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Ágrip 

Verkefnið felst í að taka saman námskrá fyrir grunnskóla sem kallar eftir 

rödd nemenda og hlutdeild í skólastarfi.  

Rannsóknarspurningin er:  

 Hvað einkennir námskrá sem laðar fram rödd nemenda?  

Á grunni rannsókna og hugmynda um viðfangsefnið bý ég til 

skólanámskrá fyrir grunnskóla sem hvetur einstaklinga innan 

námssamfélagsins, ekki síst börn og ungmenni, til virkrar þátttöku í öllu 

skólastarfi. Skólanámskráin hefur siðferðilega skírskotun og á rætur sínar að 

rekja til jafnréttis-, mannréttinda- og lýðræðissjónarmiða og þess skilnings 

að menntun verði haldbærari og farsælli ef rödd nemenda og nærvera er 

virk. Vaxandi umræða er um gildi þess fyrir samfélagið að einstaklingar eigi 

kost á að láta sjónarmið sín í ljós varðandi málefni sem þá snerta. Þessi 

hugsun hefur einnig færst inn í skólanna með aukinni lýðræðisvitund og 

breyttum skilningi á tilveru barna og ungmenna. Þátttaka nemenda í 

ákvörðunum er varða skólastarf er oft bundin þáttum sem snerta umgjörð 

skólans en sjaldnar er leitað eftir sjónarmiðum nemenda þegar kemur að 

kjarna skólastarfs, námi og kennslu. Fyrir virkri aðkomu nemenda að málum 

sem snerta hagsmuni þeirra eru lagaleg, siðferðileg og hagnýt rök. Í 

verkefninu beini ég sjónum mínum að kjarna skólastarfs, það að menntast, 

og á hvern átt rödd nemenda getur lagt námi og kennslu lið, aukið gildi 

menntunar fyrir einstaklinginn og samfélagið. Ég varpa ljósi á stöðu barna 

og ungmenna fyrr og nú, skoða tengsl mannréttinda, lýðræðismenningar og 

menntaumbóta við rödd nemenda og hvernig mannréttinda- lýðræðis- og 

umbótahugsun getur stuðlað að athöfnum sem hvetja til sjálfræðis, 

sjálfbærni, gagnrýni, ábyrgðar, áhuga, umhyggju, sköpunar, betra vinnulags 

og framfara þeirra sem að málum koma og hagsmuna eiga að gæta. Það eru 

sjónarmið barna og ungmenna sem berast með rödd nemenda. Hún opnar 

ný sjónarhorn á hugsun, viðhorf og tilfinningar barna og ungmenna í 

daglegu lífi við nám og störf.  
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Abstract 

Student voice and participation in school 

curriculum 

This thesis is about construction a curriculum for schools that calls for 

student voice and participation in school. The research question where:  

 What kind of curriculum brings out students a voice?  

Based on research and ideas on the subject I created a curriculum for 

elementary school that encourages individuals within the learning 

community, especially children and youth, to take active participation in 

school activities. The curriculum has a moral dimension, and its roots to 

gender equality, human rights, democracy and the views of the 

understanding that education will more relevance and successful if 

students' voice and presence is established. The growing debate about its 

value to society that individuals have the chance to express their views 

about issues that concern them. This awareness has also moved into the 

school with increasing democratic consciousness and the changing meaning 

of the existence of children and youth. Student participation in decisions 

relating to schooling is often limited factor affecting the school setting, but 

less commonly sought after views of students when it comes to the core of 

education, learning and teaching. For the active involvement of students in 

matters affecting their interests are legal, ethical and practical reasons. The 

project focus on the essence of education, to education, and in which 

direction the voice of students can go study and teaching team, increase 

the value of education for the individual and society. I highlight the 

situation of children and young people, past and present, view the 

relationship of human rights, democracy, culture and education reform 

with the voice of students and how human rights, democracy and reform 

thinking can contribute to activities that promote autonomy, sustainability, 

criticism, responsibility, enthusiasm, compassion, creativity, better modes 

and progress of those involved and interested parties. There are views of 

children and adolescents who received a voice student. It opens new 

perspectives in thinking, attitudes and feelings of children and young 

people in their daily lives to learning and work. 
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1 Inngangur 

„Veistu að besti tími dagsins er þegar ég og þú verðum við.“ Einhvern 

veginn svona hljómaði samræða Bangsímons og Jakobs í kvikmyndinni 

Ævintýri Bangsímons þegar þeir félagar náðu loksins saman, reynslunni 

ríkari, eftir mikinn leiðangur og mikla leit hvor að öðrum (Wikiquote, 2011). 

Í orðum Bangsímons felst trúin á gæðum þess lífs sem felst í því að vera 

vera á meðal vera og deila með öðrum því sem verður til í þankakrikanum 

og um leið að skapa nýjar hugmyndir og efla vitund sína um sjálfan sig og 

aðra í samfélagi. 

Börn og ungmenni dvelja löngum stundum í skóla. Þar kemur saman 

fjöldi einstaklinga og hver og einn á sinn þankakrika, sína reynslu og hugsun, 

og getur lagt sitt af mörkum til samfélagsins. Fái hann tækifæri til má segja 

að besti tími dagsins í skólanum sé tíminn þegar einstaklingarnir koma 

saman, vinna saman, tjá sig og hlusta og læra hver af öðrum. Besti tími 

dagsins er þá okkar tími og okkar tími er núna. Núna leggjum við grunninn 

að framtíðinni. Verkefnið sem hér birtist í formi námskrár er ætlað að varpa 

ljósi á mögulegar leiðir til þess að skapa besta tíma dagsins í skólastarfi með 

áherslu á rödd nemenda og hlutdeild þeirra í skólastarfi. 

Rannsóknarspurningin er: Hvað einkennir námskrá sem laðar fram rödd 

nemenda?  

 

Markmið verkefnisins eru að:  

 Sýna börn og ungmenni í nýju ljósi og auka skilning á því hvernig 
áherslur mannréttinda, lýðræðis, samvinnu og samábyrgðar geta 
laðað fram rödd þeirra, virkni og hlutdeild. 

 Varpa ljósi á þau viðhorf sem einkenna námssamfélag sem fléttar 
rödd nemenda og hugmyndir inn í daglegt starf á jafnréttisgrundvelli. 

 Stuðla að sjálfræði, sjálfskilningi (persónuþroska), félagsþroska og 
ábyrgð nemenda á lífi sínu jafnt innan námssamfélagsins sem utan. 

 Benda á mikilvægi menntunar æskulýðs fyrir nú- og framtíð. 

Leiðirnar að markmiðunum felast í að: 

 Skilja hvers vegna við höfum ekki hlustað á sjónarmið barna og 
ungmenna. 
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 Skilja hvers vegna það er mikilvægt að hlusta á sjónarmið barna og 
ungmenna. 

 Skilja mikilvægi þess að taka mark á því sem börn og ungmenni segja 
okkur um reynslu sína af námi. 

 Skilja og þekkja þær leiðir sem stuðla að virkri hlutdeild barna og 
ungmenna í ákvörðunum er varða nám þeirra og námssamfélagið. 

 Setja rödd nemenda í samhengi við samfélag og náttúru. 

 Búa til námskrá sem stuðlar að þessum leiðum.  

Í kafla tvö verður fjallað um bernskuna í tímans rás og hvaða sjónarmið 

hafa verið ríkjandi í garð hennar. Ég varpa ljósi á hvaða væntingar hafa verið 

gerðar til æskunnar í gegnum tíðina og hvort það endurspegli afstöðu til 

barna og hæfileika þeirra. Kafli þrjú skiptist í tvo megin þætti. Annars vegar 

fjalla ég um rödd nemenda, hlutdeild hennar í skólastarfi og hvar hennar er 

helst að vænta í skólanum og hins vegar fjalla ég um rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á viðfangsefninu og greini fjölda líkana sem fræðimenn hafa sett 

fram um rödd nemenda á grundvelli rannsókna. Fjórði kaflinn snýr að þeim 

þáttum sem undirbyggja gildi þess að hlusta á rödd nemenda. Þeir þættir 

eru mannréttindi, lýðræði, menntaumbætur og alþjóða sáttmálar. Ég fjalla 

um leiðir til að efla lýðræðislega starfshætti í skólastarfi og með hvaða hætti 

hætti rödd nemenda getur lagt menntaumbótum lið og elft námsvitund. Í 

lok kaflans fjalla ég um hugsanlegan ávinning af rödd nemenda og hvað 

hindrar að rödd nemenda fái notið sín í skólastarfi. Í fimmta kafla verður 

fjallar almennt um námskrárgerð og hlutverk aðalnámskrár í tengslum við 

gerð skólanámskrár. Í sjötta kaflanum er skólanámskráin mín Lindin lögð 

fram og í sjöunda kafla er varpað ljósi á tengsl Aðalnámskrár grunnskóla og 

grunnskólalaga við skólanámskrána. 
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2 Bernskan 

Í þessum kafla fjalla ég um stöðu barna fyrr og nú. Hugmyndir um stöðu 

barna í samfélaginu hafa breyst í tímans rás og fylgt tíðarandanum hverju 

sinni. Litið hefur verið á börn sem ófullkomnar, varnarlausar verur sem með 

aðstoð fullorðinna komast í gegnum þau skeið æskunnar sem gera þau að 

fullmótuðum fullorðnum einstaklingi (Rudduck og Flutter, 2004, bls. 4). 

Staðalímyndir eru ríkjandi um börn og í skólum er almennt talið að ungt fólk 

skorti hæfileika og dómgreind til þess að hafa áhrif á líf sitt (Rudduck, 2006, 

bls. 131). Þetta sjónarhorn á æskuna hefur leitt til þess að hæfileikar ungs 

fólks til virkrar þátttöku í lífi sínu eru vanmetnir (Rudduck og Flutter, 2004, 

bls. 4–5). Það er arfur fyrri tíma, að líta beri á æskuna sem ófullkomið skeið 

ófullkominna einstaklinga sem lítið hafa til málanna að leggja, sem hefur 

hindrað að fólk taki alvarlega þá hugmynd að börn og ungt fólk geti verið 

virkir þátttakendur í lífi sínu og það beri að hvetja þau til að leggja sitt af 

mörkum í umræðu og við ákvarðanatöku er varða málefni sem þau snerta 

innan og utan skóla (Rudduck og Flutter, 2000, bls. 79).  

Á miðöldum var hugmyndin um börn og bernsku til í íslensku samfélagi 

og skýrar hugmyndir um þroska barna og getu má finna í Egilssögu 

(Brynhildur Þórarinsdóttir, 2005, bls. 129). Evrópskar miðaldaheimildir sýna 

að börn nutu sérstakrar réttarstöðu og voru miðaldabörn sérstakur 

þjóðfélagshópur í stöðugri fullorðinsþjálfun en þeim var ætlað að standa sig 

í fyrirframgefnu, stéttbundnu fullorðinshlutverki (Brynhildur Þórarinsdóttir, 

2005, bls. 114). Kristni og svo siðaskiptum fylgdu ný siðgæðisviðhorf. Þá 

hófst formleg alþýðufræðsla sem fólst í að ala börn upp í guðsótta og 

góðum siðum. Börnum var innrætt að hlýða veraldlegum yfirvöldum, 

húsbændum og foreldrum og fór fræðsla að miklu leyti fram með 

utanbókarlærdómi (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 22). Leitast var við að 

gæða börn atgervi og kostum hinna fullorðnu eins fljótt og unnt var. Þeim 

voru kennd vinnubrögð sem undirbjuggu þau fyrir lífsbaráttuna (Símon Jón 

Jóhannsson og Bryndís Sverrisdóttir, 1990, bls. 9).  

Vaxandi áhuga á uppeldi og menntun barna fór að gæta í lok sautjándu 

aldar í kjölfar frelsishugmynda, raunhyggju og síðar upplýsingar. Þessi áhugi 

birtist meðal annars í uppeldis og menntahugmyndum raunhyggjumannsins 

og heimspekingsins John Locke og í rómantískum hugmyndum 

heimspekingsins Jean-Jacques Rousseau (Rudduck og Flutter, 2004, bls. 4).  
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2.1 Menntahugmyndir Locke og Rousseau 

Uppeldis- og menntahugmyndir Locke birtust í riti hans Some thoughts 

concerning education árið 1692. Locke taldi gott uppeldi fela í sér að taka 

mið af vilja, virkni og frelsi barnsins ásamt því að leiðbeina barninu um það 

sem því væri fyrir bestu og hrósa þegar það ætti við. Hann taldi mikilvægt 

að drepa ekki niður hvöt til náms og þroska með valdníðslu og líkamlegum 

refsingum því slíkt framferði væri algjörlega á skjön við hugmyndir um frelsi 

og jafnrétti (Locke, 1692). Hugmyndir Locke áttu rætur á þeirri trú hans að 

reynslan móti barnið, örvi hugsun þess og þroska. Börn eru skynsemisverur 

og þeir sem sinna uppeldi og menntun barna þurfa því að gæta þess að þau 

fái ríkulega reynslu úr að moða og viðfangsefni við hæfi. Hann sagði að því 

fyrr sem komið væri fram við barn eins og manneskju því fyrr yrði hún 

manneskja (Locke, 1692). Locke hafði mikla trú á hæfileikum barna til að 

hugsa og draga ályktanir á grundvelli reynslu sinnar. Í hugmyndum hans 

kemur fram mikilvægi þess að hlusta á börn og rökræða við þau, gefa þeim 

færi á að segja skoðun sína, færa rök fyrir henni og þroska dómgreind sína. 

Hann taldi að börn hefðu til málanna að leggja og að hinn fullorðni gæti 

notið rökræðunnar ekki síður en barnið (Locke, 1692). 

Uppeldis- og menntahugmyndir Rousseau birtust í bók hans Emile árið 

1762. Þar segir hann meðal annars börn vera náttúrulega góð og að 

menntun skuli felast í því að veita sem minnst viðnám gegn náttúrulegu eðli 

barnsins (Rousseau, 1979, bls. 9). Nám barnsins skyldi knúið áfram af áhuga 

þess og í gegnum raunveruleg viðfangsefni. Hlutverk kennarans væri að 

skynja áhugasvið barnsins og leiðbeina því áfram í rannsókn sinni á 

viðfangsefninu (Rousseau, 1979, bls. 167–168). Rousseau taldi andstætt við 

Locke það ekki þjóna nokkru hlutverki að rökræða við börn, þau hefðu ekki 

þroska til að skilja rök og rökræður hefðu engin önnur áhrif en að festa 

fordóma sem þau ættu síðar erfitt með að losa sig við (Rousseau, 1979, bls. 

89–91). Hann skipti þroska barna í tímabil og sagði börn tilbúin til að læra 

ákveðna hluti og færni á ákveðnu þroskastigi. Að hans viti var það ekki fyrr 

en um sextán ára aldur sem börn réðu við rökræður (Noddings, 2007, bls. 

16; Rousseau, 1979, bls. 89–91). Barnið er í eðli sínu gott og ef það fær 

viðeigandi menntun, þroskast það í frjálsan, elskandi og ábyrgan fullorðinn 

einstakling. Það er mikilvægt að einstaklingurinn stjórni menntun sinni 

sjálfur. Hlutverk kennarans er að sjá til þess að hann hafi viðfangsefni úr að 

moða miðað við þarfir hans og þroska og gæta sín á því að þvinga ekki 

barnið því það spillir. Hugmyndir Rousseau um sjálfala, góðan og ábyrgan 

einstakling snerta strengi sem ómað hafa lengi og víða en hugmyndir hans 

hafa haft mikil áhrif á menntahugmyndir síðari tíma (Noddings, 2007, bls. 
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18). Rousseau lagði áherslu á barnæskuna sem ákveðið skeið sem mikilvægt 

er að gefa gaum og njóta. Frá náttúrunnar hendi á barnið bernsku áður en 

það verður fullorðinn einstaklingur. Barnið hefur sinn hátt á því að sjá, 

hugsa og skynja sem er viðeigandi fyrir æskuna (Rousseau, 1979, bls. 90). Í 

formála að bókinni Emile segir höfundur mikilvægt að kynna sér nemendur 

og læra að þekkja þá. Alltaf væri verið að leita að hinni verðandi manneskju 

í barninu í stað þess að hugsa um hvaða manneskju það hefur að geyma 

sem barn (Rousseau, 1979, bls. 34). 

2.2 Síðtímahugmyndir um menntun  

Hugmyndir Locke og Rosseau tvinnaðar saman og hreinsaðar af ákveðnum 

öfgum svo sem ofurþjálfun eða afskiptaleysi mynda hugmyndakerfi sem er 

mjög í takt við síðtímahugmyndir um uppeldi- og menntun. Að líta beri á 

æskuna sem ákveðið skeið og á börn og ungmenni sem fullgilda 

þátttakendur í samfélaginu sem geti lagt sitt af mörkum. Þau eru hugsandi 

verur sem þurfa verðug viðfangsefni og ríkulega reynslu úr að moða bæði til 

hugar og handa. Hlutverk foreldra og skóla er að bera umhyggju fyrir þeim 

og leiðbeina þeim um leiðir til farsæls lífs í samfélagi við sjálfan sig og aðra. 

Umhyggja er einn af undirstöðuþáttum tilveru manneskjunnar því öll viljum 

við búa við umhyggju og heimurinn yrði betri ef okkur væri umhugað um 

aðra (Noddings, 2002, bls. 11).  

Að menntast er að verða meira manneskja. Menntunin sjálf er ævinlega 

sjálfsmenntun í þeim skilningi að það er manneskjan sjálf sem þroskast, vex 

og dafnar (Páll Skúlason, 1987, bls. 305). Það þarf vilja til að menntast eða 

yfir höfuð gera eitthvað. Að finna löngun til þess að læra, að framkvæma 

það sem maður ætlar sér og gleðin sem fylgir því að leiða eitthvað nýtt í ljós 

(Páll Skúlason, 1989, bls. 28–29) ætti að vera drifkraftur skólastarfsins. Því 

lífið er virkni og sérhver manneskja virkjar gáfur sínar og beinir þeim að því 

sem hún elskar mest (Aristóteles, 1995b, bls. 239). Hlutverk kennarans er að 

leiðbeina nemandanum en löngunin til að læra verður að koma frá 

nemandanum sjálfum. Því meira sem kennari veit um fyrri reynslu 

nemenda, vonir, langanir og helstu áhugamál, því betur fær hann skilið 

nemandann (Dewey, 2000a, bls. 76). Kennarinn þarf í samráði við 

nemandann að sníða hvert viðfangsefni eftir kröftum nemandans og þá 

vaknar áhugi hans og viðleitni af sjálfu sér og án þeirra væri engra framfara 

að vænta (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 64). Allt bendir til þess að 

mestur árangur náist ef komið er fram við nemendur sem hæfa hugsandi 

einstaklinga sem fá tækifæri til að taka þátt í að setja sér markmið og velja 

námsleiðir í tengslum við áhuga og reynslu (Levin, 1994, bls. 760). Viljinn 
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knýr nemendur til athafna (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 30). 

Nemendur hafa einstök áhrif á og vald yfir því sem þeir læra, hvernig þeir 

læra og hvenær þeir læra. Ef það er í valdi nemenda að menntast þá skiptir 

viljinn til þess að læra og áhugi öllu. Því skólar veita ekki menntun heldur 

leiðir til menntunar (Páll Skúlason, 1987, bls. 305). 

Í Lögum um grunnskóla (nr. 91/2008, gr. 3) er fjallað um rétt nemenda 

og þar kemur fram að grunnskólinn sé vinnustaður nemenda og að allir 

nemendur grunnskólans eigi rétt á kennslu við sitt hæfi, hvetjandi 

námsumhverfi í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og 

almennri vellíðan. Störfum grunnskólans ætti að haga þannig að nemendur 

finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. Nemendur eiga rétt á því að njóta 

bernsku sinnar í öllu starfi á vegum skólans og þeir eiga rétt á því að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi námsumhverfi, námstilhögun, 

fyrirkomulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem snerta þá. Það er skylda 

þeirra sem starfa með börnum að taka skal tillit til sjónarmiða þeirra eins og 

unnt er. Bernsku- og æskuárin hafa tilgang í sjálfu sér en eru ekki eingöngu 

undirbúningur frekara náms og starfa (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 31). Börn hafa nú frekar tök á að 

greina sig frá foreldrum sínum og stöðu þeirra en áður og hefur 

uppeldishlutverkið færst að töluverðum hluta frá foreldrum til samfélagsins 

og skólans (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008).  

Í gegnum tíðina hefur skólastarf einkennst af utanbókalærdómi, lítið 

svigrúm hefur verið gefið til gagnrýninnar hugsunar, hugtakaskilnings og 

dýpri þekkingar á viðfangsefnum og margt bendir til þess að í hefðbundnu 

skólastarfi dragi verulega úr sjálfræði og frelsi nemenda eftir því sem líður á 

skólagönguna. Í leikskóla og á fyrstu árum grunnskóla hafa nemendur oft 

meira um nám sitt að segja en þegar ofar dregur (Kohn, 2010). Á miðstigi 

grunnskólans verður jafnan breyting á skilyrðum til náms. Námskrá, 

námsgreinar, námsbækur, vinnubækur og fleira koma á milli kennarans og 

nemandans. Börn og ungmenni verða nemendur sem þurfa ákveðna 

meðferð og námsefni og eru fyrst og fremst metin með tilliti til 

námsárangurs (Fullan, 2007, bls. 171–176). Þegar börn færast ofar í 

skólakerfinu flyst áherslan frá því á að skipuleggja námið í kringum 

nemandann til sérhæfingar í námsgreinum þar sem skólinn gegnir hlutverki 

fræðslustofnunar sem miðlar fróðleik. Þannig er heildin brotin niður í 

einingar eftir því sem ofar dregur í skólakerfinu (Rudduck og Flutter, 2004, 

bls. 35). Skólar eiga oft erfitt með að ljá nemendum þátttöku í eigin námi og 

það hefur áhrif á sjónarhorn nemenda á nám sem oft er hefðbundið og 

íhaldssamt. Margir nemendur líta svo á að hlutverk þeirra í námi sé að 

hlusta frekar en tjá sig, að ná valdi á tæknilegri færni frekar en að rannsaka 
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og túlka, að læra utanbókar frekar en að skilja og að vinna sem einstaklingur 

frekar en í samvinnu (Quicke, 2003, bls. 51).  

Flestir eru sammála um að skólastarf skuli fyrst og fremst snúast um 

nemendur, daglegar athafnir þeirra, sjálfsskilning og samskipti. Aftur á móti 

eru ekki allir sammála um með hvaða hætti nemandinn menntast og hver 

aðkoma hans að menntunarferlinu skuli vera. Það ráða þar helst tvö megin 

sjónarmið. Annars vegar er það myndin af nemandanum sem óvita sem þarf 

uppfræðslu og nýtur góðs af þeirri þekkingu sem fróðir kennarar miðla til 

hans (Thiessen og Cook-Sather, 2007, bls. 6). Litið er á menntun einstaklings 

sem tæknilegt viðfangsefni án siðferðilegs ívafs (Ólafur Páll Jónsson, 2010a) 

og á einstaklinginn sem eins konar hráefni sem skólinn vinnur úr líkt og vél. Í 

þessum skilningi er skólastarf eitthvað sem gert er við nemendur (Levin, 

1994, bls. 759) og staða nemenda er áþekk stöðu verkamanna. Nemendum 

eru sett fyrir ákveðin verkefni til að vinna en hafa annars ekkert um þau að 

segja. Hugmyndin um nám er þá tengd fyrirfram gefinni hámarksþekkingu 

hefðbundinnar menntunar þar sem ekki er tekið tillit til reynslu og hæfileika 

nemenda (Nieto, 1994, bls. 399). Þetta sjónarmið er einkennandi fyrir skóla 

þar sem nemendum er haldið utan við allar ákvarðanir og skipulagningu er 

varða nám þeirra og skólagöngu. Þeirra staða er að taka við fyrirlestrum, 

spurningum, verkefnum, lokamati og útkoman eru nemendur sem skortir 

gagnrýna og skapandi lýðræðishugsun (Freire, 2000, bls. 58). Hins vegar 

felst sjónarhorn félagslegrar hugsmíðahyggju í áherslu á nýsköpun hugsunar 

og reynslu í félagslegu samhengi þar sem litið er á nemanda sem hæfan og 

virkan liðsmann í eigin þroska (Thiessen og Cook-Sather, 2007, bls. 6).  

Tækifæri fólks til menntunar í dag eru töluvert annars konar og 

fjölbreyttari en tíðkuðust fyrr á öldum (Noddings, 2003, bls. 76). Ekki dugar 

lengur að líta á menntun sem miðstýrt, staðlað, einsleitt og tæknilegt ferli 

þar sem áhersla er lögð á hámarksárangur einstaklings í námsumhverfi sem 

er einangrað frá veruleika utan skólans. Í dag verður menntun að snúast um 

nú- og framtíð og leiðir til að bregðast við ófriði, misrétti, ofnýtingu 

auðlinda jarðarinnar og efnahagskreppu. Hlutverk skóla er að skapa 

námsumhverfi sem hvetur til náms alla ævi, hlutdeildar, samþættingar, 

sjálfbærni og samskipta (OECD, 2008, bls. 338) og bjóða menntun sem 

stuðlar að umhverfisvitund, læsi í víðum skilningi, heilbrigði og lífsgæðum 

(Sterling, 2001, bls. 36). Framtíðin er í höndum alls mannskyns sem nú 

leggur grunninn að henni. Það er kominn tími til þess að mannkynið upplifi 

sig sem hluta af heildarmynd jarðarinnar og skilji stöðu sína sem 

heimsborgara samofna lífrænu samfélagi (Sterling, 2001, bls. 8).  
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3 Rödd nemenda 

Í þessum kafla fjalla ég um rödd nemenda og hlutdeild í skólastarfi og 

skilgeini hugtökin eins og kostur er. Ég varpa ljósi á hefðbundinn vettvang 

raddar nemenda í skólastarfi og fjalla um rannsóknir sem gerðar hafa verið 

á rödd nemenda og hlutdeild í skólastarfi. Ég kynni líkön um þátttökustig 

nemenda í skólastarfi sem gerð hafa verið á grunni rannsókna á 

viðfangsefninu.  

Allir eiga sér rödd sem er einstök. Uppspretta hennar er í huga 

einstaklingsins og er hún ofin úr hugmyndum hans og reynslu. Röddin flytur 

til umheimsins það sem manneskjunni býr í brjósti. Hún er búningur 

hugsana og gerir okkur kleift að hafa áhrif á atferli annarra með því að tjá 

langanir, tilfinningar og hugsanir (Dewey, 2000a, bls. 284; Guðmundur 

Finnbogason, 1994, bls. 53–54). Við erum gerendur þegar við skipuleggjum 

reynslu okkar, við byggjum sjálf og sköpum veruleika okkar í takt við 

samfélagið og umhverfið. Manneskjan er félagsvera (Aristóteles, 1995a, bls. 

94–95) og sú merking sem við leggjum í heiminn verður til í samskiptum og 

samfélagi okkar við aðra (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 33). 

Tungumálið og hvötin til tjáningar er líklega mikilvægasta uppspretta náms 

(Vygotsky, 1978, bls. 126). Dewey (2010, bls. 174) segir að félagslíf barnsins 

sé undirstaða sameiningar eða tengsla í menntun þess og þroska og 

skilningurinn verður til í samspili hvers og eins við félagslegt, sögulegt og 

menningarlegt umhverfi sitt (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 257). Í því 

samspili er röddin hljóðfæri hvers og eins. 

3.1 Rödd nemenda skilgreind 

Hugtakið rödd nemenda (e. pupil voice, student voice) tilheyrir veru þess 

einstaklings sem röddina á og liggja rætur hennar djúpt og víða. Hugtakið er 

tiltölulega ungt á vettvangi menntunar en fræðileg umfjöllun og rannsóknir 

á sjónarhorni nemenda á menntun og skólastarfhefur vaxið jafnt og þétt frá 

sjöunda áratugnum. Gildi þess að leita ráða hjá ungu fólki um reynslu þeirra 

af námi hefur smám saman færst frá því að vera jaðarhugmynd í 

menntakerfinu að brennidepli þess (Fielding, 2006, bls. 299; Rudduck og 

Flutter, 2004, bls. ix; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 343–345). Með 

rödd nemenda berst sjónarhorn ungs fólks í skólum og hún verður til á sama 

hátt og rödd fullorðinna. Rödd nemenda felur í sér margvíslega tóna og nær 
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til þeirra sviða mannlífsins sem snerta nemendur sjálfa og veru þeirra í 

samfélaginu nú og framtíð. Fyrir námssamfélagið skiptir rödd nemenda máli 

bæði inn á við og út á við og hún dýpkar skilninginn á samhenginu sem 

nemendur lifa og læra í (Noyes, 2005, bls. 533–534; Robinson og Taylor, 

2007, bls. 6; Rudduck og Flutter, 2004, bls. 141). Ein leið til að hefja 

breytingar í þá veru að auka hlutdeild nemenda er að hlusta á sjónarmið 

nemenda varðandi skólastarfið (Nieto, 1994, bls. 396). 

Allir nemendur hafa sína rödd og nota hana rétt eins og aðrir til 

ígrundunar og til samskipta við aðra. Rödd nemenda felur í sér sýn og 

athafnir einstaklings eða hóps í tengslum nám og menntun og vísar til 

mismunandi reynslu, hugmynda, skoðana, viðhorfa, menningar og 

þekkingar ungs fólks í skóla (Fletcher, 2010; SoundOut, 2006). Einnig felur 

hún í sér aðgerðir sem hvetja til íhugunar, umræðu, rökræðu og athafna um 

málefni sem snerta nemendur (Fielding, 2004, bls. 199). Rödd nemenda 

getur falist í, en takmarkast ekki við, virkri eða óvirkri þátttöku, þekkingu, 

atkvæðagreiðslu, visku, aðgerðum, skoðunum, þjónustu, forystu og 

hugmyndum. Rödd nemenda endurspeglar sjálfsmynd og sprettur af 

reynslu einstaklingsins, hugsjónum og þekkingu (SoundOut, 2006).  

Þrátt fyrir vaxandi notkun á hugtakinu er ekki til nein algild skilgreining á 

því en óhætt er að segja að rödd nemenda sé af siðferðilegum toga og 

tengist réttindum og virðingu (Cook-Sather, 2006, bls. 360). Siðferði og 

menntun eru tengd órofa böndum og enginn möguleiki er að verða 

menntuð manneskja öðru vísi en að verða siðferðileg manneskja (Ólafur Páll 

Jónsson, 2007). Menntun er miðlun siðmenningar og rödd nemenda er einn 

af hornsteinum í þróun siðlegs námssamfélags nemenda og kennara. 

Kennarar hafa það hlutverk að fóstra siðferðileg gildi af ábyrgð og umhyggju 

(Kennarasamband Íslands, 2005). Kjarni raddar nemenda er af siðferði- og 

persónulegum toga, jafnframt af samfélagslegum og pólitískum toga, hún 

hefur siðferðilegt, lagalegt og hagnýtt gildi og snýst um rétt og skyldu til 

sjálfsþroska og hlutdeildar í samfélaginu (Rudduck og Flutter, 2004, bls. 79), 

það er að vera vera meðal vera. Að eiga rödd þýðir að hafa nærveru, vald og 

áhrif í lýðræðislegu samhengi. Það þýðir að hafa tækifæri til að tjá hug sinn, 

að mark sé á manni tekið og að hlustað sé á mann, jafnvel að hafi maður 

áhrif á útkomuna. Með röddinni opinberast manneskjan, klæðir reynslu sína 

í orð og tekur þátt ákvörðunum sem hafa áhrif á líf hennar (Cook-Sather, 

2006, bls. 363).  
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3.2 Hlutdeild nemenda 

Virk þátttaka í skólastarfi er rétturinn til að tilheyra námssamfélaginu, 

félagslega, vitsmunalega, menningarlega og persónulega (Bernstein, 2000, 

bls. xx). Hún felst í hlutdeild nemenda á öllum sviðum menntunar í þeim 

tilgangi að efla með nemendum ábyrgð gagnvart námi, samfélagi og lýðræði 

(Fletcher, 2004, bls. 5). Rödd nemenda og hlutdeild felst ekki aðeins í 

tækifæri til að ræða um hugmyndir og skoðanir heldur einnig í því að hafa 

áhrif sem leiða til breytinga. Að efla vald nemenda með því að kenna þeim 

að taka ákvarðanir eykur með þeim ábyrgð og reynslan af þátttökunni 

kennir þeim að beita skapandi hugsun, lausnarleit, samskiptum, 

samningaviðræðum og lýðræðisvitund sem allt eru þættir sem stuðla að 

sjálfsskilningi og sjálfsöryggi (Flutter, 2006, bls. 188). Sumir nemendur eru 

fúsari en aðrir til að tjá sig og gæta verður þess að laða fram rödd þeirra 

sem sjaldnar tjá sig því þeirra skoðanir eiga erindi til jafns við aðrar. 

Nemendur eiga oft erfitt með að ná til eyrna þeirra sem formlegt vald hafa 

til að breyta skólanum og þau svið sem nemendur eru hvattir til að tjá sig 

um hafa oft lítið vægi. Nemendur sem eiga minnsta hlutdeild í 

námssamfélaginu eru þeir nemendur sem síst láta sjónarmið sín í ljós 

(DEECD, 2009, bls. 2). Rannsóknir benda til þess að hlutdeild barna í 

skólastarfi hafi mikilvæg og jákvæð áhrif á þau bæði náms- og félagslega. 

Þau eru líklegri en aðrir nemendur til að sinna námi vel og koma vel fram 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2007; bls. 72). Vísbendingar eru um að 

nemendur sem finna sig ekki í hefðbundnu skólastarfi og eiga litla sem enga 

hlutdeild í skipulagi náms eru líklegri til að vera utan við sig, missa áhuga á 

námi og gefast upp sökum leiðinda (Kohn, 2010; Noddings, 2003, bls, 81; 

Walser, 2008, bls. 1).  

Allir fullorðnir sem koma að menntun nemenda hafa vald yfir þeim (Lög 

um grunnskóla, nr. 91/2008, gr. 14; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 47) og því valdi fylgir siðferðileg ábyrgð og skylda til þess að 

hlusta á rödd nemenda. Kristján Kristjánsson (2005, bls. 24) segir 

kennarastéttina ef til vill bera þyngstu siðferðisbyrði allra starfstétta. Í 

námssamfélaginu gefur rödd nemenda nemendum tækifæri til að deila með 

jafningjum, foreldrum og kennurum lífsskoðunum sínum og gildum, hverjir 

þeir eru, hverju þeir trúa og hvers vegna (SoundOut, 2006). Kennurum ber 

að virða réttindi nemenda og hafa hagsmuni þeirra að leiðarljósi, efla 

sjálfsmynd þeirra og sýna hverjum einstaklingi virðingu, áhuga og umhyggju 

(Kennarasamband Íslands, 2005). Rödd nemenda bætir við þá flóru radda 

sem mynda skólamenningu og stuðlar að endurnýjun hennar (Hargreaves, 
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2004, bls. 7). Allir sem taka þátt í skólastarfi, hver einasti nemandi á hvaða 

aldri sem er á rödd sem þarf að heyrast í skólastarfinu.  

3.3 Vettvangur raddar nemenda 

Í skólastarfi má greina vettvang fyrir rödd nemenda á þremur sviðum sem 

tengjast innbyrðis (Katsifli og Green, 2010, bls. 5). 

Í fyrsta lagi birtist rödd nemenda í gegnum formlegt fulltrúakerfi skóla til 

dæmis í gegnum nemendafulltrúa í skólaráði, nemendafélagi og 

nemendaráði en samkvæmt lögum skal starfa skólaráð við hvern 

grunnskóla. Ráðið er samráðsvettvangur skólastjóra og námssamfélags um 

skólahald. Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun 

sérkenna hans, fjallar um námskrá skólans, árlega starfsáætlun, 

rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Jafnframt fylgist skólaráð 

með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Fulltrúar nemenda í 

skólaráði eru tveir kjörnir af fulltrúum nemenda í nemendafélaginu (Lög um 

grunnskóla, nr. 91/2008, gr. 8). Nemendafélag vinnur meðal annars að 

félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda (Lög um grunnskóla, nr. 

91/2008, gr. 10). 

Í öðru lagi birtist rödd nemenda í kerfisbundnu matsferli skóla þar sem 

tilgangurinn er að fá endurgjöf frá nemendum um skólastarfið og vinna úr 

þeim upplýsingum. Hver grunnskóli skal meta með kerfisbundum hætti 

árangur og gæði skólastarfs með virkri þátttöku nemenda (Lög um 

grunnskóla, nr. 91/2008, gr. 36; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 20). Markmið matsins er meðal annars að auka gæði náms og 

skólastarfs og stuðla að umbótum, tryggja að réttindi nemenda séu virt og 

veita námssamfélaginu upplýsingar um skólastarf, árangur þess og þróun 

(Lög um grunnskóla, nr. 91/2008, gr. 35). 

Í þriðja lagi felur rödd nemenda í sér leiðir til að þess að efla virka 

þátttöku nemenda til að skapa námsaðstæður sem stuðla að árangursríku 

námi. Rannsóknir benda til þess að virk þátttaka nemenda sé að mestu 

bundin við fyrstu tvö sviðin en að síður sé hlustað á sjónarmið nemenda 

varðandi leiðir til eflingar námi og kennslu (Maitles og Deuchar, 2006, bls. 

250; Rudduck og Flutter, 2000, bls. 83). 

3.4 Rannsóknir á rödd nemenda 

Rödd nemenda hefur verið ofarlega á bugi í umræðu og rannsóknum í 

tengslum við skólaþróun og er fræðagrunnurinn einna sterkastur á 

Bretlandi, í Bandaríkjunum, Ástralíu og Kanada og hafa rannsóknir á rödd 

nemenda og hlutdeild í skólastarfi leitt í ljós að rödd nemenda hefur verið 
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vanmetin (Bragg, 2007, bls. 343–344; Cook-Sather, 2006, bls. 361–362; 

Fielding, 2001, bls. 123; Fletcher, 2005, bls. 4; Rudduck og Flutter, 2004, bls. 

4) og nemendur lítið komið að ákvörðunum um skólastarf (Osler, 2010, bls. 

14). Rannsóknir hérlendis sem unnar hafa verið með ungum börnum benda 

til þess að þátttaka barna í ákvarðanatöku í skólastarfi sé takmörkunum 

háð. Leikskólabörn telja sig hafa val um viðfangsefni og leikfélaga en hafa 

lítið að segja um skipulag og ákvarðanatöku (Jóhanna Einarsdóttir, 2008, 

bls. 123). Fræðileg umfjöllun um rödd nemenda í skólastarfi dýpkar skilning 

á gildi hennar fyrir nám nemenda og skólastarf og um leið varpar hún ljósi á 

hagnýtar og árangurríkar leiðir til þess að laða rödd nemenda fram. 

Fræðikenning hefur gildi sem gagnlegt verkfæri sem getur skýrt fyrirbæri og 

stuðlað að skilningi á því. Kenning og starf tvinnast saman í skólastarfi og er 

hlutverk kenningarinnar að dýpka skilning á eðli starfsins og öfugt (Robinson 

og Taylor, 2007, bls. 7).  

Í rannsóknarverkefninu Samráð við nemendur um nám og kennslu 

(Consulting Pupils about Teaching and Learning) sem fram fór á Bretlandi 

var metið hvernig og hvers vegna skólar væru að þróa aðferðir til að 

innleiða rödd nemenda og hver væri árangurinn og áhrifin af aðferðunum 

fyrir kennara og nemendur (Flutter, 2007, bls. 346). Samráð við nemendur 

þýðir að tala við þá um hluti sem skipta máli fyrir skólastarf og að auka 

hlutdeild þeirra í viðfangsefnum skólans og skólaþróun (Rudduck, 2006, bls. 

137). Verkefnið hófst árið 2000 og lauk árið 2004. Í heild var 

rannsóknarverkefnið í sex hlutum og fór fram í sex skólum (Rudduck, 2006, 

bls. 136–138). 

Einn hluti rannsóknarverkefnisins fór fram í Exmouth Community 

College. 15 ára nemendur sem stunduðu nám í náttúruvísindum voru 

spurðir með hvaða hætti þeir lærðu í náttúruvísindum. Niðurstöðurnar 

sýndu meðal annars að nemendum líkaði vel að læra með aðferðum sem 

byggja á lausnaleit (e. project-based learning), þeir nytu þess að vinna 

sjálfstætt og voru oft stoltir af verkefnum sínum. Reynslan af sjálfstæðri 

vinnu með stuðningi og leiðsögn kennara stuðlaði að öryggi, jákvæðum 

viðhorfum og ánægju af viðfangsefnum sem nemendum hafði áður fundist 

erfitt að ná tökum á. Jafnframt sýndu niðurstöður námsmats við lok 

rannsóknarverkefnisins að námsárangur var marktækt betri hjá þeim 

nemendum sem höfðu lært með aðferðum lausnaleitarnáms en öðrum 

aðferðum. Nemendur voru meðvitaðir um þátttöku sína í verkefninu og 

voru áhugasamir um að nota tækifærið sem gafst til að gera 

náttúruvísindanámið áhugaverðara og árangursríkara (Flutter, 2007, bls. 

346–347).  



 

24 

Í Hastingsbury Upper School and Community College í Bretlandi fór 

annar hluti rannsóknarverkefnisins fram. Markmið þess hluta var að hjálpa 

skólum að finna leiðir til eflingar rödd nemenda og skoða hvernig þær leiðir 

hefðu áhrif á nám, kennslu og námsárangur. Í skólanum starfaði 

nemendaráð (e. school council) og vaknaði áhugi á að víkka út hlutverk 

ráðsins frá hefðbundnu hlutverki þess að fjalla um geymsluskápa, 

skólabúninga og fjáröflun til þess að fjalla um nám og kennslu. Settir voru á 

laggirnar fámennir rannsóknarhópar nemenda og hver hópur valdi sér 

rannsóknarefni í tengslum við nám og kennslu. Í lokin kynntu 

rannsóknarhóparnir niðurstöður sínar fyrir starfsfólki skólans og fengu 

viðbrögð sem leiddu til hugleiðinga um betri kennslu. Í ljós kom að kennarar 

voru jákvæðir í garð rannsóknaraðferðarinnar og áhugasamir um það sem 

nemendur höfðu fram að færa varðandi skólastarfið. Nemendur og 

kennarar hafa nú fest í sessi gagnrýna samræðu um nám og kennslu þar 

sem nemendur deila rannsóknarniðurstöðum sínum með kennurum, fá 

viðbrögð og leita leiða til umbóta. Skólinn hefur jafnframt skapað rými og 

skilyrði til þess að nemendur og kennarar geta talað opinskátt og heiðarlega 

saman um nám og kennslu og lært af hver af öðrum. Rannsóknin staðfesti 

gildi raddar nemenda í þróun jafningjafræðslu og skólamenningar sem 

hvetur nemendur til og gerir þeim kleift að tjá skoðanir sínar og hugmyndir 

um hvað má betur fara í námssamfélaginu (Flutter, 2007, bls. 348–349). 

Þriðji hluti rannsóknarverkefnisins fór fram meðal sex kennara og þrjátíu 

og sex fulltrúa nemenda úr áttunda bekk þriggja skóla (McIntyre, Pedder og 

Rudduck, 2005, bls. 149–168). Rannsakendur skoðuðu hvernig kennarar 

unnu úr hugmyndum sem nemendur lögðu fram þegar haft var við þá 

samráð um nám og kennslu. Rannsóknin fór fram í þremur hlutum. Í fyrsta 

hluta rannsóknarinnar var sjónarhornið á að laða fram rödd nemenda 

varðandi námsumhverfi, nám og kennslu og að fá viðbrögð kennaranna við 

hugmyndum nemenda. Í öðrum hluta var fylgst með hvernig kennarar nýttu 

hugmyndir nemenda á vettvangi og var upplýsingum safnað um mat 

kennara og nemenda á námi og kennslu. Þriðji hlutinn fór fram sex 

mánuðum seinna, á nýju skólaári, þá var kannað hvort hugmyndir nemenda 

um nám og kennslu hefðu haft varanleg áhrif á störf kennaranna og hvort 

og þá hvernig kennarar nýttu hugmyndir nemenda.  

Í rannsókninni voru nemendur spurðir hvað þeir teldu geta bætt skilyrði 

til náms og hvað ekki og hvaða möguleika þeir sæju til þess að ná betri 

námsárangri. Svör nemenda báru vott um uppbyggilegt, einlægt, skýrt og 

ígrundað sjónarhorn og vitund um hvað stuðlar að námi og hvað ekki. 

Rannsóknin leiddi í ljós að nemendur eiga mis auðvelt með að tjá sjónarmið 

sín og mismunur af þeim toga á oft rætur sínar að rekja til félagslegs 
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mismununar og nemendur sem standa betur námslega hafa betri málfærni 

og eiga auðveldara með að tjá sig á vandaðan og innihaldsríkari hátt um þá 

þætti sem hafa áhrif á skilyrði til náms. Að mati nemenda skiptir megin máli 

fyrir nám að kennarinn bjóði fjölbreyttar leiðir til náms með gagnvirkum 

kennsluaðferðum sem kalla á hlutdeild nemenda. Þá verða fyrirmæli 

kennara að vera hnitmiðuð og mikilvægt að kennari geri sér grein fyrir 

fjölbreytni nemendahópsins. Fram kom að nemendur töldu mikilvægt fyrir 

virka þátttöku að setja nám í viðeigandi samhengi þannig að viðfangsefni 

náms tengdu nýjar hugmyndir og reynslu við fyrri þekkingu nemenda til að 

auðvelda skilning. Nemendur sögðu mikilvægt að viðfangsefni náms 

tengdust raunveruleika þeirra bæði innan og utan skóla og að vaxandi 

hlutdeild kallaði á aukið sjálfstæði og sjálfræði á vettvangi náms en 

hefðbundið er. Nemendur vilja vera hvattir til sjálfstæðra vinnubragða og 

finna að þeim sé treyst til að vinna með hugsun sína og námsvitund. Í 

traustinu felist viðurkenning á sjálfstæðri hugsun sem er mikilvæg til að 

hafa vald á eigin lífi og kennara nýtur ekki lengur við. Nemendurnir töldu 

samvinnunám bæta skilyrði til náms og gefa þeim tækifæri til að ræða um 

merkingu og gildi hugmynda og dýpka skilning með gagnvirkum 

samskiptum. Nemendur töldu einnig að samvinna á milli aldurstiga styddi 

nám bæði yngri og eldri nemenda. Almennt brugðust kennararnir jákvætt 

við hugmyndum nemenda varðandi bætt skilyrði til náms og öllum 

kennurunum fundust mörg sjónarmiðin uppbyggileg, skynsamleg og hagnýt. 

Þeim fannst nemendur almennt kurteisir, þægilegir og góðir gagnrýnendur 

kennslu. Þær hugmyndir nemendanna sem kennararnir ákváðu að vinna 

með tengdust oftast fagvitund þeirra - kenningu og starfi. Áður en kennari 

tók ákvörðun um að nota hugmynd nemanda varð hann að vera fullviss um 

að hún hefði gildi í skólastarfi, væri hagnýt og kæmi heildinni til góða. Einna 

mest uppörvandi niðurstaða rannsóknarinnar felst í vilja kennaranna til að 

sjá að nemendur geta talað af innsæi um nám og kennslu. Niðurstaðan er 

mikilvæg vegna þess að hæfni ungs fólks til rökhugsunar er oft dregin í efa 

og sjaldan tekið tillit til hennar við endurskoðun á námi og kennslu 

(McIntyre, Pedder og Rudduck, 2005, bls. 160). Í því samhengi má nefna að 

rannsóknir Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007, bls. 141) á samskiptahæfni 

sýna að nemendur sem hafa þroskaða rökhæfni ná betri námsárangri en 

aðrir nemendur og þeir nemendur sem sýna þroskaða samskiptahæfni ná 

einnig betri námsárangri en aðrir nemendur. 

Greina mátti viðbrögð kennaranna sem tóku þátt í bresku rannsókninni í 

þrennt eftir því hvernig þeim gekk að breyta starfsháttum (McIntyre, 

Pedder og Rudduck, 2005, bls. 160–166). Það voru þeir kennarar sem vel 

gekk í fyrstu að innleiða rödd nemenda en fljótlega fjaraði undan hjá þeim 
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og aðstæður féllu í sama far og áður. Síðan þeir kennarar sem sýndu 

vaxandi öryggi við innleiðingu á rödd nemenda og töldu hlutdeild nemenda 

hafa breytt miklu varðandi nám og kennslu og að lokum þeir kennarar sem 

áttu erfitt með að innleiða rödd nemenda vegna mikilla væntinga í garð 

nemenda og vantrúar á gildi raddar nemenda fyrir skólastarf. 

Rannsóknir á rödd nemenda gefa vísbendingar um að þau svið fari 

vaxandi þar sem nemendur eru hvattir til forystu (e. students leadership) og 

að rödd nemenda styðji hugmyndina um nemendur sem rannsakendur (e. 

students as researchers), aldursvíxlaða námsaðstoð nemenda (e. cross-age 

partnerships), einstaklingsmiðað nám og fjölbreyttar námsmatsaðferðir 

(Flutter, 2007, bls, 349). Hugtakið nemendarannsóknir hefur verið notað yfir 

verkefni þar sem nemendur rannsaka ákveðna þætti skólastarfs og leita 

svara við rannsóknarspurningum undir leiðsögn kennara. Rannsóknirnar eru 

nemendamiðaðar, snúa að reynslu nemenda af námi og kennslu og gefa 

nemendum færi á að skoða þá þætti sem geta haft áhrif á framvindu náms. 

Nemendarannsóknir snúast oft um ytri umgjörð skólastarfs vegna þess að 

þátttaka nemenda í skólastarfi er helst bundin við ytri þætti og almennt 

skipulag en sjaldnar um kjarna skólastarfsins sem er nám og kennslu (Bragg, 

2007, bls. 351; Flutter, 2006, bls. 184; Maitles og Deuchar, 2006, bls. 250; 

Rudduck og Flutter, 2000, bls. 83). 

3.4.1 Skilyrði til náms 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna hér að framan felast góð skilyrði til 

náms meðal annars í sér að nemendur fái tækifæri til að tjá sig um nám og 

kennslu og efli þannig orðaforða sinn og málfærni á vettvangi náms. 

Nemendur tjá sig oftast á kurteisan, ígrundaðan og uppbyggjandi hátt. Vægi 

þess sem nemendur hafa að segja um nám og kennslu fer mjög eftir 

aðstæðum hverju sinni kennurum, námsgreinum, skólum, kyni og námslegri 

stöðu nemandans. Þeir þættir sem nemendur telja mikilvæga til að bæta 

skilyrði til náms eiga oft samhljóm með sjónarmiðum kennarans og 

kennarar eru oft tilbúnir að þróa þá áfram af áhuga og hugkvæmni en ekki 

áreynslulaust. Tillögur nemenda eiga oftast rætur sínar að rekja til þeirra 

þátta í starfi kennarans sem þeir kunna að meta og sjaldnast felst í tillögum 

nemenda að gera hlutina á allt annan hátt áður. Nemendur vilja fá meira af 

þeim aðferðum sem þeir þekkja og hafa reynst þeim vel. Fjölbreyttar náms- 

og kennsluaðferðir sem krefjast virkrar þátttöku nemenda, samvinnunám 

og hnitmiðaðar upplýsingar frá kennara um viðfangsefnið einkenna góð 

skilyrði til náms. Góð námsskilyrði stuðla að forystuhæfni nemenda og 

kennara, efla námsvitund og trú á eigin getu. Trú á eigin getu er einn af 
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lykilþáttum í persónuþroska og hæfni til að takast á farsælan hátt við 

breytingar (Bandura, 2008, bls. 38). Að fella rödd nemenda inn í daglegt 

skólastarf er möguleiki ef kennarar eru öruggir, skuldbundnir starfi sínu og 

búa yfir hæfni til þess að framkvæma. Þeir kennarar sem búa yfir djúpum 

skilningi á gildi raddar nemenda eru líklegir til að hlusta á og virkja rödd 

nemenda á eigin starfsvettvangi og geta miðlað hugmyndum sínum, ástríðu 

og skoðunum til stjórnenda og starfsfélaga. Þannig geta þeir og nemendur 

þeirra orðið hvati að breytingum sem stuðla að bættum skilyrðum til náms 

en skilvirk menntun í skólum veltur í aðalatriðum á hversu vel nemendur og 

kennarar vinna saman. 

Framkoma kennara og viðmót hafa mikið að segja um líðan og 

námsárangur nemenda og góð gefandi samskipti þeirra á milli. Báðir aðilar 

eiga virkan þátt í að byggja upp góð samskipti (Ásdís Hrefna Haraldsdóttir 

og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008, bls. 51). Með því að hlusta og taka þátt í 

samræðu við nemendur um nám og kennslu koma fram sjónarmið sem geta 

haft jákvæð áhrif á framvindu náms (Flutter, 2007, bls. 352). Samband 

nemenda og kennara sem byggir á gagnkvæmri virðingu er frumskilyrði þess 

að innleiða virka þátttöku nemenda í skólastarfi (McIntyre, Pedder og 

Rudduck, 2005, bls. 167–168).  

Lök skilyrði til náms felast meðal annars í erfiðleikum á að tjá sig. Þeir 

nemendur sem hafa náð góðum árangri í skóla eiga auðveldast með að 

segja hvað hjálpar þeim við nám. Þeir nemendur sem kennarar þurfa ekki 

síst að fá tækifæri til að hlusta á og leita eftir sjónarmiðum hjá eru oft þeir 

nemendur sem erfiðast er að leita ráða hjá. Bourdieu (2007, bls. 9) telur að 

kennarar hafi tilhneigingu til að hygla þeim nemendum sem koma frá 

,,betri“ heimilum og hafi sökum menningarauðs betri forsendur en aðrir til 

að ná árangri í skóla. Það er óréttlátt gagnvart hinum og eykur í raun 

mismun þeirra í samfélaginu. Að hans mati er misrétti samfélagsins ekki síst 

fólgið í því að stofnanir á borð við skólakerfið hafa tilhneigingu til að 

tvöfalda þann menningarauð sem sumir nemendanna hafa erft (Bourdieu, 

2007, bls. 23). Niðurstaða rannsóknarinnar styður þá gagnrýni sem oft 

heyrist að þau sjónarmið sem ná eyrum kennarans séu sjónarmið 

sjálfsöruggra nemenda sem hafa gott vald á tungumálinu og þeirri orðræðu 

sem viðurkennd er. Það gefi ekki rétta mynd af raunverulegum 

sjónarmiðum nemenda og komi í veg fyrir haldbæra vitneskju um hvað 

stuðlar að námi og hvað ekki. Upplýsingar um rödd nemenda sem skortir 

áreiðanleika getur stuðlar að lökum skilyrðum til náms fyrir fjölda nemenda 

og felur ekki í sér grundvöll að umbótum á námi og kennslu. Til þess að 

mögulegur árangur náist með innleiðingu raddar nemenda verður að 

tryggja að ferlið feli í sér að laða fram raddir sem flestra nemenda. Rödd 
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nemenda og þátttaka í skólastarfi þarf að byggja á samstarfsferli sem fóstrar 

raddir allra í námssamfélaginu og fagnar þeirri viðbót sem í þeim felast 

(Flutter, 2007, bls. 350).  

Að efast um gildi raddar nemenda er einkennandi fyrir lök skilyrði til 

náms og það er auðvelt fyrir fagmenntaða kennara að halda því fram að 

ábendingar frá nemendum taki sjaldan mið af hversu flókið kennarastarfið 

er. Það eru aðeins þeir kennarar sem trúa því að sjónarmið nemenda hafi 

gildi fyrir skólastarf sem munu gera það sem gera þarf til að auka hlutdeild 

nemenda og bregðast við sjónarmiðum þeirra í kennslu. Margir telja að 

rödd nemenda dragi úr valdi kennara og geti í breytt hefðbundnum 

valdatengslum milli kennara og nemenda og eftir því sem meiri áhersla er 

lögð á að rödd nemenda aukist hættan á að rödd kennarans þagni. Það er 

skiljanlegt að kennarar hafi áhyggjur af því að innleiðing raddar nemenda 

leysi úr læðingi stöðuga gagnrýni á þá og störf þeirra (Flutter, 2007, bls. 

350). Rannsóknir á rödd nemenda hafa hins vegar sýnt að oft fara sjónarmið 

nemenda og kennara um nám og kennslu saman. Fyrir kennara getur það 

að uppgötva að rödd nemenda beri í sér uppbyggjandi gagnrýni haft jákvæð 

áhrif á starfsþróun kennara og gefið þeim tækifæri til að kynnast 

nemendum og hæfileikum þeirra á annan hátt (Flutter, 2007, bls. 350). 

Harðstjórn vanans er hindrun framfara því hún á í stöðugu stríði við viljann 

til nýrra og betra lífs, vilja sem eftir atvikum er andi frelsis, framfara eða 

umbóta. Frelsið er eina ósvikna og eilífa uppspretta umbóta því þar sem 

frelsið ríkir eru jafnmargar uppsprettur umbóta og einstaklingarnir eru og 

umbótaviljinn krefst þess að losna undan oki vanans (Mill, 2009, bls. 134). 

Eitt af því mikilvægasta sem rannsóknir á rödd nemenda hafa leitt í ljós er 

máttur hennar til að brjóta upp viðjar vanans sem oft binda hugsun og störf 

kennara og standa í vegi fyrir umbótum (Flutter, 2007, bls. 352). 

Kennarar geta upplifað sig í þeirri stöðu að þeim finnist þeir þurfa að 

velja milli þess að vera trúir fagvitund sinni eða koma til móts við rödd 

nemenda en almennt má segja að kennarar eigi ekki erfitt með að læra af 

sjónarmiðum nemenda hvernig þau geta bætt nám og kennslu. Breytingar 

eru kennurum oft erfiðar og það gildir einnig um innleiðingu raddar 

nemenda. Kennarar eru fúsari að takast á við breytingar ef þeir búa við 

styðjandi kerfi bæði innan sem utan skóla. Minni líkur eru á að kennarar vilji 

breyta ef það er ekki staðið við bakið á þeim og einnig dregur úr líkum á 

breytingum ef unnið er að mörgum þróunarverkefnum í einu. Hvort heldur 

sem er verður kennarinn að eiga hlutdeild í þróun nýrra starfshátta og finna 

að hans framlag skiptir máli.  
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Rannsóknin Samráð við nemendur um nám og kennslu gefur upplýsingar 

um skilyrði til náms sem geta stuðlað að námi með því að leita eftir 

sjónarmiðum nemenda auk þess sem rannsóknarverkefnin gefa upplýsingar 

um skilyrði sem geta hindrað nám. Rannsóknirnar gefa vísbendingar um að 

innleiðing raddar nemenda geti eflt kjarna skólastarfs, nám og kennslu og 

stuðlað að árangursríku og farsælu skólastarfi. 

Síðustu fimmtán árin hafa skoskir skólar og skólayfirvöld unnið að 

aukinni þátttöku nemenda í skólastarfi á grundvelli réttinda barna og 

ungmenna til að eiga rödd sem hefur gildi þegar kemur að hagsmunum 

þeirra (Hulme, McKinney, Hall og Cross, 2011, bls. 130). Ný námskrá 

Curriculum for Excellence fyrir nemendur á aldrinum 3–18 ára tók gildi 

haustið 2010 og er hún gerð í anda þessara áherslna. Námskránni er ætlað 

að styrkja stöðu lýðræðismenntunar, að áreynsluminna verði að færast á 

milli aldursstiga, bjóða upp á meira val, rými og tíma fyrir kennara til þess að 

skapa skilyrði til náms með ungu fólki. Námskráin er skipulögð í kringum 

kjarna skólastarfsins sem felst í að virkja hvern nemanda til farsæls náms, 

sjálfstæðis, borgaralegrar ábyrgðar og til að leggja sitt að mörkum. Frá 

desember 2007 til júní 2008 fór fram rannsókn á vegum Learning and 

Teaching Scotland (LTS). Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig 

skoskir skólar sáu fyrir sér að innleiða virka þátttöku nemenda og hvernig sú 

sýn hafði áhrif á daglegt starf og ákvarðanir kennara og nemenda. 

Rannsókninni var ætlað að varpa ljósi á skilning starfsfólks skóla og 

nemenda á hugtakinu þátttaka nemenda (e. participation), og lýsa með 

hvaða hætti þátttaka nemenda birtist í starfsháttum skóla, skilgreina 

eiginleika skólaumhverfis sem liðkar fyrir skilvirkri þátttöku nemenda, 

skilgreina hugsanlegar hindranir á þróun þátttöku nemenda í skólum og 

gera tillögur um hvernig þær mætti yfirstíga. 

Við rannsóknina var beitt blönduðum rannsóknaraðferðum. Grundvallar 

upplýsingum var safnað með spurningarlistum á netinu sem gáfu megindleg 

gögn um starfshætti og þátttöku, rýnt var í námskrár, og framkvæmdar 

tilviksrannsóknir sem gáfu vísbendingar um hvers eðlis þátttakan væri í 

skólastarfinu. Spurningarlistar voru sendir til 2721 skóla og bárust svör frá 

24% sem verður að teljast rýr svörun. Af þeim sem svöruðu voru 23 

sérskólar, 23 leikskólar, 453 grunnskólar, 109 framhaldsskólar. Flestir þeirra 

sem svöruðu eða 83% voru yfirkennarar skólanna. Í fjórum skólum, tveimur 

grunnskólum og tveimur framhaldsskólum, voru gerðar tilviksrannsóknir. 

Niðurstöður úr rannsókninni benda til þess að starfsfólk skóla skynji 

þátttöku nemenda í formi samráðs, innra mats, funda, spurningakannana, 

kosninga og samkoma eða 73% svarenda. 37% svarenda tengdu þátttöku 

nemenda við skóla- og nemendaráð. 34% svarenda tengdu þátttöku 
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nemenda við aukna þátttöku við setningu markmiða, sjálfsmat og 

persónulegt námsskipulag og undir 2% svarenda töldu þátttöku nemenda 

felast í vali á viðfangsefnum.  

Helstu aðferðir til að efla þátttöku nemenda í skólastofunni fólust í 

samvinnu og teymisvinnu (42%). Helstu aðferðir til að efla þátttöku 

nemenda í skólanum voru í gegnum nemendaráð, umræðutorg, samkomur, 

einstök verkefni og verðlaun svo sem umhverfis- og heilbrigðisverðlaun og 

með því að auka ábyrgð nemenda til dæmis með því að gæta yngri barna í 

frímínútum. 13% svarenda sögðu að þátttaka nemenda í umræðu um 

heildarskipulag skóla hefði jákvæð áhrif á þátttöku nemenda í skólastarfi. 

Svarendur voru sammála um að aðferðir sem stuðluðu að þátttöku 

nemenda í skólastarfi og ávinningurinn sem þátttökunni fylgdi yki siðvitund í 

skólanum (92%), árangur, hæfni og öryggi hvers nemanda (91%), stuðaði að 

betri samskiptum í skólastofunni (82%) og drægi úr hegðunarvandamálum 

(62%).  

Niðurstöður rannsóknar sýndu að það sem hindraði þátttöku nemenda 

var að ekki væri gefinn nægur tími til að innleiða ferlið (66%), lakur 

fjárhagur (29%), hæfni nemenda (12%), námskrá (12%), viðhorf nemenda, 

þar með talið áhugaleysi, óöryggi, þroski og aldur, námskrá (11%), 

einkunnakerfi (6,5%), áhugaleysi forráðamanna (5%). Athygli vekur að 

enginn nefndi að kennarinn gæti verið fyrirstaða. Í viðtölum við kennara 

kom fram sú skoðun að til þess að þátttaka nemenda verði að veruleika 

verði starfsfólk að ígrunda aðferðir við nám og kennslu. Þátttaka nemenda 

er tilraun til að færast frá aðferðum einstefnumiðlunar og einkunnagjafa til 

aðferða sem byggja á virku leitarnámi og stuðla að fjölbreyttri hæfni og 

jákvæðu viðhorf til náms. 

Niðurstöður rannsóknarinnar vekja spurningar um hvernig þátttaka 

nemenda er hugsuð og skipulögð. Fáir svöruðu því til að nemendur hefðu 

val um viðfangsefni eða vald til að setja sér sín eigin námsmarkmið. 

Nemendur hafa takmarkaðar og jafnvel engar leiðir til að setja mark sitt á 

námsskipulag. Þátttakan nemenda virðist undir formlegri útfærslu 

kennarans komin og það fyrirkomulag útilokar að miklu leyti aðkomu 

nemandans að námsferlinu og þá um leið reynsluheim hans. Það er kúnst 

að búa til líkan fyrir nemendur til að stuðla að þátttöku þeirra og 

ákvörðunum í skólastarfi og á sama tíma fella nemendur inn í það líkan sem 

fyrir er og hefur að mestu verið búið til af fullorðnum. 

Rannsóknin leiddi í ljós að nemendur láta til sín taka í samræðum og 

viðfangsefnum í skólastofunni sem veitir þeim ríkulega reynslu, hins vegar 

eru þeir ekki eins læsir á formleg samskipti eins og einkenna til dæmis 
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þátttöku í nemendaráði. Það er spenna á milli vilja til lýðræðislegra 

starfshátta í skólum og línulegrar stjórnunar sérstaklega í framhaldsskólum. 

Umræðan um skólastarf er fjölbreytt og einkennist af mismunandi áherslum 

og fyrirkomulagi. Mismunandi sjónarmið geta gert kennurum erfitt fyrir að 

skapa sér menntasýn (Hulme, McKinney, Hall og Cross, 2011, bls. 140). 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að margir kennarar kenna í 

anda skólamenningar sem einkennist af frammistöðu (e. perfomativity) og 

samræmingu og grundvallast á arðsemissjónarmiðum á sama tíma og 

fræðin varpa ljósi á gildi forystu, samvinnu, þátttöku, sköpunar og faglegs 

sjálfstæðis.  

Marktækur hluti kennara svo á að þátttaka nemenda liggi utan við nám 

og kennslu sem þó verður að teljast kjarni skólastarfs. Aftur á móti lögðu 

nemendur til flest gögn um þátttöku sína á vettvangi náms og kennslu enda 

verja þeir mestum tíma sínum í skólanum á þeim vettvangi. Ef þátttaka 

nemenda er grundvallaruppspretta náms er mikilvægt að finna haldbærar 

leiðir til að efla markvisst forystu nemenda og kennslufræðilega forystu 

reynslumeiri kennara og sameiginleg tækifæri kennara og nemenda til að 

gegna forystu í námssamfélaginu (Hulme, McKinney, Hall og Cross, 2011, 

bls. 141).  

Hafa verður í huga að jafnvel þó nokkuð sé til af gögnum sem segja að 

rödd nemenda hafi almennt jákvæð áhrif á skólastarf þá eru nokkur 

sjónarmið sem mikilvægt er að þekkja þegar þarf að vega og meta 

mögulegan ávinning af rödd nemenda á móti mögulegum ókostum. Martin, 

Worrall og Dey (2009) segja að á grundvelli umræðu um rödd nemenda 

megi greina tvenns konar öfgar í hugmyndum um hana í skólastarfi. Annars 

vegar eru það hugmyndir þeirra kennara sem telja að rödd nemenda sé 

uppspretta óþæginda og vandamála, því að um leið og nemendur finni 

bragðið af frelsinu, finni að þeir geta haft áhrif skólastarf, gagnrýnt nám og 

kennslu og lagt mat á störf kennara, verði ekki aftur snúið og kennarar missi 

öll völd til nemenda. Þessa kennara skortir trú á að nemendur hafi 

vitsmunalega hæfni til að gagnrýna skólastarf og taka skynsamlegar og 

hagnýtar ákvarðanir varðandi nám og kennslu. Þeir óttast að fyrr en varði 

verði nemendur farnir að skipuleggja kennslustundir og áætlanir og jafnvel 

kenna félögum sínum með ófyrirsjáanlegum afleiðingum. Hins vegar eru 

þeir kennarar sem sjá rödd nemenda sem óþrjótandi uppsprettu í 

skólastarfi og trúa því að allt sem nemendur taki þátt í muni töfrum líkast 

umbreytast í eitthvað betra. Segja má að sannleikurinn um rödd nemenda 

liggi á milli þessara tveggja sjónarmiða. Að hlusta á rödd nemenda og taka 

mark á henni felur í sér möguleika á að breyta og bæta skólastarf en vanda 

verður til verka því annars getur rödd nemenda valdið vonbrigðum meðal 
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nemenda og kennara. Þegar tekin er ákvörðun um þátttöku og hlutdeild 

nemenda í skólastarfi er ekki nauðsynlegt að leggja allt undir í einu heldur 

byrja rólega (Flutter, 2007, bls. 349; Martin, Worrall og Dey, 2009).  

Til að fá fullan skilning á gildi þeirra viðhorfa, kennsluaðferða, námskráa 

og annars sem tilheyrir rödd og hlutdeild nemenda í skólastarfi þá þyrfti að 

bera saman árangur hópa sem hafa notið slíkra aðferða og annarra sem 

hafa búið við aðrar aðferðir. Slík rannsókn hefur ekki farið fram mér 

vitanlega en hún gæti reynst meiri erfiðleikum háð en virðast kann í fyrstu. 

Aðalatriðið er að það þyrfti að skilgreina hugtakið árangur fyrst. Er árangur 

fyrst og fremst bóklegur árangur mældur í hefðbundnum prófum, er hann 

mældur í ánægju nemenda og kennara, er hann mældur með skólabrag? 

Þessu þyrfti að svara fyrst. Ég hef því ekki spurt um það hvernig meta megi 

rödd nemenda í samanburði við aðra hætti á að skipuleggja skóla. 

3.4.2 Þátttökupýramídinn 

Mitra og Gross (2009, bls. 523–525) setja fram á grundvelli rannsókna á 

rödd nemenda þriggja hjalla pýramídalíkan sem sýnir möguleika nemenda 

til stigvaxandi áhrifa eftir því sem rödd þeirra er sterkari í skólanum. Á 

neðsta hjalla pýramídans er undirstöðuform raddar nemenda sem felst í því 

að heyra rödd nemenda (e. being heard) og eru flestir skólar á þessu stigi 

pýramídans. Á þessu stigi er hlustað á nemendur, þeir veita upplýsingar um 

reynslu sína af skólanum og tekið er tillit til þeirra í umbótastarfi. Kennarar 

og skólastjórnendur viðurkenna að nemendur leggi til þekkingu og 

sjónarhorn á skólann sem fullorðnir geti með engu móti lagt til án þátttöku 

nemenda. Nemendur eru mikilvæg vitni um skólastarf. Mið-hjalli 

pýramídans felur í sér samstarf við fullorðna (e. collaborating with adults). 

Nemendur og kennarar starfa saman að umbótum á skólastarfi með því að 

safna gögnum, rýna í þau og leita umbóta. Flestar nýlegar rannsóknir á rödd 

nemenda eru tengdar viðfangsefnum á þessu stigi og hafa niðurstöður 

þeirra sýnt að samstarf nemenda og kennara getur leitt til margvíslegar 

umbóta á skólastarfi meðal annars í tengslum við námskrárgerð, þróun 

náms- og kennsluhátta og námsmats, aukið gæði samræðna um skólastarf 

og styrkt samskipti nemenda og kennara. Efsti hjallinn felur í sér 

afdráttarlausan vilja til að byggja upp hæfni til forystu (e. building capacity 

for leadership) og efla á þann hátt frumkvæði nemenda til þess að hafa 

áhrif á aðstæður. Með því að veita nemendum tækifæri til að taka 

ákvarðanir sem hafa mótandi áhrif á líf þeirra og skólafélaga aukast líkur á 

hollustu nemenda við námssamfélagið og um leið jákvæð áhrif á 

námsárangur. Í rannsókn sem gerð var í þrjú hundruð manna 
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framhaldsskóla í norður Svíþjóð kom fram að nemendur kunna að meta að 

taka þátt í opinskáum samskiptum sem einkennast af hluttekningu, 

umhyggju og viðurkenningu og að slík samskipti stuðla að aukinni hæfni til 

náms. Þegar fólk finnur að á það er hlustað og það sem sagt er hefur gildi 

vex vilji til að leggja sig enn frekar fram (Bergmark, 2008, bls. 270). 

3.4.3 Þátttökustiginn 

Hart (1992, bls. 8) setti fram líkan af þátttöku barna og ungmenna sem hann 

nefndi þátttökustigann (e. ladder of participation). Stiginn samanstendur af 

átta þrepum þar sem lýst er stigvaxandi hlutdeild nemenda í skólastarfi, frá 

fyrsta þrepi þar sem börn og ungmenni eru þolendur ákvarðanatöku 

fullorðinna til áttunda þreps þar sem börn og ungmenni taka ákvarðanir í 

samstarfi og til jafns við fullorðna. Þátttökustigann má nota í dagsins önn til 

þess að bera kennsl á hversu rík hlutdeild nemenda er í skólastarfi. 

Þátttökustiginn er ekki ætlaður sem mælistika á þátttöku nemenda í 

skólanum í heild heldur fyrir minni hópa, einstaklinga og viðfangsefni. 

Þrepin geta hvatt einstaklinga og námssamfélög til þess að ná næsta þrepi 

með því að kynna sér með hvaða hætti er hægt að auka hlutdeild nemenda 

og þá um leið árangur (Fielding og Rudduck, 2002, bls. 5; Fletcher, 2005, bls. 

7). Nám er félagslegt ferli og byggir á því sem áður er lært og reynt 

(Vygotsky, 1978, bls. 84). Í skólastarfi sem býður upp á ríkulega reynslu í 

formi fjölbreyttra og áhugaverðra viðfangsefna og þar sem nemendahópar 

vinna saman aldurs og færni blandaðir getur möguleikum til náms með 

hlutdeild nemenda fjölgað umfram það sem gerist í hefðbundnu 

skólaskipulagi þar sem nemendur eru flokkaðir eftir aldri í bekki. Skipulag af 

þeim toga einkennist af stigskiptum stuðningi (e. scaffolding) þar sem 

einstaklingar miðla reynslu, kunnáttu og leikni sín á milli til náms og þroska. 

Félagsleg hugsmíðahyggja og hugmynd Vygotsky um svæði hins mögulega 

þoska (e. zone of proximal development) og gildi gagnvirkra samskipta fyrir 

nám með tungumálið sem verkfæri hugsunar og skilnings ætti að vera 

leiðarljós í skólastarfi sem leitast við að efla rödd nemenda. Hart (2007, bls. 

21) segir hugmyndina um stigskiptan stuðning að mörgu leyti falla betur til 

eflingar raddar nemenda í skólastarfi en þátttökustiginn vegna þess að 

stigskiptur stuðningur í fjölbreyttum hópi nemenda er ekki línulegt einsleitt 

ferli heldur felur hann í sér margvíslegar leiðir til aukinnar færni þar sem 

rödd nemenda er virk í ferlinu. 
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3.4.4 Þátttökuhringferli 

Fletcher (2005, bls. 5–6) setur fram hringferli sem inniheldur þætti sem 

nemendur og fullorðnir eru sammála um að þurfi að vera til staðar svo 

merkingarbær athöfn eigi sér stað sem stuðlar að hlutdeild nemenda. 

Hringferlið felur í sér fimm skref sem hægt er að nota til hliðsjónar í 

samskiptum og við skipulagningu viðfangsefna. Markmið ferlisins er að 

stuðla að breyttri stöðu nemenda frá stöðu hins óvirka og aðgerðalausa til 

stöðu þess sem hvetur námsferlið áfram og stuðlar að skólaþróun. Skrefin 

fimm eru hlustun, áreiðanleiki, viðurkenning, virkni og ígrundun. Hver 

þáttur um sig getur átt sér stað einn og sér í skólanum en hann er þá sjaldan 

tengdur markvissri skólaþróun. Hins vegar leiðir hringferli með alla þættina 

samtengda til þroskandi, árangursríks og sjálfbærs samstarfs milli nemenda 

og fullorðinna. 

3.4.5 Þátttökulíkan 

Á grundvelli viðtala sem tekin voru við börn og ungmenni í grunn- og 

framhaldsskólum víða um Bretland settu Rudduck og Flutter (2000, bls. 84–

85) fram líkan að námsskilyrðum í skóla sem hafa áhrif á hlutdeild nemenda 

í námi og námsvitund. Viðtölin staðfestu að ungt fólk hefur áhuga á að 

breyta uppbyggingu skóla sem staðsetja nemendur áhrifalausa á jaðri 

kerfisins. Nemendur á öllum aldri vilja þroska með sér aukið sjálfræði, vilja 

réttlátari skóla þar sem þátttaka þeirra og sjónarmið eru talin skipta máli. 

Eftir því sem stjórnskipaninni er breytt í átt að þeim gildum sem nemendur 

kalla eftir aukast líkurnar á sterkari hlutdeild nemenda í námi sínu. Líkanið 

byggir á sambandi lykilhugtakanna: stjórn, stofnun, samskipti, vitsmunaleg 

örvun og réttlæti. Sambandið er umvafið hugtökunum virðing, öryggi, 

sjálfræði og stuðningur. Allt hríslast um nemandann, námsvitund hans, 

stöðu, námsframvindu og hlutdeild í námi. 
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4 Mannréttindi, lýðræði og menntaumbætur  

Í kaflanum fjalla ég um þá þætti sem hafa haft hvað mest að segja um 

aukinn áhuga á rödd nemenda og gildi hennar í skólastarfi. Auk þess varpa 

ég ljósi á lýðræðismenntun og einkenni hennar, námsvitund og hvaða 

þættir það eru sem hugsanlega ýta undir rödd nemenda eða öfugt. 

Jafnréttis- og mannréttindasjónarmið, lýðræðis- og menntaumbætur eru 

megin forsendur breyttra viðhorfa í garð barna og tilveru þeirra. Þessar 

sömu forsendur eru einnig uppistöðuþræðir hugmynda um rödd nemenda, 

réttlæta hana og blása henni byr í seglin (Rudduck og Flutter, 2004, bls. 

107–125).  

 Í fyrsta lagi eru það jafnréttis og mannréttinda sjónarmið en sett hafa 
verið lög í þeim tilgangi að vernda börn og auka réttindi þeirra. Þar 
segir meðal annars að börn og ungmenni eigi rétt á að tjá skoðanir 
sínar og hafa áhrif á öll málefni sem þau snerta (Bragg, 2007, bls. 344; 
Flutter og Rudduck, 2004, bls. 20; Mitra og Gross, 2009, bls. 523; 
Unicef, 2007).  

 Í öðru lagi hefur áhersla á eflingu lýðræðislegrar borgaravitundar, 
iðkun lýðræðis og lýðræðislega starfshátta í skólum með virkri 
þátttöku nemenda vakið áhuga á rödd nemenda (Rudduck og Flutter, 
2004, bls. 101). 

 Í þriðja lagi hefur nýbreytni og skólaþróun með áherslu á virka 
þátttöku nemenda í námi sínu og skólastarfi farið vaxandi. Fræðileg 
umfjöllun um hlutdeild nemenda í skólastarfi hefur gefið vísbendingar 
um gildi þess fyrir farsælt skólastarf og árangur að hafa börn og 
ungmenni með í ráðum þegar fjallað er um og teknar ákvarðanir um 
málefni sem snerta þau beint eða óbeint í skólastarfi (Flutter, 2006, 
bls. 184; Noyes, 2005, bls. 533–534; Pedder og McIntyre, 2006, bls. 
145; Robinson og Taylor, 2007, bls. 5; Rudduck og Flutter, 2004, bls. 
125). 

Rödd nemenda er einn mikilvægasti þátturinn í menntun því í henni felst 

mælikvarði á menntun einstaklingsins. Hún ber vott um persónuþroska, 

siðferðisvitund, samfélagsvitund, umhverfisvitund og fleira. Hún afhjúpar 

dygðir og lesti, styrk- og veikleika. Sú mynd sem einstaklingur varpar upp 

með röddinni getur alltaf orðið betri og í því felst menntun. Að verða sem 
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best eintök af tegundinni maður, miðað við þá möguleika sem búa í 

hverjum og einum (Kristján Kristjánsson, 1993, bls. 26). 

Menntun til jafnréttis, lýðræðis- og mannréttinda miðar að því að börn 

og ungmenni skilji samfélagið eins og það er og hefur þróast. Jafnframt 

miðar þessi menntun að því að börn og ungmenni verði fær um að taka þátt 

í að móta samfélagið og öðlist þannig sýn til framtíðarinnar og hugsjónir til 

að beita sér fyrir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 12). 

Í lögum er öllum tryggður réttur til almennrar menntunar og fræðslu við 

sitt hæfi (Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands, nr. 33/1944, gr. 76). Ef menntun 

barna og ungmenna er grundvallarréttindi verður eftir bestu getu að tryggja 

að þau réttindi séu virt. Það eru siðferðileg, lagaleg og hagnýt rök fyrir því 

að byggja skólastarf á mannréttindum og að hafa nemendur með í ráðum 

þegar skólastarf er annars vegar. Mikilvægt er að efla þekkingu á 

grundvallarréttindum barna og fullorðinna með hliðsjón af íslenskri löggjöf 

og alþjóðasamningum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

14). Virk þátttaka nemenda í málefnum skólans er nauðsynleg fyrir framtíð 

lýðræðissamfélaga (Osler, 2010, bls. 14). Hagnýtt gildi siðfræðinnar er 

almennt séð fólgið í því að skýra fyrir okkur hvað felst í siðferði og þar með 

að hjálpa okkur til að vega og meta hvað rétt er og hvað rangt í hegðun fólks 

gagnvart hvert öðru á öllum sviðum mannlífsins (Páll Skúlason, 1989, bls. 

65). 

Litið er á rödd nemenda sem nauðsynlegt skilyrði fyrir hlutdeild 

nemenda í menntaumbótum og skólaþróun og að með henni verði til virk, 

sýnileg og meðvituð leið til þátttöku nemenda í skólastarfi (Koroknay-Palicz 

og Kende, 2004). Fái rödd nemenda athygli skapast menning þar sem 

nemendur taka virkan þátt í námssamfélaginu, móta nám sitt, 

námsumhverfi og námsreynslu. Rödd nemenda felur í sér bæði 

einstaklingsbundið og sameiginlegt sjónarhorn á athafnir ungs fólks í 

tengslum við nám og menntun. Gildi hennar felst í þeirri trú að ungt fólk 

geti lagt til sjónarmið varðandi nám, kennslu og skólastarf sem skipti máli og 

að það sé ekki aðeins þess virði að veita rödd nemenda athygli heldur skuli 

að bregðast við henni með því að skapa nemendum tækifæri til að taka þátt 

í að móta skólastarf (Cook-Sather, 2006, bls. 359). 

4.1 Mannréttindi 

Hvers vegna ætti að hlusta eftir röddum barna og ungmenna? Þessari 

spurningu má einfaldlega svara þannig að samkvæmt lögum eigi að hlusta á 

börn og ungmenni en sú staðreynd felur ekki í sér haldbærustu rökin. Þau 

felast í siðmenningunni. Börn og ungmenni eru manneskjur sem eins og 
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allar aðrar manneskjur eru bornar frjálsar og jafnar öðrum að virðingu og 

réttindum (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 2008). Hver 

manneskja er gædd samvisku og vitsmunum og getur lagt ríkulegan skerf til 

samfélagsins ef eftir henni er tekið og á hana er hlustað. Mannréttindi 

stuðla að mannlegri velferð og breyta heiminum til hins betra með því að 

leggja áherslu mannfrelsi sem undirstöðu réttlætis og friðar (Aldís 

Yngvadóttir og Tryggvi Jakobsson, 2009).  

Löngum hefur verið álitamál hverjir skuli njóta réttinda og hverjir ekki en 

smám saman hefur hópur þeirra sem taka lýðræðislegan þátt í samfélögum 

stækkað. Ekki er svo langt síðan menn héldu þræla eins og réttindalausar 

skepnur og töldu konur ekki færar um að taka ákvarðanir fyrir sig sjálfar. 

Innan við hundrað ár eru síðan konur á Íslandi fengu kosningarétt, þann 19. 

júní árið 1915, og gilti rétturinn aðeins fyrir konur 40 ára og eldri. 

Skynsamleg umræða um réttindi leiðir af sér aukinn skilning og styrkir 

baráttu fyrir almennu réttlæti til dæmis dreif umræðan fyrir réttindum 

kvenna og blökkumanna áfram baráttuna um réttindi þeirra á síðustu öld 

(Noddings, 1999, bls. 8).  

Börn eru viðkvæmur þjóðfélagshópur sem óhefðbundið er að líta á sem 

fullgilda borgara. Þau hafa lengst af verið áhrifa- og valdalaus í samfélaginu 

og réttindi þeirra takmörkuð. Þau hafa ekki pólitísk völd, njóta ekki 

kosningaréttar og það veikir stöðu þeirra í samfélaginu. Þau hafa þó ákveðin 

félags- og borgarleg réttindi. Í samfélaginu eru sett lög til verndar börnum 

og til að tryggja hagsmuni þeirra. Einstaklingur er barn til átján ára aldurs. 

Samkvæmt íslenskum lögum verður einstaklingur sjálfráða og fjárráða átján 

ára en fram að þeim aldri nýtur hann, að öllu jöfnu, verndar og umhyggju 

foreldra sinna og er á framfæri þeirra (Barnaverndarlög nr. 80/2002; 

Lögræðislög, nr. 71/1997). Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi barns og 

ber eftir bestu vitund að gæta hagsmuna þess, vernda það gegn 

óæskilegum áhrifum og gerðum, veita því skjól, stuðla að andlegri og 

líkamlegri næringu frá vöggu til fullorðinsára (Barnaverndarlög nr. 80/2002). 

Þessar skyldur eiga foreldrar að inna af hendi í góðri samvinnu við skóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 23).  

Á síðustu áratugum hefur umræða um réttindi barna til virkrar þátttöku í 

samfélaginu aukist og almennt er talið að börn skuli njóta mannréttinda til 

jafns við fullorðna. Þeim skal tryggð sú vernd og ummönnun sem velferð 

þeirra krefst og þeim skal sýnd virðing og umhyggja (Stjórnarskrá 

lýðveldisins Íslands, 76. gr.). Til þess að skilja viðhorf í garð raddar nemenda 

og virkrar þátttöku þeirra þarf að þekkja réttindi barna. Hugmyndin að auka 

þátttökurétt barna í samfélaginu með því að veita þeim virk borgarleg 
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réttindi hefur vaxið í seinni tíð. Hugmyndin er runnin undan rifjum fjölda 

rannsakenda á sviði mennta- og félagsvísinda, talsmanna aukinna réttinda 

til handa börnum auk fullorðinna sem telja að þátttaka ungs fólks og 

sjónarmið þeirra feli í sér dýrmætt framlag til samfélagsins. Þeirri vitund 

fylgir vilji til að hlusta og taka mark á því sem ungt fólk hefur að segja 

(Rudduck og Flutter, 2000, bls. 76). Það er merki um virðingu fyrir börnum 

sem skynsemisverum að hvetja þau til að tjá skoðanir sínar og tilfinningar 

um líf sitt og athafnir (James og James, 2008, bls. 20). Það skiptir ekki litlu 

máli hverju við venjumst frá barnsbeini, reyndar öllu (Aristóteles, 1995a, 

bls. 254; Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 59; Kristján Kristjánsson, 

2005, bls. 19). Því fyrr sem komið er fram við barn eins og viti borna veru 

því fyrr verður hún slík (Locke, 1692). 

4.1.1 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur árið 1989 og inniheldur 

hann verndar- og þátttökusjónarmið til handa börnum (Rudduck og Flutter, 

2000, bls. 78). Í kjölfar sáttmálans hefur, á síðustu tveimur áratugum, 

skilningur á réttindum barna og stöðu þeirra í samfélaginu vaxið (Flutter, 

2007, bls. 345; McIntyre, Pedder og Rudduck, 2005, bls. 150; Rudduck og 

Flutter, 2000, bls. 76). Sáttmálinn hefur verið staðfestur af fleiri þjóðum en 

nokkur annar mannréttindasáttmáli eða af 192 aðildarríkjum Sameinuðu 

þjóðanna. Í honum eru sett fram ákvæði sem snerta málefni barna og 

réttindi þeirra. Þar kemur meðal annars fram að tryggja beri barni sem 

myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljósi í öllum 

málum sem það varða og réttmætt tillit tekið til þeirra (Unicef, 2007). Barn 

hefur ekki skilyrðislausan rétt til sjálfræðis eða sjálfsákvörðunar en bundið 

er í lög að hlusta á sjónarmið þess og taka tillit til þess eins og kostur er 

miðað við aðstæður hverju sinni. Barnasáttmálinn er einstakur vegna þess 

að í honum er litið á börn sem sjálfstæða einstaklinga, með sín eigin 

réttindi, óháð réttindum hinna fullorðnu. Litið er á barn sem fullgilda 

mannveru með hæfileika til þess að taka þátt í samfélaginu (Unicef, 2007). 

Barnasáttmálinn staðfestir að taka beri fullt tillit til sjónarmiða barna og 

mikilvægi þess að börn eigi þátt í ákvörðunum sem varða líf þeirra (Rudduck 

og Flutter, 2000, bls. 78).  

Í Barnasáttmálanum birtist frjálslegt, opinskátt og jákvætt sjónarhorn á 

mikilvægi raddar barna, velkomið og ótvírætt tákn um vilja og getu barna til 

að taka þátt í og deila völdum með fullorðnum. Ísland hefur fullgilt 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þannig að lög og aðrar reglur sem 

settar eru hér á landi og varða börn eiga að endurspegla innihald 
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sáttmálans (Forsætisráðuneytið, án árs). Á þeim tuttugu árum sem liðin eru 

frá því að Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna tók gildi hefur líf barna og 

menning breyst mikið en skólinn hefur lítið breyst (Rudduck og Flutter, 

2000, bls. 86). Boðskapur sáttmálans hefur verið hvatning til að hlusta eftir 

röddum barna og kalla eftir sjónarmiðum þeirra varðandi menntun og 

skólaþróun (Noyes, 2005, bls. 533). Rannsóknir benda til þess að enn sé 

langt í land með að réttindi nemenda til virkar þátttöku í skólastarfi séu virt 

og litið sé á þá sem fullgilda aðila til að auka gæði náms og kennslu (Bragg, 

2007, bls. 346; Fullan, 2007, bls. 170; Rudduck og Flutter, 2004, bls. 4). 

Þessu þarf að breyta og er skólinn einstakur vettvangur til þess að hvetja 

nemendur og þjálfa til virkrar og ábyrgrar þátttöku í samfélaginu (Bergmark, 

2008, bls. 268; McIntyre, Pedder og Rudduck, 2005, bls. 150).  

Í siðareglum, sem samþykktar voru árið 2002, leggur Kennarasamband 

Íslands áherslu á að kennurum beri að virða réttindi nemenda og hafa 

hagsmuni þeirra að leiðarljósi, efla sjálfsmynd þeirra og sýna sérhverjum 

einstaklingi virðingu, áhuga og umhyggju (Kennarasamband Íslands, 2005). 

Allt sem kennarinn gerir og hvernig hann gerir það, hvetur nemandann til að 

svara með einhverjum hætti og hver svörun mótar viðhorf hans á einn eða 

annan hátt (Dewey, 2000a, bls. 99). Öll kennsla hefur beint eða óbeint 

siðferðileg áhrif og kennarastéttin ber ef til vill þyngstu siðferðisbyrði allra 

starfstétta (Kristján Kristjánsson, 2005, bls. 24). Margir telja rödd nemenda 

vera hornstein í þróun siðlegs námssamfélags nemenda og kennara sem 

byggir á siðlegum gildum. Siðferðilegum markmiðum verður ekki náð 

öðruvísi en að þroska hluttekningu og samskipti milli mismunandi hópa 

(Fullan, 1999, bls. 2).  

Það er allt í húfi fyrir farsælt samfélag að börnum og ungmennum gangi 

vel í skóla. Aukinn skilningur er á gildi menntunar til verndar mannkyninu og 

náttúrunni og áhersla lögð á frið og sjálfbærni. Hefðbundnar leiðir til 

menntunar stuðla aftur á móti að því að festa í sessi ósjálfbær gildi og 

venjur, að keppa og neyta í stað þess að bera umhyggju fyrir og vernda 

(Ólafur Páll Jónsson, 2010a; Sterling, 2001, bls. 21). Mikilvægt er fyrir nú- og 

framtíð að tryggja að ungt fólk búi yfir siðvitund, sjálfs-, félags-, og 

vistvitund til þess að leggja sitt af mörkum til samfélags og náttúru og stuðla 

þannig að auknum lífsgæðum, jöfnuði, almannaheill og sjálfbærni. 

4.2 Lýðræði 

Orðið lýðræði (e. democracy) er býsna gagnsætt orð og þýðir einfaldlega að 

lýðurinn ráði. Orðið á rætur sínar að rekja til gríska orðsins demos, sem 

þýðir fólk og kratos sem þýðir vald. Lýðræði felur í sér að valdið er hjá 
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fólkinu, það ræður sínum málum og er ekki ofurselt valdi annarra (Dahl, 

1989, bls. 14; Páll Skúlason, 1989, bls. 73).  

Til þess að búa í samfélagi þurfa þátttakendur í samfélaginu eitthvert 

kerfi til að taka ákvarðanir um málefni sem snerta samfélagið það er 

einhvers konar samfélagssáttmála til að tryggja öryggi og hagsmuni 

borgaranna, réttindi þeirra og skyldur. Lýðræðislegt stjórnkerfi er leið fólks 

til að komast að sameiginlegum ákvörðunum. Fólkið setur sér réttlátar og 

skynsamar reglur og skuldbindur sig til að fara eftir þeim. Þannig veltur 

samfélagið á skynsemi þess fólks sem setur reglurnar, hæfileika þess til að 

horfa framhjá eigin stöðu í samfélaginu og hæfni þess til að setja réttlátar 

reglur með tilliti til allra (Noddings, 1999, bls. 8–9).  

Einhverjum kann að finnast gerð samfélagssáttmála vera atlaga að frelsi 

einstaklingsins en svo þarf ekki að vera því tilgangur samfélagssáttmála er 

ekki að afnema eða takmarka frelsi borgaranna heldur að vernda það og 

auka. Frelsi er ekki, eins og stundum er haldið fram, frelsi hvers manns til að 

gera það sem honum sýnist heldur felst frelsið í sjálfræðinu, hæfileikanum, 

réttinum og skyldunni til að ráðstafa og stjórna sjálfum sér, athöfnum sínum 

og eignum innan þeirra marka sem samfélagssáttmálinn býður (Locke, 

1993, bls. 93) og bera ábyrgð (Rawls, 1999, bls. 341). Keðjan er ekki sterkari 

en veikasti hlekkurinn og allt umlykjandi lýðræðishugmyndinni eru 

sjónarmið í anda heimspekinganna Locke og Rousseau, að einstaklingurinn 

komi á undan samfélaginu og gangist svo af fjálsum vilja undir 

samfélagssáttmála (Noddings, 2007, bls. 180) og tryggi á grundvelli 

samvisku sinnar frelsi, réttlæti og frið.  

Vörð um samfélagssáttmálann standa stjórnvöld í umboði fólksins og 

hafa til þess tvær megin leiðir. Annars vegar með því að tryggja vönduð og 

sjálfstæð vinnubrögð í dómskerfinu og hins vegar með markvissu uppeldi og 

menntun til að styrkja réttarvitund og siðferðisþroska borgaranna svo þeir 

hafi burði til að byggja upp og viðhalda samfélaginu (Dewey, 1916, bls. 87; 

Páll Skúlason, 1989, bls. 71). Vörn fyrir lýðræðið verður ekki fundin í ytri 

aðstæðum heldur er lýðræðið einstaklingsbundinn lífsmáti (Dewey, 

Hickman og Alexander, 1998, bls. 341). Lýðræði er hugsun og þegar 

lýðræðið verður virkt meðal fólksins og allur almenningur tekur virkan þátt í 

ákvörðunum um mál sín er það álitið vera besta mögulega stjórnkerfið sem 

völ er á (Dahl, 1989, bls. 83–84; Dewey, 2000b; bls. 44; Páll Skúlason, 1989, 

bls. 73).  

Gæði lýðræðislegs stjórnskipulags veltur á hæfileikum og skynsemi hvers 

og eins í samfélaginu og færni hans til að leggja sitt af mörkum til 

samfélagsins og ein besta leiðin til að efla einstaklinginn er í formi 
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menntunar. Menntun hvers manns verður að metast eftir því hve hæfur 

hann er að til að lifa og starfa í samfélaginu, þannig að líf hans verði með 

hverjum degi meira virði fyrir sjálfan hann og aðra (Guðmundur 

Finnbogason, 1994, bls. 33). Menntun stuðlar að leikni og kunnáttu til að 

taka þátt í og njóta ríkulegrar menningar samfélagsins, móta það eftir bestu 

vitund í samfélagi við aðra, upplifa sig jafngildan öðrum, eflast dag frá degi 

og njóta lífsfyllingar (Rawls, 1999, bls. 87). Það er trúin á réttlátt samfélag 

og virðing fyrir mannréttindum sem nærir þann jarðveg sem líklegast er að 

úr spretti einstaklings- og samfélagsleg farsæld sem samofin er 

lýðræðishugsjóninni um frelsi, jafnrétti og systkinalag (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 345). 

4.2.1 Lýðræði og menntun 

Lýðræðismenntun felst í að mennta börn frá unga aldri til að verða hugsandi 

og upplýstir borgarar sem taka þátt í ákvörðunum er varða samfélagið, 

þekkja innviði þess og stofnanir og öðlast skilning á gildi laga og reglna fyrir 

mannleg samskipti. Lýðræðismenntun hefur þrenns konar megin markmið:  

• Að mennta fólk um borgarleg réttindi og mannréttindi með því að 

stuðla að skilningi á meginreglum stofnana sem stjórna 

samfélaginu. 

• Að læra að beita dómgreind og ígrundaðri hugsun. 

• Öðlast skilning á ábyrgð einstaklinga og samfélags (UNESCO, 1998). 

Greina má tvo uppistöðuþræði í samofnum vef menntunar og lýðræðis 

sem hvílir á grunnþáttum menntunar: sjálfsvitund, siðgæðisvitund, félags- 

og borgaravitund og félagsfærni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 25). Annars vegar er um að ræða hugmynd um sjálfstæða og 

gagnrýna skynsemi, eins konar innra sjálfræði (Guðmundur Heiðar 

Frímannsson, 1993, bls. 160) sem verður til við menntun sem eflir 

einstaklinginn sjálfan, frelsi hans, rödd og hugsun, sjálfræði og siðvitund. 

Hins vegar er um að ræða þráð samverunnar sem felst í félagslegu ferli 

menntunar og stuðlar að eflingu félags- og borgaravitundar, þekkingu og 

leikni á ytra formi lýðræðis og snertir samskipti manneskjunnar við aðra í 

samræmi við réttindi, skyldur og ábyrgð. Ytra form lýðræðis er 

stjórnskipulegs eðlis, bundið samveru fólks, samtökum og stofnunum og 

felur í sér tæknilega meðferð samfélagslega málefna. Á þeim vettvangi 

hefur rödd nemenda helst átt möguleika á því að heyrast (Maitles og 

Deuchar, 2006, bls. 250; Rudduck og Flutter, 2000, bls. 83). Báðar þessar 

hugmyndir verða að veruleika ef einstaklingnum á að auðnast að verða 

frjáls og sjálfstæð manneskja (Ólafur Páll Jónsson, 2006).  



 

42 

Uppspretta lýðræðis er í vitund hverrar manneskju. Rödd hennar getur 

bætt samfélagið ef á hana er hlustað. Grunnskólinn er góður vettvangur til 

þess að læra til lýðræðis, um lýðræði í lýðræði (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 14) og nauðsynlegt og siðferðilega 

rétt er að gefa rödd nemenda verðskuldað rými á þeim vettvangi og þroska 

með nemendum siðvitund og lýðræðislega hæfni. Lýðræði verður því aðeins 

viðhaft að einstaklingarnir í samfélaginu séu menntaðir og búi yfir reynslu af 

lýðræðislegu ferli til dæmis við lausn ágreiningsmála. Það er ekki lausn 

ágreiningsins sem skiptir máli heldur ferlið sem varð til þess að lausn fannst. 

Ferðalagið að lausninni er farið af menntuðum einstaklingum sem búa að 

hafa reynslu en verða jafnframt reynslunni ríkari og menntaðri við það að 

taka þátt í ferlinu. Lýðræðið er því ekkert annað en trú á reynslu og 

menntun og ávinningur af menntuðum og reynsluríkum einstaklingum 

(Dewey, Hickman og Alexander, 1998, bls. 343). 

Ef einstaklingar í lýðræðissamfélagi eiga að upplifa sig frjálsa og jafna 

verður skólakerfið að mennta þá til þessarar upplifunar gagnvart sjálfum sér 

og öðrum (Rawls, 2003, bls. 56). Skóli sem býr að lýðræðismenningu er skóli 

þar sem borin er virðing og umhyggja fyrir öllum í námssamfélaginu, án 

ofbeldis í viðhorfum og hegðun. Virðing fyrir öðrum og sjálfsvirðing sprettur 

úr siðvitund hvers einstaklings sama gildir um viljann til að lifa saman, með 

og fyrir aðra í réttlátu samfélagi. Þetta eru siðlegir eiginleikar sem allar 

manneskjur og borgarar verða að hafa. Eiginleikarnir eða dygðirnar mótast 

bæði sem samfélagslegar dygðir og einstaklings dygðir og gera hverjum 

einstaklingi kleift að lifa í samfélaginu sem „góður“ borgari Þannig felur 

lýðræðismenntun bæði í sér eflingu sið- og borgaravitundar (UNESCO, 

1998). 

4.2.2 Lýðræðisleg borgaravitund 

Allar manneskjur eru bæði einstaklingar og borgarar í samfélaginu sem þær 

tilheyra og þess vegna eru mannréttindi og borgaraleg réttindi gagnvirk 

(UNESCO, 1998). Víða um heim gætir vaxandi áhuga á því að efla 

borgaravitund barna og unglinga og færni þeirra til að taka virkan þátt í 

lýðræðissamfélagi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 347). Borgaravitund 

er hollustueiður við siðferðileg og pólitísk gildi í þágu samfélagsins (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 343). Með lýðræðislegri borgaravitund er átt 

við vitund, viðhorf og hæfni fólks til að vera þátttakendur í 

lýðræðissamfélagi með þeim réttindum, skyldum og ábyrgð sem fylgir virkri 

þátttöku í samfélaginu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

25; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 343). Skólinn er einstakur 
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vettvangur til lýðræðislegrar þátttöku barna og ungmenna með 

mismunandi bakgrunn og gegnir lykilhlutverki í eflingu borgaravitundar. 

Lýðræðismenningu í skóla er ætlað skapa þá tilfinningu hjá hverjum 

nemanda að hann finni til hlutdeildar, finni að hann tilheyri 

námssamfélaginu og eigi þátt í því (Bernstein, 2000, bls. xx; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 346–347). Í raun eru skólar einu stofnanir 

samfélagsins sem geta tryggt öllum uppvaxandi kynslóðum tækifæri til að 

búa sig undir þátttöku í virku lýðræði, þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun 

og mæta ólíkum félagslegum og menningarlegum aðstæðum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 5).  

Efling borgaravitundar verður að fara fram í aðstæðum sem bjóða upp á 

reynslu af lýðræðislegri þátttöku. Ávinningur af eflingu borgaravitundar felst 

í aukinni færni nemenda til árangursríkar þátttöku í samfélaginu á virkan, 

upplýstan, gagnrýninn og ábyrgan hátt (Rudduck og Flutter, 2000, bls. 83). 

Páll Skúlason (1989, bls. 73–74) segir að ef við viðurkennum 

lýðræðishugsjónina í orði og í verki þá sé ljóst að frumréttlætiskrafa 

lýðræðisins er sú að almenningur sé fær um að gegna lýðræðisskyldu sinni. 

Menntun sem stuðlar að þekkingu á lýðræðislegu stjórnskipulagi er 

forsenda lýðræðis í samfélaginu og til þess að taka ákvarðanir og gera upp á 

milli hagsmuna þurfa allir í samfélaginu að þekkja og virða þær leiðir sem 

farið er eftir. 

4.2.3 Lýðræðislegir starfshættir 

Börn hafa lengst af verið undanskilin umræðu um borgaravitund og lýðræði 

(James og James, 2008, bls. 18) en á síðustu árum hefur áhersla á 

borgaravitund og lýðræðislega starfshætti í skólum aukist og vakið fólk til 

vitundar um gildi þess að hlusta á rödd nemenda í skólastarfi (Maitles og 

Deuchar, 2006, bls. 249). Samkvæmt Lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) 

skal leggja áherslu á eflingu lýðræðis í skólum og þar kemur fram að 

skólasamfélagið allt skuli einkennast af lýðræðislegum blæ, hugsun og 

starfsháttum. Grunnskólanum er ætlað að stuðla að þátttöku nemenda í 

lýðræðisþjóðfélagi og skulu starfshættir grunnskóla meðal annars mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, 

umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Lýðræði og mannréttindi eru einn af grunnþáttum menntunar 

sem mynda kjarna menntastefnu aðalnámskrár grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 10) og undirstrika megin atriði í 

almennri menntun. Lögð skal áhersla á hlutdeild nemenda í lýðræðislegu 

ákvarðanaferli innan sem utan skóla og skulu starfshættir skóla mótast af 
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umburðarlyndi og jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 8). Forsenda lýðræðis er samábyrgð, 

meðvitund og virkni borgaranna sem gerir þá færa um að taka þátt í að 

móta samfélag sitt og hafa áhrif nær og fjær. Skólum ber að rækta það 

viðhorf að samfélagið eigi að vera lýðræðislegt og einstaklingarnir gagnrýnir 

og með framtíðarsýn og gefa börnum og ungmennum kost á að læra til 

lýðræðis (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 14; Maitles og 

Deuchar, 2006, bls. 251; Rudduck og Flutter, 2000, bls. 83).  

Margt bendir til þess að lýðræðisleg þátttaka nemenda í grunnskólum sé 

að mestu bundin við ákvarðanir sem varða umgjörð skólans frekar en innra 

starf og rannsóknir sýna að nemendur eru helst hafðir með í ráðum þegar 

teknar eru ákvarðanir varðandi umhverfi skólans innan og utan dyra svo 

sem umbætur á skólalóð, uppsetning geymsluskápa, fyrirkomulag í matsal, 

leiðir til fjáröflunar og dægrastyttingar ýmis konar (Maitles og Deuchar, 

2006, bls. 250; Rudduck og Flutter, 2000, bls. 83).  

Þess ber að gæta að reynsla nemenda af lýðræðislegum vinnubrögðum 

verði ekki einungis til í aðstæðum sem eru án tengsla við veruleikann. Það 

getur leitt til þess að nemendur finni ekki raunverulegt gildi 

lýðræðisferlisins. Brýnt er að nemendur fái ósvikið tækifæri til þess að taka 

ákvarðanir varðandi á nám sitt. Menntun í lýðræðissamfélagi þarf að vekja 

með einstaklingnum áhuga á virkri hlutdeild í samfélaginu og stuðla að 

hugsanavenjum sem stuðla að umbótum í samfélaginu en grefur ekki undan 

því (Dewey, 1916, bls. 99). Menntunin er forsenda þess að geta fótað sig í 

skipulaginu (Ólafur Páll Jónsson, 2008) og lýðræði verður ekki virkt fyrr en 

farið er að hlúa að rótum þess í hugarfari og orðræðu þeirra sem eiga að 

njóta kosta lýðræðisins (Wolfgang Edelstein, 1988, bls. 36).  

Vísbendingar eru um að eftir því sem ríkari áhersla er lögð á þátttöku 

nemenda í skólastarfi eflist borgaravitund, lýðræðishugsun og líkur á árangri 

í námi aukast (Rudduck og Flutter, 2004, bls. 11). 

4.2.4 Að kenna lýðræði 

Við innleiðingu lýðræðismenningar í skólum ber að forðast fordóma og 

kreddur og velja aðferðir og leiðir sem byggja á samræðu meðal nemenda 

og á milli nemenda og kennara og gera ráð fyrir að börn og ungmenni tjái 

sig. Kennarar bera sérstaka ábyrgð á innleiðingu lýðræðismenningar, að 

þjálfa með nemendum lýðræðisleg vinnubrögð og efla skilning nemenda á 

siðferðilegu mikilvægi samvinnu (Noddings, 1995, bls. 143). 

Eitt af hagnýtum verkefnum lýðræðismenntunar er að líta á reglur skóla 

og bæta þær og endurskrifa því lifandi menning kallar á sköpun nýrra gilda 
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en viðmiðin verða alltaf að vera virðing fyrir öðrum og mannleg sæmd. 

Lýðræðismenntun ætti að vera vettvangur sem gefur tilefni til og fóstrar 

raunverulega samræðumenningu. Hver svo sem málefnin eru skipta 

hugmyndir, dómgreind og einstakar skoðanir máli, jafnvel meðal ungra 

barna eru samræður af þessu tagi mögulegar (UNESCO, 1998). 

Menningarfjölbreytileiki er mikilvægur efniviður lýðræðismenntunar. Í 

alþjóðasamfélaginu læra börn og ungmenni um og skilja menningu annarra. 

Í stað þess að má út menningarleg einkenni getur lýðræðismenntun varpað 

ljósi á gildi fjölbreytileikans og um leið virt og farið eftir reglum um 

mannréttindi. Virðing og umhyggja fyrir öðrum þýðir í daglegu skólastarfi að 

hlusta á og eiga samræðu við aðra, sýna ólíkum fjölskylduaðstæðum, 

lifnaðarháttum og menningu áhuga. Lýðræðismenntun er upplagt form þar 

sem samræðu um félagsleg málefni má skipuleggja á þann hátt að 

mismunandi sjónarhorn á veröldina og menninguna birtist. 

Lýðræðismenntun vinnur gegn kynþáttafordómum. Uppspretta 

kynþáttafordóma er oft fáfræði og með aukinni þekkingu á fjölmenningu 

eru börn styrkt gegn því aðgreina sig frá öðrum og sýna öðrum fjandsamlegt 

afskiptaleysi en það tvennt er uppspretta hegðunar sem rekja má til 

kynþáttahaturs (UNESCO, 1998). Eftir því sem hugmyndir manneskjunnar 

eru skýrari er skyggnið bjartara yfir allt sem lifir og hrærist í kringum hana 

og eftir því sem reynsla hennar er ríkulegri, því betri ávöxt getur starf 

hennar borið, því það sækir næringu sína hvaðanæva (Guðmundur 

Finnbogason, 1994, bls. 58). 

Viðfangsefnið lýðræðismenntun stendur fyrir hvernig skuli blanda saman 

því einstaka og því algilda, því þjóðlega og alþjóðlega, einstaklingnum og 

samfélaginu. Viðfangsefnið má leysa með því að samþætta 

mannréttindanám og lýðræðismenntun. Aðferðin opnar nýjar leiðir til 

menntunar er varða frið, mannréttindi og lýðræði. Lýðræðismenntun er 

persónulegt nám sem getur fært nemandann frá því að vera viðfangsefni 

skólans til þess að vera borgari í skólanum, með réttindi og skyldur. 

Full vernd og viðurkenning mannréttinda er forsenda lýðræðis vegna 

þess að mannréttindi skilgreina lágmarksskilyrði þess að borgararnir geti 

lifað sem manneskjur með fullri reisn (Ólafur Páll Jónsson, 2010b, bls. 7). Að 

hlusta á rödd nemenda er forsenda þess að skólastarfið einkennist af 

jafngildi einstaklinga, mannréttindum og lýðræði og það leiðir til 

menntaumbóta. Kennarar og aðrir þeir sem vinna með börnum og 

ungmennum ber að laða fram og hlusta á rödd hvers og eins nemenda og 

gera einstaklingnum fært að setja sér verðug markmið og leitast við að gera 

þau að veruleika.  
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Það er skynsamlegt að ætla að kennsla grunnskólabarna stuðli að 

sjálfráðum, skynsömum, gagnrýnum, fordómalausum og samábyrgum 

einstaklingum sem rennur í merg og bein að ígrunda, leita þekkingar og 

sannleika (McKernan, 2008, bls. 192). Því markmiði verður aðeins náð ef 

staða nemenda í námssamfélaginu breytist eins og lög gera ráð fyrir og rödd 

þeirra verði órjúfanlegur þáttur menntunar. Efling lýðræðismenningar í 

skólum felur í sér tækifæri og hvatningu til að uppfæra skoðanir fullorðinna 

og þá ekki síst kennara á hæfileikum barna og ungmenna (McIntyre, Pedder 

og Rudduck, 2005, bls. 160). 

4.3 Menntaumbætur og skólaþróun 

Góð menntun felur í sér persónulegt nám í samhengi við aðra til að efla 

hugsun sína og víkka sjónarhorn (Nieto, 1994, bls. 404). Menntun er einstök 

því hún felur í sér að einstaklingur skapar þekkingu og skilning í samhengi 

við eigið líf (Levin, 1994, bls. 759).  

Í tengslum við menntaumbætur er hugtakið rödd nemenda eins konar 

regnhlíf sem nær yfir fjölbreytt og flókið samband hennar og viðhorfa til 

menntaumbóta (Arnot og Reay, 2007, bls. 311). Fleiri skólar eru smám 

saman að þróa virk samskipti milli fullorðinna og nemenda í skólanum með 

því að efla hlutdeild ungs fólks í öllum þáttum skólastarfs. Nemendur taka 

þátt í að skipuleggja nám, kenna, meta, taka ákvarðanir, eru talsmenn, 

rannsaka og eru leiðtogar. Víðtæk þátttaka nemenda í skólastarfi leiðir til 

þess að litið er á nemendur sem samstarfsfélaga og liðsmenn sem eiga 

hlutdeild í skólaþróun (Fletcher, 2005, bls. 13). 

Ein megin rökin fyrir því að hlusta á rödd nemenda í skólastarfi og að 

bregðast við því sem nemendur hafa að segja um reynslu sína af námi er að 

þær upplýsingar geta haft jákvæð áhrif á starfsþróun kennara og þá um leið 

bætt skilyrði til náms (Cook-Sather, 2006; bls. 365–366; Flutter, 2007, bls. 

344). Áherslan á rödd nemenda í tengslum við menntaumbætur er samofin 

samfélagsbreytingum, frelsi einstaklinga og lýðræðisumbótum (Fielding, 

2004, bls. 199). Athyglinni er beint að skólastarfi og vinnu með nemendum 

með það að markmiði að bæta aðstæður til náms og farsæls lífs (Noyes, 

2005, bls. 533). Nemendur búa yfir einstökum bakgrunni og dýrmætri 

reynslu. Hugmyndir þeirra og hegðun hefur mikil áhrif á það hvernig nám 

þeirra þróast.  

Rödd nemenda hefur siðferðilegt, hagnýtt og lagalegt gildi í skólastarfi 

og opnar réttláta og árangursríka leið til menntunar. Rödd nemenda hvetur 

fagfólk sem hingað til hefur unnið á hefðbundin hátt „við“ börn eða fyrir 
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þau til þess að stíga skref í þá átt að vinna með nemendum til þess að auka 

lífsgæði þeirra og farsæld í skólastarfi (Noyes, 2005, bls. 534).  

Rödd nemenda og þátttaka verður að fá tækifæri til að fléttast saman við 

kjarna skólastarfs sem fullgildur þráður og vera sjálfsagður hluti af daglegu 

starfi skólans og heildarsýn. Það tekur tíma og góðan undirbúning að skapa 

andrúmsloft þar sem bæði kennurum og nemendum finnst gott að vinna 

saman á gagnrýninn og uppbyggjandi hátt að viðfangsefnum sem snerta 

nám og kennslu (Rudduck og Flutter, 2000, bls. 83). Besta leiðin til að læra 

að taka góðar ákvarðanir er að fá tækifæri til að taka ákvarðanir (Kohn, 

2010).  

Í grunnskóla er börnum og ungmennum boðið upp á aðstæður og 

samskipti sem gera minni kröfur til þeirra um sjálfræði og ábyrgð en þau 

eiga að venjast úr daglegu lífi utan skóla (Rudduck og Flutter, 2000, bls. 86). 

Nemendur finna oft ekki tengingu á milli þess sem fer fram í skólanum og 

þess sem fer fram utan hans og margir nemendur finna til leiða í skólanum 

og sjá ekki gildi þess sem kennt er fyrir líf þeirra og framtíð (Nieto, 1994, bls. 

399). Utan skóla eru nemendur fullgildir þátttakendur í margs konar 

samskiptum og taka þátt í fjölbreyttum og flóknum verkefnum með 

fjölskyldu og vinum. Sú hefð að útiloka nemendur frá þátttöku í 

ákvörðunum um skólastarf byggir á úreltri sýn á bernskuna sem mistekst að 

meta að verðleikum hæfileika barna til þess að hugsa og hafa áhrif á málefni 

sem snerta þau (Rudduck og Flutter, 2000, bls. 86). Fái nemendur tækifæri 

til að tjá sig um og hafa áhrif á menntun sína getur það aukið skilning þeirra 

og annarra sem að námi þeirra koma á því hvernig þeir læra og hverjar 

námsvenjur þeirra eru. Með þeim vaknar sú tilfinning að þeir hafi stjórn á 

náminu, hafi áhrif og það eykur áhuga þeirra og hlutdeild í náminu og 

námsumhverfinu. Nemendur sem eru virkir þátttakendur í viðfangsefnum 

skólans og finna til hlutdeildar í námssamfélaginu eru líklegri til að uppskera 

ríkari vilja til þess að taka þátt í að skipuleggja nám sitt af kostgæfni og 

líklegra er að með þeim kvikni væntingar um spennandi og frjóa reynslu í 

skólanum (Rudduck og Flutter, 2004, bls. 133). Vísbendingar eru um að í 

hefðbundnu skólastarfi sé horft framhjá hæfileikum nemenda til þess að 

gegna mikilvægu hlutverki í skólaþróun og þeir fá ekki raunveruleg tækifæri 

til þess að taka ákvarðanir um mikilvæga þætti í skólastarfi vegna vanmats á 

hæfni þeirra (Bragg, 2007, bls. 344; Rudduck og Flutter, 2004, bls. 45). 

Skólastefna sem ekki felur í sér viðurkenningu á virkri þátttöku nemenda er 

veikari stefna en sú sem hefur þátttöku nemenda að leiðarljósi (Rudduck og 

Flutter, 2000, bls. 86). Það er siðferðilega rétt og nauðsynlegt fyrir farsælt 

skólastarf að nemendur taki þátt í samræðu um skólastarfið, nám og 
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kennslu, skólaþróun og menntaumbætur og að sjónarmið þeirra hafi gildi til 

jafns við aðra (Nieto, 1994, bls. 398).  

Námssamfélagið verður að þróa með sér skilning á að gildi þess að hlusta 

á nemendur þannig að sjónarmið þeirra fái notið sín í skólastarfi og að 

hlutdeild nemenda verði einn af uppistöðu þráðum menntunar (Fullan, 

2007, bls. 170–171). Þeim kennurum fjölgar sem finna með nemendum 

leiðir til náms sem byggja á hlutdeild nemenda, laða fram ábyrgð og stuðla 

að sjálfræði þeirra. Almennt sjá þeir sem starfa á vettvangi menntunar 

ávinning af því að tengjast heimi nemenda (Rudduck og Flutter, 2000, bls. 

87).  

Frá því snemma á tuttugasta áratug síðustu aldar hafa Jean Rudduck og 

Julia Flutter ýtt úr vör skólarannsóknarverkefnum víða um Bretland til þess 

að skoðað áhrif og möguleika aðferða sem byggja á rödd nemenda til 

eflingar náms og kennslu. Það eru aðferðir sem leggja áherslu á 

menntunarferlið sjálft frekar en útkomuna. Niðurstöður úr þessum 

verkefnum varpa ljósi á þau jákvæðu áhrif sem það hefur að beita aðferðum 

í skólastarfi sem laða fram rödd nemenda, bæði fyrir fagvitund kennarans 

og skólaþróun (Flutter, 2007, bls. 346). Áhersla á menntaumbætur hefur 

fært kennurum, rannsakendum og þeim sem sjá um stefnumörkun tækifæri 

til að vinna að því að gera þátttöku nemenda í skólastarfi að veruleika 

(Rudduck og Flutter, 2004, bls. 81). Lykill að menntaumbótum varðandi nám 

og kennslu eru í höndum þeirra sem næst eru vettvanginum, það er 

nemendum og kennurum (Flutter, 2007, bls. 344). Þess vegna er mikilvægt 

að hlusta á rödd nemenda sem talinn er einn af lykilþáttunum til eflingar 

náms í skólum (Fletcher, 2010). Almenningsfræðsla í skólum er ekki nema 

um aldar gömul þannig að hefðirnar og orðræðan á ekki eins djúpar rætur 

og víða t.d. á vettvangi stjórnmála. Það gefur rými til breytinga og bóta á 

vettvangi mennta. Breytingar eru mögulegar og ef við ætluðum alltaf að 

stilla okkur upp með ráðandi eða viðteknum hugmyndum og aðferðum 

hefðum við enga burði til breytinga. Möguleikar á breytingum á 

menntasviði eru meiri en víðast annars staðar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

1998, bls. 311). 

4.4 Námssamfélag sem lærir 

Hætti kennari að læra að kenna þá hættir hann að kenna, því að kennsla er 

fyrst og fremst viss tegund af námi (Páll Skúlason, 1989, bls. 131). Kennarinn 

ætti að líta á sig sem námsmann sem jafnt og þétt viðar að sér reynslu og 

þekkingu til að efla fagvitund sína og starfshæfni í stöðugri leit til að finna 

leiðir til þess að læra að verða betri kennari. Á sama hátt og kennarar leitast 
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við að verða betri kennarar eiga nemendur að setja sér það markmið að 

verða betri námsmenn. Samband kennara og nemenda sem stuðlar að 

eflingu fag- og námsvitundar er gagnvirkt. Þannig verður kennarinn bæði 

kennari og nemandi og nemandinn verður bæði nemandi og kennari (Freire, 

2000, bls. 61). Kennarar bera ábyrgð á því í samráði við skjólstæðinga sína 

að finna bestu leiðirnar til náms. Kennarar sem sjá starf sitt fullskapað á 

fyrstu starfsárunum ná lakari árangri í kennslu en þeir sem líta á starfið í 

stöðugri þróun. Kennarar verða að setja sér það markmið að verða alltaf 

betri í starfi sínu (Hargreaves og Fullan, 1998, bls. 49–55). Hargreaves 

(2000) segir eðli kennarastarfsins vera breytast í þá veru að kennarar muni 

opna fræðakistil sinn og taka tillit til ólíkra sjónarmiða frá ólíkum hópum 

sem mynda skólasamfélagið að meðtöldum nemendum og líta á íhlutunina 

sem verðmæta viðbót. Rödd nemenda og þátttaka í skólastarfi getur eflt 

liðsheildina ef nemendur fá tækifæri til þess að leggja sitt af mörkum í 

skólastarfi.  

Kennarar hafa eigin starfskenningu eða fagvitund sem er hvort tveggja í 

senn, fagleg og persónuleg. Fagvitund mótast af hugmyndafræði, þekkingu, 

siðareglum, reynslu kennarans í starfi og þeim væntingum sem gerðar eru 

til hans og hann skynjar. Persónuleg fagvitund markast af lífsýn, viðhorfum, 

gildismati, dygðum, skoðunum, réttlætiskennd og siðvitund kennarans. 

Fagvitund sem rennur kennaranum í merg og bein hefur möguleika á að 

þroskast ef hún er ígrunduð og að henni er hlúð á uppbyggilegan hátt og 

kennarar sem leggja metnað í að standa sig vel í starfi ígrunda fagvitund 

sína jafnt og þétt (Gardner, 2010, bls. 12). Fagvitund er sveigjanleg og því 

getur hún orðið fyrir áhrifum sem geta stuðlað að auknum þroska, dýpri 

skilningi og sterkari vitund um eigið starf og persónuleika (Ragnhildur 

Bjarnadóttir, 1993, bls. 41–42). Áhersla á skólaþróun með eflingu 

fagvitundar kennara að leiðarljósi og rannsóknir kennara á eigin starfi í þágu 

menntaumbóta hafa vakið áhuga á og stuðlað að fræðilegri vitneskju um 

gildi þess að laða fram sjónarhorn nemenda á skólastarf (Noyes, 2005, bls. 

533–534; Robinson og Taylor, 2007, bls. 5; Rudduck og Flutter, 2004, bls. 

125).  

Á síðustu árum hafa starfendarannsóknir (e. action research) notið 

vaxandi vinsælda. Starfendarannsókn hefur jafnan verið skilgreind sem 

hagnýt rannsóknaraðferð sem framkvæmist í samstarfi rannsakanda og 

annarra á vettvangi rannsóknarinnar. Aðferðinni er beitt til umbóta og 

miðar að því að leysa vandamál og skapa nýja þekkingu. Aðferðir 

starfendarannsókna eru fjölbreyttar bæði hvernig þær eru framkvæmdar og 

um þær er fjallað (Coghlan og Brannick, 2010, bls. 35). Starfendarannsóknir 

í skólum hafa meðal annars að markmiði að finna leiðir til að bæta 
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skólastarf og hafa áhrif á skólaþróun. Þær eru hagnýt leið til að rýna í eigin 

starfshætti og kanna hvort þeir eru í takt við hugmyndir um farsælt starf 

(Ary, Jacobs, Razavieh og Sorensen, 2006, bls. 539; McNiff og Whitehead, 

2006, bls. 36). Megin forsenda þess að hlusta á raddir nemenda og taka 

mark á því sem nemendur segja um reynslu sína sem námsmenn er að það 

hjálpar kennurum að rannsaka og bæta eigið starf (Flutter, 2007, bls. 344). 

Starfendarannsókn er aðferð sem gerir ráð fyrir því að öll sannindi séu 

félagslegar hugsmíðar, bundin tilteknum vettvangi athafna eða starfs og 

miðar að umbótum fremur en hlutlausri gagnasöfnun. Kjarni aðferðarinnar 

felst í því að tengja saman starf og rannsóknir þannig að úr verði 

rannsóknaferli sem felur í sér meðvitaðar umbætur á starfsaðstæðum af 

hendi starfendanna sjálfra (Kristján Kristjánsson, 2005, bls. 13; McNiff, 

Lomax og Whitehead, 1996, bls. 8–9). Starfendarannsóknir eru rannsóknir 

með fólki en ekki á fólki. Þátttakendur geta átt mismunandi samskipti á 

meðan rannsókn stendur, safnað gögnum eða hjálpað til við greiningu. Að 

bjóða einstaklingum að taka þátt í rannsókn sem varðar málefni þeirra á 

þennan hátt skapar tækifæri til þess að mismunandi raddir heyrist og deili 

skilningi sínum (Morrow og Richards, 1996, bls. 91). 

Kennarar gegna lykilhlutverki í skólaþróun (McKernan, 2008, bls. 84) og í 

skólastarfi eru mestar líkur á árangursríkum breytingum ef uppspretta 

breytinganna kemur að innan, frá sjónarhóli þeirra sem starfa á vettvangi 

en ekki utan frá eða með valdboði (Hargreaves, 2000, bls. 165; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 125). Kennurum ætti að vera í lófa lagið að 

þjálfa með nemendum aðferðir starfendarannsókna og leiðbeina þeim við 

að ígrunda eigið starf og námssamfélagið til þess að styrkja nám og efla 

skólastarf (Fletcher, 2005, bls. 11). Fjöldi rannsókna sýnir að skilningur 

kennara á samskiptum, viðmót þeirra og störf hafa áhrif á nám nemenda og 

námsumhverfi. Árangursríkt nám í skólum veltur í grundvallaratriðum alltaf 

á hversu vel kennarar og nemendur ná að vinna saman og skilyrði fyrir 

gagnvirkri og farsælli samvinnu eru að samskiptin byggi á trausti og 

gagnkvæmri virðingu (Campbell, 2003, bls. 22–23; Kristín Aðalsteinsdóttir, 

2002, bls. 103; McIntyre, Pedder og Rudduck, 2005, bls. 167–168). Kennarar 

sem skilja viðbrögð nemenda, eru næmir fyrir þörfum þeirra og gera sér 

grein fyrir því á hvern hátt þeir læra og það eykur líkur á því að nám eigi sér 

stað (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2002, bls. 105). Skólaþróun er 

samvinnuverkefni starfsmanna, nemenda og foreldra og vinnulag þarf að 

taka mið af því (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44). 

Nemendur geta tekið þátt í skipulagningu rannsókna, framkvæmd þeirra og 

greiningu og skrifað um skólann, umhverfið, nám og kennslu og fleira 

(Fletcher, 2005, bls. 11). 
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4.5 Námsvitund 

Rödd nemenda hjálpar nemendum að þroska námsvitund (e. higher-order 

thinking skills, e. metacognition, e. transformative thinking). Námsvitund er 

afurð ígrundunar og felst í hæfni nemenda til að hugsa um hugsun sína, 

meta hana og skapa nýjan skilning og hugmyndir. Menntun sem felst í 

hugsmíði af þessum toga breytir hugsunarhætti og skilningi einstaklinga og 

samfélaga. Aðferðin hefur verið kölluð ummyndandi (e. transformative) en 

hún krefst þess að nemandinn taka virkan og meðvitaðan þátt í myndun 

skilnings (Sterling, 2001, bls. 35). 

Ígrundun á eigin námi eða námsvitund er hugarferli sem skiptir megin 

máli fyrir árangursríkt nám og hugsun barna og fullorðinna. Nemendur 

þurfa með aðstoð námssamfélagsins að þroska með sér námsvitund, ekki 

ósvipað og kennarar þroska með sér fagvitund. Með námsvitund er átt við 

hæfileika nemanda til hugsmíða og hvernig hann hugsar um eigin hugsun og 

til verða nýjar hugmyndir og skilningur (Sterling, 2001, bls. 35). Rannsóknir 

sýna að börn á leikskólaaldri geta þroskað með sér vitund um eigin hugsun 

(Quicke, 2003, bls. 52). Námsvitund er vitund um eigið nám, mat á styrk- og 

veikleikum í námi og vitund um hvað þurfi að leggja á sig til að ná árangri. 

Námsvitund felur einnig í sér sjálfsstjórn (e. self-regulation) og hæfileika til 

að stjórna eigin námi, að skipuleggja, fylgjast með árangri og leiðrétta þegar 

við á. Allt eru þetta þættir sem skipta máli til að hafa stjórn á og ná árangri í 

námi (Bransford, 2000, bls. 97).  

Að gefa nemendum tækifæri til þess að hugsa og tala um nám og 

kennslu getur haft bein áhrif á eflingu námsvitundar og eykur skilning þeirra 

á eigin námi (Flutter og Rudduck, 2004, bls. 8). Rödd nemenda snýst um að 

hafa stjórn á eigin aðstæðum eins og kostur er (Rudduck og Flutter, 2004, 

bls. 158) og hún styður við námsvitund (Flutter og Rudduck, 2004, bls. 21). 

Leggja ber áherslu á virkt hlutverk nemenda í menntun og láta af 

sjónarhorni sem dregur upp mynd af nemendum sem ósjálfstæðum 

viðtakendum fróðleiks og ákvarðana sem teknar eru af öðrum fyrir þá. 

Kennarar verða að sækja upplýsingar til nemenda og leggja sig fram um að 

skilja hvernig nemendur sjá sjálfa sig í námi og fóstra með þeim sjónarhorn 

sem einkennist af víðsýni. Hugmyndafræðin að læra að læra hefur að 

markmiði að efla sjálfsskilning nemenda og sú efling er óendanlegt, 

skapandi og opið ferli. Kennarar ættu að hafa þetta í huga þegar þeir kenna 

og varast nákvæmlega niðurnjörvuð markmið og viðmið áður en kennsla á 

sér stað (Quicke, 2003, bls. 56). 
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4.6 Ávinningur af rödd nemenda 

Rödd nemenda hefur menntunargildi fyrir einstaklingsmiðað og 

samfélagsmiðað hlutverk skólans. Að hlusta á rödd nemenda er réttlátt því 

nemendur eru manneskjur sem hafa réttindi og skyldur samkvæmt lögum 

gagnvart sjálfum sér, samfélaginu og náttúrunni. Rödd nemenda felur í sér 

áreiðanlegar upplýsingar um sjónarhorn nemenda á námssamfélagið og 

hefur hagnýtt gildi ef nemendur geta haft árif á skilyrði til náms og stuðlað 

að námi (Jackson og Horne, 2004). Rödd nemenda hefur gildi fyrir 

einstaklinginn sjálfan, persónu hans og sjálfræði, fyrir kennarann til þess að 

ná betri árangri í starfi sínu, fyrir námssamfélagið og betri skólabrag (Ásdís 

Hrefna Haraldsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008, bls. 33). Hlutdeild 

nemenda í samræðu um nám og kennslu hefur í för með sér fjölbreyttan 

ávinning hvort heldur sem nemendur, kennarar eða skólinn á í hlut. 

Ávinningur af rödd nemenda fyrir nemendur:  

• Efling námsvitundar. 

• Nemendur upplifa að nám skiptir máli og áhugi vaknar til náms. 

• Þroskar hugsun um eigin hugsun (e. higher order thinking skills). 

• Eflir sjálfsöryggi nemenda og sjálfsmynd. 

• Eykur sértækan orðaforða nemenda á sviði náms. 

Ávinningur af rödd nemenda fyrir kennara: 

• Gefur kennurum upplýsingar um hvaða þættir í starfi þeirra 

þarfnast umbóta. 

• Getur aukið gæði samskipta milli nemenda og kennara. 

• Gerir kennurum kleift að sjá aðsteðjandi vandamál í námframvindu 

nemenda. 

• Stuðlar að samstarfsmiðuðu námsumhverfi. 

• Gefur færi á að þróa nýjar hugmyndir til að bæta nám og kennslu. 

Ávinningur af rödd nemenda fyrir skóla: 

• Þátttaka nemenda í samræðu um nám og kennslu. 

• Getur lagt til nýjar leiðir við skipulagningu umbóta á skólastarfi. 

• Getur lagt til eftirlit og matsferli við innra mat skóla. 

• Stuðlar að jákvæðari skólamenningu. 

• Er hagnýt leið til að tjá skoðanir sínar á lýðræðislegan hátt. 

• Stuðlar að sjálfsvirðingu nemenda og kennara og eykur gagnkvæma 

virðingu fólks í námssamfélaginu (Flutter og Rudduck, 2004, bls. 21).  
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Rannsóknir sýna að nemendur verða að eiga hlutdeild í námi til þess að 

læra. Nemendur læra þegar þeir taka virkan þátt í fjölbreyttri tjáningu til 

dæmis í formi samræðu, ritunar, teikningar og fleira og í verklegum 

verkefnum. Nám á sér stað þegar nemandi finnur þýðingu þess að læra, 

hagnýtingu og árangur. Nám byggir á þeim skilningi sem er til staðar(Flutter, 

2007, bls. 346–347; Kohn, 2008; SoundOut, 2006). 

4.7 Hvað hindrar rödd nemenda 

Ef rödd nemenda er einn af lykilþáttunum farsæls skólastarfs verður að bera 

kennsl á hvað hindrar að hún heyrist í skólanum (Flutter, 2007, bls. 353). 

Það sem helst hefur staðið í vegi fyrir því að taka tillit til sjónarmiða ungs 

fólks er hefðbundin sýn á barnæskuna (Rudduck og Flutter, 2004, bls. 3) og 

hæfileika barna og ungmenna til að læra. Lífseigt er sjónarmiðið um að börn 

viti og geti gert lítið (Bransford, 2000, bls. 95). Fullorðnir sem telja börn 

vanhæf til vitundar um eigin hugsun sjá ekki nokkurn tilgang með því að 

leita eftir ráðgjöf nemenda (Martin, Worrall og Dey, 2009; McIntyre, Pedder 

og Rudduck, 2005, bls. 165–166; Rudduck og Flutter, 2004, bls. 105).  

Skólar eru stofnanir sem breytast hægt, þær eru hefðbundnar og margt 

er þar í föstum skorðum. Töluvert framboð er af fjölbreyttum 

skólaþróunarverkefnum sem fela í sér alls konar breytingar á ytra og innra 

skipulagi skóla, starfsháttum, náms- og kennslufyrirkomulagi, agastjórnun 

og fleira. Það kann að vera jákvætt að skólar breytast hægt og kennarar hafi 

tilhneigingu til að sporna gegn breytingum þegar úr svo miklu er að velja og 

krafan um breytingar sýnist breytinganna vegna (Darling-Hammond, 2010, 

bls. 42–43). Við þær aðstæður er mikilvægt að spyrja gagnrýninna 

spurninga í stað þess að hafna hugmyndum sem vondum eða telja þær 

gagnrýnislaust góðar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1998, bls. 307). Það 

gildir einnig um innleiðingu raddar nemenda í skólastarf. Það er ekki auðvelt 

skref að stíga fyrir kennara og skóla að dreifa valdi sínu og áhrifum til 

nemenda með þeim hætti sem rödd nemenda býður. Rúnar Sigþórsson 

(2004) segir þrjá þætti almennt skipta sköpum fyrir árangur skólaþróunar. Í 

fyrsta lagi verður að gæta þess að viðleitni breytinganna hafi skýran fókus á 

nám og árangur nemenda og tengslin á milli þarfa nemenda og kennara fyrir 

starfsþroska. Í öðru lagi skiptir máli að skapa umbótasinnaða 

skólamenningu og innri skilyrði til náms- og starfsþroska. Þriðja forsendan 

er að leggja rækt við gildismat og tilfinningar þeirra sem starfa á vettvangi 

breytingastarfs. 

Hindranirnar geta leynst víða og felast meðal annars í hefðbundnum 

valda- og stjórnunarstrúktúr skóla sem viðheldur kerfisbundinni þögn 
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nemenda sem skipa áhrifalausir neðsta hjallann í valdapýramídanum og 

bíða þess að eitthvað verði gert við þá (Ericson og Schultz,1992, bls. 481; 

Levin, 1994, bls. 760), að einhver kennsla verði framin á þeim. Það þarf að 

breyta stjórnunarstrúktúr skóla og leggja áherslu á jafngildi einstaklinga og 

að raddir allra heyrist með lýðræðislegum hætti. Í skólastarfi verður 

brennidepillinn að vera námsframvinda nemandans og samstarf hans og 

kennarans (Rudduck og Flutter, 2004, bls. 140). 

Tímastýrt skólaskipulag hindrar einnig að rödd nemenda fái notið sín í 

skólastarfi. Í tímastýrðu kerfi þar sem deginum er skipt upp í kennslustundir 

og frímínútur, nemendum stjórnað af stundatöflum og skólabjöllum sem 

gefa nemendum merki um hvernig á að athafna sig innan skólans (Holloway 

og Valentine, 2003, bls. 108), á ferðinni milli kennara og skólastofa, eiga 

nemendur oft erfitt með að halda einbeitingu og kjósa frekar lengri og færri 

kennslustundir (Flutter og Rudduck, 2004, bls. 86).  

Aðgreining getur verið hindrun. Nemendur eru gjarnan flokkaðir eftir 

aldri í bekki og innihaldi námskrár er pakkað inn í námsgreinar sem merktar 

eru kennurum (Rudduck og Flutter, 2004, bls. 55). Ráðandi skipulag skóla 

einkennist af kennslu námsgreina sem hvíla á hefðbundinni klassískri 

skólahefð og er andstæða skólastarfs sem einkennist af þemavinnu þar sem 

hefðbundin námsgreinaskipting er felld niður og unnið er að margvíslegum 

viðfangsefnum á fjölbreyttan hátt með rödd nemenda og áhuga að 

leiðarljósi. Hætta er á að kennarar sem hafa sérhæft sig í ákveðinni 

námsgrein og kennt í anda hefðbundins skipulags geti fundið til óöryggis 

eða kúgunar í skóla sem vill bjóða upp á nám tengt viðfangsefnum í stað 

námsgreina. Þannig getur sama hugmyndin bæði verið frelsandi og 

hættuleg á sama tíma, þegar hún sveimar yfir og allt um kring vettvanginn 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1998, bls. 307).  

Þeir sem hafa efasemdir um gildi þess að gera skóla að stöðum þar sem 

ungt fólk er hvatt til að hugsa sjálfstætt, setja fram sjónarmið sín og taka 

þátt í ákvörðunum varðandi skólastarfið óttast að slíkt frelsi leiði til 

vandræða (Rudduck og Flutter, 2004, bls. 12).  

Rannsóknir sýna að hefðir um hvað skuli kennt eiga svo djúpar rætur að 

ýmis ný viðfangsefni, sem færa má rök fyrir að eigi jafn mikið erindi eða 

jafnvel meira erindi við nemendur en margt af því sem verið er að glíma við 

í skólum eiga oft erfitt uppdráttar. Þess eru mörg dæmi að ýmis þau 

viðfangsefni sem nýjar námskrár hafa boðað að fjallað skuli um í skólum 

komast sjaldan eða aldrei á dagskrá (Ingvar Sigurgeirsson, 1996, bls. 26). 

Nemendur eru sendir í skólann til þess að læra en þar er hvað erfiðast að 

öðlast reynslu og færni til þess að taka þátt í samfélaginu (Dewey, 1980, bls. 



 

55 

10–12). Skólinn þarf að vera staður raunverulegra upplifana og bjóða upp á 

ríkulega reynslu, hann á að vera samofin samfélaginu og sjálfsagður og 

eftirsóknarverður þáttur í siðlegri uppbyggingu þess. Því miður er það svo 

að skólinn á erfitt með að skipuleggja sig sem náttúrulega samfélagseiningu 

vegna þess að í skólann vantar kraftinn sem fylgir sameiginlegum og 

skapandi athöfnum. Það er eins og að skólann vanti hvötina eða límið sem 

einkennir virkt samfélag. Frá siðlegu sjónarmiði er það sorglegur veikleiki 

skóla að undirbúa og þjálfa nemendur fyrir samfélagið utan skóla í 

aðstæðum sem eiga ekkert skylt við samfélag (Dewey, 1980, bls. 10). 

Kennsluaðferðir í grunnskóla eru víðast í formi hefðbundinni töflukennslu, 

kennarinn í stöðu uppfræðarans, námsbækur ráðandi námsgögn, 

utanbókarlærdómur og þulunám eru aðferðir sem teknar eru fram yfir 

sköpun og gagnrýna hugsun (Ingvar Sigurgeirsson, 1996, bls. 32; Nieto, 

1994, bls. 405). 

Skólastarf er kefjandi og vandasamt verkefni þeirra sem námssamfélagið 

mynda. Öll krefjandi verkefni sem ekki finnst lausn á fela í sér tímabundnar 

aðstæður sem stangast á og vinna gegn hver annarri. Lausn á verkefninu 

finnst ekki fyrr en hægt er að horfa á aðstæðurnar frá öðru sjónarhorni og í 

nýju ljósi. Það getur reynst erfitt og kallar á endurbyggingu hugmynda og 

skilnings. Mörgum kann að finnast auðveldara að gefast upp gagnvart 

aðstæðunum og halda sig við óbreytta sýn og sporna gegn breytingum sem 

leiða til lausnar og umbóta (Dewey, 1956, bls. 3–4). Hvernig hlúð verður að 

rödd nemenda í framtíðinni og hvaða vægi hún fær í skólastofunni er að 

mestu undir starfsþróun kennara komin, menntun og hæfni og því hvernig 

nýir kennarar eru nestaðir frá kennaraskólum (Flutter, 2007, bls. 352). Rödd 

nemenda er af siðferðilegum toga og gæta verður þess að greina ekki 

siðfræðilega áherslu frá öðrum þekkingar- og færniáherslum. Samkvæmt 

hinni viðteknu sýn er það fyrst í fagvitundinni sem siðferðið og þekkingin 

tengjast og mikilvægt að hafa í huga að skólastarf er ekki tæknilegt 

úrlausnarefni sem þarf að hespa af áður en bjallan hringir heldur 

siðferðilegt viðfangsefni (Ólafur Páll Jónsson, 2010a). 
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5 Námskrárgerð 

Í þessum kafla fjalla ég um almennt um hugtakið námskrá og hlutverk 

aðalnámskrár. Hugtakið námskrá kallar fram ólíka merkingu í hugum fólks 

allt eftir því í hvaða samhengi hugtakið er notað og hver leggur skilning í 

það. Enska hugtakið yfir námskrá er curriculum og á það rætur sínar að 

rekja til latneska orðsins currere sem merkir hlaupaleið (e. course to be run) 

(Marsh og Willis, 2007, bls. 8; McKernan, 2008, bls. 4). Í hugtakinu felst að 

fara tiltekna leið að settu marki til dæmis að fara ákveðna námsleið að settu 

marki í skóla. Samkvæmt Íslenskri orðabók (2002, bls. 1049) þýðir hugtakið 

námskrá áætlun um efni og skipulag náms.  

Námskrárþróun og námskrárgerð varpar ljósi á menntasýn skóla, 

hugsjónir og gildi og færir þá sýn inn í samning um athafnir sem svo eiga að 

raungerast á vettvangi náms og kennslu. Forsenda námskrárþróunar og 

námskrárgerðar er trú á aukin gæði menntunar og það réttlætir 

námskrárgerðina og felur um leið í sér að sú námskrá sem er í gildi hverju 

sinni verður aldrei endanleg eða fullkomin (McKernan, 2008, bls. 32). 

Hægt er að nálgast námskrárgerð frá mismunandi sjónarhornum allt eftir 

því hvaða hugmyndir eiga að liggja henni til grundvallar og hvert markmið 

hennar er. Námskrár endurspegla gjarnan áherslur og sjónarmið þeirra sem 

þær semja, hugmyndir þeirra um heiminn, gildi og viðhorf og forgangsröð 

varðandi menntun (Marsh og Willis, 2007, bls. 70). Námskrá er tæki til að 

móta hugann og í henni er gefin yfirlýsing um hvers konar hugsun og viðhorf 

skuli einkenna skólastarf en umfram allt er námskrá samningur um ferli til 

menntunar (Eisner, 2002, bls. 149; McKernan, 2008, bls. 11). 

McKernan segir (2008, bls. 35) að það séu að minnsta kosti þrjár hliðar á 

námskrá. Í fyrsta lagi er það inntak námskrárinnar sem lýtur að markmiðum, 

tilgangi, gildum og menntastefnu. Í öðru lagi er það framkvæmd 

námskrárinnar, það er hvernig henni er fylgt á vettvangi og í þriðja lagi eru 

það áhrif námskrárinnar, það er hver er niðurstaðan af námi og kennslu. 

Hann segir jafnframt að til séu fimm tegundir af námskrám: Formleg 

námskrá (e. formal curriculum) er gefin er út af stofnuninni og lýsir 

námsskipulagi skólans, óformleg námskrá (e. informal curriculum) felur í sér 

það sem kemur til viðbótar formlegu skólastarfi, engin námskrá (e. null 

curriculum) felur í sér það sem er ekki kennt, raunveruleg námskrá (e. 



 

58 

actual curriculum) er námskráin eins og hún birtist í daglegu starfi og dulin 

námskrá (e. hidden curriculum) sem er samofin menningu skólans. 

Árið 1918 kom út bókin The making of curriculum eftir Franklin Bobbitt 

og var það fyrsta bókin sem fjallaði formlega um gerð námskrár. Í bókinni er 

hugakið námskrá notað yfir námskeið, innihald og námsgreinar og það sem 

kennt er í skóla. Þeir sem á undan komu höfðu notað hugtakið námskrá en 

ekki á jafn afmarkaðan og skýran hátt og Bobbitt. Í huga Bobbitt var 

námskráin gerð í þágu skólans, skólastarfið var námskráin og námskráin 

skólastarfið (Hewitt, 2006, bls. 80). Á þeim tíma var hefðbundinn sá 

skilningur að menntun væri eins konar framleiðsluferli með ákveðinni 

útkomu (McKernan, 2008, bls. 70). Slík menntun yrði að fela í sér 

undirbúning fyrir einstakar athafnir lífsins og námsmarkmið námskrárinnar 

að endurspegla þær. Í námsmarkmiðabundinni námskrá yrðu markmiðin 

mörg, ákveðin og nákvæm. Námskráin skipulögð sem röð af reynslu sem 

börn og ungmenni gætu öðlast með því að ná markmiðunum (Bobbitt, 

1918, bls. 42). Þessi skilningur á skipulagi námskrár átti fylgi að fagna meðal 

þeirra sem vildu setja fram kerfisbundna og námsmarkmiðabundna 

námskrá og leggja áherslu á ákveðna útkomu (McKernan, 2008, bls. 71). 

Námskrá sem samin er af utanaðkomandi aðilum og samanstendur af 

fyrirfram gefnum námsmarkmiðum og námsferlum stendur utan við 

námsupplifun nemandans og rödd hans heyrist ekki. Námskráin er þá 

skipulagt kerfi sem notað er á nemendur (Klein, 1989, bls. 90) en ekki með 

þeim. Námskrá af þessum toga hefur lengi verið ráðandi sjónarhorn í 

námskrárgerð og styrkt hugmyndina um menntakerfið sem markaðskerfi 

(Ólafur Páll Jónsson, 2010a). Páll Skúlason (1987, bls. 302–303) segir 

almennan skilning að hlutverk skóla sé að framreiða menntun. Í þeim 

skilningi er menntun eitthvað sem fæst í skólum líkt og hver önnur söluvara. 

Undan þeim rifjum er runnin sú skoðun að námskrá skuli þannig úr garði 

gerð að allir læri eftir sömu námsleið og fari í gegnum sömu námskeið. 

Hugmyndin að láta nemendur læra með strangri námsmarkmiðabundinni 

námskrá, nákvæmri verkstjórn og eftirliti með kennurum og nemendum, 

samræmdum prófum og fleira getur ekki verið árangursrík vegna þess að 

hún tekur ekki mið af sjónarmiðum nemenda, hugmyndum þeirra og áhuga 

(Levin, 1994, bls. 760; Rudduck og Flutter, 2004, bls. 52).  

Opinber stefnumörkun sem felur í sér að allir læri það sama þýðir að 

eitthvað stendur eftir sem ekki er í boði að læra og samfélagið verður 

einsleitara. Fyrir börn sem búa yfir hæfileikum á sviðum sem ekki felast í 

grunnnáminu getur stefna af þessu tagi verið átakanleg (Noddings, 2007, 

bls. 75) og falið í sér ójöfnuð. Þeir sem eru vel settir verða betur settir og 

ríkari meðan hinir sem illa standa verða sífellt verr settir og utanveltu í 
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námssamfélaginu (Bourdieu, 2007, bls. 23; Ólafur Páll Jónsson, 2010a; 

Sterling, 2001, bls. 21). Þess vegna er mikilvægt að láta af hugmyndinni um 

eina leið fyrir alla þar sem rödd nemenda, ólík menning og fjölbreytileiki eru 

útilokuð frá námskránni (Nieto, 1994, bls. 408). Það verður að hætta að 

hugsa um nemendur í tengslum við námsmarkmið en þess í stað hugsa um 

þá sem manneskjur sem hafa löngun til að taka þátt í nýjum og fjölbreyttum 

viðfangsefnum (Marsh og Willis, 2007, bls. 201). 

Það er staðreynd að hæfileikar og leikni sem nemendur þroska utan 

skóla fá sjaldan rými í hefðbundinni námskrá (Rudduck og Flutter, 2004, bls. 

70). Veruleiki þeirra er útilokaður frá námskránni og ungt fólk upplifir og 

lærir að skólaþekking er ótengd raunverulegu lífi þeirra og veitir þeim oft 

lítinn stuðning í lífsbaráttunni (Nieto, 1994, bls. 404). Námskrá sem tekur 

ekki tillit til sjónarmiða barna og ungmenna takmarkar menntun, því horft 

er framhjá því mikilvægasta er varðar menntun, það er að segja að skapa 

merkingabær tengsl milli viðfangsefna námskrárinnar og áhuga og reynslu 

nemandans (Thornton, 2001, bls. 1). Á síðustu árum hefur vaxandi áhersla á 

persónulegt nám sett umræðu um skipulag námskrár út frá 

námsmarkmiðum í nýtt samhengi þar sem meiri áhersla er lögð á huglæg 

markmið. Í kjölfar umræðunnar hafa vaknað spurningar um hvort nákvæm 

námsmarkmiðabundin námskrá þjóni tilgangi menntunar og hvort það eru 

mistök að tilgreina allt fyrirfram í námskrá áður en kennarar og nemendur 

hefja störf og koma þannig í veg fyrir þátttöku nemenda í skipulagi 

uppbyggingu á eigin námi (Noddings, 2003, bls. 77). 

Marsh og Willis (2007, bls. 25–26) segja meðal annars að í námskrá skipti 

þrennt megin máli, það er einstaklingurinn, samfélagið og viðfangsefnið. 

Það skiptir máli að námskráin komi til móts við áhuga og þroska hvers 

nemenda þannig að hver einstaklingur fái þroskað hæfileika sína eins og 

kostur er, að samfélagið og fjölbreytileiki þess endurspeglist í námskránni 

og nemendur geti samsamað sig því og haft áhrif á það, að viðfangsefni 

skólans séu raunveruleg og hafi gildi fyrir einstaklinginn og samfélagið. 

Námskráin er það sem gerist á vettvangi þeirra sem taka virkan þátt í námi 

og kennslu, undirbúningi, þátttöku og mati. Athafnir og samskipti kennara 

og nemenda í námssamfélaginu er flókið ferli sem í felst virk námskrá 

(Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 78). Á milli markmiða námskrárinnar og 

raunveruleikans á vettvangi felst skapandi spenna sem er hreyfiafl breytinga 

í átt að markmiðunum (Senge, 2008, bls. 295). Ferlið ætti að fela í sér 

stöðuga viðleitni námssamfélagsins til að gera betur og þróa skólastarfið til 

betri vegar (McKernan, 2008, bls. 84–85). Stenhouse (1975, bls. 84–97) 

sýndi með hugmynd sinni um námskrá sem ferli (e. process model, e. 

process inquiry model) möguleika á námskrárgerð sem ekki byggði á 
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námsgreinabundum markmiðum heldur á sameiginlegri sýn, ígrundun, 

fjölbreytni og stöðugri framfara viðleitni. Skólastarf sem byggir á námskrá 

sem ferli eða virkri námskrá er sjálfstæðara en ella og þróunarstarf sprettur 

af vilja til að vinna verk sín vel. Námskrá sem virkt ferli er samofin þeirri trú 

að námskrá skuli grundvallast á þeim þáttum sem taldir eru stuðla að 

menntun og þroska (McKernan, 2008, bls. 86).  

Ef rödd nemenda er jafn mikilvæg í námi og allt bendir til er nauðsynlegt 

að skapa skilyrði til náms sem laðar fram rödd nemenda, næra hana og efla. 

Mikilvægt er að rannsaka nám og kennslu og finna leiðir til að búa til 

námskrá sem felur í sér skipulag náms og kennslu þar sem rödd nemenda 

nýtur sín. Námskrá þarf að vera þess eðlis að viðfangsefni hennar kallist á 

við reynslu nemenda og veki með þeim áhuga og ábyrgð á náminu. 

Námskrá þarf að vera þannig úr garði gerð að hún örvi og efli vitsmuni, auki 

sjálfstraust, hvetji til virkar og gagnrýninnar hugsunar þeirra sem læra að 

bakgrunnur þeirra og reynsla er mikilvæg innistæða til frekara náms (Nieto, 

1994, bls. 404). Námskrá getur hvort heldur styrkt eða latt áhuga nemenda 

á því að eiga hlutdeild í skólastarfinu allt eftir því hvaða boðskap hún færir 

nemendum og um þá sjálfa og veruleika þeirra (AAUW, 2009, bls. 214). 

Námskrá sem býr nemendur undir krefjandi heim tuttugustu og fyrstu 

aldarinnar verður að tryggja að nemendur séu hvattir og studdir til að bera 

aukna ábyrgð á námi sínu, líkamlegri, persónulegri og félagslegri velferð, 

samskiptum og tengslum við aðra heima fyrir, á þjóðarvísu og á heimsvísu 

(Manefield, Collins, Moore, Mahar og Warne, 2007, formáli). 

5.1 Hlutverk aðalnámskrár 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gefur út aðalnámskrár leik-, grunn- 

og framhaldsskóla á grundvelli laga um viðkomandi skólastig. Aðalnámskrár 

hafa ígildi reglugerðar og í þeim er kveðið nánar á um útfærslu laga og 

reglugerða. Þær kveða meðal annars á um markmið og fyrirkomulag 

skólastarfs, kennsluskipan og viðmið um námskröfur og námsframvindu. 

Menntastefna yfirvalda og stefna sveitarfélags marka einstökum skólum 

ramma til að starfa innan (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 44). Skólum ber að haga störfum sínum í samræmi við aðalnámskrá en 

jafnframt er öllum skólum skylt að gefa út skólanámskrá (Lög um 

grunnskóla, nr. 91/2008).  

Í skólanámskrá einstakra skóla er stefna aðalnámskrár útfærð í samræmi 

við stefnu á hverjum stað, nemendahóp, faglega áherslu og sérkenni í 

hverju tilviki (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 7). Í 

skólanámskrá gefst kostur á að laga opinber fyrirmæli að sérstöðu hvers 
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skóla og staðbundnum aðstæðum og gera grein fyrir hvernig þær aðstæður 

nýtast til að efla nám og kennslu. Þar er einnig gerð grein fyrir þeim gildum 

sem starf skólans byggist á (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 45). Þetta þýðir að við gerð skólanámskrár þarf að gæta þess að 

grunnþættir aðalnámskrár umvefji skólastarfið en jafnframt hefur hver skóli 

frelsi til þess að skapa sér sérstöðu og gera grein fyrir því í skólanámskrá 

hvernig sú sérstaða eflir nám og kennslu.  

Hugtakið námskrá hefur eins og áður sagði ólíka merkingu eftir því frá 

hvaða sjónarhorni á hana er litið og hugsanlega er farsælast að ígrunda 

hvaða gildi námskráin hefur frá sjónarhorni nemandans. Skólaþróun og þar 

með talin þróun og gerð námskrár eru sameignlegt verkefni 

námssamfélagsins kennara, foreldra, nemenda og skólastjórnenda og 

vinnulag þarf að taka mið af því (Mackernan, 2008, bls. 32; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44). Við skipulagningu námskrár og 

þeirra leiða sem í boði eru til menntunar þarf að hafa að leiðarljósi að bjóða 

jafngilda menntun fyrir alla nemendur í samræmi við grunngildi 

samfélagsins og hvers konar færni og eiginleika ber að leggja rækt við. Íhuga 

þarf vandlega hvers konar manneskjur við viljum vera og hvers konar 

manneskjur við viljum ala upp (Páll Skúlason, 1987, bls. 304). 
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6 Skólanámskráin Lindin 

Skólanámskráin sem hér birtist og ber nafnið Lindin er ávöxtur hugarstarfs 

sem hefur haft það að markmiði að finna leiðir til skipulags skóla sem örvar 

skapandi hugsun, virkni og hlutdeild meðal þeirra sem námssamfélagið 

mynda og hvetur þá til þess að láta gott af sér leiða. Skóli er ekki staður til 

afþreyingar né heldur er hann þjónustustofnun í því skyni að þeir sem 

þangað koma fái einhliða þjónustu því nám er gagnvirkt félagslegt ferli sem 

krefst vitrænnar þátttöku og virkrar hlutdeildar (Vygotsky, 1978, bls. 88). 

Hugmyndin að nafninu Lindin kviknaði af kápumynd bókarinnar The New 

Meaning of Educational Change eftir Michael Fullan. Myndin er af lind og 

einstökum vatnsdropa sem skilur sig frá vatnsyfirborði lindarinnar en er 

jafnframt hluti af heildinni sem myndar lindina. Nafnið Lindin vísar þannig til 

þess skilnings að í námskrá felist ríkuleg uppspretta hugmynda, gilda og 

skipulags sem markar skólamenningu þess námssamfélags sem glæðir 

námskrána lífi og hefur þann tilgang að stuðla að menntun. Ég hugsa 

námskrána Lindina sem uppsprettu til menntunar. Hún veitir af brunni 

sínum og skapar rými til hlutdeildar.Vatnið er nauðsynlegt öllu lífi til þess að 

viðhalda sér og dafna og eru eðliseiginleikar þess töfrum líkastir. Á 

sambærilegan hátt má segja að menntun vökvi og næri sjálfsvitundina, efli 

gagnrýna hugsun og byggi undir samfélagsvitund og siðmenningu. Hvert og 

eitt okkar er í því samhengi dropi sem myndar lind samfélagsins og í þá lind 

rignir bæði og rennur úr. Það er von mína að með Lindinni seytli í jarðveg 

rótgróins og hefðbundins skólastarfs næring sem getur laðað fram annars 

konar skilning og hugsanir um skólastarf en hingað til og hvatt til ígrundunar 

á gildi menntunar fyrir einstaklinginn og samfélagið. Fjörefnið felst í 

hugmyndinni um virka þátttöku nemenda í námssamfélaginu og getur haft í 

för með sér upphaf að hlýlegra, farsælla og sanngjarnara skólastarfi (Flutter, 

2006, bls. 184; Noyes, 2005, bls. 533–534; Pedder og McIntyre, 2006, bls. 

145; Robinson og Taylor, 2007, bls. 5; Rudduck og Flutter, 2004, bls. 125). 

Skólanámskráin Lindin er samningur námssamfélagsins um menntun og 

áherslur í skólastarfi. Hún umvefur skólastarfið, er sveigjanleg og í stöðugri 

þróun og áhersluþættir hennar eru samofnir öllu námi. Nýmæli 

skólanámskrárinnar felast í áherslunni á siðferðilegt gildi þess að hlusta á og 

virða sjónarmið barna og ungmenna, auka hlutdeild þeirra í skólastarfi og 

efla skilning þeirra á grunngildum samfélagsins í anda friðar, frelsis, 
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mannréttinda, lýðræðis og sjálfbærni. Skólanámskráin byggir á hugmyndum 

um námskrá sem virkt ferli (McKernan, 2008, bls. 84–86; Rúnar Sigþórsson, 

2008, bls. 78). Megin áhersla er lögð á menntun sem ferli og hlutdeild 

nemenda í ferlinu í samvinnu við kennara og aðra í námssamfélaginu. 

6.1 Menntasýn 

Menntasýn verður ekki að leiðarljósi skóla við það eitt að vera opinber. Í 

menntasýninni birtist það sem námssamfélaginu og menningu þess er 

kærast (McKernan, 2008, bls. 7). Í sýninni felst það sem einstaklingarnir 

hugsa. Tilurð hennar byggir á lýðræðislegu ferli og hún verður ekki 

sameiginleg námssamfélaginu nema meirihluti þess sé henni samþykkur, 

geri hana að sinni og vinni að þeim gildum sem sammæli eru um að séu 

verðmætust skólamenningunni. Þannig skapast hollusta og skuldbinding 

einstaklinganna í námssamfélaginu við nám og störf. Það sem fær 

einstaklinginn til að leggja sig varanlega fram er sú innri umbun sem felst í 

ánægjunni af því að tilheyra samfélagi sem stefnir að sameiginlegu marki, 

sjá árangur af starfi sínu og eigin menntasýn verða að veruleika (Cook-

Sather, 2006, bls. 363; Fletcher, 2004, bls. 5; Hargreaves, 2004, bls. 7). Allir í 

skólanum ættu að leggja sig fram við að njóta líðandi stundar með ábyrgri 

og virkri þátttöku og láta gott af sér leiða, vinna vel og samviskusamlega og 

rækja skyldur sínar vel gagnvart sjálfum sér, samfélaginu og náttúrunni.  

Nemandinn, hugsun hans og reynsla, rödd og hlutdeild er kjarni 

skólastarfsins. Kjarninn er samofinn og umvafinn sviðum námssamfélagsins 

sem undirbyggja menntun og námsreynslu nemandans. Námssamfélagið 

einkennist af virkni og trausti og er grunnur þess siðmenningin. Við miðlun 

hennar gegna kennarar, annað starfsfólk skóla og foreldrar ríkustu hlutverki 

(Kristján Kristjánsson, 2005, bls. 24). Svið námssamfélagsins eru fjögur og 

eru þau talin skipta sköpum fyrir menntun í nú- og framtíð (Hargreaves, 

2010, bls. 327–328; UNESCO, 2006). Það er félagslegur vettvangur sem 

fjallar um frið, jafnræði, mannréttindi, samskipti og samfélagið, vettvangur 

lýðræðis sem felur í sér stjórnskipun, stefnumörkun og ákvarðanatöku, 

vettvangur náttúruverndar sem felur í sér allar lífverur, auðlindir og vistkerfi 

og efnahagslegur vettvangur sem felur í sér gangverkið, viðeigandi og 

sanngjarna þróun og skiptingu efnislegra gæða. Grunnurinn, kjarninn, 

einkennin og sviðin fléttast saman og mynda heild sem drifin er áfram af 

ígrundaðri og skapandi hugsun. 
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Mynd 1. Skólanámskrá 

Mynd 1 er byggð á The Fourth Way of Earth (Hargreaves, 2010, bls. 346) og 

Teaching and Learning for a Sustainable Future (UNESCO, 2006).  

Frá kjarnanum tekur nemandinn þátt í námssamfélaginu, öðlast 

þekkingu og reynslu, þroskar sjálfan sig og eflir skilning sinn á stöðu sinni og 

annarra í samfélaginu og dýpkar kunnáttu sína og leikni á námssviðunum. 

Markmiðið er að úr verði gagnvirkt og fjölvirkt menntunarferli sem eflir 

námsvitund og færni í aðferðum til að afla sér þekkingar, ríkari 

sjálfsskilnings, leikni til að lifa í samfélagi við aðra og til að breyta eftir bestu 

vitund gagnvart sjálfum sér, samfélaginu og náttúrunni. Námsmarkmiðin 

stuðla að persónu- og samfélagslegri þróun til farsældar (Dewey, 1956, bls. 

19–21; Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 33; Kristján Kristjánsson, 1992, 

bls. 249; Rawls, 1999, bls. 87; Rousseau, 1979, bls. 454–455).  

Í skólanámskránni er sterkust taugin til siðlegra gilda og mannréttinda. 
Mannréttindi eru lögð til grundvallar því sameiginlega markmiði mannkyns 
að skapa sér farsæld og njóta hennar í samfélagi við umhverfið og 
náttúruna. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og ákvæði hans um að öll 
börn hafi rétt til þess að tjá sjónarmið sín og að á þau sé hlustað (Unicef, 
2007) eru uppistöðuþræðirnir, ásamt hugmyndum um gildi einstaklingsins í 
lýðræðissamfélagi (Dewey, 1916, bls. 87; Páll Skúlason, 1989, bls. 71; 
Rudduck og Flutter, 2004, bls. 101) og hugmyndum um hlutdeild nemenda í 
skólaþróun og menntaumbótum (Flutter, 2006, bls. 184; Noyes, 2005, bls. 
533–534; Pedder og McIntyre, 2006, bls. 145; Robinson og Taylor, 2007, bls. 
5; Rudduck og Flutter, 2004, bls. 125). 
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Menntun skiptir öllu máli þegar kemur að því að viðhalda og skapa 

siðmenningu í anda þeirra grunngilda sem samfélag telur eftirsóknarverð 

(Dewey, 1916, bls. 87; Páll Skúlason, 1989, bls. 71). Það er varla til 

áhrifameiri staður en grunnskóli til að rækta grunngildin, læra til lýðræðis 

og leggja grunninn að farsælu og menntuðu samfélagi. Samkvæmt 

námskránni tekur allt starf skólans mið af rödd nemenda, mannréttindum, 

lýðræðislegri hugsun og starfsháttum og skólaþróun.  

Leiðarljós skólanámskrárinnar eru: sjálfræði, jafngildi, umhyggja, og 

framfarir.  

Sjálfræði merkir einfaldlega að ráða sér sjálfur, hafa sjálfstjórn og er 

hugtakið nátengt frelsishugtakinu (Locke, 1993, bls. 93). Sjálfræðinu fylgir 

að hugsa, eiga rödd og bera ábyrgð á athöfnum sínum (Rawls, 1999, bls. 

341). Samkvæmt skólanámskránni miðar skólastarfið að því að skapa hæfni 

til sjálfstjórnar með fjölbreyttum viðfangsefnum og vinnulagi sem hvetur til 

virkrar þátttöku nemenda. Í samvinnu við kennara skulu nemendur sjálfir 

móta megin drættina í námi sínu, bera ábyrgð á því og ljá því lit, stefnu, 

markmið, leiðir. Nemendur fóstra með sér hugrekki og vilja til sjálfræðis, til 

að tjá sig, hlusta, læra, taka þátt, til sköpunar, framkvæmda og til að bera 

ábyrgð á athöfnum sínum og frelsi í samfélagi við aðra, umhverfið og 

náttúruna. 

Jafngildi einstaklinga einkennir skólastarfið og áhersla er lögð á að 

nemendur upplifi sjálfa sig og aðra, frjálsa og jafngilda í námssamfélaginu 

óháð andlegu og líkamlegu atgervi, aldri, kyni, kynþætti, þjóðerni, 

menningu, tungu og trú (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 

2008). 

Umhyggja og virðing skulu einkenna skólastarfið og lögð er áhersla á að 

fóstra með nemendum umhyggju og virðingu fyrir: 

 Sjálfum sér, hæfileikum sínum og heilbrigði. 

 Öðrum manneskjum, nær og fjær, hæfileikum þeirra og 
sjónarmiðum, menningu og trú.  

 Grunngildum samfélagsins og lýðræðinu, samvinnu, samskiptum, 
nálgast alla með vinsemd og vera tilbúnir að rétta hjálparhönd. 

 Umhverfinu og náttúrunni og leggi sitt af mörkum til stuðnings og 
verndar. 

Framfarir eiga sér stað í kjölfar gagnrýninnar og skapandi hugsunar og 

skal hún einkenna skólastarfið. Markmiðið er að gera allt framúrskarandi 

vel. Eitt helsta skilyrði framfara almennt er að líta gagnrýnum augum á 
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vinnubrögðin sem tíðkast og finna önnur betri. Gagnrýnin hugsun leitar að 

nýjum og betri rökum fyrir skoðunum sínum og hugmyndum og er þar af 

leiðandi skapandi (Páll Skúlason, 1987, bls. 67–70). 

Til þess að vekja raunverulega löngun til náms verður nemandinn að 

hafa eitthvað um innihald og skipulag náms og kennslu að segja. Rödd hans 

verður að heyrast og hann verður að upplifa sig sem virkan þátttakanda í 

eigin námi og fullgildan þátttakanda í námssamfélaginu (Rudduck og Flutter, 

2004, bls. 79). Virk, skapandi þátttaka og góð samvinna starfsfólks, 

nemenda, foreldra og annarra samstarfsaðila skólans eru mikilvægir þættir í 

skólastarfinu og stuðla að árangri og farsæld. Skólanámskráin er lifandi 

sáttmáli sem breytist í takt við samfélagsþróun og hún er opin fyrir 

breytingum sem námssamfélagið leggur til skólastarfi til farsældar. 

Mikilvægt er að áhersla skólanámskrárinnar sé ávallt með þeim hætti að 

hún auki eins og kostur er möguleika á að heyra raddir sem flestra í 

námssamfélaginu. 

Í námssamfélaginu gegna kennarar lykilhlutverki við að styrkja trú 

nemenda á eigin rödd og siðferðilegu gildi hennar og skapa vettvang þar 

sem býður upp á lýðræðislega starfshætti. Í menntun felst frelsi til að 

ígrunda. Ígrunduð hugsun er samofin rannsókn, skynsemi og vilja til að setja 

fram tilgátur og svör. Vekja þarf með nemandanum skýrar hugmyndir og 

láta þá sjálfa grannskoða hlutina og hvarvetna byggja á reynslu þeirra 

(Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 65). Með samvinnu kennara og 

nemenda er skólinn miðstöð rannsókna og nýsköpunar þar sem unnið er að 

fjölbreyttum, verðugum og oft raunveruleikatengdum viðfangsefnum. 

6.2 Skólamenning 

Námssamfélagið býr til sáttmála þar sem lagður er grundvöllur er lagður að 

skólamenningu. Með skólamenningu er átt við hátterni og andrúmsloft sem 

einkennir skólann (Íslensk orðabók, 2002, bls. 1346). Vygotsky (1978, bls. 

88) segir meðal annars að nám sé ferli sem á sér stað þegar barn teygar í sig 

menningu þess samfélags sem það fæðist í og barnið dafnar smám saman 

inn í líf samfélagsins í kringum það. Nám er félagslegt og menningarbundið 

ferli knúið áfram af þeim sem taka þátt í ferlinu og samskiptum þeirra á 

milli. Fólk fæðist inn í ákveðna menningu, verður samofið henni og lærir í 

samskiptum sínum við umhverfið á þau verkfæri og tákn sem notuð eru. 

Lífsrými þau sem einstaklingar alast upp í og lifa í eru mörg og ólík meðal 

annars hvað varðar viðhorf, gildi, venjur og menningu. Það er misjafnt 

hvernig menningarsamfélag nestar einstaklinginn til að takast á við 
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skólanám og hvaða verkfærum hann hefur lært að beita á þeim vettvangi 

(Panofsky, 2003).  

Námssamfélagið fagnar fjölbreytileika og kemur til móts við áhugasvið 

og ólíkar þarfir einstaklinga á lýðræðislegan hátt. Fjölbreytileikinn er 

ávinningur hvers og eins sem honum veitir athygli vegna þess að með nýjum 

upplifunum og reynslu hefur einstaklingurinn úr meiru að moða á vitrænan 

hátt og það víkkar sjónarhorn hans og skapar nýjar hugmyndir og veruleika 

(Dewey, Hickman og Alexander, 1998, bls. 343). Mikilvægi 

skólamenningarinnar felst ekki síst í þeim möguleika að allir í 

námssamfélaginu eigi hlut að henni, skapi hana og dragi þannig úr líkum á 

einsleitri skólamenningu sem getur alið af sér fordóma í garð þeirra sem 

ekki laga sig að ríkjandi skólamenningu.  

Skólamenningin einkennist af jákvæðu og styðjandi námsumhverfi og 

lögð er áhersla á að hver og einn finni að hann tilheyri námssamfélaginu og 

hafi gildi í því til jafns á við aðra (Cook-Sather, 2006, bls. 359; Nieto, 1994, 

bls. 398). Grundvallarviðhorf skólamenningarinnar er að allir hafa rödd sem 

vert er að hlusta á og njóta, með það að leiðarljósi að gera skólastarfið 

betra og árangursríkara(Flutter, 2007, bls. 348–349; Hargreaves, 2004, bls. 

7). Skólamenningin ber vott um fjölbreytileikann sem felst í bakgrunni 

þeirra sem sækja skólann og einkennist af þeirri mikilvægu trú að allir geti 

lært. Nemendum og starfsfólki á að líða vel í skólanum, finna til öryggis og 

umhyggju. Skólamenningin er andrúmsloftið sem námssamfélagið dregur að 

sér í dagsins önn. Hún verður ekki til af engu heldur skapast af veru þeirra 

sem samfélagið mynda og því skiptir máli að allir leggi rækt við þau gildi 

sem námssamfélagið vill að umvefji skólastarfið og með öllum vakin ábyrgð 

á orðum og gerðum sínum og þess gætt að halla ekki á neinn. 

Skólinn tekur vel á móti öllum nemendum og skólamenningin fær notið 

hollustu, reynslu, hugmynda og hlutdeildar þeirra sem eiga uppsprettu sína 

af ólíkum toga til þess að vefa enn fjölbreyttari þræði í námssamfélagið. Í 

skólastarfi er það rödd nemenda sem varpar skýrustu ljósi á sjónarmið 

nemenda og námsaðstæður þeirra og því mikilvægt að hún eigi hlutdeild 

námssamfélaginu á þann hátt að á hana sé hlustað og mark á henni tekið 

við skipulag og framkvæmd skólastarfs. Skólamenningin ber vott um frelsi, 

jafngildi einstaklinga, lýðræðismenningu, ábyrgð, vináttu, hjálpsemi, trú á 

einstaklinginn, samfélagið og náttúruna. Rödd nemenda getur stuðlað að 

jákvæðari skólamenningu (Flutter og Rudduck, 2004, bls. 21) og við bestu 

aðstæður á rödd nemenda að vera samofin skólamenningunni á þann hátt 

að allir sem námssamfélagið mynda kunni að meta hana, njóta hennar og 

virða (Fullan, 2007, bls. 170–171). 
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6.3 Markmið 

Mikilvægt er fyrir kennara og nemendur að stefna að markmiðum sem fela í 

sér að þau gildi sem skipta máli fyrir einstaklinginn frelsi hans og þátttöku í 

samfélaginu, einkenna stefnu skólans og umvefja skólastarfið, 

starfskenningu kennarans og skuldbindingu hans við nemendur (McKernan, 

2008, bls. 70). Hlutverk skólanámskrárinnar er að auka gæði menntunar 

með því laða fram raddir allra í námssamfélaginu, sameiginlega ábyrgð og 

sjálfræði einstaklinga. Skólinn er einn af hornsteinum samfélagsins og er 

hlutverk hans að hafa farsæl áhrif á það með fjölbreyttri og haldbærri 

menntun. Menntun er megin markmið skólastarfsins og því mikilvægt að 

fagfólk komi að öllum störfum er að lúta að námi og kennslu og hafi að 

leiðarljósi að verða alltaf betri í starfi sínu (Hargreaves og Fullan, 1998, bls. 

49–55) með því að tengja saman starf og rannsóknir þannig að úr verði 

rannsóknarferli sem felur í sér meðvitaðar umbætur á náms- og 

starfsaðstæðum (Kristján Kristjánsson, 2005, bls. 13; McNiff, Lomax og 

Whitehead, 1996, bls. 8–9). 

Markmiðið er að veita sjónarhorni nemenda athygli, laða fram rödd 

þeirra í skólastarfi og skapa umgjörð sem stuðlar að því að öll börn og 

ungmenni þroski með sér viðhorf, þekkingu og hæfni sem stuðla að farsæld 

og umhyggju. Í skólastarfinu er gætt jafnréttis og að allir sitji við sama borð 

óháð kynferði, kynþætti, trú, kynhneigð, menningu, líkamlegu eða andlegu 

atgervi og mismunandi námshæfileikum. Siðferðilegum markmiðum verður 

ekki náð öðruvísi en að þroska hluttekningu og samskipti milli mismunandi 

hópa (Fullan, 1999, bls. 2). Sérstök áhersla er lögð á að kalla eftir 

sjónarmiðum nemenda varðandi nám, kennslu og almennt skipulag í 

skólanum og auka þannig hlutdeild þeirra í ákvörðunum og framkvæmd á 

lýðræðislegan hátt og stuðla með þeim hætti að árangurs- og innihaldsríku 

námi. Markmiðið er að öllum líði vel í skólanum, að þeir eigi hlutdeild og 

finni að rödd þeirra skiptir máli, finni fyrir trausti, umhyggju og stuðningi. 

Í skólastarfinu er lögð áhersla á sameiginleg markmið heildarinnar sem 

felast í að þekkja, virða og taka þátt í mannréttindum og lýðræði, bera 

umhyggju og virðingu fyrir náttúrunni, þekkja efnahagslegt gangverk 

samfélagsins og stuðla að hæfni til nýsköpunar og sjálfbærni. Í 

sameiginlegum markmiðum felast sameiginlegir hagsmunir og þar sem 

hagsmunir eru í húfi er líklegt að til staðar sé áhugi (Bourdieu, 2007, bls. 

13). Jafnframt skal námssamfélagið stuðla að ígrundaðri og skapandi 

hugsun, trausti og virkni. Lögð er áhersla á að skapa með lýðræðislegum 

hætti fjölbreyttar og ólíkar leiðir að markmiðunum í styðjandi 

námsumhverfi og skapa þá tilfinningu hjá hverjum nemanda að hann finni 
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til hlutdeildar, finni að hann tilheyri námssamfélaginu og eigi þátt í því 

(Bernstein, 2000, bls. xx; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 346–347). 

Markmiðið er að skólinn skapi skilyrði sem auka líkur á að skólaganga 

nemenda beri ríkulegri ávöxt frá degi til dags, að hver og einn leggi sig fram 

um að verða betri manneskja, vinni störf sín framúrskarandi vel, á 

ígrundaðan og skapandi hátt. Að hver og einn beri umhyggju og virðingu 

fyrir öðrum og umhverfinu, öðlist skilning á réttindum og skyldum í 

samfélagi við aðra og færni til að leggja sitt af mörkum til samfélagsins á 

lýðræðislegan hátt. Þekking og skilningur á mannréttindum stuðlar að 

mannlegri velferð og breytir heiminum til hins betra (Aldís Yngvadóttir og 

Tryggvi Jakobsson, 2009). 

Hlutverk skólans er í samvinnu við nemendur að skapa fölbreyttar, 

áhugaverðar og metnaðarfullar námsaðstæður sem stuðla að menntun 

hvers nemanda í anda aðalnámskrár grunnskóla og skólanámskrár. 

Mikilvægt er að nemendur finni að hagsmunum þeirra er best borgið með 

því að taka virkan þátt í skólastarfinu og upplifa að námið hefur tilgang og 

tekur mið af áhuga og vilja. Að hafa áhuga og vilja til að læra skiptir öllu fyrir 

menntun einstaklingsins (Páll Skúlason, 1987, bls. 305). Áhuginn sprettur 

innan frá og enginn býr hann til fyrir einstaklinginn nema hann sjálfur. 

Hlutverk kennara í samvinnu við nemendur er að toga í þann streng sem við 

á hverju sinni og skapa skilyrði sem líkleg eru til að vekja áhuga og vilja 

nemenda til náms (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls, 30; Levin, 1994, bls. 

760). Nemendur setja sér markmið í samráði við kennara og með hliðsjón af 

aðalnámskrá og skólanámskrá og velja námsleiðir í tengslum við áhuga og 

reynslu sem efla sjálfræði, persónu- og félagsþroska og hæfni nemenda til 

að deila hugsunum sínum og hæfileikum innan námssamfélagsins við 

fjölbreytt og gagnleg viðfangsefni. Siðferðileg og lýðræðisleg gildi skulu að 

endurspeglast í öllum samskiptum, viðfangsefnum og starfi á 

námsvettvangi.  

Markmiðið er að nemendur þroski með sér sterka námsvitund, gagnrýna 

hugsun, jákvæða sjálfsmynd og jákvæð viðhorf til menntunar og meti að 

verðleikum hæfileika sína og annarra. Að þeir búi yfir viðhorfum, þekkingu 

og leikni til að njóta lífsfyllingar nú og í framtíð og stuðla að sjálfbærni til 

framtíðar. Nemendur eiga að horfa fram á veginn og gera upp við sig hvert 

þeir vilja stefna og meta af raunsæi í samvinnu við kennara hvað þeir þurfa 

að gera til að ná takmarki sínu. 
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6.4 Námssvið og námsleiðir 

Námið er byggt á fjórum megin námssviðum sem hvíla á siðmenningu 

námssamfélagsins. Efling siðvitundar er samnefnari fyrir skólastarfið. 

Námssviðin tengjast kjarnanum, rödd einstaklingsins, með virkri hlutdeild 

hans. Námssviðin eru mannréttindasvið, lýðræðissvið, náttúrusvið og 

efnahagssvið og tengjast þau hvert með sínum hætti grunnþáttum 

menntunar samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 10). Á námssviðunum vinna 

nemendur og kennarar í samfélagi sem knúið er áfram af skapandi hugsun, 

vilja og virkni einstaklinganna sem samfélagið mynda og trausti þeirra á 

milli. 

Læsi er grundvallarfærni til náms sem hægt er að þjálfa með markvissum 

aðferðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 12–13). Læsi í 

víðum skilningi snertir öll námssviðin og ber að hlúa vel að hæfni 

einstaklingsins til að lesa sér til gagns og skilnings mismunandi efni á sem 

fjölbreyttastan hátt. Jafnframt að þjálfa með nemendum hæfni til að miðla 

hugmyndum sínum til annarra á fjölbreyttan og skapandi hátt. Gagnrýnin 

hugsun er lykilþáttur í læsi og sköpun og fléttast saman við hlutverk 

gagnrýninnar hugsunar í lýðræði. Í sköpuninni felst hagnýting hugmynda og 

mótun viðhorfa, gildismats og hæfni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 17). Á öllum námssviðunum er 

sjálfbærni höfð að leiðarljósi og er skapandi hringferli starfendarannsókna 

liður í þeirri áætlun. Hringferlið ígrundun, áætlun, framkvæmd, mat er 

notað ítrekað til endurnýjunar og umbóta við flesta þætti skólastarfs, svo 

sem nám, kennslu, námsumhverfi, forystu, mat á skólastarfi og fleira. 

Námssviðin eru samþætt og hvert svið styður annað. Það er hlutverk 

kennara í samvinnu við nemendur að setja einstaka námsgreinar og 

viðfangsefni og markmið aðalnámskrár inn á námssviðin, tengja þau 

veruleikanum og tryggja að nemendur tengi viðfangsefni við fyrri reynslu og 

þekkingu, eigi hlutdeild í námi og kennslu, skiplagningu, markmiðssetningu, 

vali á námsleiðum og mati (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 8).  

Námsvettvangur nemandans nær langt út fyrir skólastofuna. 

Auðveldlega er hægt tengjast fólki víða um heim, heimsækja ólíkra 

menningarheima, eiga gagnvirk samskipti og vinna saman heimshorna á 

milli. Auk þess er tiltölulega greiður aðgangur að öðrum skólum, 

bókasöfnum, lista- og vísindasöfnum, tónlist, kvikmyndum, myndum, 

dagbókum, dagblöðum, rannsóknarstofnunum, efni sem framleitt er af 

öllum aldurshópum út um allan heim. Kennarar og nemendur skulu hafa 
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aðgang að fjölbreyttum hugbúnaði til samskipta, samvinnu og sköpunar 

með stafrænni miðlun og tækni. Efniviður til raunveruleika tengdra 

viðfangsefna er nógur í nær- eða fjærsamfélaginu og í þeirri gnótt 

upplýsinga, efnis og hugmynda skapast góður vettvangur til ígrundunar.  

Nemendum er skipt á þrjú aldurstig, það er yngsta stig, miðstig og elsta 

stig og innan stiga er aldursblöndun. Nemendur og kennarar vinna að 

viðfangsefnum í teymum og er miðað við að vinna við hvert viðfangsefni 

taki mismunandi langan tíma. Við upphaf viðfangsefnis, sem nemendur 

velja sér í samráði við kennara, fara kennarar og nemendum yfir í hverju 

það felst, hver markmiðin eru og hvaða leiðir eru í boði. Nemendur 

skipuleggja svo námsferlið í samráði við kennara. Viðfangsefnin eru til þess 

fallin að hvetja til gagnrýninnar skapandi hugsunar og rannsóknarvinnu sem 

leiðir til niðurstöðu sem nemendur kynna öðrum þegar viðfangsefnið hefur 

verið leyst. Mikilvægt er að viðfangsefnið snerti raunveruleika nemenda svo 

tilgangur námsins verði þeim ljós og að þeir finni að þeir eigi hlutdeild í 

náminu og hafi eitthvað um það að segja. Fræðileg umfjöllun bendir til þess 

að hlutdeild nemenda auki líkur á farsælu og árangursríku skólastarfi 

(Flutter, 2006, bls. 184; Noyes, 2005, bls. 533–534; Pedder og McIntyre, 

2006, bls. 145; Robinson og Taylor, 2007, bls. 5; Rudduck og Flutter, 2004, 

bls. 125).  

Markmið náms eru tilgreind í aðalnámskrá gunnskóla og þau eru höfð til 

hliðsjónar við val á viðfangsefnum en ekki er sjálfsagt að allir fari sömu leið 

að þeim. Því þarf skólinn að bjóða fjölbreyttar námsleiðir þannig að hver 

nemandi geti stundað nám við hæfi og náð markmiðum sínum. Skólar veita 

ekki menntun heldur leiðir til menntunar (Páll Skúlason, 1987, bls. 305). Það 

geta verið margar mismunandi leiðir að sömu markmiðum og eins geta 

markmiðin verið margvísleg. Menntun má líkja við ferðalag um 

reynsluheima sem farið er ævina á enda með sjálfum sér og öðrum (Dewey, 

1956, bls. 19–21; Kristján Kristjánsson, 1992, bls. 249; Rousseau, 1979, bls. 

454–455). Við skipulag náms og viðfangsefna má líta til lestarkerfa 

stórborga. Lestarkerfin bjóða oft upp á marga og mismunandi áfangastaði 

og fjölbreyttar leiðir að þeim. Á hverjum degi á fjöldi einstaklinga á 

mismunandi aldri með fjölbreyttan bakgrunn erindi í lestarkerfið. Sumir eru 

að fara stutt, aðrir lengra og ferðirnar geta tekið mislangan tíma en 

markmið hvers og eins er að komast á áfangastað eftir þeirri leið sem hann 

hefur valið að fara. Jafnvel geta einstaklingar sem lögðu af stað frá 

mismunandi stöðum eða heimkynnum náð sama áfangastað eftir 

mismunandi leiðum. Þeir búa þá yfir ólíkri reynslu og annarri sýn á 

ferðalagið þó áfangastaðurinn sé sá sami. Á svipaðan hátt má hugsa sér 

námsferðalag nemandans á námsvettvangi skólans þar sem markmiðin eru 



 

73 

áfangastaðirnir og leiðirnar að þeim felast í viðfangsefnunum og 

námsferlinu sjálfu.  

Til að efla með nemendum sjálfstraust og sjálfræði, stuðla að hugrekki 

og skapa frjóar námsaðstæður þarf einkum tvennt að fara saman. Annars 

vegar þurfa verkefnin að vera hæfilega krefjandi og hins vegar 

áhugavekjandi með viðeigandi hvatningu og endurgjöf. Nemendur læra að 

bera ábyrgð á eigin námi, styrkja orðræðu sína og námsvitund með því að 

skipuleggja námið í samráði við kennara og skólafélaga. Í þeirri vinnu á sér 

stað mikilvæg samræða í námssamfélaginu sem eflir vitrænan efnivið svo 

sem orðaforða og málfærni sem rannsóknir gefa til kynna að skipti megin 

máli varðandi möguleika til tjáningar og hlutdeildar í samfélagi auk þess 

sem vísbendingar eru um sterk tengsl milli námsárangurs, orðaforða og 

málfærni (McIntyre, Pedder og Rudduck, 2005, bls. 149–168). 

6.5 Náms- og kennsluaðferðir 

Í nú- og framtíð þarf samfélag jarðarbúa alla kunnáttu og leikni sem 

mannkynið hefur yfir að ráða til að endurnýja og viðhalda siðmenningu, 

jöfnuði, tækni, þekkingu, skynsamlegum lifnaðarháttum og stjórnskipulagi 

(Gardner, 2010, bls. 9–10). Færni sem talin er skipta sköpum fyrir framtíðina 

felur í sér gagnrýna hugsun, lausnamiðaða hugsun, teymis- og samvinnu, 

hugkvæmni/sköpunargleði, sjálfræði, forystuhæfni, aðlögunarhæfni, ábyrgð 

og alheimsvitund (Walser, 2008, bls. 2). Það er ekki nóg að nemandi búi yfir 

þekkingu, leikni og hæfni heldur verður hann einnig geta aflað sér nýrrar 

þekkingar, leikni og hæfni, greint hana og miðlað (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 17).  

Viðfangsefni skólastarfsins byggja á markmiðum aðalnámskrár 

grunnskóla, skólanámskrár og námssviðunum fjórum. Mikilvægt er að 

nemendur læri að beita vönduðum og skilvirkum vinnubrögðum og hafi til 

þess fjölbreyttar leiðir. Hverju einstöku viðfangsefni er ætlað að efla 

ígrundaða hugsun og læsi í víðum skilningi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 17). Við val á náms- og 

kennsluaðferðum er úr fjölmögum aðferðum að velja og farsælast er að 

hafa vald á mörgum aðferðum og geta gripið til þeirra eftir því sem við á. 

Fjölbreyttar náms- og kennsluaðferðir auka líkur á að fleiri njóti góðs af 

námi og kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, 1996, bls. 63). Árangursríkar 

kennsluaðferðir gagnast lítið í sjálfum sér nema þeim fylgi breytt viðhorf og 

framkoma kennara (Nieto, 1994, bls. 408). Kennarar hafa trú á nemendum, 

sýna sjónarmiðum þeirra áhuga, leiðbeina þeim og styðja í námi. Náms- og 

kennsluaðferðir eru til þess fallnar að laða fram rödd nemenda og hlutdeild 
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og þjálfa vinnubrögð sem koma þeim til góða í lífinu. Lögð er áhersla á 

viðfangsefni sem auka virkni, dýpka skilning, styrkja sjálfsmynd og þjálfa 

nemendur í að vinna sjálfstætt, einir eða í hópum á lýðræðislegan og 

umhyggjusaman hátt sem eykur líkur á að nám eigi sér stað og góður 

árangur náist (Kohn, 2008; SoundOut, 2006).  

Lögð er áhersla á að nota gagnvirkar náms- og kennsluaðferðir sem 

tengja nemandann á virkan hátt við viðfangsefnið og efla með honum þá 

eiginleika sem námssamfélagið telur eftirsóknarverða, sjálfræði, jafngildi, 

umhyggju og framfarir. Náms- og kennsluaðferðir sem laða fram rödd 

nemenda eru af fjölbreyttum toga og byggja á og stuðla að lýðræðislegum 

starfsháttum og sjálfbærni í vinnubrögðum. Í því samhengi má nefna 

margvíslegar námstækniaðferðir, samvinnunámsaðferðir, félagakennsla (e. 

peer tutoring), leitarnám (e. inquary learning), lausnaleitarnám (e. problem 

based learning), viðfangsefnatengt nám (e. project based learning), verklegt 

nám, umræðuaðferðir (e. socratic seminars), frásagnir til náms (e. 

storytelling), sýnikennsla, innlifunarnám og fleiri. 

6.6 Námsmat 

Námsmat verður að vera auðskiljanlegt og einkennast af stöðugu fjölbreyttu 

og alhliða mati (e. authentic assessment). Þeir sem hlut eiga að máli, 

nemendur, foreldrar, kennarar og annað starfsfólk skóla, þarf að geta skilið 

niðurstöður námsmats á svipaðan hátt. Það er forsenda þess að unnt sé að 

nýta upplýsingarnar til að bæta nám og kennslu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 39). Í menntun er lögð meiri áhersla á 

eftirlit og ábyrgð í nafni gæða en nokkru sinni fyrr. Á sama tíma veldur 

skortur á virkni, stress og áhersla á samkeppni því að líf og gæði þeirrar 

menntareynslu sem nemendur og kennarar njóta er skert (Ólafur Páll 

Jónsson, 2010a). Námssamfélag sem fagnar fjölbreyttum bakgrunni og 

reynslu nemenda getur ekki boðið nemendum sínum upp á stöðluð próf 

sem sanngjarna leið til að meta námsframvindu. Veruleikinn er ekki 

staðlaður, hann er mjög fjölbreyttur og kallar á fjölbreytta hæfileika til að 

styrkja undirstöðurnar. Stöðluð próf og námsmat eru takmarkandi fyrir 

menntun vegna þess að þau takmarkast við þá þekkingu sem leitað er eftir í 

prófunum og líkur eru á að viðfangsefni skólastarfsins séu einnig valin með 

tilliti til staðlaðra prófa. Með stöðluðum prófum eru gefnar upplýsingar um 

hver er æskileg eða rétt þekking. Staðlað námsmat vinnur gegn skilningi, 

rannsókn, sköpun og hlutdeild sem allt eru þættir sem skipta máli við 

námsmat (Reeves, 2010, bls. 306). Megin spurning við námsmat ætti að 
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vera hvort einstaklingurinn hafi lært en ekki hvort allir lærðu X (Thornton, 

2001, bls. 3). 

Máli skiptir að flétta námsmat inn í námsferlið (Rúnar Sigþórsson, 2008, 

bls. 87) og áhersla er lögð á fjölbreytt námsmat samhliða aukinni ábyrgð 

nemenda á eigin vinnu. Árangursríkt námsmat gefur nemendum 

upplýsingar þegar við á um framvindu náms og felur í sér viðmið til að ná 

enn betri árangri (Pearlman, 2010, bls. 121). Auk hefðbundins mat sem felst 

í skriflegum og munnlegum prófum er megin áhersla er lögð á mat í þágu 

náms (e. assessment for learning) þar sem matið er mótandi (e. formative) 

og fer fram á meðan á námsferlinu stendur og styður námsframvindu (Eygló 

R. Sigurðardóttir, 2007). Dæmi um slíkt mat er leiðsagnarmat (e. formative 

assessment, assessment for learning), frammistöðumat (e. performance 

assessment), jafningjamat (e. peer-assessment) og sjálfsmat (e. self-

assessment). Sjálfsmat er mikilvægur þáttur námsmats og gerir nemendum 

kleift að taka ákvarðanir um næstu skref námsins. Það eflir sjálfstjórn, 

námsvitund og hlutdeild nemenda í framvindu náms (Pearlman, 2010, bls. 

122).  

Með aðferðum starfendarannsókna meta kennarar og nemendur nám 

og kennslu og taka ákvarðanir á grundvelli matsins um framhaldið og hefja 

matsferlið á ný (Ary, Jacobs, Razavieh og Sorensen, 2006, bls. 539; McNiff 

og Whitehead, 2006, bls. 36). Matið er órjúfanlegur hluti af skólastarfinu og 

unnið jafnt og þétt á sjálfbæran hátt til umbóta. Kennarar og þeir sem koma 

að matinu hverju sinni veita nemendum endurgjöf þegar við á og tækifæri 

til að ná aukinni færni, endurmeta og bæta. Námsmatið verður þannig 

aðferð sem stuðlar að skilvirku námi og gerir nemendur að ábyrgum 

þátttakendum í því að skapa námsaðstæður sínar í stað þess hafa þann 

tilgang einan að gefa upplýsingar um lokamat (Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 

93). 

6.7 Innra mat 

Gundvallaratriði varðandi innra mati er að niðurstöður þess hvetji til 

umbóta og efli þróunarstarf (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 

bls. 44). Mat gefur upplýsingar um hvað þarf að bæta til að ná þeim 

markmiðum sem skólinn hefur sett sér (Björk Ólafsdóttir, án árs, bls. 3). 

Árangur og gæði skólastarfsins eru metin með kerfisbundnum hætti og taka 

aðferðir við innra mat mið af þeim viðfangsefnum sem unnið er að hverju 

sinni. Innra mat er samofið daglegu starfi skólans og er ætlað að efla 

þekkingu, hæfni og ígrundun á starfinu og auka vitund námssamfélagsins 

um ábyrgð.  
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Innra matið byggir á fjölbreyttum rannsóknaraðferðum en megin áhersla 

er lögð á starfendarannsóknir. Matið dregur fram styrk- og veikleika í 

skólastarfinu og á grunni þeirra upplýsinga er verkefnum sem vinna á að 

forgangsraðað. Allt starfsfólk skólans ígrundar störf sín og leitar sífellt leiða 

til frekari umbóta og stefnir að því sameiginlega markmiði að bæta árangur 

allra í námssamfélaginu. Matið er markmiðsbundið, kerfisbundið, samofið 

daglegu skólastarfi, er samstarfsmiðað og byggir á lýðræðislegum 

vinnubrögðum og traustum upplýsingum. Það leiðir til umbóta og er 

opinbert meðal annars á vefsíðu skólans. 

Í starfsáætlun skólans sem gefin er út hvert skólaár birtist tíma- og 

matsáætlun. Í tímaáætlun er matsþáttum forgangsraðað til fjögurra ára og 

eru lykilþættir skólastarfs, nám og kennsla hafðir í brennidepli á ári hverju. Í 

matsáætun er gerð ítarlegri grein fyrir matþáttum og áherslum í innra mati 

þess skólaárs sem starfsáætlunin nær til. 
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7 Tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla og grunnskólalög 

Í kaflanum sýni ég fram á tengsl milli skólanámskrárinnar Lindarinnar, 

Aðalnámskrár grunnskóla og laga um grunnskóla. Menntastefnan sem lögð 

er til grundvallar Aðalnámskrár grunnskóla er reist á sex grunnþáttum 

menntunar: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindum, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir eiga að vera sýnilegir í 

öllu skólastarfi og hugmyndirnar að baki þeim eiga að endurspeglast í 

starfsháttum skóla, samskiptum og skólabrag (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 10–11). Aðalnámskrá byggir á lögum 

um leikskóla (nr. 90/2008), grunnskóla (nr. 91/2008) og framhaldsskóla (nr. 

92/2008). Aðalnámskrá er rammi um skólastarfið á þessum skólastigum og 

leiðsögn um tilgang þess og markmið. Hún birtir heildarsýn um menntun og 

útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í lögunum. 

Aðalnámskrá grunnskóla, grunnskólalög og skólanámskráin Lindin 

fléttast sterkum þráðum sem saman mynda skilyrði til mennta. Grunnþættir 

Aðalnámskrár grunnskóla læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi og jafnrétti eru samofnir skólastarfinu og endurspeglast í 

starfsháttum, samskiptum, skólabrag og koma fram í inntaki námsgreina og 

námssviða (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11). 

Almenn menntun byggist fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum til 

að koma til móts við mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga og stuðla að 

alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 8). Menntun stuðlar á hverjum tíma 

að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir daglegs lífs. Hún 

miðar að því að efla skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum og 

hæfileikum og þar með hæfni til að leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi. 

Hún er hvort tveggja í senn einstaklingsmiðuð og samfélagsleg (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls 10). Skólakerfið er mikilvægasti 

grundvöllur þess að samfélagið tryggi almenna menntun. Því er eðlilegt að 

skýra grunnþætti menntunar í aðalnámskrá og tengja þá meginsviðum 

þekkingar og leikni sem einstaklingum stendur til boða í skólunum (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 10). 

Nemendur eiga rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri 

varðandi námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar 

ákvarðanir sem snerta þá og taka skal tillit til sjónarmiða þeirra eftir föngum 
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(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 31; Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008). Meginmarkmið skólanámskrárinnar er að laða fram rödd 

nemenda og hlutdeild í skólastarfi með því að hlusta á rödd nemenda og 

bregðast við henni með uppbyggjandi og umhyggjusömum hætti, styrkja 

sjálfsvitund, þroska siðvitund, efla félags- og borgaravitund. Nemendur sem 

fá tækifæri til að taka virkan og ábyrgan þátt í námssamfélaginu, læra að 

ígrunda, setja sér markmið og velja leiðirnar að því og rökstyðja orð sín og 

athafnir á ábyrgan hátt í samfélagi við aðra. 

Samkvæmt Lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) á grunnskólinn að stuðla 

að víðsýni hjá nemendum og efla færni þeirra í íslensku máli, skilning þeirra 

á íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum, högum fólks og á skyldum 

einstaklingsins við samfélagið, umhverfið og umheiminn. Nemendum skal 

veitt tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og að afla sér þekkingar og 

leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfinu er ætlað að 

stuðla að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra 

til samstarfs við aðra (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Blær 

skólanámskrárinnar ber með sér anda grunnskólalaga en þar segir meðal 

annars að nemendur skulu hafa jöfn tækifæri til náms og eiga kost á að velja 

úr viðfangsefnum, námsaðferðum og námsgreinum í samræmi við viðmið 

aðalnámskrár grunnskóla og læra að bera ábyrgð á námi sínu. 

Í skólanámskránni er lögð áhersla á menntun með lýðræðislegri hugsun 

og virkri lýðræðismenningu sem meðal annars einkennist af lýðræðislegum 

starfsháttum, jafnrétti, ábyrgð, umhyggju og virðingu. Markmið 

starfsháttanna er að koma í veg fyrir hvers kyns mismunun og mennta hinn 

almenna borgara nægilega vel til þess að taka fullan og ábyrgan þátt í 

sviðum mannlífsins. Í raun eru skólar einu stofnanir samfélagsins sem geta 

tryggt öllum uppvaxandi kynslóðum tækifæri til að búa sig undir þátttöku í 

virku lýðræði, þjálfa gagnrýna og skapandi hugsun og mæta ólíkum 

félagslegum og menningarlegum aðstæðum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 5). 

 Í Lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) segir meðal annars að við 

grunnskóla skuli starfa skólaráð og nemendafélag. Samkvæmt 

skólanámskráinni getur rödd nemenda átt hlutdeild í skólastarfi á 

fjölbreyttan hátt meðal annars í gegnum formlegt kerfi nemendafulltrúa, 

kerfisbundið innra mat skólans og lagt til sjónarmið varðandi 

kennsluáætlanir, námskrá, bekkjarfundi, námsmat, jafningjafræðslu, 

menntarannsóknir, kennaramenntun, nemendaráð, mannaráðningar, 

menntasýn og fleira (SoundOut, 2006). Í skólanámskránni er lögð rækt við 

námsumhverfi og samskipti sem stuðla að menntun. Námsskipulag og 
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námsleiðir einkennast af fjölbreytni og sveigjanleika í inntaki og 

starfsháttum og lögð er áhersla á valdeflingu allra í daglegu skólastarfi og 

skólaþróun. Viðfangsefni skólastarfsins eru í megin atriðum skipulögð eftir 

námssviðum sem fléttast saman og eru markmið aðalnámskrár grunnskóla 

höfð að leiðarljósi. Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 8) segir meðal annars að hafa beri í 

huga að námssvið, námsgreinar og námsáfangar eru ekki markmið í sjálfu 

sér heldur hjálpartæki til að stuðla að merkingarbæru námi og ná 

markmiðum skólastarfsins. Mikilvægt er að skólarnir styðji við námshvöt 

nemenda sinna, rækti námsgleði og vinnuanda og stuðli þannig að menntun 

þeirra. Með áherslu á rödd nemenda og hlutdeild í skólastarfi er markvisst 

lögð áhersla á að vekja með nemendum áhuga og löngun til þess að ígrunda 

viðfangsefnin og skapa merkingarbært nám á grundvelli fyrri þekkingar og 

reynslu.  

Í Lögum um grunnskóla og Aðalnámskrá grunnskóla birtist sveigjanlegt 

viðhorf til þess að skipuleggja nám og kennslu en Rúnar Sigþórsson (2008, 

bls. 292) segir að á vettvangi náms fari lítið fyrir þeim sveigjanleika sem 

aðalnámskrá gefur kennurum til að skipuleggja nám og nemendum til að 

hafa áhrif á það. Það vekur upp spurningar um skilning og hugsun íslenskra 

kennara og annarra þeirra sem eiga að framkvæma skólastarf samkvæmt 

aðalnámskrá grunnskóla og lögum um grunnskóla og í framhaldinu má velta 

því fyrir sér hvort réttlætanlegt er í skólastarfi að fylgja hefðum og venjum, 

þeim hörðu húsbændum, ef hugmyndafræði regluverksins er allt önnur. 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla skal leggja áherslu á sveigjanleika og 

samfellu í skólakerfinu, bæði í inntaki og starfsháttum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 7) og gæta þess að námið verði sem 

heildstæðast. Það er í valdi hvers grunnskóla hvort námsgreinar og 

námssvið eru aðgreind eða samþætt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 28). Að öllu jöfnu er gert ráð fyrir því 

að námsgreinar og námssvið grunnskóla dreifist á námstímann samkvæmt 

faglegum sjónarmiðum. Viðmiðunarstundaskráin veitir sveigjanleika innan 

námssviða og á milli áfanga en útfærslu á því skal birta í starfsáætlun skóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 36). Mikilvægt er að hafa 

í huga við skipulag skólastarfs að viðmiðunarstundaskrá er rammi um vægi 

námsgreina og námssviða í tímaramma skólanna. Þar er ekki tekin ákvörðun 

um hve mikill tími fer í viku hverri í hverja námsgrein. Það er ákvörðun hvers 

skóla í samráði við námssamfélagið hvernig stundaskrár líta út. Það er 

ekkert sem mælir gegn því að námsgreinar eða námssvið séu tekin fyrir á 

styttri tíma en heilum vetri þannig að þær hafi meira vægi í stundaskrá 

nemenda ákveðið tímabil og séu svo ekki í stundaskrá önnur tímabil. Hvað 
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þetta varðar hafa skólar svigrúm (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 38) sem skólanámskráin Lindin nýtir við skipulag viðfangsefna.  

Skólanum er ætlað að skapa skilyrði til menntunar og öll endurskoðun 

skólamála hlýtur að hafa það að markmiði að skólar ræki þetta hlutverk sitt 

betur (Páll Skúlason, 1987, bls. 302). Rökin fyrir mati á skólastarfi eru tvenns 

konar. Annars vegar er um að ræða utanaðkomandi hvata sem birtast í 

lögum og fyrirmælum stjórnvalda og hins vegar eru það innri hvatar svo 

sem löngun og þörf nemenda, starfsfólks og foreldra til það gera gott 

skólastarf enn betra. Í Lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) segir meðal 

annars að hver grunnskóli skuli meta með kerfisbundnum hætti árangur og 

gæði skólastarfs með virkri þátttöku starfsfólks, nemenda og foreldra eftir 

því sem við á og birta opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess 

við skólanámskrá og áætlanir um umbætur. Markmið mats og eftirlits með 

gæðum starfs í grunnskólum er að veita upplýsingar um skólastarf, árangur 

þess og þróun til fræðsluyfirvalda, starfsfólks skóla, viðtökuskóla, foreldra 

og nemenda, tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, 

reglugerða og aðalnámskrá grunnskóla, auka gæði náms og skólastarfs og 

stuðla að umbótum, tryggja að réttindi nemenda séu virt og að þeir fái þá 

þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt lögum. Innra mat tekur mið af 

starfsaðferðum og sérstöðu hvers skóla sem fram kemur í skólanámskrá 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42). Samkvæmt Lindinni 

birtast upplýsingar um innra mat opinberlega á vef skólans og upplýsingar 

um matsþætti, framkvæmd innra mats og forgangsröðun birtast í 

starfsáætlun skólans ár hvert. 

Aðalnámskrá grunnskóla, Lög um grunnskóla og skólanámskrá eru þau 

þrjú megin leiðarljós sem ætlað er að lýsa upp menntaveginn og tryggja 

viðeigandi umgjörð og rétt æskunnar til að ganga hann sjálfum sér og 

öðrum til farsældar. 
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8 Lokaorð 

Hugmynd fæðist í þankakrikanum og byggir á þeirri reynslu og hugmyndum 

sem þar krauma á þeim tíma sem hugmyndin verður til og svo er átt í 

samskiptum inn á við og út á við. Það er hugsað, skynjað, lesið, spjallað, 

horft, skrifað og skipulagt. Hugmyndin er krufin til mergjar, eins og efni 

standa til, og henni raðað sundur og saman, það er byggt og afbyggt. Smám 

saman verður til fyrirbæri sem er ávöxtur þankakrikans og öðrum gert kleift 

að njóta ef vill. Þegar áfanganum er náð er tilfinningin sem hríslast um 

mann góð og hún birtist í gleðinni yfir því að hafa tekist að framkvæma það 

sem maður ætlaði sér.  

Skipulag námskrár sem kallar eftir rödd nemenda til jafns við aðrar 

raddir í námssamfélaginu getur verið með ólíkum hætti og engin ein leið er 

rétt í þeim efnum. Skólanámskráin sem hér birtist byggir á grundvelli 

rannsókna, fræða, laga, reglugerða og reynslu varðandi rödd nemenda, 

nemendaþátttöku og námskrárgerð. Skólanámskráin einkennist af 

siðferðilegu ívafi og gagnrýninni hugsun sem helgast af því að rödd 

nemenda á djúpar siðferðilegar rætur í mannréttindum, lýðræðismenningu 

og umbótahugsun.  

Verkefnið varpar ljósi á það með hvaða hætti hægt er að skipuleggja 

skólanámskrá með áherslu á að rödd nemenda og hlutdeild í skólastarfi. 

Rannsókn á fræðilegri umfjöllun um rödd nemenda og hlutdeild í skólastarfi 

styrkir myndina af börnum og ungmennum sem hugsandi verum sem rétt er 

að hlusta á og taka mark á til jafns við aðra. Með rödd barna og ungmenna 

geta borist uppbyggileg sjónarmið um menntun. Lýðræðismenning í skólum 

leggur grunninn námssamfélagi sem kann að meta virka nærveru 

einstaklinganna í samfélaginu og stuðlar að persónu- og félagsþroska, 

jafngildi, umhyggju og samábyrgð. 

Í verkefninu hef ég skoðað með hvaða hætti kennarar og skólar hafa 

hvatt til hlutdeildar nemenda í skólastarfi til þess að auka gæði menntunar 

og varpað ljósi á þá þætti sem taldir eru hafa áhrif á framvindu náms. 

Hagnýt rök fyrir hlutdeild nemenda felast í mögulegum ávinningi fyrir nám 

og kennslu og þeirri staðreynd að nemendur standa ásamt kennurum næst 

vettvangi náms og kennslu og búa þar af leiðandi yfir reynslu og vitneskju 

sem rétt er að leita eftir til eflingar skólastarfi. 
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Af gögnum má ráða að það sé einkum tvennt sem þarf að breytast til 

þess að hlutdeild nemenda í skólastarfi aukist. Hugmyndir um getu barna og 

ungmenna til vitrænna athafna verða að breytast nemendum í hag og 

hefðbundið skipulag skólastarfs þarf að breytast í þá veru að skólinn verði 

vettvangur nýsköpunar og rannsókna. Slíkar breytingar krefjast hugrekkis, 

skapandi hugsunar, vandaðra vinnubragða, rýmis og tíma til að hugsa og 

eiga samskipti. Hjá öllum vaki þráin til að birta öðrum hug sinn, að láta rödd 

sína heyrast, sú þrá er sterkasti þráðurinn sem bindur manneskju við 

manneskju (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 53–54). Á grundvelli 

rannsókna og fræða um rödd nemenda eru sterkar vísbendingar um að 

málfærni nemenda, orðaforði og orðræða vegi hvað þyngst þegar kemur að 

því að birta öðrum hug sinn, leggja sitt af mörkum og auðga þannig 

heiminn. Reynsla okkar, minningar og ímyndunarafl eru efniviðurinn sem 

hugsun manneskjunnar byggir úr (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 37) 

og þess vegna er mikilvægt að nemendur búi að námsumhverfi sem gefur 

kost á ríkulegri reynslu og samskiptum sem eflir vitrænan efnivið svo sem 

orðaforða og færnina til að taka virkan þátt í samfélaginu. 

Það getur reynst þrautin þyngri að losna úr viðjum vanans en ábyrgð á 

breytingum á skólastarfi hvílir á öllu starfsfólki skóla og áhrifaríkustu 

breytingarnar koma innan frá af vettvangi skólastarfsins og gott að hafa í 

huga orð Aristótelesar að það vorar ekki með einni svölu eða einum 

blíðskapardegi (Aristóteles, 1995a, bls. 226). Breytingar taka tíma og oft er 

best að fara hægt en örugglega af stað. Hugsanlega má flýta vorkomu 

breytts skólastarfs með því að leggja áherslu á að nesta verðandi kennara út 

á akurinn með öfluga siðvitund, góða þekkingu á mannréttindum, 

lýðræðislegum starfsháttum og markvissum leiðum til skólaþróunar. Einnig 

hef ég væntingar til reyndari kennara sem geta veitt af visku- og 

reynslubrunni sínum upplýsingar um hagnýtar, sanngjarnar og árangursríkar 

aðferðir til náms og kennslu. 

Rödd framtíðarinnar er rödd barna og ungmenna. Þau eru kyndilberar 

þeirra gilda og hugmynda sem menntunin fóstrar með þeim fram veginn. 

Þess vegna er mikilvægt að tendra í brjóstum þeirra skynsamlegt, jákvætt 

og ábyrgt viðhorf til framtíðarinnar og trú á sjálfum sér í samhengi við 

samfélag og umhverfi. 
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