra og stuðla að umburðarlyndi þeirra og víðsýni. Einnig er 

hlutverk leikskólans að kenna barninu þannig að það geti hugsað sjálfstætt og með því 

aflað sér þeirrar þekkingar sem það hefur þörf á hverju sinni. Til að stuðla að lýðræði 

til skemmri og lengri tíma er nauðsynlegt að barnið fái að takast á við ögrandi 

verkefni sem snerta menningu þess og samfélagið sem það elst upp í. Leikskólinn 

verður að taka barnið alvarlega og það verður að finna að þar eigi það samverkamenn 

í hugsun og verki.48 

Í grein eftir Israel Scheffler hugleiðir hann hvert hlutverk skólans sé gagnvart  

lýðræðislegri menntun. Hann leggur áherslu mikilvægi þess að nemendur þrói með sér 

gagnrýna hugsun því þeim er ætlað að taka þátt í stjórn eigin samfélags.49 

Í grein eftir Guðrúnu Öldu Harðardóttur kom fram hvað foreldrum 

leikskólabarna fannst mikilvægast að börnin lærðu í leikskólanum og voru það þrír 

þættir sem stóðu upp úr. Í fyrsta lagi fannst foreldrum það mikilvægt að börnin gætu 

gert sér grein fyrir tilfinningum og sjónarmiðum annarra. Í öðru lagi fannst þeim 

mikilvægt að börnin fylgdu reglum og í þriðja lagi að börnin gætu notað samræður 

sem tæki til að leysa ágreining. Í ljósi þessarra svara er hægt að segja að foreldrar 

meta lýðræðisleg gildi mikils50 því eins og fram hefur komið er það vísir að 

lýðræðislegum vinnubrögðum að læra að fara eftir reglum og einnig að taka tillit til 

skoðana annarra. 

 

48 Leikskólastefna Félags íslenskra leikskólakennara 2000:21-22 
49 Israel Scheffler 1997:436 
50 Guðrún Alda Harðardóttir 2003:2-11 
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4. Hvernig má efla lýðræði í leikskólum? 
Í ljósi þess sem fram hefur komið getum við gefið okkur að æskilegt sé að 

einhverskonar lýðræði ríki í leikskólum. Þá munum við skoða þær leiðir sem við 

getum farið til að efla lýðræðið inni í leikskólum. Lífsleikni er að okkar mati góð 

aðferð til að efla lýðræðisleg vinnubrögð og munum við gera henni skil hér. Þó svo 

foreldrar beri frumábyrgð á börnum sínum þá höfum við sem kennarar veigamiklu 

hlutverki að gegna þegar börnin dvelja í leikskólanum. Mikilvægt er að samskipti 

barnanna séu með þeim hætti að þau virði rétt og skoðanir annarra og er það í okkar 

verkahring að koma því til leiðar að börnin tileinki sér þá framkomu. 

 Hér áður töluðum við um hvað Þórhildur Líndal sagði um þátttöku barna er 

varða málefni þeirra og hlutverk stjórnvalda og skólayfirvalda. Í sömu grein kemur 

fram að: 

Mikilvægt er að börnin sjálf komi að þeirri hugmyndavinnu, að finna 
leiðir til að ná þessu markmiði og eigi samræður við 
sveitarstjórnarmenn og embættismenn sveitarfélagsins til að komast að 
sameiginlegri niðurstöðu um þær. Virk þátttaka barna í lýðræðinu er 
mikilvæg svo þau nái að þroskast sem best, og verði ábyrgir borgarar 
samfélagsins. Þátttaka barna er ekki síður mikilvæg svo við, sem eldri 
erum, fáum notið hinnar einstöku sýnar þeirra á umhverfi sitt.51 

Að okkar mati er þetta nauðsynlegt, það er að börnin komi sjálf að því að finna leiðir 

til að ná sínu markmiði. Grein Þórhildar miðast við grunnskólabörn en við teljum að 

hún eigi ekki síður við börn á leikskólaaldri en þó þyrfti að útfæra hugmyndavinnuna 

á þeirra forsendum. Þórhildur segir jafnframt að börn á Íslandi virðast ekki gera sér 

að fullu grein fyrir því að þau hafi lýðræðisleg réttindi og megi koma skoðunum 

sínum á framfæri við yfirvöld. Jafnframt telur hún afar mikilvægt að lýðræðisleg 

vitund þeirra verði efld og þeim verði kennt að vera virk í lýðræðislegu samstarfi. 

Það er best gert með því að efla og þjálfa hæfileika þeirra til að tjá hugsanir sínar og 

skoðanir og þar með styrkja þau sem sjálfstæða einstaklinga með eigin réttindi. 

Jafnframt þarf að efla hæfileika þeirra til að taka ábyrgð á sjálfum sér og nánasta 

umhverfi. Það verður að sýna þeim að réttindum fylgir ábyrgð. Hlutverk foreldra og 

kennara er að hlusta á börnin og ekki aðeins að hlusta, heldur að taka mark á því sem 

þau segja. En til að tekið sé mark á því sem börnin eru að segja, þurfa þau einmitt að 

geta komið skoðunum sínum á framfæri með skipulegum hætti. Þórhildur telur að 

farsælasta leiðin til að ná þessu markmiði vera þá, að kenna börnum hin almennu 
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lýðræðislegu gildi og samræðulist, strax við upphaf grunnskólagöngu og jafnvel 

fyrr.52 

4.1 Lífsleikni 

Þegar aðalnámskrár leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla komu út árið 1999 var 

farið af stað með nýja námsgrein sem kallast lífsleikni. Undirstaða hennar er rækt við 

persónulega mannkosti og alhliða þroska barns.53 

Með lífsleiknikennslu er reynt að þróa og þroska meðvitað góða manngerð og 

eiginleikar hennar eru kallaðar dygðir. Dygðirnar hjálpa einstaklingum að lifa 

hamingjusömu og fullnægjandi lífi og eru góðar fyrir allt samfélagið, einnig eru þær 

uppistaða siðfræðinnar og skilgreina hvað er góð manngerð.54 

Árið 2001 fór af stað í þremur leikskólum á Akureyri þróunarverkefni sem 

heitir „Lífsleikni í leikskóla“ og því lauk árið 2004. Í þessum leikskólum voru fjórar 

dygðir kenndar á vetri og unnið markvisst með hverja þeirra. Dygðakennslan fer fram 

með þeim hætti að allt daglegt starf tengist þeirri dygð sem unnið er með hverju sinni. 

Má þar nefna útiveru, matmálstíma og aðrar samverustundir þar sem börnin eru minnt 

á hverja dygð. Til dæmis þegar unnið er með vingjarnleika þá er lögð áhersla á að 

börnin bæði noti hugtakið og skilji merkingu þess. Einnig eru bækur lesnar, vísur og 

lög sungin sem tengjast hverri dygð.   

Að kenna börnum lífsleikni er ein leið til þess að efla lýðræðisleg vinnubrögð. 

Ásamt því að byggjast á alhliða þroska barns, byggist lífsleiknin einnig á færni þess til 

samskipta, rökrænnar tjáningar og til að bera virðingu fyrir umhverfi sínu. Þetta 

kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla og þar segir einnig að í leikskólanum eigi að efla 

lífsleikni barna með því að rækta hina ýmsu þroskaþætti þeirra. Lífsleikni felst meðal 

annars í því að virða reglur. Eins og áður kom fram ber leikskóla að setja reglur sem 

gilda eiga í barnahópi og þá er eðlilegt að eldri börn taki þátt í að setja sumar reglur í 

barnahópnum og ræða þær. Það er vísir að lýðræðislegum vinnubrögðum sem börn 

þurfa smám saman að temja sér.55 

Björn Bjarnason, fyrrverandi menntamálaráðherra talar um lífsleiknina í ræðu 

sinni þann 10. apríl árið 1999 á menntaþingi frjálsra félagasamtaka. Hann nefnir þá 
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þætti sem koma fram í Aðalnámskrám skólanna en jafnframt talar hann um að með 

lífsleikninni sé nemandanum ætlað að læra að rækta með sér andleg verðmæti, 

líkamlegt heilbrigði og sálrænan styrk. Nemandinn eflir félagsþroska sinn, siðvit og 

virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Leitast verður við að styrkja áræði hans, 

frumkvæði, eðlislæga sköpunargáfu og aðlögunarhæfni til að takast á við kröfur og 

áskoranir í daglegu lífi. Allt eru þetta þættir sem ýta undir hæfni til þátttöku í  

samfélaginu sjálfu.56 

Við erum sammála Birni þegar hann segir að með því að innleiða lífsleikni í 

skólana sé verið að svara kalli nútímans um að búa nemandann betur undir að takast á 

við lífið. En til þess þarf hann að læra að þekkja sjálfan sig, bera virðingu fyrir 

sjálfum sér og þekkja styrkleika sinn og veikleika. Í lífsleikninni er fengist við þætti 

sem tengjast því að vera þátttakandi í lýðræðislegu þjóðfélagi, tilheyra fjölskyldu, 

eiga vini og félaga, vinna með öðrum og setja sig í spor annarra. Áherslur í lífsleikni 

undirstrika þá staðreynd að skólinn er vinnustaður nemenda þar sem verðmætt uppeldi 

fer fram. Skólinn og aðrir aðilar aðstoða foreldra í uppeldishlutverkinu og er menntun 

og velferð nemenda því sameiginlegt verkefni heimila og skóla. Samstarfið þarf að 

byggjast á gagnkvæmri virðingu, trausti og samábyrgð. Í námsgreininni er horft á 

nemandann í heild, færni til samskipta, tjáningar og þess að færa rök fyrir máli sínu, 

setja sér markmið, sýna frumkvæði, rata um umhverfi sitt, varast hættur og geta 

bjargað sér.57 

Lífsleiknin sem hefur verið innleidd hér á landi hefur verið nefnd beinaber 

lífsleikni. Hún er sammannleg og hefur borið hæst í umræðunni þegar talað er um 

lífsleikni. Önnur tegund lífsleikni nefnist holdtekin lífsleikni og er hópbundin 

inntakshyggja58 en við munum ekki gera henni skil hér. 

 Kjarni beinaberu lífsleikninnar er annars vegar siðferðisleg alþjóðahyggja sem 

kveður á um að til séu sammannleg siðferðisleg gildi, óháð tíma og stað. Við sem 

manneskjur byggjum sameiginlegan efnisheim og þar af leiðandi hljóti að vera fyrir 

hendi hjá okkur öllum ákveðnar persónudygðir athafna og tilfinninga. Þetta eru dygðir 

sem velta á eðli okkar sem mannverum og kostum þess umhverfis sem okkur er búið. 

Sammannlegar dygðir eða mannkostir sem nefndir eru í ritum um beinabera lífsleikni 

eru dygðir eins og áreiðanleiki, heiðarleiki, sjálfsvirðing, ábyrgðarkennd, sannsögli, 
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góðvild og samúð. Kristján Kristjánsson telur eðlilegt að einskorða lífsleiknikennslu í 

skólum við hin „siðferðislegu grunngildi“ sem höfða til allra skynsamra manna óháð 

menningu, trú eða stjórnmálaskoðun. Hins vegar er annað höfuðeinkenni beinaberu 

lífsleikninnar siðferðisleg inntakshyggja. Hún gengur út á að upplýsa nemendur um að 

inntak og efni hinna siðlegu sanninda séu mikilvægari en aðferðin og kennslufræðin 

sem notuð eru til að koma þeim á framfæri. Markmiðið er að gera börnin góð og fróð 

og sé þörf á margbreytilegum aðferðum í bland við hvor aðra þá verður svo að vera.59 

Í ljósi þess sem hér kemur fram ætti lífsleiknikennsla að hefjast strax í 

leikskólum, því með því að kenna börnum dygðir þannig að þau tileinki sér þær í 

daglegu lífi, teljum við að þau verði betur undirbúin til þátttöku í samfélaginu. Þau 

læra að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum og að virða þau lífsgildi og venjur 

sem ríkja í samfélaginu.  

4.2 Samskipti barna og þátttaka þeirra 

Þórhildur Líndal telur virka lýðræðisþátttöku barna felast í eftirfarandi: Að börn séu 

tekin alvarlega af hinum fullorðnu, að fullorðnir hafi ósvikinn áhuga á sjónarmiðum 

barnanna og að börn hafi fengið ítarlegar upplýsingar um það hvað málið snýst og til 

hvers er ætlast af þeim. Þátttakan verður að vera fólgin í samræðum barna og 

fullorðinna, sem gefa ráð og leiðbeina börnum. Ákvarðanatakan sjálf kemur með 

hækkandi aldri og auknum þroska. Gæta verður að hag allra barna í þessu sambandi 

án tillits til kyns, trúarbragða, tungumáls, fötlunar eða annarra aðstæðna. Í 

leikskólanum er sá grundvöllur sem byggja ber á þegar auka skal þátttöku barna. Þar 

gefst gott tækifæri, allt frá upphafi skólagöngu, til að þjálfa börn í lýðræðislegum 

vinnubrögðum. Yngstu börnin geta tekið þátt í því að velja myndir sem hengja skal 

upp á vegg, eða hvernig borðum og stólum er raðað í stofunni. Því eldri sem börnin 

verða, og þjálfaðri í þeim vinnubrögðum sem í lýðræðinu felast geta þau tekið 

veigameiri ákvarðanir og borið meiri ábyrgð. Önnur dæmi um hagsmunamál barna 

eru til dæmis staðsetning leikvallarins, lega göngustígsins, litur og gæði rólunnar og 

fleira.60 

Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að hópleikir og hópstarf séu mikilvægur 

þættir í starfi leikskólans. Börn þurfa að læra að leika sér og starfa í þeim barnahópi 
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sem þau tilheyra. Í þessum hópleikjum öðlast börn skilning á mikilvægi samvinnu og 

þroska með sér samkennd og ábyrgðartilfinningu. Milli barna lærast önnur samskipti 

heldur en á milli barna og fullorðna. Í hópi jafnaldra fá börnin tækifæri til að láta til 

sín taka, eiga frumkvæði, leika sér og starfa og gleðjast með öðrum. Þau líkja hvert 

eftir öðru, hjálpast að og vinátta myndast. Í samskiptum milli barnanna eykst 

félagslegur þroski þeirra og lífsleikni. Með þátttöku í barnahópi, hvort sem hann er 

stór eða lítill, öðlast börnin margþætta félagslega reynslu. Þau þurfa að finna að þau 

hafi hlutverki að gegna og að þau tilheyri hópnum. Börnin eiga að fá margvísleg 

tækifæri til að njóta samverustunda og gleðjast með öðrum. Heilbrigt hópstarf örvar 

þroska einstaklinganna og auðgar starf hópsins. Örva skal samvinnu barna en það 

eykur samheldni þeirra og ábyrgðarkennd. Eins og áður kom fram ber leikskólanum 

að setja reglur innan barnahópsins og þá er eðlilegt að eldri börn taki þátt í að setja 

sumar reglur og ræða þær innan hópsins.61 

Þórhildur Líndal segir í viðtali við tímaritið Uppeldi að víða á Norðurlöndum 

séu samskipti barna og unglinga við sveitarstjórnir komin í nokkuð fastan farveg. 

Nágrannaþjóðir okkar hafa farið ýmsar leiðir til að tryggja börnum þennan rétt til 

þátttöku í samfélagsumræðunni og hafa þannig áhrif á ákvarðanir í þeim málefnum 

sem þau snerta. Í Noregi hefur þetta jafnvel verið reynt í leikskólum. Í sumum 

tilvikum hefur verið sett á stofn unglingaráð sem er kallað saman þegar sveitastjórnin 

þarf að taka afstöðu til einhvers sem snertir börn og unglinga. 62 

Vorið 2001 fór af stað verkefni í Svíþjóð, stjórnað af Elisabet Näsman 

prófessor, en tilgangur þess er að sýna fram á, frá sjónarhóli barnanna, hvaða 

aðstæður þurfa að vera fyrir hendi til að forðast brottfall nemenda. Reynt er að 

kynnast og skilja það ferli sem skapar hindranir við möguleikann á þátttöku barnanna. 

Byrjað var á því að kanna hvernig börnin upplifa þátttöku og hvernig þau ræða saman 

um þátttöku almennt. Það kom í ljós að strákar og stelpur tala daglega um 

einhverskonar þátttöku, algengt var að þau notuðu setningar eins og; hvað eigum við 

að gera í dag, gerum eitthvað skemmtilegt og þau lögðu mikla áherslu á að vera 

viðurkennd meðal annarra nemenda svo þau yrðu ekki lögð í einelti. 63 

Eitt af meginhlutverkum sænskra skóla er að skapa aðstæður þar sem 

nemendur geta orðið góðir borgarar með lýðræðisleg gildi og einnig öðlast vitneskju 
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og hagnýta kunnáttu. Í skólanámskrám kemur fram að skólar verði að innræta 

undirstöðuatriði þjóðfélagslegra gilda hjá ungu fólki. Í námskránum eru lýðræðislegar 

reglur skilgreindar eins og réttur barna til að hafa áhrif , bera ábyrgð og að skipuleggja 

sitt eigið nám, það er að segja þátttaka í eigin námi. Markmiðið er að sýna hvar ungt 

fólk á möguleika á þátttöku og hvernig það getur nýtt sér þær lífsreglur núna áður en 

þau  tileinka sér þær sem fullorðnir í formlegu og óformlegu lýðræðislegu samhengi.64 

Í rannsókn Kristínar Dýrfjörð kemur fram að meginstólpar þess að börn verði 

virkir þegnar er að þau búi yfir sjálfsvirðingu og sjálfsáliti. Einnig er mikilvægt að 

þau hafi gott sjálfstraust og hæfileika til að treysta öðrum. Í leikskólum þurfa 

samskipti að vera með þeim hætti að bæði börn og kennarar virði rétt annarra og er 

það hlutverk leikskólakennara að styðja börn í að virða settar reglur og gefa þeim kost 

á að leysa úr eigin málum og deilum á friðsamlegan hátt.65 

Til að ná raunverulegum árangri í að virkja börn til lýðræðislegrar þátttöku 

þarf viðhorfsbreytingu hjá fullorðnum. Við þurfum að vera tilbúin til að veita þeim 

aðgang að ákvarðanatökuferlinu, opna þeim þessar dyr og leyfa þeim að bera hluta 

ábyrgðarinnar með okkur.66 

4.3 Hlutverk okkar sem kennara 
 
Börn læra ekki lýðræðisleg vinnubrögð á einum degi. Hæfileiki barna til þátttöku 

lærist smátt og smátt og er það hlutverk kennara að aðstoða börnin við að tileinka sér 

lýðræðisleg vinnubrögð ásamt því að miðla til þeirra þekkingu sinni og vera 

börnunum góð fyrirmynd.         

 Í grein Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar talar hann um lýðræðislega menntun og 

varpar fram þeirri spurningu hvort samskipti barna og fullorðinna geti nokkurn tíma 

orðið á jafnréttisgrundvelli? Eru þau það á heimilum? Eða úti í þjóðfélaginu? Eða á 

vinnustöðum? Hver svo sem svörin eru við spurningunum þá fullyrðir Ingólfur að 

jafnréttisgrundvöllurinn sé afar mikilvægur í þessu sambandi. Ábyrgð skapar til að 

mynda betri vinnukraft, sé litið á málið út frá slíkum sjónarhóli. Ábyrgð skapar 

vonandi líka gagnrýninn vinnukraft sem er ekki síður mikilvægt. Ingólfur segir 

jafnframt að kennarinn komi of sjaldan fram sem jafningi eða félagi, of oft sem 

yfirboðari eða dómari. Þar af leiðandi venst fólk við gagnrýnislausa hlýðni sem ekki 
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er æskilegt að flytjist út í atvinnulífið né á aðra staði í þjóðfélaginu. Skólakerfi sem 

útilokar suma einstaklinga frá frekara námi með því að vera ekki við þeirra hæfi, eða 

með því að flokka þá burtu með falli á prófi, er ekki lýðræðislegt.67 

Sumt fullorðið fólk á erfitt með að standa frammi fyrir barni án þess að ganga 

sjálfkrafa út frá því að það sé barninu fróðara og reyndara.68 Þetta viðhorf ætti ekki að 

ríkja því börnin eru hæfir einstaklingar. En þó þau geti bjargað sér vel með ýmsa hluti 

eru þau samt sem áður háð okkur hinum fullorðnu um margt. Mikilvægt er að við 

sendum börnunum skýr skilaboð um hæfni þeirra og gefum þeim leyfi til að taka eigin 

ákvarðanir. Ábyrgð okkar gagnvart börnunum er fyrst og fremst fólgin í því umhverfi 

sem við ölum börnin upp í og því námsumhverfi sem við sköpum þeim. Stjórnun 

okkar ætti því fyrst og fremst að vera fólgin í þessarri ábyrgð.    

 Í bók Guðmundar Finnbogasonar, Lýðmenntun, talar hann um hlutverk 

kennara. Hann segir að allar ráðstafanir til að koma lýðmenntuninni í gott horf séu 

byggðar á sandi, sé ekki fyrir því séð, að þjóðin eigi völ á hæfum kennurum. Hann 

segir jafnframt: 

Enginn mundi telja það hyggindi að verja ærnu fé til að girða akur, en 
láta það svo vera komið undir tilviljun einni, hvort akuryrkjumennirnir 
hefðu nokkra þekkingu á því, hvernig á að undirbúa jarðveginn, áður 
en sáð er í hann, eða hvort sáð er illgresi eða hveiti. En kennararnir eru 
akuryrkjumenn á andans akri þjóðarinnar, þeim er falið á hendur að 
búa barnssálirnar undir lífið og gróðursetja fræin, sem framtíð 
þjóðarinnar sprettur upp af. Þeir eru settir til að vekja til lífsins 
hæfileika barnanna og beina þeim í rétta átt. Þeir eiga að vera á verði, 
hvar sem lítið lautarblóm langar til að gróa, til þess að hlúa að því og 
færa því ljós og yl. Þeir eiga að miðla börnunum andans arfi 
þjóðarinnar og gjöra hann arðberandi í sálum þeirra.69 

Þessi orð Guðmundar, þó gömul séu, eiga vel við enn þann dag í dag og teljum við 

þau segja allt sem segja þarf, það er mikilvægi þess að kennarar séu hæfir og 

meðvitaðir um hlutverk sitt. Í textanum kemur fram að kennarar eigi að búa börnin 

undir lífið og vekja til lífsins hæfileika barnanna og mætti túlka þau orð á þann hátt að 

lýðræðisleg gildi væru höfð að leiðarljósi. 

Í grein eftir Kristínu Aðalsteinsdóttur dósent við Háskólann á Akureyri segir 

að foreldrar séu mikilvægustu fyrirmyndir barna sinna og að kennarar séu fyrirmyndir 

nemenda sinna. Nemendur hafa kennara sína til hliðsjónar í hugsun sinni og hegðun. 

 
67 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1986 
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Ýmsir eiginleikar í fari kennara segja til um lífssýn þeirra og gildismat og einnig 

kemur viðhorf þeirra fram í viðmóti sem þeir sýna. Þessir eiginleikar geta verið 

fólgnir í hæfni til að hlusta, setja sig í spor annarra og sjá og heyra sjónarmið 

annarra.70 

Í rannsókn Kristínar Dýrfjörð um mat kennara á þegnskaparuppeldi kemur 

fram að hlutverk og viðhorf leikskólakennara hljóti að teljast mikilvæg og að 

skilningur þeirra á undirstöðuatriðum lýðræðis nauðsynlegur. Ef börn eiga að verða 

virkir og meðvitaðir þegnar verða þau að skilja tilgang og markmið lýðræðislegra 

kerfa og jafnframt þær meginreglur sem þegnréttur í lýðræðisríki byggir á. Rökrétt er 

að þegnskaparmenntun byrji og byggi á þeirri reynsluþekkingu sem barnið býr yfir 

um valdið.  Það er sama hvaða efnivið leikskólakennari býður upp á, hann þarf að búa 

til tíma og rými fyrir barnið og sjá til þess að það sé hvatt til að sjá hlutina frá ýmsum 

sjónarhornum og viðhalda forvitni sinni. Þau þurfa hreinlega að þjálfa í sér heilann til 

að geta tekið þátt í lýðræði. Telja má mikilvægt fyrir alla leikskólakennara að gera sér 

grein fyrir og viðurkenna eigið hlutverk í því að mennta til lýðræðis. 

Leikskólakennarinn er mikilvæg lykilpersóna hverrar deildar og þegnskaparmenntun 

byggir á viðhorfum hennar og færni. Vert er að benda á að í menntun 

leikskólakennara hefur löngum verið áhersla á að skoða og gera sér grein fyrir hvernig 

uppeldisleg viðhorf einstaklinga móta þær leiðir sem viðkomandi velur í starfi sínu. 

Leiða má að því líkum að mikilvægt geti verið að kynna sér hvaða hugmyndir 

leikskólakennarar aðhyllast, til að komast að niðurstöðu um hverskonar 

þegnskaparmenntun er líkleg til að þróast í leikskólum.71 

Í sjálfu sér er lýðræði tímafrekt og til að yfirvöld geti tekið réttar ákvarðanir í 

málefnum barna og unglinga þarf að taka tillit til sjónarmiða þeirra og fullorðið fólk 

þarf að hjálpa börnum að nota þennan rétt sinn til tjáningar um málefni sín. Það þarf 

að kenna börnum að rökstyðja mál sitt, kenna þeim hvað það er að búa í 

lýðræðissamfélagi.72 

Thomas Lickona segir að jafnvel þótt það sé gríðarlega mikilvægt að læra af 

fordæmum annarra að þá sé það ekki nóg því börn eru umvafin „slæmum“ 

fordæmum. Foreldrar ásamt kennurum eru fyrirmyndir barnanna og þau þarfnast 

útskýringa orða okkar jafnt sem gjörða. Börnin þurfa að sjá okkur lifa góðu lífi en þau 

 
70 Kristín Aðalsteinsdóttir 2002:103-104 
71 Kristín Dýrfjörð 2004 
72 Þórhildur Líndal 2001:39 
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þurfa einnig að vita afhverju við erum að gera það, hver tilgangurinn er. Til þess að 

fordæmi okkar hafi sem mest áhrif, þurfa börnin að vita þau gildi og trú sem liggja 

bak við hegðun okkar.73 

Börn þurfa að læra að taka á sig ábyrgð en ekki kenna alltaf einhverju öðru um 

ef hlutirnir ganga illa. Börnum sem hafa vald á eigin lífi á eftir að ganga betur, þau 

verða að fá að reyna og gera hlutina á sinn eigin hátt, það á ekki alltaf að taka fram 

fyrir hendurnar á þeim. Það verður að leyfa börnunum að reyna sjálf áður en þeim er 

hjálpað. 

 

73 Lickona 1988:22 
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5. Viðtöl 
 
Í þessum kafla munum við greina frá viðtölum sem tekin voru við fimm 

leikskólakennara á þremur leikskólum hér á Akureyri ásamt helstu niðurstöðum úr 

þeim. Þar sem við búum í lýðræðissamfélagi má vænta þess að lýðræði ríki í 

leikskólum landsins. Markmið með þessum viðtölum var að skoða viðhorf 

leikskólakennara til lýðræðis í leikskólum og hvernig hægt væri að efla lýðræðisleg 

vinnubrögð. Leikskólakennarar eru fyrirmyndir barnanna og því skiptir miklu máli 

hvernig viðhorf þeirra speglast í starfi þeirra í leikskólanum. Kristín Aðalsteinsdóttir 

og Kristín Dýrfjörð tala báðar um mikilvægi þess að kennarar séu góðar fyrirmyndir 

og einnig kemur fram að skilningur kennara á undirstöðuatriðum lýðræðis sé 

nauðsynlegur.74 

5.1 Aðferð 
 
Við völdum leikskólana með tilliti til starfsins sem þar fer fram. Einn af leikskólunum 

er með opna námskrá og vinnur eftir fljótandi skipulagi en hinir tveir vinna eftir frekar 

föstu skipulagi. Við völdum að taka viðtöl við leikskólakennara bæði af elstu barna 

deild og yngri barna deild. Þar sem viðmælendur voru fáir getum við ekki alhæft út 

frá niðurstöðum þó svo þær gefi okkur ákveðna sýn á hugmyndir leikskólakennara um 

lýðræði í leikskólum.  

Tekin voru hálfopin viðtöl og fóru þau öll fram í leikskólum viðkomandi 

leikskólakennara. Þær spurningar sem við lögðum upp með voru: Hvernig skilgreinir 

þú hugtakið lýðræði? Telur þú að lýðræði ríki í þínum leikskóla? Telur þú sjálfgefið 

að lýðræði ríki í leikskólum? Hverja telur þú vera kosti og galla lýðræðis í 

leikskólum? Hvernig telur þú að efla megi lýðræðisleg vinnubrögð í leikskólum? 

Hver er tilgangurinn með lýðræðislegu uppeldi? 

 Viðtölin voru tekin upp á segulband og voru öllum gögnum síðan eytt að 

úrvinnslu lokinni. Viðtölin tóku mislangan tíma, frá tíu mínútum upp í fjörutíu 

mínútur. Viðmælendur verða kallaðir leikskólakennari A, B, C, D og E. 

Leikskólakennarar B, D og E vinna með yngstu börnin, tveggja til þriggja ára og 

leikskólakennarar A og C vinna með eldri börnunum sem eru á aldrinum fjögurra til 

 
74 Kristín Aðalsteinsdóttir 2002:103-104, Kristín Dýrfjörð 2004 
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sex ára. Leikskólakennari A og B starfa í leikskólanum sem vinnur með opna námskrá 

en leikskólakennarar C, D og E starfa í leikskólunum þar sem fast skipulag ríkir. 

 

5.2 Úrvinnsla 
 
Í fyrstu spurningunni, hvernig skilgreinir þú hugtakið lýðræði, voru þrír af fimm 

viðmælendunum með nokkuð svipaðar hugmyndir, það er að lýðræði sé 

einhverskonar stjórnarform þar sem lýðurinn eða fólkið ræður en ekki einhver einn. 

Einnig fannst þeim það vera lýðræði að hlusta og bera virðingu fyrir skoðunum 

annarra. Einum viðmælandanum, leikskólakennara B fannst spurningin erfið og gat 

ekki svarað henni og annar viðmælandi, leikskólakennari A, vildi meina að hugtakið 

lýðræði sé ekki til en hann segir: „Ég er reyndar einn af þeim sem tel að þetta hugtak 

sé ekki til vegna þess að hugtak er samansafn af einhverjum myndum sem við höfum... 

ég held því fram að lýðræði sé ekki til vegna þess að ég hef hvergi séð það.“ 

Jafnframt telur A að lýðræði hafi aldrei verið til og það sem við búum við hér á landi 

sé kallað fulltrúalýðræði og segir að það sé alls ekki það sama og lýðræði. Hann segir 

einnig að fólk geti kosið sér einhverja fulltrúa en síðan hafi það ekkert vald eða áhrif á 

það sem hann gerir. Við veltum fyrir okkur hvort þetta viðhorf sé líklegt til að stuðla 

að lýðræðislegum vinnubrögðum í leikskólum og teljum við að þó þessi viðmælandi 

telji ekkert lýðræði vera til, þá virðist hann engu að síður starfa í lýðræðislegum anda. 

En aftur á móti læra börnin líklega ekki þau hugtök sem tengjast lýðræðinu, eins og 

meirihluti og kosningar. 

 Í spurningu númer tvö, telur þú að lýðræði ríki í þínum leikskóla, þá eru þrír 

af viðmælendunum sammála að það ríki lýðræði í sínum leikskóla. Ástæðan fyrir því 

er sú að þeim finnst að tillit sé tekið til óska barnanna og að þau fái að taka þátt í starfi 

leikskólans. Leikskólakennari B er ekki alveg sammála og segir: „Já og nei. Það er 

náttúrulega alltaf einhverskonar lýðræði. Svona einhverjar reglur, það er náttúrulega 

lýðræði og þó að við séum ekki með fastar reglur þá er alltaf einhver rammi sem 

verður að fara eftir.“  

Einnig kemur fram hjá viðmælanda B að börnin séu aðeins tveggja ára og þar af 

leiðandi séu þau ekki fær um að setja reglur né velja hvað eigi að vera í matinn. 

Leikskólakennarar D og E komu með önnur svör og virðast líta öðrum augum á 

yngstu börnin. Þeir eru sammála um að yngstu börnin geti tekið þátt í að setja reglur 
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með aðstoð. Leikskólakennari D segir: „Börnin fá að ráða aðeins hvað er í matinn til 

dæmis… einu sinni í mánuði kemur óskalisti og þá mega þau koma með sínar óskir.“ 

Leikskólakennari C telur að þó lýðræði ríki í leikskólanum þá mætti það vera meira: 

„…en auðvitað ráðum við svolítið miklu hér eins og með dagskipulagið, það er ekki 

fljótandi dagskipulag… þannig að það er ekki fullt lýðræði hérna.“ 

Einnig segir hann að í leikskólanum sé verið að vinna með það að leyfa börnunum að 

taka meiri þátt í matseðli leikskólans. Haldin var matarfundur með börnunum þar sem 

þau gátu komið með óskir og komu þeim svo áleiðis til leikskólastjóra. Í sambandi við 

reglur í leikskólanum segir leikskólakennari C: „Já, en þau gera deildarreglur, þær 

breytast frá ári til árs. Þannig að fyrst á haustin eru þau með í því að endurskoða 

reglurnar á deildinni en ég var að spá afhverju eru þau ekki með í að 

endurskipuleggja dagskipulagið… en dagskipulagið stjórnast svolítið af dvalartíma 

krakkanna, á hvaða tímum eru þau… eru þau fyrir eða eftir hádegi…hvað er maður 

með mörg börn sem eru allan daginn…hver er hópstjóri…hver er vinnutíminn 

hennar…“ 

Sá sami talar um valið og segir að í leikskólanum sé valið mjög fjölbreytt. Börnin eru 

spurð hvað þau vilja fá inn í valið og þá er jafnvel leitað til foreldrafélagsins ef 

leikskólinn getur ekki orðið við óskum barnanna.  

Þegar talað er um „valið“ í leikskólum er átt við að börnin fá að velja hvað þau 

gera. Börnin geta þó ekki endilega valið sér það sem þau vilja, því valinu er stýrt á 

þann hátt að viss svæði eða leikföng eru í boði hverju sinni og takmörkun er á því hve 

mörg börn fá að vera á hverju svæði fyrir sig.   

Leikskólakennari A vill meina að lýðræði ríki ekki í sínum leikskóla: „En ég 

tel að það ríki ekki vegna þess að... stýringin er svo víða Bara það hvernig leikskóli er 

staðsettur í hverfinu, þá ertu byrjaður að stýra; hvaða leið þú þarft að fara í skólann 

og allt það frá heimilinu. Síðan kemur lóðin, þá höfum við ákveðin mörk og þá er 

stýring. Hvar er síðan hliðið á lóðinni, hvar er húsið? Alltaf er verið að stýra, hvar er 

deildin? Hvar er vinnusvæðið þitt, herbergið, hurðin? Klósettið á ákveðnum stað. Svo 

setur leikskólinn ýmsar reglur… alltaf að stýra .“ 

Þessi sami leikskólakennari talar einnig um valið í leikskólanum og segir að 

þessar aðferðir sem eiga að fá börnin til að velja séu ekki góðar og að hann hafi slæma 

reynslu af því: „…því að það var í rauninni ekkert val á endanum…bara ákveðinn 

fjöldi sem var í boði á hverju svæði og þegar það var fullt varstu byrjaður að stýra. 

Þá höfðum við ekkert val lengur, það er alltaf stýringin. Þar að auki var þetta val á 
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mörgum stöðum notað til þess að skoða, menn voru að merkja við hvað þessi valdi 

þetta svæði oft og svo já, hann hefur aldrei farið í listasmiðju og þá var reynt að ýta 

og þá var komin stýring aftur... í gamla valinu að þá var ofboðslega mikill biðtími, frá 

því að fyrsti valdi og sá síðasti og þá í rauninni vorum við líka að stýra þeim því að 

þau áttu að sitja saman út í horni og bíða og þetta tók svakalegan tíma og ekki góð 

reynsla fannst mér nema það að hafa kynnst því.“ 

Einnig kemur fram að þó börnin fái að taka þátt í gerð matseðils og öðru í daglegu 

starfi leikskólans þá komi það lýðræði ekkert við, heldur tengist það áhugasviði hvers 

og eins barns. 

 Að okkar mati benda þessi svör til þess að lýðræði ríki í leikskólum en þó 

teljum við að í raun þyrfti að vinna markvissara að því að efla það og gera starfsfólkið 

betur meðvitað um hlutverk sitt og viðhorf. 

 Í spurningu þrjú, telur þú sjálfgefið að lýðræði ríki í leikskólum, voru þrír 

viðmælendanna sammála um að það væri sjálfgefið. Leikskólakennari C segir: 

„…þetta er svo stór hópur sem þarf að vera hérna átta tíma á dag. Er það þá ekki 

alveg sjálfgefið að til þess að öllum líði sem best eða að meirihlutanum líði sem best 

og svo svona líka af því að við búum á Íslandi...“ 

Leikskólakennari D var á öðru máli og sagði að það væri alls ekki sjálfgefið að 

lýðræði myndi ríkja í leikskólum. Stýringin væri það mikil að auðvelt væri að detta í 

þá gryfju að lýðræðið gleymist. En aftur á móti ætti lýðræði að vera sjálfgefið í 

leikskóla. 

Í spurningu fjögur, hverja telur þú vera helstu kosti og galla lýðræðis, voru 

flestir viðmælendurnir sammála um að kostirnir væru margir, til dæmis að börnin 

fengju að taka þátt í starfi leikskólans. Einnig kom fram að kostir lýðræðis væru að 

börnin yrðu sjálfstæðari og þar af leiðandi hæfari og betri einstaklingar. Í fyrstu gátu 

viðmælendurnir ekki beint nefnt einhverja galla á lýðræðinu. Gefum leikskólakennara 

C orðið: „Fullt af kostum, gallana er ég nú ekki búin að sjá…nema kannski að þetta 

getur verið svolítið tímafrekt og það þarf að takast á við það…maður verður að virða 

allar skoðanir og að það sé hægt að skipta um skoðun…það á samt ekki að vera galli 

í skóla að hlutirnir taki langan tíma.“ 

Sami leikskólakennari talar um að hann finni hve auðvelt er að gleyma sér og fara að 

stýra börnunum: „…ég er ekki viss um að ég vilji sjá leikskóla þar sem börnin eru að 

kjósa og ráða öllu sjálf…ég held að lýðræði sé heldur ekki þannig, þá er þetta orðið 

svo ofboðslega tímafrekt og þá er meirihlutinn af starfinu farinn að snúast um það 
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sem á að vera aukaatriði…krakkarnir yrðu á eilífum krakkafundum. Við búum í 

lýðræðisþjóðfélagi en við erum ekki að kjósa allan daginn, það er búið að ákveða 

svolítið mikið fyrir okkur, er það ekki…og svo tökum við annað slagið þátt og við 

höfum líka valið hversu mikið við tökum þátt.“  

 Í ljósi þessarra svara getum við enn og aftur sagt að viðhorf starfsfólks skiptir 

gífurlega miklu máli þegar kemur að lýðræði. Okkur finnst svörin benda til þess að 

fólk sé hrætt um að missa tökin í barnahópnum og tengi lýðræðið við það að börnin 

fái algjörlega að ráða sér sjálf. En eins og áður hefur komið fram þá snýst lýðræðið 

ekki um það og því er mikilvægt að starfsfólk sé meðvitað um hvað felist í 

lýðræðislegu uppeldi.  

Í spurningu fimm, hvernig telur þú að efla megi lýðræðisleg vinnubrögð í 

leikskólum, töldu fjórir af fimm viðmælendum að mikilvægt væri að vinna fyrst og 

fremst með starfsfólk leikskólanna. Þeim fannst að starfsfólkið þyrfti að fá fræðslu um 

lýðræðisleg vinnubrögð og viðhalda svo þekkingu sinni ásamt því að gera það 

meðvitað um hlutverk sitt gagnvart börnunum og samtarfsfólki. Einnig kom fram að 

staðblær leikskólanna skipti máli.  Viðmælandi A segir að til þess að efla lýðræðisleg 

vinnubrögð sé svo sem hægt að gera ýmislegt. Þegar hann sé að leyfa börnunum að 

velja sé hann að efla samvinnu, samskipti og umburðarlyndi gagnvart skoðunum 

annarra og þessa þætti sé hægt að tengja við lýðræði.   

Í spurningu sex, hver er tilgangurinn með lýðræðislegu uppeldi og hvaða 

ávinning hafa börnin af því uppeldi, segir leikskólakennari B að tilgangurinn sé sá að 

við fáum betri einstaklinga og að: „þau læri það að það sé ekki allt sjálfgefið í 

veröldinni, en eins og ég sagði áður að þá er það tvennt ólíkt að vera með tveggja ára 

börn og eldri. Allt uppgötvunarnám fyrir tveggja ára börn er náttúrulega mjög 

spennandi fyrir þau og líka það að kenna þeim að vera þau sjálf, það er líka 

lýðræði.“ 

Leikskólakennarar B, C og D voru sammála um að samfélagið nyti góðs af 

lýðræðislegu uppeldi, börnin læra að fara eftir reglum og svo framvegis.  

5.3 Niðurstöður og eigin ályktanir 

Í þessum kafla munum við koma með helstu niðurstöður úr rannsókninni og jafnframt 

koma með okkar eigin ályktanir og hugleiðingar. 
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5.3.1 Lýðræði, kostir og gallar 

Ljóst er að fyrir flesta er auðvelt að skilgreina hugtakið lýðræði. Viðmælendum okkar 

fannst augljóst að lýðræði væri skilgreint á þann hátt að fólkið réði en ekki einhver 

einn. Það að börn og fullorðnir hlusti á skoðanir hvers annars og beri virðingu fyrir 

þeim taldi einn leikskólakennarinn einkenna lýðræði. 

 Þessar skilgreiningar komu okkur ekki á óvart en þó hefðum við viljað fá 

nánari útlistingar á hugtakinu. Það að lýðurinn ráði en ekki einhver einn er að 

sjálfsögðu einkenni fyrir lýðræði en meira þarf að koma til svo lýðræði ríki. 

 Flestir voru sammála um að kostir lýðræðisins væru aðallega þeir að börnin 

yrðu sjálfstæðari. En gallar lýðræðisins væru helst að það væri tímafrekt og að það 

þyrfti að virða skoðanir allra. Einnig kom fram hjá einum viðmælenda að hann vildi 

ekki sjá leikskóla þar sem börnin væru stanslaust að kjósa og ráða öllu sjálf.  

Að okkar mati eru kostirnir við lýðræði í leikskólum fjölmargir. Fyrst ber að 

nefna ávinninginn sem börn hafa af lýðræðislegu uppeldi, það er að með því að kenna 

börnum lýðræðisleg vinnubrögð eflum við frumkvæði þeirra og sjálfsmynd og þar af 

leiðandi ölum við upp ábyrga einstaklinga út í samfélagið þannig að ekki bara barnið 

heldur allt samfélagið nýtur góðs af. Með því að tileinka sér strax lýðræðisleg 

vinnubrögð í leikskóla svo sem eins og að taka sameiginlegar ákvarðanir, komast að 

niðurstöðu, setja reglur og svo framvegis eru börnin betur í stakk búin þegar þau hefja 

nám í grunn- og framhaldsskóla. 

 Gallarnir við lýðræði eru kannski helst að okkar mati þeir að lýðræðið getur 

verið þungt í vöfum, það er að segja að það er kannski ekki hægt að hafa kosningu um 

alla hluti heldur verður leikskólakennarinn að meta og stundum taka af skarið sjálfur 

og taka ákvörðun án samráðs við börnin. Eins og áður hefur komið fram einkenna 

kosningar lýðræðið og er það þá meirihlutinn sem ræður og í leikskólum er þetta ekki 

endilega viðeigandi. Börnin gætu lent í því að vera stöðugt í minnihluta og þar af 

leiðandi ekki fengið neinu um neitt ráðið. Það gæti svo leitt til minna sjálfsöryggis hjá 

þeim börnum sem lentu í minnihlutanum. Í leikskólanum þarf að tryggja það að öll 

börn fái að taka þátt og að sjálfsögðu teljum við gott og þroskandi fyrir börnin að 

kynnast kosningaraðferðinni en þó ber að huga að aldri þeirra og gæta þess að ekki 

ríki ósanngirni. Reyndar þarf ekki að líta á þetta sem galla á lýðræðinu því í réttaríki 

þjóna persónubundin réttindi þeim tilgangi að koma í veg fyrir að meirihlutinn kúgi 
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minnihlutann og í raun getur það verið þroskandi fyrir börnin að venjast við að sætta 

sig við ákvörðun meirihlutans, jafnvel þó þau séu henni ósammála.  

Að okkar mati er leikskólinn kjörinn vettvangur fyrir beint lýðræði, vegna hve 

leikskólar eru lítil samfélög. Einnig verða leikskólakennarar að huga að því að 

kannski hafa ekki öll börn áhuga á því að kjósa um hlutina eða jafnvel að taka þátt, 

eflaust er sumum börnum sama þó einhverjir aðrir ráði og stjórni því sem gert er. 

Þetta teljum við vera komið frá heimilum barna, það er stjórnunin er víða og foreldrar 

vilja eflaust hafa vit fyrir börnum sínum í ýmsum málefnum. En þá gætum við spurt 

okkur hvort hvetja eigi börn til þátttöku? Er það lýðræðislegt? 

 Eflaust hugsa margir á þann hátt, þegar talað er um lýðræði meðal barna og 

fullorðna, að börnin fái algjörlega að ráða sér sjálf og að þau þurfi ekki að fara eftir 

neinum reglum. En þetta er að sjálfsögðu ekki rétt og lýðræði snýst ekki um það en 

eflaust eru margir fullorðnir sem vanmeta börn og getu þeirra.  

 

5.3.2 Óskir barnanna 

Þó flestir viðmælendurnir væru sammála um að lýðræði ríkti í leikskólanum, virtist 

það þó vera að þeim fyndist að það mætti vera meira um það. Svo virtist vera sem 

hlustað væri á óskir barnanna og þau fengju að taka þátt í daglegu starfi leikskólans. 

Þegar við spurðum um þrískiptingu valdsins, það er hvort börnin fengju að taka þátt í 

að setja reglur, taka ákvarðanir og ákveða viðeigandi „refsingar“ voru flestir sammála 

um að börnin tækju einhvern þátt í að setja reglur og gerð matseðils. 

En aðrar ákvarðanir eins og til dæmis með dagsskipulag, kaup á ýmsum 

efnivið svo sem leikföngum virtust börnin ekki taka mikinn þátt í. Flestir 

leikskólakennararnir töluðu um valið og fannst að með því væru þeir að stuðla að 

lýðræði. Einnig kom fram að með því að leyfa börnunum að velja sé verið að efla 

samvinnu, samskipti og umburðarlyndi gagnvart skoðunum annarra. Öllum finnst 

þeim nauðsynlegt að efla lýðræðisleg vinnubrögð en svo að það sé hægt verður 

starfsfólkið að fá leiðbeiningar og fræðslu um það hvernig það geti stuðlað að því. 

Það kemur skýrt fram hjá þeim leikskólakennurum sem vinna með yngstu 

börnunum að þau séu ekki tilbúin í að setja reglur og taka ákvarðanir um ýmis mál 

sem snúa að þeim. Að sumu leyti erum við sammála þessu en þó má ekki vanmeta 

getu barnanna og reyndar verða kennarar ávallt að hafa þroska barnanna í huga þegar 

kemur að því að taka sameiginlegar ákvarðanir svo þær verði skynsamlegar og til 
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góðs. Það þarf að taka með í reikninginn að ef börnin eiga til dæmis að taka þátt í gerð 

matseðils þá má alltaf búast við því að þau velji alltaf óhollan mat og því teljum við 

það ljóst að kennarinn verður að leyfa börnunum að velja innan ákveðins ramma. Það 

sama má segja um hluti er varða öryggi barnanna og heilsu þeirra. 

Að okkar mati var einn af leikskólunum sem virtist gefa lýðræðinu mikinn 

gaum og þar virtust börnin fá að taka virkan þátt í flest öllu sem viðkom þeirra 

daglega lífi í leikskólanum. Í ljósi niðurstaðna getum við sagt að þó lýðræði ríki í 

leikskólum þá mætti alltaf gera betur og að okkar mati þarf starfsfólk að vera 

meðvitað um sitt hlutverk í leikskólanum. Börn í leikskólum hafa rétt til að velja en 

innan ákveðins ramma. Innan rammans er að finna reglur leikskólans sem og réttindi 

og tilfinningar þeirra sem barnið umgengst. Svo barn geti valið þarf það að finna til 

öryggis og er það hlutverk leikskólakennarans að veita barninu öryggi.  
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6. Tillögur 
 
Ef leikskólar ætla sér að efla lýðræðisleg vinnubrögð teljum við að þeir verði að gera 

það með markvissum hætti. Hér á eftir munum við koma með tillögu að verkefni sem 

er að okkar mati raunhæft fyrir starfssemi leikskólanna. 

 
Markmið: Okkar markmið er að efla lýðræðisleg vinnubrögð meðal barna og 

starfsfólks og reyna með því að skapa lýðræðissamfélag innan leikskólans.  

Markmið fyrir börnin: 

- Efla sjálfstæði barnanna og samskipti þeirra á milli 

- Að þau kynnist reglum lýðræðisins til dæmis að þau hafi réttindi en þurfi 

jafnframt að gegna skyldum 

- Að þau beri virðingu fyrir skoðunum annarra 

- Að börnin fái að njóta sín sem einstaklingar og að þau geti skipulagt daginn í 

leikskólanum á sínum forsendum 

Markmið fyrir kennara: 

- Að hann afli sér þekkingar á efninu 

- Að hann tileinki sér lýðræðisleg vinnubrögð 

- Að hann hlusti eftir þörfum og vilja barnanna 

- Að hann skapi börnunum gott vinnuumhverfi 

- Að hann sé góð fyrirmynd 

 

Unnið verður markvisst að því að gera börnin að virkum þátttakendum í daglegu starfi 

leikskólans. Það gerum við meðal annars með því að halda fundi einu sinni í mánuði 

og þar fá börnin að tjá sínar skoðanir á hinum ýmsum málum. Börnunum verður skipt 

í fjóra hópa og hverjum hóp úthlutað verkefni. 

• Hópur 1: Tekur þátt í gerð matseðils mánaðarins. 

• Hópur 2: Tekur þátt í að setja „reglur“ sem eru endurskoðaðar 

mánaðarlega. 

• Hópur 3: Tekur þátt í að skipuleggja vettvangsferðir sem eru farnar 

einu sinni í viku.  

• Hópur 4: Tekur þátt í að skipuleggja uppákomur í sal þar sem öll 

börnin í leikskólanum koma saman. 
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Börnin kynnast því hvernig reglur í lýðræðissamfélagi virka svo sem að meirihlutinn 

ræður og að þau hafi réttindi en þurfi jafnframt skyldum að gegna. Skráningar verða 

gerðar á fundunum þannig að hægt verði að fylgja hugmyndum barnanna vel eftir og 

vinna úr þeim seinna meir og þróa áfram.  

Barnið getur að miklu leyti skipulagt leik sinn sjálft og á þann hátt haft mikil 

áhrif á daglegt líf sitt í leikskólanum. Útbúin verður skífa handa hverju barni þar sem 

matartímar og ein útivera eru fastir liðir í daglegu starfi. Til að byrja með munu 

börnin tvisvar í viku fá að fylla inn á skífuna og velja sér viðfangsefni fyrir daginn. 

Með þessu lærir barnið að taka sjálfstæðar ákvarðanir sem vekur hjá því frumkvæði, 

ánægju og gleði og styrkir sjálfsmynd þess.   

Við teljum að markviss vinna að eflingu lýðræðis muni koma til með að hafa 

góða þýðingu fyrir samfélagið og leikskólabörnin sem einstaklinga. Einnig teljum við 

að kennararnir í leikskólanum muni njóta góðs af verkefninu, vinnubrögð þeirra og 

viðhorf til lýðræðis teljum við að muni breytast til hins betra.  
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7. Lokaorð 
Lýðræði lærist ekki á einni nóttu og þar af síður í afmarkaðri kennslustund í skólum. 

Við teljum að öll skólastig séu vel til þess fallin að viðhalda og efla lýðræði en það er 

ekki nóg að ætla að byrja að innræta hjá börnunum lýðræðisleg vinnubrögð þegar þau 

koma í grunnskóla heldur verður fræðslan að hefjast strax í leikskóla. Lýðræði þarf að 

vera samofið öllu því starfi sem fram fer í leikskólum því aðeins með þeim hætti ná 

börn að tileinka sér lýðræðisleg vinnubrögð. Starfsfólk leikskóla gegnir viðamiklu 

hlutverki þegar kemur að því að mennta börn til lýðræðis því þeirra viðhorf 

endurspeglast í starfi þeirra með börnunum. Við teljum það brýnt að foreldrar og 

kennarar geri sér grein fyrir mikilvægi þess að börn og unglingar séu alin upp í 

lýðræðislegri hugsun og virðingu fyrir skoðunum annarra. Leitast þarf við að sinna 

þörfum hvers og eins barns í leikskólanum og því ætti starfsfólk leikskólanna að 

hlusta á raddir barnanna og leyfa þeim að hafa áhrif á hvernig dagur þeirra gengur 

fyrir sig.  

 Við ákváðum að gera könnun og var markmið hennar að skoða viðhorf 

leikskólakennara til lýðræðis í leikskólum og hvernig hægt væri að efla lýðræðisleg 

vinnubrögð. Niðurstöður úr könnuninni sýndu það að starfsfólk leikskóla er meðvitað 

um lýðræði þó svo að flestir séu sammála um að alltaf mætti betur gera. Leiðir til að 

efla lýðræðisleg vinnubrögð eru margar og er lífsleikni ein þeirra en þó þarf að hafa í 

huga að viðhorf og eiginleikar í fari kennara skipta höfuðmáli.  

Lestur á því efni sem tengdist gerð þessarar ritgerðar hefur gefið okkur betri 

sýn og skilning á tilgangi þess að ala börn upp og mennta þau til lýðræðis og munum 

við hafa það að leiðarljósi í starfi okkar í framtíðinni. 
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