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 bls. 3 

Ágrip (útdráttur) 

Menntun á erindi við alla og á sér stað í flestum löndum og við margvíslegar aðstæður. Hér 

verður fjallað um ævi og kenningar tveggja frömuða, á sviði menntunar þar sem fátækt og 

eymd var við líði, þeirra Paulo Freire og Mariu Montessori. Þá verður fjallað um handbók 

UNICEF um barnvænt skólastarf. Þetta verður gert með þá spurningu í huga: hvort hægt sé 

að ganga inn í skólastarf hjá UNICEF á hugmyndafræðilegum forsendum þeirra Freire eða 

Montessori? Þetta verður gert í hefðbundnu formi rannsóknarritgerðar og verður notast við 

bækur Montessori og Freire, ásamt ýmsu öðru efni sem hefur verið skrifað um þau og 

kenningar þeirra. Helstu niðurstöður eru þær að það sé að einhverju leyti hægt að vera 

fylgjandi hugmyndafræðilegum forsendum Freire ef áhugi er að starfa hjá barnvænum 

skólum UNICEF. Þó er líklegra að þeir sem vilji starfa og ná árangri í barnvænum skólum 

geri það á hugmyndafræðilegum forsendum Monterssori. Kenningar hennar eiga mun 

meira erindi við skólastarf UNICEF. Hugmyndir Montessori og Freire eiga þó líklega 

erindi við alla þá sem ætla sér að mennta börn og fullorðna. Ekki síst í vanþróuðum ríkjum. 

Þar af leiðandi eiga þær hugmyndir sem fjallað er um hér, erindi við þá sem ætla sér að 

vinna að menntun þeirra sem minna mega sín og búa við bág kjör.    
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 bls. 5 

Formáli 

Ástæða þess að ég ákvað að fara í nám og afla mér kennaramenntunar er fyrst og fremst sú 

að ég hef mikla trú á menntun. Ég trúi því að menntun geti haft úrslitaáhrif á það hvernig 

líf fólks verður. Þetta á ekki hvað síst við í þeim löndum sem eru að einhverju leyti á 

eftirbátar hins vestræna heims, hvað varðar efnahag og lífsgæði. Hugmyndina að þessu 

verkefni fékk ég strax á fyrstu önn minni við Menntavísindasvið og hefur hún verið að 

mótast og þróast síðan þá. Í gegnum það nám sem ég hef stundað við Háskóla Íslands hef 

ég fengið að kynnast Montessori og Freire og vakti það áhuga minn á því hvernig menntun 

væri háttað í hjá UNICEF. Hjálpaði Gunnlaugur Sigurðsson, leiðbeinandi minn, mér við að 

móta rannsóknarspurninguna og einnig við skrifin á þessari ritgerð. Kann ég honum bestu 

þakkir fyrir þá hjálp. Einnig vil ég þakka foreldrum mínum, Helgu og Sigtryggi, fyrir 

yfirlestur og hvatningu þá sem ég hef fengið. Þá á Ana C. Geppert, þakkir skildar fyrir þá 

þolinmæði sem hún hefur sýnt mér og þann stuðning sem hún hefur sannarlega veitt.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt 

hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, _13_._____maí____ 2013 

 

______Karl Sigtryggsson________  

 



 bls. 6 

1 Inngangur  

Að lesa verk Paulo Freire og Maríu Montessori án þess að verða fyrir sterkum áhrifum af 

þeim væri einkennilegt. Verk þeirra og hugmyndir eru þeirrar gerðar að enginn ætti að vera 

ósnortinn sem hefur kynnt sér þau. Það væri því slæmt ef þau týndust í rekkum bókasafna 

og lægju þar ólesin og söfnuðu ryki.  

Bæði ætluðu verkum sínum meira hlutverk en svo, ætluðu sér að reyna að koma af stað 

breytingum, breytingum á viðhorfum, breytingum á framferði við minnihlutahópa, 

breytingum á því hvernig væri staðið að menntun og breytingum á forsendum menntunar.  

Hér verður ekki farið yfir það hvaða áhrif Freire og Montessori hafa haft á íslenskt 

skólakerfi, eða hvernig hugmyndir þeirra gætu breytt því til hins betra. Í raun munu verk 

þeirra og hugmyndarfræði ekki vera tengd við hið íslenska skólakerfi eða Ísland yfir höfuð. 

Þess í stað verður hugmyndum þeirra um kennslu- og uppeldisfræði gerð skil og bornar 

saman við þær hugmyndir sem útlistaðar eru í handbók UNICEF um Barnvænt skólastarf. 

Að því loknu verður leitast við að svara þeirri spurningu; hvort hægt sé að ganga inn í 

skólastarf hjá UNICEF á hugmyndafræðilegum forsendum þeirra Freire og/eða 

Montessori? 

 



 bls. 7 

2 Lífshlaup Paulo Freire  

Óhætt er að segja að áhrifa Paulo Freire gæti á menntastörf víða um heim.. Hann hefur 

verið settur á stall með mörgum af fremstu menntahugsuðum síðustu aldar. Paulo Freire er 

fæddur árið 1921, í Recife, Brasilíu, þar sem hann lifði æskuár sín í sárri fátækt og hungri 

meðal hungraðra og fátækra og átti það eftir að móta hann sem manneskju og fræðimann 

alla ævi hans síðan (Bentley, 1999; Freire Institute, "e.d.").  

Freire hóf kennsluferil sinn sem málfræðikennari með námi sínu í framhaldsskóla. 

Kennsla hans þar einkenndist þá þegar af því sem síðar urðu kenningar hans og hann varð 

heimsþekktur fyrir og verður vikið að síðar (Bentley, 1999). Að loknum framhaldsskóla 

gekk Freire í háskólann í Recife þar var hans lagði stund á lögfræði sem aðalfag en sótti 

einnig námskeið í heimspeki, fyrirbærafræðum og sálarfræði tengdri tungumálinu. Aldrei 

starfaði hann þó sem lögfræðingur  heldur  sem móðurmálskennari í grunnskóla 

(Continuum Books, 2010). Tuttugu og þriggja ára gamall giftist Freire fyrri konu sinni, 

Elza Maia Costa de Oliveira, samstarfsmanni sínum í grunnskólanum. Þau eignuðust 

saman 5 börn og þrjú þeirra urðu kennarar. Sagan segir að Elza hafi haft mikil áhrif á 

Freire og hvatt hann til þess að halda áfram að þróa hugmyndir sínar og átt þátt í og hjálpað 

honum að mynda þær byltingakenndu kenningar sem hann varð þekktur fyrir (Bentley, 

1999). 

Árið 1946 var Freire valinn til þess að gegna embætti stjórnanda mennta-, menningar- 

og félagsmálaráðuneytisins í Pernambucoríkis í Brasilíu en þar er  Recife höfuðborg. Á 

þessum árum byrjar Freire að hrinda í framkvæmd áformum um lestrarkennslu á meðal 

ólæsra fátæklinga í anda óhefðbundinnar frelsunarguðfræði
1
 með það að fyrsta markmiði 

að þeir gætu tekið þátt í komandi forsetakosningum en þátttaka í þeim var háð því skilyrði 

að vera læs. 1962 er Freire valinn til að gegna hlutverki forstöðumans í deild háskólans í 

Recife sem vann við að auka veg menningar í lífi alþýðunnar. Þarna fékk Freire í fyrsta 

                                                      

 

 

 

1
 Non-orthodox liberal theology  
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skipti tækifæri til þess að beita kenningum sínum í einhverjum mæli þegar 300 

sykurbændum var kennt að lesa og skrifa á aðeins 45 dögum. Þetta varð seinna til þess að 

Brasilíska ríkið gaf leyfi til átaks um allt land til þess að kenna lestur og skrift. Það tók hins 

vegar enda árið 1964 þegar herinn rændi völdum og Freire var fangelsaður í 70 daga og 

síðan rekinn úr landi fyrir föðurlandssvik. Freire dvaldi í útlegð í Bólivíu um stutt skeið en 

flutti síðan til Chile þar sem hann starfaði með kristilegum demókrötum sem stóðu fyrir 

hreyfingu sem barðist fyrir breytingum á högum bænda
2
. Hann starfaði einnig í Matvæla- 

og landbúnaðarstofnun Sameinuðu þjóðanna. 1967 gaf hann út sína fyrstu bók; Menntun 

sem ástundun frelsis (Education as the Practice of Freedome), og 1968 kemur 

Kennslufræði hinna kúguðu (Pedagogy of the Oppressed) út. Sú bók hans er líklegast sú 

þekktasta af þeim ritum sem hann gaf út. Hún var upphaflega gefin út á portúgölsku en var 

þýdd á ensku og spænsku árið 1970 sem bar hróður hennar ennþá víðar (Continuum 

Books, 2010). 

Árið 1969 var Freire boðin prófessorsstaða hjá Harvard háskóla þar sem hann dvaldi í 

eitt ár. Eftir það fór hann til Sviss þar sem hann starfaði sem sérstakur menntaráðgjafi fyrir 

World Council of Churches ásamt því að vera ráðgjafi um endurskipulagningu menntunar í 

fyrrum nýlendum Portúgala, einkum Mósambík og Gínea Bissá. Freire flutti aftur til 

Brasilíu, eftir 15 ára útlegð, árið 1980, gekk til liðs við Verkamannaflokkinn í Sao Paulo 

og starfaði fyrir hann sem yfirmaður verkefnis flokksins til að auka læsi meðal fullorðinna 

á árunum 1980 - 1986. Þegar flokkurinn vann borgarstjórnarkosningarnar 1988 var Freire 

skipaður yfirmaður menntamála í Sao Paulo. Paulo Freire lést árið 1997 og hafði þá hlotið 

fjölda viðurkenninga og verðlauna fyrir framlag sitt til menntamála og var virtur og dáður 

meðal samferðamanna sinna (Continuum Books, 2010; Bentley, 1999). 
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 Christian Democratic Agrarian Reform Movement 
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3 Grundvöllur kenninga Freire 

Þeir sem þekkja til Paulo Freire og heyra nafn hans nefnt hugsa vafalaust um róttækan 

mann með byltingarkenndar kenningar um kennslufræði og menntamál. Það er sannarlega 

með réttu. Hugmyndir hans voru og eru enn þann dag í dag byltingarkenndar og eiga erindi 

við alla þá sem ætla að leggja fyrir sig að mennta aðra. Kenningar Freire er sprottnar upp 

úr hans eigin reynslu af fátækt, hungri, skorti á menntun og því að vera fastur í 

stéttaskiptingu eigin samfélags. Þær vaxa upp úr þeirri reynslu sem hann hefur af því að 

lifa á meðal þeirra kúguðu og sjá hvernig líf þeirra er. Bók sína Kennslufræði hinna kúguðu 

(KHK) skrifaði hann í útlegð sinni frá Brasilíu og byggði hana á þeim rannsóknum sem 

hann hafði gert áður en hann var gerður útlægur. Þessi bók verður lögð til grundvallar 

lýsingar þeirrar sem verður gerð á kenningum hans í þessari ritgerð.  

KHK er skrifuð fyrir þá sem hafa áhuga á því að breyta heiminum, hún er ekki skrifuð 

sem fræðilegt rit til að glugga í, skilja og leggja frá sér. Freire var greinilega mjög 

umhugað um þá sem minna mega sín og vildi með bókinni stuðla að varanlegum 

breytingum á högum þeirra. Ef setja ætti kenningar Freire í Kennslufræði hinna kúguðu í 

örstuttan texta þá yrði hann eitthvað á þessa leið: Ekki er nóg að leiða fólk til breytinga, 

fólkið sjálft verður að vera hluti og meðvitaður þátttakandi í breytingunni. Fólkið verður 

vera þátttakandi í því að búa til þá kennslufræði sem mun að lokum kenna því að lesa og 

skilja heiminn til þess að það geti sjálft tekið sér fyrir hendur að breyta honum. Þetta er 

yfirleitt kallað Gagnrýnin kennslufræði
3
 Freire er umhugað um fólk og það óréttlæti sem 

það má oft þola, óréttlæti sem að hans áliti er hægt að uppræta. Snemma í fyrsta kafla 

bókarinnar eru kynnt til sögunnar hugtökin manneskjun og afmanneskjun
4
. Þau eru 

lykilhugtök í kenningum Freire, þar sem þau fela í sér  sjálft markmiðið í gagnrýnu 

                                                      

 

 

 

3
 Á ensku: Critical Pedagogy 

4
 Portúgalska: Humanização; að gera einhvern manneskjulegri, að meiri manneskju. Desumanização: 

andstæðan við það.  
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kennslufræðinni: Að gera einstaklingin að manneskjulegri og koma í veg fyrir að hún sé 

gerð ómanneskjulegri, að mannlegir eiginleikar hennar séu teknir frá henni og hún 

hlutgerð. Freire leggur mikið upp úr því að sú breyting sem komið er á verði varanleg en 

ekki einungis stutt umbótatímabil. Það verði aðeins gert með því að þeir sem kúgaðir eru 

frelsi sig og kúgara sína, án þess að verða að kúgurum sjálfir. Aðeins þeir kúguðu geti gert 

þetta. Þeir sem kúga séu hvorki færir um að frelsa sig né þá sem þeir kúga. Freire talar 

einnig um þá frelsun sem verður að koma frá þeim kúguðu og einhverjum sem sýnir þeim 

sanna samstöðu, einhverjum sem eru reiðubúnir að berjast með þeim en ekki einungis fyrir 

þá. Þannig geti þeir endurheimt mannlega eiginleika sína, orðið aftur að manneskjum. 

Manneskjun eigi sér stað (Freire, Pedagogy of the Oppressed, 1993, bls. 26-27). Það er því 

óhætt að segja að markmið Freire sé fyrst og fremst að ná fram þessari manneskjun, bæði 

hjá þeim sem kúgar og þeim kúgaða. Segja má að rauði þráðurinn í ritum hans sé  

umhyggja hans fyrir fólki og hvernig bæta megi hag þess, í samstarfi við það sjálft. 

Til að frelsa manneskjuna úr ánauð verður að vekja hana til meðvitundar um í hvaða 

stöðu hún er og hvernig hún geti breytt henni. Því án þess að manneskjan skilji í hver staða 

hennar er, er ólíklegt að henni takist að brjótast út úr henni. Þar sem hún trúir því að 

aðstæður hennar geti ekki verið öðruvísi, þá trúir hún því að allt sé eins og það eigi að vera, 

því þannig hafi það alltaf verið (Freire, Pedagogy of the Oppressed, 1993, bls. 43-47).  

Freire segir að leiðin til að frelsa manneskjuna undan oki kúgarans liggi í gegnum 

kennslufræði sem manneskjan taki sjálf þátt í að móta og sé leidd af einhverjum sem sé 

hluti af byltingunni. Ekki með áróðri  ætluðum til þess að sannfæra fólkið hvernig í pottinn 

er búið, hvernig aðstæðurnar séu (Pedagogy of the Opressed, bls. 49-50). 

  

 

3.1 Kennslufræði Freire 

Freire tekur mjög einarða afstöðu gegn því formi kennslu sem hann kallar bankakennslu
5
 

þar sem kennarinn er yfirvaldið og uppfræðir nemandann, kennarinn sé sá sem veit en 

                                                      

 

 

 

5
 Banking education 
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nemandinn sá sem ekkert veit. Nemandinn tekur af hlutleysi við upplýsingum frá 

kennaranum eins og gjaldkeri í banka, þar sem kennarinn ræður því hvað hann leggur inn á 

bankabók. Bankabók sem nemandinn geti svo tekið út af þegar hann þarf á því að halda. 

Kennarinn ræður hvaða upplýsingar nemandinn fær og hvernig þessar upplýsingar fara inn 

í huga nemandans. Freire heldur því fram að með þessu móti eigi lærdómur sér aldrei stað, 

heldur aðeins minnisæfingar sem risti grunnt og skili litlu. Nema að því leyti að nemandinn 

getur þulið upp einhvern texta en skilningurinn sé lítill sem enginn. Það sem meira er, í 

þessu fyrirkomulagi eru nemendur hlutgerðir og hafi í raun ekki sjálfstæðar skoðanir eða 

getuna til þess að geta myndað sér þær. Þetta geti orðið verkfæri í höndum þeirra sem vilji 

kúga þá, þar sem þeir muni aldrei læra að temja sér að hugsa á gagnrýnin hátt um umhverfi 

sitt, stöðu og annað sem viðkemur lífi þeirra. Þannig sé menntunin notuð gegn þeim en 

ekki til þess að gera þá að meiri manneskjum (Freire, Pedagogy of the Oppressed, 1993, 

bls. 55-61; Freire, The Politics of Education, 1985, bls. 21). 

Freire leggur til að hugsa verði samband kennara og nemenda upp á nýtt sem og alla þá 

kennslufræði sem liggur að baki. Að hætta verði að hugsa um nemendur sem tóm ker sem  

hægt sé að fylla á vélrænan hátt (Freire, Pedagogy of the Oppressed, bls. 60).  Þess í stað 

verði unnið að gagnvirku sambandi þar sem kennarinn kennir nemendum og nemendur 

kenna kennaranum. Freire leggur því til  lausnamiðaða þrautakennslu,
6
 sem hluta af 

frelsandi menntastefnu. Sú hugmyndafræði sé ekki aðeins frásögn staðreynda heldur sé hún 

vitsmunaleg samræða. Hún fari fram í gegnum samskipti kennara og nemenda þar sem hún 

sé alltaf á vitsmunalegum forsendum en ekki þeim forsendum að nemendur viti ekkert og 

sé hollast hlusta, heldur verði þeir meðvitaðir þátttakendur í ferlinu. Þetta gerist í gegnum 

samtal; íhugun og aðgerðir; praxis
7
, þar sem nemendurnir verða meðrannsakendur 

kennarans og kennarinn verður meðrannsakandi nemendanna. Þannig rannsaki kennari og 

nemandi saman það efni sem fyrir liggur hverju sinni. Í stað þess að vera auðsveipir 

hlustendur, verða nemendur meðvitaðir, gagnrýnir þátttakendur og öðlast það sem Freire 

                                                      

 

 

 

6
 Proplem-posing education 

7
 Freire notaði orðið Praxis til þess að lýsa því þegar fólk öðlaðist meðvitund um umhverfi sitt og færi í 

framhaldi að reyna að hafa áhrif á það. Setti meðvitund sína í framkvæmd.  
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kallar conscientização
8
 (Freire, Pedagogy of the Oppressed, 1993, bls. 17, 61-67). Með því 

verði nemendur, í samfélagi við kennara, færir um að sjá það óréttlæti og ójafnvægi sem 

ríkir í því þjóðfélagi sem þeir lifa í. 

Freire leggur til að hlutverk kennarans sé að leggja til námsefni sem taki á 

vandamálum sem séu í takt við þá tilveru sem nemendur hans búa í. Þannig hjálpar hann 

nemendum sínum að komast á það stig að sjá og skilja veruleika sinn á gagnrýnni hátt en 

áður. Þetta sé í andstöðu við hlutverk kennara sem þjónar bankamenntastefnu þar sem 

reynt er að fylla nemendur af fróðleik líkt þeir væru ílát. Þar sem þeir kennarar séu aðeins 

að segja nemendum sínum frá því sem hann hefur lesið og oft á tíðum misskilið og síðan 

skuli nemendur leggja það á minnið (Freire, The Politics of Education, 1985, bls. 23).  

Þannig leggur Freire til að með því að leiða nemendur inn í heimspekilega hugsun og 

samræður um þá veröld sem þeir lifa í, megi leysa þau vandamál sem þeir standa frammi 

fyrir. Búi kennarar til það umhverfi sem nauðsynlegt er til þess að raunveruleg menntun 

eigi sér stað.  

Að mati Freire verða að vera ákveðnar forsendur til þess að menntun geti átt sér stað í 

gegnum þetta form frelsandi samræðu. Fyrst verði þeir, sem ræðast við að bera í brjósti 

djúpa ást hver til annars og til þess heims sem þeir búa í. Slík ást sé forsenda samræðu og 

án hennar sé ekki hægt að skilja heiminn. Þar næst verður að vera til staðar auðmýkt, því 

án hennar muni hrokinn spilla samræðunni þar sem einn hefur sig yfir annan. Seinna talar 

Freire um að sterk trú á mannkynið sé nauðsynleg og trúin á að maðurinn geti skapað og 

endurskapað heiminn, sé forsenda manneskjunar. Þetta þrennt gegni því hlutverki að skapa 

það andrúmsloft sem nauðsynlegt sé til þess að samræða geti átt sér stað og hún skili því 

sem vonast sé til af henni. Freire talar um að von sé einnig nauðsynleg forsenda samræðu, 

því hún sé sá drifkraftur sem þarf að liggja að baki. Þeir vonlausu séu þeir sem séu búnir að 

missa allan drifkraft úr lífi sínu. Að lokum skrifar Freire að til þess að raunverulegar 

samræða geti átt sér stað þurfi þeir sem taki þátt í þeim að gera það með gagnrýna hugsun 
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að leiðarljósi. Hún sé skilyrði þess að samræðan haldist á því plani sem nauðsynlegt sé til 

þess að raunveruleg upplýsing náist. Til þess að raunveruleg menntun eigi sér stað (Freire, 

Pedagogy of the Oppressed, 1993, bls. 70-73). 

Freire taldi einnig mikilvægt að hlátur væri hluti af allri kennslu, það væri nauðsynlegt 

að hlægja með nemendum, þrátt fyrir alla þá fátækt, kúgun og örbirgð sem væri til staðar. 

Freire lýsti kennslfræði sinni eitt sem „hamingjulegri óhefðbundinni kennslufræði … hún 

verður kennslufræði hláturs, spurnar, forvitni …“ Freire sagði einnig: „Það er nauðsynlegt 

að hlægja með fólkinu því ef við gerum það ekki, getum við ekki lært af fólkinu og ef við 

getum ekki lært af fólkinu, getum við ekki kennt því.“ Hlátur minnkaði bilið milli kennarans 

og nemandans, með því að hlægja saman hverfi skilin sem aðgreini þá (Lewis, 2010, bls. 

635-636). 

Paulo Freire var á undan sinni samtíð í kennslufræði og alþýðumenntun þó sérstaklega. 

Kenningar hans eiga meiri samhljóm með þeim kenningum sem þykja nútímalegar í dag og 

boða að nemendur verði virkari þátttakendur í eigin námi, og sjálfráðari. Í því skyni að  

auka sjálfstæði þeirra og hæfileika til þess að vera þátttakendur í eigin þjóðfélagi og hafa 

áhrif á það. Hann þróaði kenningar sínar fyrir samfélög og samfélagskima sem kalla má 

„vanþróuð“ en kenningar hans hafa reynst fyrirboði og innblástur í kennslufræði og 

menntapólitík þróaðri samfélaga nútímans. 

Þótt Freire hafi í Pedagogy of the Oppressed  haft í huga fullorðna nemendur þá nýta 

skólamenn sér kenningar hans í almennu skólastarfi víða um heiminn. Grunnurinn í 

kenningum hans er að virðing, ást, trú og auðmýkt gagnvart samferðarfólki. Það sama og 

einkenndi persónuleika hans og ævistarf.  
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4 Maria Montessori, líf og starf 

Maria Montessori á það sameiginlegt með Paulo Freire að hafa haft mikil áhrif á 

fjöldamarga sem koma að kennslu og menntun barna víða í veröldinni, sérstaklega yngri 

barna, og að vera langt á undan sinni samtíð í þeim efnum. Kenningar hennar voru þó, ólíkt 

Freire, sem var sérstaklega umhugað kenningar tengdar menntunn fullorðninna, að mestu 

leyti tengdar kennslu barna.  

Montessori var fædd í ágúst 1870 í Chiaravalle, Ítalíu. Hún er fædd inn í sæmilega vel 

efnaða fjölskyldu og þar sem faðir hennar var fjármálastjóri hjá ríkisreknu fyrirtæki og 

móðir hennar vel menntuð og mikil bókmenntamanneskja, sem ekki var algengt hjá konum 

þess tíma. Montessori var frá unga aldri sólgin í fróðleik og mikill námshestur. Snemma í 

barnæsku hennar fluttist fjölskyldan til Rómar, borgar sem þekkt var fyrir sín mörgu bóka- 

og listasöfn og góða skóla. Montessori sýndi strax það frumkvæði sem átti eftir að lita líf 

hennar með því að skrá sig þrettán ára í nám í verkfræði, foreldrum hennar til ama, þar sem 

það var ekki algengt að stúlkur létu sig slíka menntun skipta máli. Hún hætti þó eftir stutta 

veru þar og hugðist skrá sig í nám í læknisfræði, einnig gegn vilja föðurs síns. Hún sótti 

um en komst ekki inn, hún lét það þó ekki stöðva sig og fór og sótti sér þess í stað auka 

einingar í þeim grunnfögum sem þurfti til þess að verða gjaldgeng í læknisfræðina. Eftir að 

hafa gert það sótti hún aftur  um og komst inn (Montessori Australia , „e.d.“; AMS, „e.d.“). 

Montessori gekk vel í læknisfræðináminu, hún hlaut fjöldann allan af styrkjum og náði 

nánast að borga allt námið sitt með þeim ásamt því að kenna ensku í frítíma sínum. Þetta 

var henni þó ekki auðvelt, hún mætti miklum fordómum þar sem læknisfræðin var á 

þessum tíma mjög karllægt fag. Hún lét það þó ekki á sig fá heldur kláraði námið 1886 og 

varð þar með fyrsta konan til þess að ljúka prófi í læknisfræði á Ítalíu. Það gerði hana 

landsþekkta. Nú fékk hún sér vinnu við San Giovanni sjúkrahúsið en þaðan fór hún yfir á 

Santo Spirito spítala sem aðstoðarmanneskja við skurðaðgerðir. Því starfi fylgdi að hlúa að 

fátækum og þá sérstaklega börnum þeirra. Var umtalað hvernig hún, sem læknir, hlúði að 

sjúklingum sínum; með sérstakri natni, spurði þá alltaf hvort þeim væri nógu hlýtt og hvort 

þeir hefðu fengið nóg að borða, ásamt því að sinna veikindum þeirra (Montessori 

Australia, "e.d."). 

Árið 1897 bauð hún fram aðstoð sína við geðrannsóknir við háskólann í Róm. Því boði 

var tekið og í því starfi fór hún milli vistheimila fyrir fólk með geðraskanir til þess að leita 
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að tilvonandi sjúklingum til meðferðar. Þar kom hún eitt sinn inn á vistheimili fyrir börn og 

hitti þar fyrir hjúkrunarfræðing sem sagði henni frá því með viðbjóði hvernig börnin léku 

sér að matarafgöngum sem féllu á gólfið að lokinni máltíð. Montessori sá að ástandið var 

óviðunandi á þessu heimili. Þar vantaði allt til þess að stuðla að þroska barnanna, 

sérstaklega  hreyfigetu þeirra og annarra eiginleika sem krefjast líkamlegrar þjálfunar. Hún 

áttaði sig á því að aðbúnaðurinn í vistarverum barnanna ynni beinlínis gegn þroska þeirra. 

Þetta átti síðar eftir að verða kveikjan að þeim hugmyndum sem Montessori varð síðan 

þeimsþekkt fyrir (Montessori Australia, "e.d.").  

 „Á þessum tíma byrjaði Montessori að móta hugmyndir sínar um að vandamál 

barna – hvort sem það kallaðist fötlun, hegðunarvandamál, tregða til náms eða 

annað – stöfuðu ekki endilega af vangetu þessara einstaklinga sem slíkra heldur 

væru þetta frekar félagsleg vandamál; rætur vandans lægju oft frekar í 

umhverfinu en hjá einstaklingunum.“ (Ólafur P. Jónsson, Skóli - heimili eða 

hús eða "hvað er auður og afl og hús, ef ekkert blóm vex í þinni krús", 2011, 

bls. 5).  

Montessori kynntist á þessum tíma Guisseppe Montesano, manni sem átti síðar eftir að 

verða ástmaður og samstarfsmaður hennar og átti með henni, hennar eina barn.  

Montessori hóf nú að lesa sér til um börn sem áttu við geðræn vandamál að stríða af 

einhverju tagi. Hún las meðal annars verk Jean-Marc Itard og Edouard Séguin um efnið en 

auk þess fékk hún áhuga á kennslufræði og las í Háskóla Rómarborgar verk eftir meðal 

annarra Rousseau, Pestalozzi og Froebel. Áttu þessir fræðimenn eftir að hafa mikil áhrif á 

hana og hjálpa henni að móta kenningar sínar og kennsluaðferðir. Árið 1896 var hún ráðin 

sem meðstjórnandi í skóla sem var kallaður Orthophrenic scuola (skóli fyrir fötluð börn), 

þar sem hún vann við hlið Guisseppe. Þetta starf markaði þáttarskil í lífi hennar þar sem 

hún ákvað að velja kennslufræði fram yfir lækningar (Montessori Australia, "e.d.").  Á 

meðan hún starfaði við þennan skóla fæddi hún son sinn, Mario. Hún ákvað í samráði við 

Guisseppi að hann skyldi sendur í fóstur og þau skyldu halda leyndu því sem hefði gerst á 

milli þeirra, lofuðu hvort öðru hreinlífi það sem eftir væri ævinnar en Guisseppe stóð ekki 

við það heit heldur felldi hug til annarrar konu og giftist henni. Það varð til þess að 

Montessori treysti sér ekki til að starfa lengur við hlið hans (Flaherty, "e.d.") eftir að hafa 

yfirgefið Orthophernic school sökkti Montessori sér niður í lestur á menntaheimspeki og 

mannfræði á meðan hún hélt fyrirlestra og kenndi við kennslufræðideild háskólans í Róm.  
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Síðar settu eigendur húsaþyrpinga í San Lorenzo hverfinu sig í samband við 

Montessori. Þessir menn höfðu nýlega fest kaup á hálfköruðum íbúðum sem þeir höfðu 

skipt niður og farið að leigja fátækum verkamannafjölskyldum. Þeir báðu hana að koma 

með einhver úrræði fyrir börnin til þess að koma í veg fyrir að börnin eyðilegðu byggingar 

á svæðinu. Montessori nýtti tækifærið til þess að stofna skóla fyrir börnin, skóla sem 

kallaður var „Casa dei Bambini“ sem gæti útlagst sem Heimili barnanna
9
. Tók hún með 

sér sumt af því kennsluefni og þeim hugmyndum sem hún hafði unnið að við Orthophernic 

shool. Hugmyndin var sú að skólinn yrði börnunum það sem heimili þeirra gæti ekki verið 

þeim í þessu hverfi sem var eitt af verri fátækrahverfum Rómaborgar. Skólinn skyldi verða 

mótvægi við það samfélag sem börnin lifðu í, mótvægi við fátæktina, eymdina og 

vanræksluna. Um haustið 1908 var búið að stofna 5 samskonar skóla, fjóra í Róm og einn í 

Mílanó (Ólafur P. Jónsson, 2011 bls. 7; Montessori Australia , "e.d."). 

Árið 1909 gaf Montessori út sína fyrstu bók á Ítalíu sem seinna var þýdd yfir á ensku 

árið 1912 og hlaut nafnið Montessori aðferðin
10

 og náði hún öðru sæti á lista yfir mest 

seldu bækur í flokki annarra verka en skáldsagna í Bandaríkjunum. Bókin hefur nú verið 

þýdd á yfir á þriðja tug tungumála og haft áfhrif á menntastarf víða um heim. Í kjölfar 

dauða móður sinnar, sem hafði mikil áhrif á hana,  tók Montessori drenginn, Mario, aftur 

til sín. Átti hann síðar eftir að gegna veigamiklu hlutverki í starfi móður sinnar og að halda 

því áfram eftir hennar dag (Montessori Australia, "e.d.").  

Í kjölfar bókaútgáfunar varð hröð þróun fræðimannsferils Montessori. Stofnuð voru 

ýmiskonar félög, þjálfunarbúðir og skólar í kringum kenningar hennar. Hún ferðaðist til 

Norður Ameríku og Evrópu til þess að halda fyrirlestra og málstofur um kenningar sínar. 

Hún ákvað að helga sig algjörlega þessum kenningum og þróun þeirra, en 

stjórnmálaástandið í Evrópu í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar átti þó eftir að setja strik í 

reikninginn hvað varðaði útbreiðslu kenninga hennar. Hún flutti til Barcelóna á Spáni og 

vildi setja þar upp varanlega miðstöð þar sem hægt væri að vinna að áframhaldandi þróun 
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kenninga hennar. Þessar fyrirætlanir hennar stöðvuðust vegna uppgangs fasisma í Evrópu, 

til að mynda voru bækur hennar brenndar á báli í Þýskalandi og á Ítalíu Mussolinis vildu 

yfirvöld þvinga skóla hennar til þess að taka í notkun menntakenningar fasismans. Hún 

neitaði þeim um þessar breytingar og var skólum hennar lokað í kjölfarið. Á Spáni braust 

út borgarastyrjöld með þeim afleiðingum að hún þurfti að flýja til Hollands. Árið 1939 fór 

hún þaðan með syni sínum til Indlands þar sem þau eyddu næstu 7 árum vegna 

heimstyrjaldarinnar seinni. Var Montessori sett í farbann vegna þeirra deilna, sem spruttu í 

kjölfar styrjaldarinnar, á milli Ítalíu og Bretlands. Á Indlandi þjálfuðu hún og Mario saman 

yfir þúsund kennara (Montessori Australia, "e.d."; AMS, "e.d." ). 

Þegar stríðinu lauk fékk Montessori að yfirgefa Indland og fór þá aftur með syni sínum 

til Hollands, þar voru þau sameinuðust barnabörnum hennar og fjölskyldu. Á þessum tíma 

var Montessori orðin heimsþekkt, hún hlaut sína fyrstu tilnefningu, af þremur, til 

Nóbelsverðlauna árið 1949 og var fengin til þess að ávarpa þing Menntunar og friðar
11

, hjá 

UNESCO. Montessori lést síðan á heimili sonars síns árið 1952 og ánafnaði honum arfleifð 

sína (Montessori Australia, "e.d.").  

Montessori var frumkvöðull, kvenréttindafrömuður, fræðimaður og kennari. Hún 

skilur eftir sig mikla arfleifð á sviði menntamála. Þúsundir skóla hafa verið stofnaðir í 

hennar nafni víðsvegar um heimin og hafa að leiðaljósi þær rannsóknir sem Montessori 

gerði á Heimili barnanna, starf hennar mun vafalaust halda áfram að hafa áhrif á það fólk 

sem vinnur við menntun barna.  

4.1 Montessori, kenningar, hugmyndir og aðferðir 

Það vert að hafa í huga þegar Montessori aðferðin er skoðuð er að hún er upphaflega 

mótuð með börn í huga sem liðu fyrir fátækt og afskiptaleysi foreldra. Á Heimili barnanna 

hófst, eins og áður sagði, mótun kenninga hennar (Montessori, The Montessori Method, 

1971).  

Kenningar Montessori eru fræðilega vel grundaðar og taka á hverju einasta smáatriði 

sem hugsast getur í námi barnanna. Námsumhverfi þeirra, innan sem utan skólans, 
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hlutverki kennarans, kennslugögnum og samskiptum við foreldra. Þetta sést best á því hve 

ítarleg og gagnger bók hennar, Montessori aðferðin, er, en sú bók er skrifuð eftir athuganir 

hennar í Heimili barnanna, í fátækrahverfinu San Lorenzo í Róm. Uppeldis- og 

kennsluaðferðir hennar eru í grunninn allt í senn mannfræðilegar, sálfræðilegar, 

læknisfræðilegar og heimspekilegar. Leiða má líkum að því að ástæða þess sé hinn breiði 

menntunargrunnur hennar. Montessori vildi að tilgangur menntunar væri að mennta 

einstakling til frelsis frá kúgun og einræði. Samkvæmt henni er barnæskan fyrsti hluti af 

fullorðinsárunum, í raun uppbygging hins fullorðna (Lubienski, 1999, bls. 9). Þarna á hún 

við mikilvægi fyrstu uppvaxtarára manneskjunnar og þau áhrif sem þau hafa á 

einstaklinginn, allt hans líf. Montessori trúði því að ef rétt skilyrði væru gefin barninu til 

þess að þroska jákvæða eiginleika sína og viðhorf, gæti það í framtíðinni betrumbætt 

samfélag fullorðinna. Að barn sem fengi að þroska hæfileika sína í frelsi og laust við 

kúgun myndi ekki seinna vilja lifa í kúguðu samfélagi (Lubienski, 1999, bls. 9-10). 

Aðferðir Montessori snúast fyrst og fremst um að búa svo um hnútana að 

einstaklingurinn læri af umhverfi sínu þær athafnir sem hann þarfnast í hinu daglega lífi og 

að þessar athafnir leiði til þess að frelsa einstaklinginn. Montessori hafnaði, líkt og Freire, 

að vera með kennsluefni sem væri lagt fyrir krakkana og þeim síðan gefin svörin við þeim 

spurningum sem gætu vaknað, heldur væri þeim hjálpað við leitina að svari. Hún hafnaði 

því sem Freire kallaði „bankakennslu“ eða innlagnarkennslu. Hún vildi að börnin lærðu 

sjálf, að þau væru sjálfstæðir leitendur svara og sjálfstæð í lærdómi sínum. „Enginn getur 

verið frjáls án sjálfstæðis“
12

 (Kramer, 1976, bls. 119). 

Segja má að kenningar Montessori byggist að nokkru leyti á því að allt í umhverfi 

barnanna eigi að vekja hjá þeim þorstann til þess að læra. Hvort sem það eru húsgögnin, 

húsið eða kennarinn. Þannig segir hún í bók sinni að það fyrsta sem hún vildi breyta í 

kennslustofunni hafi verið að taka burtu tiltekin húsgögn, svo sem niðurnegld borð og stóla 

og húsgögn sem voru þung og ill meðfærileg. Lét hún smíða fyrir sig húsgögn sem hæfðu 

þeim börnum sérstaklega sem stunduðu nám á Heimili barnanna. Þetta gerði hún meðal 
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annars til þess að þroska hæfni barnanna til þess að umgangast sitt nánasta umhverfi á þann 

hátt að þau gætu þjálfað allar þær fínhreyfingar sem til þurfti. Að þunglamaleg og jafnvel 

óbifanleg húsgögn og aðrir innanstokksmunir hindruðu ekki að þau fengju tilfinningu fyrir 

eiginn krafti og þeim áhrifum sem þau gætu haft á umhverfið með hreyfingum sínum. Hún 

sagði að þetta myndi hjálpa þeim að þroska hreyfingar sínar svo vel að það myndi fylgja 

þeim fram á fullorðinsárin. Athuganir hennar gáfu til kynna að börnin, þótt ung væru, 

hefðu mun betri stjórn á hreyfingum sínum en áður hefði verið talið (Montessori, Dr. 

Montessori's Own Handbook, 1965, bls. 37-40; Montessori, The Montessori Method, 

1971, bls. 80-85). 

Montessori lagði mikið upp úr því að leikföng barnanna væru um leið kennslugögn 

kennaranna, að þau höfðuðu til barnanna og hjálpuðu þeim að þroskast. Hún leyfði 

börnunum að leika sér með leikföng sem mátti sjá á venjulegum heimilum, til dæmis 

dúkkur, bolta og dúkkuvagna. Hún komst að því sér til undrunar að að börnin sýndu 

þessum leikfögnum miklu minni áhuga en þeim leikfögnum sem hún hafði sjálf smíðað og 

notaði sem kennslustæki (Kramer, 1976). Í Montessori‘s Own Handbook lýsir hún þeim 

leikföngum sem hún smíðaði og notaði í kennslu . Þar má meðal annars finna kennslutæki 

til þess að kenna börnum að mæla þyngd hluta, lengd, breidd og hljóð.  

Montessori kenndi börnunum að þrífa sitt nánasta umhverfi, ganga frá öllu sjálf, að 

reima skó sína, klæða sig sjálf og matast sjálf. Þau fengu að taka þátt í öllum þeim 

heimilisverkum sem unnin voru á Heimili barnanna (Montessori, Dr. Montessori's Own 

Handbook, 1965, bls. 43-44). Þetta var gert til þess að styrkja sjálfstæði þeirra. Þeim var 

sýnt hvernig ætti að bera sig að við framkvæmd sérhvers verkefnis. Það voru verkefni eins 

og t.d. að setja kubba eða hylki í rétt hólf, þessir kubbar voru mismunandi að lengd eða 

breidd. Einnig var verkefni að raða kubbum upp þannig að þeir mynduðu stiga, kubbum 

sem voru mismunandi að lengd, breidd og þykkt. Þeim var síðan gefið tækifæri til þess að 

æfa sig sjálf við framkvæmdina, eins lengi og þau vildu. Kennarinn skyldi ekki að grípa 

inn í nema þau bæðu um hjálp. Þau áttu sjálf að fá að átta sig á því hvernig best væri að 

bera sig að og að fá að gera misstök. Að grípa stöðugt fram í fyrir þeim kæmi í veg fyrir að 

þau næðu tökum á framkvæmdinni og þroskuðust við það (Montessori, Dr. Montessori's 

Own Handbook, 1965, bls. 66-77; Montessori, The Montessori Method, 1971, bls. 172-

173). Montessori leit svo á að hlutverk fullorðna fólksins væri líkt og hjá öðrum dýrum í 

dýraríkinu, að sýna ungviðinu hvernig gera skyldi og örva það til að gera það sjálft og læra 

þannig á þann heim sem það lifði í. Hún leit svo á að náttúran hafi gefið börnunum 
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meðfædda hvöt til að rannsaka umhverfi sitt og hafa áhrif á það með athöfnum sínum og 

öðlast þannig sjálfstæði frá þeim sem eru þeim eldri og vitrari. Þannig sé það hlutverk 

þeirra fullorðnu að leiða barnið að því sem nauðsynlegt er að læra, en gefa því tækifæri til 

þess að læra það sjálft án of mikils inngrips. Þannig væru börnin ekki rænd mikilvægu ferli 

í þroska sínum (Lubienski, 1999, bls. 14-15).  

Umhverfið utan skólastofunar skipti einnig máli. Börnin fengu að taka þátt í því að 

hreinsa arfa úr beðum og hirða lóðina sem var inni á skólasvæðinu. Þau vökvuðu, mokuðu 

og skoðuðu jörðina. Þau voru eigendur jarðarinnar. Montessori fannst merkilegt að við 

þetta  sýndu börnin ekki merki um stjórnsemi eða yfirráð yfir einhverju ákveðnu svæði, 

„… það var engin aðskilnaður á milli þess sem á og þess sem er átt“ (Ólafur P. Jónsson, 

2011, bls. 9). 

Segja má að hlutverk kennarans er miklu frekar að vera leiðbeinandi áhorfandi frekar 

en yfirvald. Að hann sé til taks til þess að leiðbeina barninu ef með þarf, til að vera því 

hvatning og hrósa því fyrir vel unnin störf. Hann komi fram við börnin af virðingu og 

nálgist það á þess eigin forsendum (Montessori, Dr. Montessori's Own Handbook, 1965, 

bls. 131-134). Kennarinn getur ekki veitt barninu þá lipurð sem það þarf til þess að ljúka 

við ákveðnar íþróttæfingar, barnið verður að fá að æfa sig sjálft til þess að fullkomna 

hreyfingar sínar og öðlast lipurðina. Þannig er í pottinn búið með alla menntun; „… því 

maðurinn er ekki sá sem hann er vegna þeirra kennara sem hann hafði, heldur vegna þess 

sem hann hefur gert“ (Montessori, The Montessori Method, 1971, bls. 172). 

Má segja að kennslufræðilegum kenningum Montessori megi skipta upp í þrjá flokka. 

- Fræðsla/menntun í hreyfingu 

o Daglegar hreyfingar: ganga, standa upp, setjast og handleika hluti 

o Að sjá um sjálfan sig: klæða sig, reima skó o.sv.fr. 

o Húsverk 

o Garðyrkja 

o Handverk; t.d. hnoða leir 

o Leikfimiæfingar 

o Rythmískar æfingar, hreyfa sig í takt við eitthvert hljóðfæri. 

- Fræðsla/menntun í skynjun, þroskun skynfæranna 

o Snerting, sjón, heyrn, lykt og bragð.  

o Kennsluefni sem stefndi að því að þroska þessi skilningarvit 

- Tungumálamenntun 
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o Orðaforði 

o Framburður 

o Lestur og skrift 

Montessori var fyrst og fremst umhugað um börnin. Hún sá með rannsóknum sínum að 

börnin voru ekki vandamálið heldur það umhverfi sem þau ólust upp í. Á Heimili 

barnanna komst hún að því að hún gat náð stórkostlegum árangri með þessi börn sem 

enginn hafði í raun trú á. Þessum árangri náði hún með því að veita þeim rétt og 

fullnægjandi umhverfi sem örvaði þau til lærdóms. Það var mikil ást og virðing sem 

einkenndi starf og kenningar Mariu Montessori. Hún bar augljóslega mikla ást til þeirra 

barna sem voru á Heimili barnanna og bar mikla virðingu fyrir þeim. Þannig kenndi hún 

þeim að bera virðingu fyrir sér og öðrum. 

Hún lagði mikið upp úr því að þeim kennsluaðferðum sem væri beitt og það nám sem 

fram færi væri til þess fallið að búa til sjálfstæða, heilbrigða og frjálsa einstaklinga. Þetta 

gerði hún með því að leyfa börnunum að læra af mistökum sínum og fá að spreyta sig aftur 

og aftur þangað til þeim fannst þau hefðu lært viðfangsefnið nægjanlega vel. Hún lagði 

einnig mikið upp úr því að skólinn væri það fyrir börnin, sem upp á skorti í samfélaginu og 

heima hjá þeim. Að hann veitti þeim það aðhald og þá umhyggju sem að þau í mörgum 

tilvikum skorti. Ekki að hann endurspeglaði samfélagið heldur bætti upp það sem skorti. 

Síðan myndi það sem þau lærðu í skólanum skila sér út í samfélagið og til foreldranna og 

foreldrarnir færu að koma fram af meiri virðingu og samfélagið færi batnandi. Þannig trúði 

Montessori að samfélag manna myndi breytast til hins betra ef hlúð væri að æsku landsins.  
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5 UNICEF 

UNICEF (United Nations Children‘s Fund)  er hluti af Sameinuðu Þjóðunum og er sú deild 

innan þeirra sem sér um og er sérstaklega ætluð til hjálpar börnum og mæðrum þeirra. Sú 

aðstoð getur verið í formi matar, menntunar, húsaskjóls, lyfja og annarra nauðsynja. 

Upphaflega er UNICEF stofnað, árið 1946, til þess að koma til móts við börn sem þjáðust 

vegna Heimstyrjaldarinnar seinni og þeim afleiðingum sem af henni hlutust. Sú hjálp var 

meðal annars í formi hjálpargagna eins og matar, fatnaðar og heilsugæslu. Upphaflega átti 

UNICEF að vera tímabundið verkefni en árið 1953 varð UNICEF hluti af SÞ. Árið 1959 er 

hluti af því sem í dag er kallað Barnasáttmáli Sameinuðu Þjóðanna samþykktur sem 

yfirlýst réttindi barna í aðildarríkjum SÞ. Árið 1989, er Barnasáttmálinn fullgiltur í öllum 

aðildarríkjum SÞ fyrir utan BNA og Sómalíu. Sáttmálinn er útskýrður frekar hér á eftir. 

Eins og áður sagði átti upphaflegt hlutverk UNICEF að veita matavælahjálp, fatnað og 

heilsugæslu. Árið 1961 er sú ákvörðun tekin að UNICEF taki einnig að sér að auka veg 

menntunar í löndum sem þurfa á aðstoð að halda. Það skuli gert með því að veita 

kennurum þjálfun, útvega kennslugögn og annað sem þarf til skólahalds (UNICEF, 2003; 

UNICEF, 2005).  

Sú hjálp sem UNICEF veitir er fyrst og fremst ætluð löndum sem í daglegu tali kallast 

vanþróuð ríki eða þróunarríki. Það eru þjóðir sem hafa annaðhvort verið búið lengi við 

fátækt og/eða lenda í náttúruhamförum, það ríkir stríðsástand eða álíka ógæfa dynur yfir 

íbúa landsins. Þó hefur UNICEF  einnig skrifstofur í vestrænt þróuðum ríkjum og þá til 

þess að safna fé og vekja meðvitund um það ástand sem ríkir í hinum ýmsu löndum þar 

sem fólk þarf á aðstoð að halda. Samtökin reyna þar að virkja fólk í að gefa fjármuni til 

kaupa á hjálpargögnum, þau hjálpargögn geta verið eins og áður sagði í formi lyfja, 

heilsugæslu, gagna til menntunar, fatnaðar eða matar.  
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Til grundvallar starfi sínu hefur UNICEF Barnasáttmála SÞ
13

 þar sem kveðið er á um 

að öll börn sem sem ekki hafi náð átján ára aldri skulu hafa þau réttindi sem þar er lýst. Þau 

réttindi eru margvísleg en fyrst og fremst eru það þau almennu réttindi sem sérhver 

manneskja ætti að fá njóta. Réttindi eins og aðgangur að drykkjarvatni, hússkjól, rétturinn 

til þess að umgangast foreldra sína, vernd gegn ofbeldi ýmiskonar, vörn gegn misskiptingu 

og réttur til menntunnar.  Eftirfarandi eru þær tvær greinar sem skilgreina réttindi barnsins 

varðandi við menntun.  

28. gr. 

1. Aðildarríki viðurkenna rétt barns til menntunar og skulu þau, til þess að réttur þessi nái 

fram að ganga stig af stigi og þannig að allir njóti sömu tækifæra, einkum:  

a) Koma á skyldu til grunnmenntunar sem allir geti notið ókeypis.  

b) Stuðla að þróun ýmiss konar framhaldsmenntunar, þar á meðal almennrar menntunar 

og starfsmenntunar, veita öllum börnum kost á að njóta hennar, og gera aðrar ráðstafanir 

sem við eiga, svo sem með því að veita ókeypis menntun og bjóða fjárhagslega aðstoð þeim 

sem hennar þurfa með.  

c) Veita öllum kost á æðri menntun eftir hæfileikum, með hverjum þeim ráðum sem við 

eiga.  

d) Sjá til þess að upplýsingar og ráðgjöf um nám og starfsval séu fyrir hendi og 

aðgengilegar öllum börnum.  

e) Gera ráðstafanir til að stuðla að reglulegri skólasókn og draga úr því að nemendur 

hverfi frá námi.  

2. Aðildarríki skulu gera allt það sem við á til að tryggja að námsaga sé haldið uppi með 

þeim hætti sem samrýmist mannlegri reisn barnsins og í samræmi við samning þennan.  

3. Aðildarríki skulu stuðla að og hvetja til alþjóðasamvinnu um menntamál, einkum í því 

skyni að leggja fram skerf til útrýmingar á vanþekkingu og ólæsi hvarvetna í heiminum, og 

greiða fyrir aðgangi að vísinda- og tækniþekkingu og nútímakennsluaðferðum. Hvað þetta 

snertir skal tekið sérstakt tillit til þarfa þróunarríkja.  
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29. gr.  

1. Aðildarríki eru sammála um að menntun barns skuli beinast að því að:  

a) Rækta eftir því sem frekast er unnt persónuleika, hæfileika og andlega og líkamlega getu 

þess.  

b) Móta með því virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi og grundvallarsjónarmiðum 

þeim er fram koma í sáttmála hinna Sameinuðu þjóða.  

c) Móta með því virðingu fyrir foreldrum þess, menningarlegri arfleifð þess, tungu og 

gildismati, þjóðernislegum gildum þess lands er það býr í og þess er það kann að vera 

upprunnið frá, og fyrir öðrum menningarháttum sem frábrugðnir eru menningu þess 

sjálfs.  

d) Undirbúa barn til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi, í anda skilnings, friðar, 

umburðarlyndis, jafnréttis karla og kvenna og vináttu milli allra þjóða, þjóðhátta-, 

þjóðernis- og trúarhópa, og fólks af frumbyggjaættum.  

e) Að móta með því virðingu fyrir náttúrulegu umhverfi mannsins.  

2. Eigi skal líta svo á að í grein þessari eða í 28. gr. sé fólgin nein íhlutun í rétt manna og 

hópa til að koma á fót og stjórna menntastofnunum, enda sé ávallt gætt þeirra 

meginreglna, sem fram koma í 1. tölul. þessarar greinar, og lágmarkskrafna sem 

ríkisvaldið kann að gera til menntunar sem slíkar stofnanir veita (greinarnar eru 

skáletraðar á vef Barnarsáttmálans) (Sameinuðu Þjóðirnar, "e.d."). 

Út frá þessum tveimur greinum ásamt sáttmálanum í heild sinni hefur UNICEF hannað 

heildrænt líkan af skóla sem er kallaður Barnvænn skóli
14

 (Wright, Mannathoko, Pasic, 

2006, kafli 2, bls. 3, 8). Til grundvallar að líkansis lét UNICEF gera fyrir sig handbók. 

Handbók þessi er árangur þriggja ára vinnu sem fram fór í New York borg árið 2006. Þar 

voru fengnir helstu sérfræðingar á sviði menntamála hjá UNICEF og öðrum stofnunum 

sem vinna með samtökunum til að vinna að gerð handbókar sem hefur að geyma grunn að 

hvernig haga skuli uppbyggingu Barnvænna skóla. Í Handbókinni eru 9 kaflar, þar sem 
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lagðar eru fram tillögur að því hvernig sé best að haga skólahaldi. Þar er einnig farið yfir 

hvaða atriði skóli þarf að uppfylla til þess að kallast Barnvænn skóli. Hér á eftir kemur 

úttekt á þeim meginatriðum sem koma fram í handbókinni. Sú úttekt verður svo ítarlegri 

þegar farið verður í samanburð á kenningum Montessori og Freire við Barnvænu skólana.  

Tilgangurinn með því að skrifa slíka handbók er að hægt sé, eftir kerfisbundnum 

leiðum, að koma skólahaldi í vanþróuðum ríkjum þannig fyrir að það mæti þeim almennu 

kröfum sem gerðar eru til skóla. Þannig sé skólinn fær um að mæta þeim 

grundvallarþörfum sem börn hafa, virði þau réttindi sem þau hafa og mæti tilteknum 

kröfum um gæði. Þar sem Barnvænn skóli beitir fyrir sig Barnasáttmálanum og þeim 

réttindum sem þar eru upptalin þá sé það augljóst að menntun sé í raun og veru ekki 

forréttindi heldur réttur barna: „Það séu ekki forréttindi sem þjóðfélagið veiti börnunum; 

heldur sé það skylda sem þjóðfélagið uppfyllir gagnvart börnunum“ (Wright, Mannathoko, 

Pasic, 2006, kafli 2, bls. 8). 

UNICEF kemur síðan á móts við þessar skólastofnanir með því að útvega þeim í 

einhverjum tilvikum fjármuni en einnig í formi kennslugagna, þjálfunar kennara og mati á 

skólastarfi. Einnig tekur UNICEF þátt í að meta umhverfið og skólabyggingar, því oft er 

ekki nóg að þjálfa upp góða kennara og útvega kennslugögn. Slæm aðstaða geti komið í 

veg að góð kennsla nái settu markmiði. Þá geti slæm aðstaða komið í veg fyrir að gagnger 

breyting verði á viðhorfum barna til skólans. Einnig geti t.d. slæm salernis aðstaða komið í 

veg fyrir að stúlkur stundi skóla. Það eru svo einnig dæmi þess að illa skipulagðara 

skólabyggingar bjóði upp á ofbeldi þar sem auðveldara sé beita því fyrir luktum dyrum. 

Þess vegna mælir handbókin með að á skólastofum séu gluggar og skólabygginar séu 

hannaðar þannig að auðvelt sé að fylgjast með því sem er í gangi innan skólabyggingar 

sem og utan hennar (Wright, Mannathoko, Pasic, 2006, kafli 3, bls. 7). 

Það er ýmislegt sem þarft er að hafa í huga þegar skoðað er hvað kemur í veg fyrir að 

nám eigi sér stað. Til að mynda geti eftirfarandi ástæður átt ríkan þátt í því; fátækt, 

þjóðerni, stéttarstaða, að tilheyra minnihlutahóp, kyn, sjúkdómar, að vera munaðarleysingi. 

Einnig geta óþjálfaðir eða illa þjálfaðir kennarar gert illt verra með vinnubrögðum sínum. 

Það að ekki séu kynskipt salernisaðstaða getur dregið úr líkum á því að stúlkur sæki skóla. 

Umhverfi skólans og byggingar hans geta ýtt undir einelti eða koma í veg fyrir að hægt sé 

að fylgjast með því á fullnægjandi hátt. Hugmyndin með Barnvænum skóla  er ekki bara að 

skólinn sé vinalegur/barnvænn heldur einnig að hann sækist eftir því að fá börn til sín. 

Skipti þá engu hvaða trú þau aðhyllast, né hvaða kyni, stétt eða þjóðflokki þau tilheyra. 
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Hlutverk hans sé að reyna veita hverjum nemanda þá menntun sem hann þarfnist án 

mismununar af einhverju tagi (Wright, Mannathoko, Pasic, 2006, kafli 2, bls. 8).  

Handbókin fer vítt yfir í úttekt sinni á skólahaldi, þar eru gefnar skýrar leiðbeiningar 

um hvernig geti verið gott að haga skólastarfi. Það er þó augljóst að þetta eru tillögur sem 

lagt er til að verði komið í framkvæmd og síðan eru oft á tíðum gefin dæmi um hvernig 

þær hafa verið framkvæmdar og hvaða raun þær hafi gefið. Þessar tillögur eru til að mynda 

um stefnumótun í skólanum, hvernig skuli staðið að samningu námsskrár, hvaða þætti þurfi 

að hafa í huga þegar kemur að húsnæði og umhverfi skólabygginga. Tillögur að því 

hvernig skuli haga og huga að menntun starfsfólks skóla og einnig hvaða mismunandi 

hlutverkum það gegni og geti þurft að gegna. Farið er yfir hvernig skólinn þjóni best 

samfélagslegu hlutverki sínu og hvernig hann geti haft jákvæð áhrif á sitt nánasta 

umhverfi, þ.e. fjölskyldur barna, börnin sjálf og það samfélag sem þau búa í. Að lokum er 

svo farið yfir það hvernig skuli standa að mati á starfi skólans og hvernig honum gangi að 

fylgja eftir settum markmiðum.  

Við samningu nýrrar námskrár þarf að huga að ýmsu, sérstaklega í ljósi þess að 

skólinn er byggður á þeim forsendum að réttindi barnsins séu í hávegum höfð. Þar af 

leiðandi þarf að taka sérstakt tillit til og gefa börnum tækifæri að á að láta í ljós álit sitt á 

þeirri námskrá sem samin er og taka þar með þátt í samningu hennar. Hún þarf einnig að 

taka mið af því samfélagi sem hún er samin fyrir. Ekki geti eitt gengið yfir allt í þessum 

efnum. Margir þurfa koma að því að semja slíka námskrá en hún ætti þó að taka mið af 

þeirri námskrá sem fyrir er í landinu. Í þeirri námskrá er yfirleitt svigrúm fyrir skóla að 

byggja sína eigin námskrá til þess að mæta þörfum nemenda sinna (Wright, Mannathoko, 

Pasic, 2006, kafli 2, bls. 10-12, kafli 6, bls. 26-28). Þannig geta skólar myndað sína eigin 

skólanámskrá út frá þeim forsendum sem gefnar eru í handbókinni, þeim gefst nokkuð 

svigrúm til þess að haga henni eftir þörfum skólans. Mælt er með því að námskráin taki 

fyrir málefni eins og  mannréttindi, réttindi barna, frið og frelsi frá ofbeldi. Hún þarf einnig 

að gera kröfur um hreinlæti innan veggja skólans, hvort sem það er hjá börnunum eða 

starfsfólki. Þá verður námskráin að taka mið að þeim uppeldislegu kröfum sem Barnvænir 

skólar gera og verða útskýrðir hér á eftir. Því telst t.d. nornagaldur ekki hluti af venjulegu 

námi, einnig má benda á að nám sem einkennist af mikill áherslu á minnisæfingar og 

utanbókalærdóm teljast ekki vera góðir kennsluhættir.  

 Það er á mörgum stöðum minnst á hverju uppeldis- og kennslufræði grundvallast og af 

hverju hún eigi að taka mið. Það er bent á framarlega í handbókinni að kennsluhættir eigi 
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að taka mið af einstaklingsmiðuð námi og skólinn skuli reyna af fremsta megni að koma í 

veg fyrir aðgreiningu að nokkru tagi. Kennsluhættir ættu síður bera keim af predikun 

heldur sækjast eftir gagnvirkni; þar sem nemendur eru þátttakendur í eigin námi og öðlist 

sjálfstæði í náminu. Kennarinn ætti að hafa á valdi sínu fjölbreyttar kennsluaðferði og vera 

sá sem auðveldar að nám geti átt sér stað, frekar en að vera brunnur fróðleiks (Wright, 

Mannathoko, Pasic, 2006, kafli 6 bls. 6,20-23). Í handbókinni er lagt til að uppeldisfræðin 

sé í öllum tilvikum miðuð við barnið og þar að auki taki hún einnig tillit til kyns 

einstaklinga. Hún eigi að miða að því að búa til sjálfstæða einstaklinga, virka þátttakendur í 

samfélaginu, sem hafi áhrif á það í gegnum lýðræðislega þátttöku (Wright, Mannathoko, 

Pasic, 2006, kafli 2, bls. 10,11). 

Handbókin leggur fram ýmsar tillögur að því hvernig kennarar skuli haga kennslu 

sinni. Mælst er til þess að kennarar temji sér kennsluhætti sem hverfist í kringum hvað sé 

nemendum fyrir bestu. Ekki sé notast við kennsluhætti sem dragi úr sköpunargleði og gefa 

til kynna að kennarinn sé einn sá sem allt veit. Gefi til kynna að aðeins sé ein rétt leið til 

þess að leysa verkefni eða krefst þess að nemendur séu undigefnir. Heldur skuli hann hafa 

á valdi sínu, eins og áður sagði, fjölbreyttar kennsluaðferði sem eru til þess fallnar að mæta 

þörfum hvers og eins. Að námið sé einstaklingsmiðað og þarfir nemendanna séu settar í 

fyrirrúm burt séð frá því hvernig þeim gengur. Kennarinn leggi sig fram við að skilja og 

setja sig í spor nemenda sinni. Einnig, ef svo ber undir, reyni að átta sig á því hvaða 

ástæður liggi að baki því, ef þeim gengur ekki nógu vel í námi (Wright, Mannathoko, 

Pasic, 2006, kafli 6, bls. 5).  

Undibúningur kennara er mismunandi eftir löndum og það fer eftir því hvaða stefnu 

stjórnvöld hafa tekið hvað varðandi menntun og þjálfun kennara. Í handbókinni (Wright, 

Mannathoko, Pasic, 2006, kafli 6, bls. 6-7) er lagt til að þjálfun kennara taki mið af þeim 

uppeldislegu markmiðum sem gefin eru til kynna í handbókinni. Það sé nauðsynlegt ef 

skóli vilji verða fullgildur Barnvænn skóli þá þurfi hvoru tveggja að þjálfa nýja kennara og 

þá sem fyrir eru með þessi uppeldislegu markmið í huga. Það sé einnig nauðsynlegt að 

stöðugt endurmat eigi sér stað í hjá kennurum og sú þjálfun sem þeir fái þróist áfram með 

símenntun. Kennarar þurfi að fá menntun í því hvernig þeir eigi að hjálpa nemendum til 

alhliða þroska. Að þeir fái þjálfun í að beita mismunandi kennsluaðferðum sem miða að 

einstaklingmiðuðu námi. Að kennara öðlist hæfni til þess að fylgja settum markmiðum í 

gegnum stutt námskeið eða vinnustofur. Þeim sé kennt að leggja upp kennslu þannig að 

hún verði gagnvirkt ferli þar sem nemendur er þátttakendur í eigin námi og öðlist sjálfstæði 
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í gegnum nám sitt. Þá er þess getið í handbókinni (Wright, Mannathoko, Pasic, 2006, kafli 

6, bls. 9) að kennurum sé hjálpað að öðlast trú á sjálfa sig og starfi sínu, þeir séu þjálfaðir í 

átt að sjálfsöryggi og starfsánægju.  

Lögð er áhersla á mikilvægi skólabygginga og hvernig skuli hátta skipulagi þeirra sem 

og umhverfi skólans. Það er þrír þættir sem handbókin leggur til að uppfylla verði til þess 

skólinn geti flokkast sem Barnvænn skóli. Þessir þættir snúa að hönnun, með næringu, 

öryggi og heilsu í huga.  Börn þurfa aðstöðu til þess að geta borðað og sé þeim ekki 

mögulegt að koma með mat í skólann, þurfa skólayfirvöld að gera ráðstafanir til þess að sjá 

þeim fyrir mat. Skólabyggingar verða að vera traustar og það á sérstaklega við þar sem 

hætta er á að náttúran láti til sína taka með t.d. veðurofsa. Einnig geti kennslustofur oft 

verið utandyra ef loftslag býður upp á það. Mikilvægt er að börn og kennarar hafi aðgang 

að hreinu drykkjarvatni og vatni til hreinlætisathafna. Þá gegna skólabyggingar stundum 

því hlutverki að veita barninu heilbrigðisþjónustu, s.s. ormahreinsun, bólusetningar og 

annað tilfallandi. Einnig er mikilvægt að börn hafi aðgengi að kynskiptum salernum. Þá 

þarf að huga að því að innviðum skólabygginga sé vel við haldið. Að húsgögn og annað sé 

við hæfi þeirra sem stunda nám, varðandi stærð og þægindi. Húsgögnin skulu vera 

færanlega í stað þess að vera gólfföst. Hver kennslustofa skal hafa til að bera þau 

kennslugögn sem til þarf, þó getur þetta bara átt við að nokkru leyti þar sem efnahagur 

samfélaga er mismunandi  (Wright, Mannathoko, Pasic, 2006, kafli 3, bls.3-5,7,12,14,18). 

Ýmislegt annað er talið upp í sambandi við skólabyggingar og framkvæmdina í kringum 

hönnun og smíði þeirra. Greinilega er að mörgu þarf að hyggja. Til dæmi gerist þess 

stundum þörf að hafa skólabyggingar þannig úr garði gerðar að hægt sé að ferðast með 

þær, þannig geti börn sem eru partur af hirðingjasamfélögum fengið þá menntun sem 

hverju barni er áskilin.  

Skólabyggingar og umhverfi þeirra þurfa einnig að vera öruggur staður fyrir börn og 

kennara. Farið er ítarlega yfir hvað hægt sé að gera til þess að ganga úr skugga um að svo 

sé. Leggur handbókin til þrjú hugtök sem séu höfð í huga til þess að gera skólann og 
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svæðin umhverfis hann örugg. Fyrirhyggja, hindrun og viðbúnaður
15

. Fyrirhyggja: 

skólayfirvöld verða að reyna að sjá fyrir það sem gæti hugsanlega komið fyrir þau börn 

sem stunda nám í skólanum. Það geta verið árstíðabundnar flensur eða eitthvað alvarlegra 

eins og malaría. Einnig gæti það verið veðurtengdar aðstæður sem gætu ógnað öryggi 

barnanna. Þá gæti það verið eitthvað í umhverfi skólans sem gæti valdi slysum. Þá gæti 

eitthvað hent þau á leið þeirra til og frá skóla. Hindrun: skólayfirvöld verði að gera hvað 

þau geta til þess að koma í veg fyrir að þær ógnir sem að steðja, verði að veruleika, t.d. 

með bólusetningum, fræðslu um hvað skuli gera ef ofsaveður skellur á. Hvernig skuli haga 

sér í umhverfi skólans, setja upp girðingar og annað sem kemur í veg fyrir að börn fari sér 

að voða. Kenna börnum og starfsfólki hollustuhætti og hreinlæti til þess að koma í veg 

fyrir að sjúkdómar breiðist út. Flytja börn til og frá skóla ef öryggi þeirra er stofnað í 

hættu. Að lokum er það viðbúnaður: skólayfirvöld verði að vera viðbúin því að eitthvað 

óvænt eigi sér stað, hvort sem það eru slys, ofsaveður eða faraldrar. Þá verða skólayfirvöld 

að sjá til þess að starfsfólk og nemendur séu viðbúnir því sem geti komið upp og fái 

viðeigandi þjálfun í að takast á við það (Wright, Mannathoko, Pasic, 2006, kafli 5, bls. 2).  

Skólinn og allt honum tengt þarf að vera öruggur staður fyrir barnið, það er algjörlega 

andstætt öllum hugmyndum UNICEF að börn verði fyrir ofbeldi í skólanum eða í tengslum 

við náms sitt. Hvort sem það sé af hendi annarra nemenda eða starfsmanna skólans, einelti 

og annað ofbeldi sé í öllum tilvikum ólíðandi. Þá séu líkamlega  refsingar tengdar 

agamálum ekki samþykktar í Barnvænum skólum  UNICEF.  

Einnig gegnir skólinn hlutverki gagnvart samfélaginu í heild sinni. Vegna þess að 

börnin taka með sér heim þann lærdóm sem þau afla í skólanum. Þannig brúa þau bilið á 

milli skólans og samfélagsins. Börn taka með sér lærdóm um t.d. um mikilvægi hreinlætis 

og hvernig megi koma í veg fyrir t.d. HIV og AIDS smit. Þannig skilar menntun þeirra sér 

út í þjóðfélagi og til fjölskyldna þeirra. Skólabyggingarnar sjálfar geti einnig í mörgum 

tilvikum orðið miðpunktur samfélagsins t.d. með því að bæjarfundir og mannfagnaðir eigi 

sér oft stað í skólabyggingum. Þá getur það einnig verið á stefnuskrá skólans að reyna að 
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teygja sig út til samfélagsins og virkja það í menntamálum bæjarfélagsins og þar með 

barnanna. (Wright, Mannathoko, Pasic, 2006, kafli 4, bls. 17-19)  

Við gerð handbókarinnar hefur víða verið leitað fanga. Í henni er að finna flest það 

sem hafa þarf í huga þegar skóla er komið á fót. 
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6 Samanburður  

Hér verða hugmyndir Freire og Montessori bornar saman við þá uppbyggingu sem lögð er 

til í handbók UNICEF um Barnvæna skóla og athugað hversu mikill samhljómur er milli 

þessara tveggja fræðimanna og handbókarinnar. Að lokum verður lagt mat á það hvort 

hægt sé að taka þátt í skólastarf hjá Barnvænum skóla á hugmyndafræðilegum forsendum 

Freire og/eða Montessori.  

6.1 Paulo Freire 

Það kann við fyrstu sýn að vera töluverður samhljómur með hugmyndum Freire og þeirri 

stefnu sem finna má í handbókinni. Þó er það svo með hugmyndir Freire að þær eru oft á 

tíðum í heimspekilegum og hugtakalegum anda. Þess vegna er ekki auðvelt að leggja mat á 

hvort að þær hugmyndir sem hann hafði um menntun eigi við hugmyndirnar sem má finna 

í handbókinni. Það verður einnig að taka tillit til þess að kenningar Freire eiga í flestu 

tilvikum við kennslu fullorðinna. Þó má finna dæmi þess að skólar hafi tekið sér 

kennslufræði hans til fyrirmyndar í barnakennslu. Hér á eftir eru fyrst nokkur atriði um 

hvaða samræmi má finna milli handbókar  UNICEF og Freire en einnig hvar þetta stangast 

á.  

 Það er augljóst að Freire var mjög umhugað um að gera nemendur sína meðvitaða 

og upplýsta um eigin stöðu og þá stöðu sem samfélag þeirra var í, sérstaklega þá 

áþján sem þar var til staðar. Hugmyndafræði hans hverfist í kringum það sem hann 

kallaði manneskjun, þá hugmynd að gera manneskjuna að meiri manneskju. 

Nokkuð víst er að þetta hugtak á heima í hugmyndafræði UNICEF þegar kemur að 

skólahaldi. Það virðist augljóst að tilgangur menntunar sé að gera einstaklinga að 

meiri manneskjum með því að kenna þeim réttindi sín og undirbúa þá fyrir þátttöku 

í því þjóðfélagi sem þeir búa í (Wright, Mannathoko, Pasic, 2006, kafli 5, bls. 30). 

 Hluti af þeirri kennslufræði sem Freire lýsir í skrifum sínum getur samræmst þeirri 

kennslufræði/uppeldisfræði sem útlistuð er í handbókinni. Freire var mjög 

umhugað um að umræður/samræður væru aðalkennsluaðferðin eða verkfæri 

kennara og nemenda. Í handbókinni er það rætt að auka sjálfstæði nemenda og gera 

þá færa um þátttöku í umræðum um alvarleg málefni t.d. ofbeldi gagnvart börnum 

og þá staðreynd að börn séu seld í hjónabönd (Wright, Mannathoko, Pasic, 2006, 
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kafli 5, bls. 26). Einnig er rætt um að skólinn og sú kennslufræði og námskrá sem 

er þar við lýði, eigi að gera réttindum, frelsi frá ofbeldi og friði hátt undir höfði 

(Wright, Mannathoko, Pasic, 2006, kafli 6, bls. 28). Því má færa rök fyrir því að 

þannig muni börnin læra að þekkja réttindi sín og þar af leiðandi öðlast 

samfélagsvitund og breyta samfélagi sínu. Þessa samfélagsvitund má tengja við 

hugtakið: conscientização.  

 Einnig má finna samræmi í því hvernig hlutverk kennarans er skilgreint á báðum 

stöðum. Þar sem hlutverk kennarans er ekki að fylla nemendur af fróðleik, heldur 

eigi hann að þjóna því hlutverki að búa til umhverfi þar sem menntun getur átt sér 

stað. Það geri kennarinn með því að sýna nemendum virðingu, hlusta á það sem 

þeir segja og taka það til greina. Þó nær þessi samanburður afskaplega stutt þar 

sem hlutverk kennarans er ekki útskýrt svo greinilega í handbókinni nema að því 

leyti sem áður hefur verið lýst. Það er þó minnst á það nokkrum sinnum að hann 

skuli bera virðingu fyrir nemendum sínum og að hann skuli búa svo um hnútana að 

námið sé gagnvirkt ferli en ekki einstefnuleið  (Wright, Mannathoko, Pasic, 2006, 

kafli 2, bls. 9-10; kafli 4, bls. 9; kafli 6, bls. 23). Því má gera ráð fyrir að kennurum 

sé í sjálfsvald sett hvaða kennsluaðferðir þeir nota. Svo framarlega að þær 

samræmist því sem má teljast eðlilegt í samskiptum við nemendur og í þeim felist 

ekki ofbeldi, hvorki gagnvart kennara eða nemendum.  

 Handbókin segir að skólar hafi nokkurt frelsi til þess að semja sína eigin námsskrá. 

Hún verði þó yfirleitt að taka mið að þeirri námsskrá sem sett er af yfirvöldum 

hvers lands. Búast má við að þar sem Barnvænna skóla er þörf, sé sú námsskrá sem 

þar er fyrir líklega í andstöðu við hugmyndir Freire um menntun og hvernig skuli 

haga kennslu í skólum. Að auki er það anstætt hugmyndafræði Freire að hægt sé að 

ákveða fyrirfram hvað eigi að kenna og hvernig. Þannig sé komið í veg fyrir að 

nemandinn verði þátttakandi í eigin námi. Komið sé í veg fyrir að nemandinn fái 

að nefna heiminn í kringum sig og hafa áhrif á hann. Því vaknar spurningin þegar 

unnið er eftir námsskrá, er þá nægjanlegt rúm fyrir nemendur til að vera 

þátttakendur í að móta eigið nám. Spurning er hvort að hægt sé að vekja upp 

umræður/samræður í og um það nám sem fram fer ef það er byggt á fyrirfram 

ákveðnum hugmyndum námskrár.  
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6.2 Maria Montessori  

Hér á eftir verður á sama hátt gerður samanburður á handbók UNICEF og kenningum og 

hugmyndum Montessori. Það virtist vera við lestur handbókarinnar að meiri líkindi væri að 

finna með hugmyndum Montessori um skólastarf heldur en með hugmyndum Freire. 

Tengslin felast meðal annars í því að Montessori hefur haft óumdeilanleg áhrif á 

hugmyndir um menntun í nútímasamfélagi. Hér á eftir eru fyrst nokkur atriði um hvaða 

samræmi má finna milli handbókar  UNICEF og Montessori en einnig hvar þetta stangast 

á.  

 Tilgangur menntunar samkvæmt kenningum Montessori var m.a. að efla alhliða 

þroska hjá nemendum. Að menntun leiddi af sér frjálsa einstaklinga sem væru 

tilbúnir til þess að taka þátt í og breyta því samfélagi sem þeir væru hluti af. Þessar 

hugmyndir Montessori ríma ágætlega við það sem stendur um tilgang menntunar 

hjá UNICEF (Wright, Mannathoko, Pasic, 2006, kafli 1, bls. 9-10). Þá má efalaust 

ganga út frá að tilgangur menntunar hjá UNICEF sé einmitt sá að koma til móts við 

þau börn sem þurfa þess mest. Til þess að hjálpa þeim að verða fullgildir 

einstaklingar í samfélagi þar sem þau ættu litla möguleika að öðrum kosti. Þá 

liggur í augum uppi að þeir sem standi baki menntunnar hjá UNICEF trúi því, líkt 

og Montessori, að hvert barn eigi rétt á menntun. Að hvert barn hafi getuna til þess 

að mennta sig ef aðeins það fær tækifæri og réttar aðstæður til þess.  

o Þá á réttindamiðuð kennsla einnig vel við hugmyndir Montessori: að börn 

sem fengju rétta menntun og aðstæður til þess að þroska sig, væri kennd 

virðing fyrir sjálfum sér og öðrum. Þau fengju þar með menntun sem vekti 

hjá þeim sjálfstæði og frelsistilfinningu.  

 Montessori lagði áherslu á að hluti af alhliða menntun væri þátttaka í heimilis- og 

skólahaldi, að nemendur tækju þátt í því að þrífa og elda. Einnig að þeir tækju þátt 

í öðrum húsverkum. Þó þessu sé ekki að öllu leyti eins farið í handbók UNICEF  

þá er þarna einhverja samsvörun að finna, þar sem kveðið er á um að börnin fái 

tækifæri á því að koma að matargerð og öðlist einhverja reynslu á þessu sviði (kafli 

3, bls. 10) Þá séu börnin í skólanum upplýst í sambandi við næringarfræði, mat, 

mataræði og notkun á staðbundnum uppsprettum matar (Wright, Mannathoko, 

Pasic, 2006, kafli 5, bls. 5). 
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 Montessori var með börn á aldrinum þriggja til sjö ára gömul á Heimili barnanna 

og notaðist hún við samkennslu.
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 Þau eldri gátu þá kennt þeim yngri og um leið 

lært betur það sem þau kunnu fyrir. Þessar hugmyndir eiga ágætlega við Barnvænu 

skólana í sumum tilvikum þar sem kennsla fer fram á strjálbýlum stöðum og ekki 

eru nægjanlega margir nemendur í hverjum árgangi til þess að koma á bekkjarkerfi 

(Wright, Mannathoko, Pasic, 2006, kafli 6, bls. 24). Þannig geti hugmyndir 

Montessori þjónað þessum skólum vel. Þannig var því farið í San Lorenzo 

fátækrahverfinu, þar hefði verið erfitt að halda uppi hinu eiginlega bekkjarkerfi og 

þ.a.l. var tilvalið að hafa samkennslu.  

o Einnig er sérstakur hluti handbókarinnar tileinkaður umsjón mjög ungra 

barna og þar er farið yfir hvernig skuli mæta þörfum þeirra. Fjallað er um 

hvernig megi ganga úr skugga um að þau fái tækifæri til þess að þroska 

mismunandi þarfir sínar. Til að mynda grófhreyfingar, ímyndunaraflið og 

sköpunargáfuna. Þá fái þau einnig tækifæri til þess að velja sér stað þar sem 

þau geti hvílt sig eða leikið í hljóði þegar þau finna þörf fyrir það (Wright, 

Mannathoko, Pasic, 2006, kafli 3, bls. 15-17). 

 Montessori var, eins og áður hefur komið fram, mjög umhugað um að hluti af námi 

nemenda á Heimili barnanna væri þátttaka í að yrkja, læra að sjá um og bera 

virðingu fyrir jörðinni. Þetta rímar vel við þær hugmyndir sem er að finna í 

handbókinni. Í sumum löndum hafa Barnvænir skólar komið sér upp litlum reitum 

sem ætlaðir eru til matvælaræktunar. Þar taka börnin þátt í því að hirða um 

garðana. Einnig hafa sum staðar verið sett upp í smáum stíl; fiskeldi, húsdýrahald, 

býflugnarækt eða ávaxtatrjáarækt, allt eftir því hvað á við (Wright, Mannathoko, 

Pasic, 2006, kafli 5, bls. 6-7). Eðlilega verður að taka tillit til loftslags þegar 

ákveða skal hvað sé við hæfi á hverjum stað.  

 Í handbókinni (Wright, Mannathoko, Pasic, 2006) er ekki mikið fjallað um 

kennsluhætti en má þó finna samræmi milli þess sem skrifað er og því sem 
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Montessori lagði fram. Montessori er af mörgum talin vera upphafsmanneskja þess 

sem telst í dag vera einstaklingmiðað nám. Aðferðir hennar voru mikið í anda þess 

og vel til þess fallnar að mæta mismunandi þörfum einstaklinga. Hjálpa þannig 

nemendum að ná fram alhliða þroska. Montessori hannaði, líkt og áður hefur 

komið fram, kennsluskrá þar sem hún skipti kennslunni upp í þrjá þætti. Þessum 

þáttum var ætlað að veita einstaklingum það sem þyrfti til þess að þroskast 

eðlilega. Á sama hátt er rætt um það í handbókinni að menntun í Barnvænum skóla 

eigi að stefna að því að veita einstaklinum það sem hann þarfnast svo hann nái 

alhliða þroska.  

 Montessori var mjög umhugað um að hvetja fjölskyldur nemenda á Heimili 

barnanna til þess að vera virkir þátttakendur í námi þeirra. Að foreldrarnir vissu 

hvað færi fram í skólanum, m.a. með því að vera í virkum samskiptum við þá, 

(Kramer, 1976) t.d. með vikulegum viðtölum. Montessori trúði því einnig að 

skólinn hefði afl til þess að breyta samfélaginu með því að skapa og efla sjálfstæði 

einstaklingsins. Þetta á mjög vel við þær hugmyndir sem koma fram í handbókinni. 

Þar er lagt til að efla tengsl samfélagsins í kringum skólann. Þar er einnig lagt til að 

skólinn verðir jafnvel, ef hægt er, að einhverskonar miðju samfélagsins. 

Montessori vildi einnig að foreldrar yrðu virkir þátttakendur í skólastarfinu og 

námi barna barnanna (Wright, Mannathoko, Pasic, 2006, kafli 4, bls. 2, 4, 10-11). 

Einnig talar Montessori um þær breytingar sem börnin gátu komið á heima hjá sér. 

Hún ræddi um að sú hegðun sem þau lærðu í skólanum skilaði sér heim til 

barnanna og í mörgum tilvikum varð auðmerkjanleg breyting á hegðun 

foreldranna.  

 Montessori var mjög umhugað um að börnin temdu sér góðar hreinlætisvenjur og 

lagði hún mikið upp úr því að kenna þeim hreinlæti. Það átti við um þeirra eigið 

hreinlæti og hreinlæti í kringum þau (Montessori, The Montessori Method, 1971, 

bls. 122,123). Þessi hluti af kenningu Montessori á mjög vel við þær hugmyndir 

sem fram koma í handbókinni, þar er mikið lagt upp úr hreinlæti. Hvort tveggja að 

börnin læri um hreinlæti sjálfs sín og í umhverfi sínu (Wright, Mannathoko, Pasic, 

2006, kafli 5, bls. 4-5, 32). Vel er hægt að draga þá ályktun að svipaðar aðstæður 

hafi verið í San Lorenzo, á þeim tíma sem Heimili barnanna var stofnað, og eru í 

mörgum þeirra landa og þorpa sem Barnvænir skólar eru stofnaðir. Þá má ætla að 

hreinlæti sé ekki alltaf helsta forgangsatriði á þessum stöðum. Því er eðlilegt að 
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mikil áhersla sé lögð á kennslu í hreinlæti og hollustuháttum. Ýmsir sjúkdómar og 

pestir geti verið lífshættulegar þá er mikið forvarnargildi í fræðslu sem þessari.  

o Heilsugæsla og hreinlæti eru nátengd að mörgu leyti og er rætt um það hjá 

báðum aðilum. Hjá Montessori var hún í formi þess að fylgst var með vexti 

barnanna. Hún lét þau gangast undir reglulega læknisskoðun til þess að 

fylgjast með líkamlegu atgervi þeirra og hvort að ekki væri allt með felldu. 

Ef svo var ekki þá voru foreldra barnanna látnir vita (Montessori, The 

Montessori Method, 1971, bls. 73-79). Svipað er það í handbókinni. Þar er 

mælst til þess að skólar bjóði upp á heilsugæslu þar sem því verður við 

komið. Heilsugæslu þar sem börn geti leitað til læknis eða 

skólahjúkrunarfræðings og þau gangist undir reglulega læknisskoðun. 

Einnig mælir handbókin með því að skólar séu með upplýsingafundi og 

starfi að forvörnum meðal barnanna. Forvörnum sem beinast gegn 

smitsjúkdómum eins og t.d. HIV, AIDS og kóleru. Og ef með þarf að til séu 

lyf gegn ormum ef svo ber undir (Wright, Mannathoko, Pasic, 2006, kafli 5, 

bls. 4-5). Ormar geta verið ein helsta ástæða fyrir vannæringu hjá börnum. 

 Eins og segir hér að framan þá var hugmyndin með Heimili barnanna að skólinn 

gæti veitt börnunum það sem þau skorti á heimilum sínum. Einnig að skólinn 

gegndi því hlutverki að veita börnunum það sem samfélagið gat ekki veitt þeim. Þá 

verði skólasystkini að fjölskyldum þeirra og samskipti sem fara fram í skólanum  

að grundvallast á virðingu, umburðarlyndi og þolinmæði, líkt og gerist hjá 

fjölskyldum. Svipað er upp á teningnum í Barnvænu skólum  það má við lestur 

handbókarinnar draga þá ályktun að hlutverk skólans sé í mörgum tilvikum meira 

og annað en einungis að veita menntun. Að það sé einnig að vera nemendum það 

sem þá hugsanlega skorti heima hjá sér. Enda eru þessir skólar í flestum tilvikum 

stofnaðir þar sem mikil neyð ríkir.  
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7 Niðurlag 

Í ritgerðinni var lagt upp með spurninguna; er hægt að ganga inn í skólastarf hjá UNICEF á 

hugmyndafræðilegum forsendum þeirra Freire og/eða Montessori? Á hugmyndafræði 

þeirra samleið með Barnvænum skólum? 

Það er auðvelt að álykta sem svo að hugmyndir Montessori falli vel að starfi UNICEF 

á sviði menntamála. Sá samanburður sem gerður hefur verið hér að framan gefur skýrt til 

kynna samræmi á milli hugmyndafræði Montessori og þeirri kennslufræði sem lagt er upp 

með í handbókinni.  Sá sem aðhyllist hugmyndafræði Montessori ætti að eiga auðvelt með 

að finna þeim farveg innan skólastarfs UNICEF, þar sem mikið rými er fyrir 

kennslufræðilegar hugmyndir.  

Hugmyndir Freire eru að miklu leyti hugsaðar fyrir kennslu fullorðinna og eiga þar af 

leiðandi ekki jafn mikla samleið með þeim hugmyndum sem koma fram í handbókinni, því 

þeir skólar sem hún fjallar um eru einungis fyrir börn. Hugmyndir hans eru mjög róttækar 

og hlutverk menntunar er að leiða manneskjuna til frelsis undan kúgun. Menntun er í hans 

huga aldrei ætlað að vera hlutlaus. Skólastarf þarfnast fjármagns og það fjármagn kemur 

oftast frá þeim sem með valdið fer. Því má leiða líkur að því að byltingakennd 

hugmyndafræði séu valdhöfum ekki að skapi. Menntastarf UNICEF er ekki stefnt gegn 

valdhöfum, heldur er henni ætla að vinna með þeirri menntastefnu sem fyrir er í hverju 

landi. Því má líta svo á að um sé að ræða hugmyndafræðilegan ágreining milli Barnvænna 

skóla UNICEF og kenninga Freire.  

Það sem þó sameinar Montessori, Freire og Barnvæna skóla UNICEF er virðing þeirra 

fyrir nemendum, nauðsyn gagnvirkra kennsluhátta og væntingar um að nemandinn hafi, 

vegna menntunar sinnar, áhrif á sitt nánasta umhverfi og þar með samfélagið í heild.  

Áhugvert væri að gera vettvangsrannsókn á stað þar sem skóli er starfræktur í  anda 

hins barnvæna skólalíkans og hvernig þær hugmyndir sem ræddar hafa verið hér að framan 

raungerast í því starfi.  
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