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Ágrip 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að leitast við að fá innsýn í viðhorf 

skólastjórnenda og kennara til lýðræðis og lýðræðislegara starfshátta, 

hvernig samskiptum þeirra við nemendur og börn er háttað og hvernig þeir 

telja að uppbygging námsumhverfis eigi að vera. 

Á undanförum árum hefur lýðræði og lýðræðislegir starfshættir haslað 

sér æ meiri völl í skólastarfi. Fræðimenn eru sammála um að lýðræði og 

lýðræðislegir starfshættir séu hornsteinninn í lífi, starfi og menntun barna 

innan skólastofnana og snúist um viðhorf okkar, framtíðarsýn, virðingu, 

árangursríkt nám og læsi á umhverfi.  

Í skólum, sem kenna sig við að vera lýðræðislegir og viðhafa lýðræðislega 

starfshætti, hafa börn sitthvað um nám sitt að segja í samvinnu við kennara 

sína og þar sem lýðræðislegt námsumhverfi er til staðar gengur börnum 

betur að lesa í umhverfi sitt. 

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð og gagnaöflun fór fram með 

viðtölum og vettvangsathugunum í einum grunnskóla og einum leikskóla á 

höfuðborgarsvæðinu í byrjun janúar 2014. 

Niðurstöður gáfu til kynna að verið væri að vinna með lýðræði á báðum 

skólastigum. Lýðræðislegir starfshættir eru viðhafðir í báðum skólunum og 

samskipti stjórnenda og kennara eru með afbrigðum góð svo og samskiptin 

við nemendur og börn. Námsumhverfi beggja skólanna er vel skipulagt og 

lýðræðislegt. 
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Abstract 

Everyone is equal, and so is their right to participate 

The Democracy and Democratic Methods of Principals and 

Teachers in Elementary and Pre-Schools 

 

The main objective of this thesis was to expose some of the different facets 

of democracy in education as well as showing what the views of principals 

and teachers are towards democracy, how it permeates their work and 

communication with children and students and how they believe it should 

affect the structure of the educational environment.  

In recent years, democracy and democratic practices have played an 

increasingly larger role as building blocks within the educational sector. 

Academic scholars agree that in educational organizations, these building 

blocks are the cornerstone of the life, work and education of children, and 

that they essentially revolve around our perspectives, future vision, respect, 

efficacy of education and environmental literacy. 

In schools identified as democratic, which foster democratic principles, 

children can actively participate with their teachers in shaping their studies 

and in demographic environments children have shown to have a higher 

capacity in employing environmental literacy.  

For the purpose of this thesis, the author made use of qualitative 

research methods in collecting data and information through interviews 

and field visits to one elementary school and one preschool in the Reykjavik 

metropolitan area in early January 2014. 

The results indicated that democracy was indeed a factor in the 

educational work being performed at both the preschool and elementary 

levels, with it being more prevalent at the preschool where children could 

more efficiently impact their educational environment. That being said, 

demographic principles were observed in effect at both school levels and 

particularly noteworthy was the exceptional quality of communication 

between principals, teachers and students respectively. The educational 

environment at both schools was found to be properly structured and 

showed clear signs of demographic  principles in action. 
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1 Inngangur  

Í lýðræðislegu samfélagi og hinu almenna menntakerfi, sem við búum við, 

beinist athyglin að því að rækta mikilvæg gildi eins og lýðræði. Sesselja 

Hauksdóttir (2001) telur að það sé erfitt að ná fram lýðræði því að það krefjist 

vilja til að sýna sanngirni, sveigjanleika og skilning á þörfum annarra þar sem 

gildi okkar og hugmyndir um hvernig lifa eigi lífinu séu ólík.  

Í starfi þurfa skólastjórnendur og kennarar að huga vel að lýðræðinu innan 

skólasamfélagsins þar sem við lifum og búum í lýðræðisþjóðfélagi sem er í 

sífelldri þróun. Þeim ber því samkvæmt lögum nr. 90/2008 og nr. 91/2008 og 

nýrri Aðalnámskrá leik- og grunnskóla (2011) að stuðla að þátttöku nemenda 

og barna til lýðræðis, hafa lýðræði að leiðarljósi og taka mið af því í öllum 

starfsháttum skólanna. Starfshættir skólastjórnenda og kennara innan skóla-

stofnana eiga að mótast af jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð og virðingu.  

Eigi má gleyma að lýðræði er tákn um frelsi og sá lífsmáti sem við tileinkum 

okkur í mannlegum samskiptum. Fræðimenn, sem hafa skrifað um lýðræði, 

segja að allt skólastarf eigi að mótast af lýðræðislegum samskiptum sem ætti að 

vera hornsteinn starfsins og menntun nemenda og barna. Í ljósi þessa gerði ég 

rannsókn sem veitir okkur innsýn í viðhorf skólastjórnenda og kennara til 

lýðræðis og lýðræðislegra starfshátta, hvernig samskiptum þeirra við nemendur 

og börn er háttað og hvernig námsumhverfið er uppbyggt í skólunum. 

Áhugi minn beindist að því hvort það væri munur á milli skólastiganna hvað 

framangreindu viðkemur, með hliðsjón af því hvað skólastigin eru í raun ólík 

hvað varðar starfshætti og námsumhverfi. 

Tekið skal fram að þegar fjallað er í ritgerðinni um skólastjórnendur og 

kennara á það bæði við um leik- og grunnskólann. Þegar fjallað er um 

skólastjóra á það við um grunnskólann, leikskólastjóri á við um leikskólann, 

grunnskólakennari á við um grunnskólann og leikskólakennari á við um 

leikskólann. Þegar fjallað er um nemendur á það við um grunnskólann og þegar 

fjallað er um börn á það við um leikskólann því að oft þegar fræðimenn vísa í 

börn á það líka við um nemendur.  

1.1 Bakgrunnur minn  

Ég er menntaður leikskólakennari útskrifuð frá Fósturskóla Íslands árið 1992 og 

hef unnið sleitulaust frá því ári í leikskóla og hef starfað sem leikskólastjóri sl. 10 

ár. Námskeið, sem ég sótti í kenningum í félagsfræði og heimspeki menntunar 

haustið 2010 í Háskóla Íslands, hróflaði heldur betur við lýðræðisvitund minni.  
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Leikskólinn Fagrabrekka, sem ég starfa við, hefur hugmyndafræði Reggio 

Emilia að leiðarljósi en Loris Malaguzzi var upphafsmaður hennar og sótti 

kenningar sínar til lýðræðishugmynda John Dewey. Malaguzzi lagði ríka áherslu 

á lýðræði líkt og Dewey, að börn ættu að vera virk í því að skapa eigin 

sjálfsmynd, sjálfstæði og hæfni sem gerist í samskiptum við önnur börn. Hann 

sagði barnið vera sjálfstæða veru og vinna ætti á forsendum þess þar sem 

barnið væri hluti af samfélaginu (Börn hafa hundrað mál, 1988).  

Ég hef iðulega tengt lýðræði við hugmyndafræði leikskólans, að lýðræði væri 

bara þarna af gömlum vana, það væri ekkert sérstaklega verið að vinna með 

það, sem sagt það þyrfti lítið um það að hugsa. Mér skjátlaðist, því að lifa, læra 

og vinna í lýðræði með börnum er dýrmæti sem verður að hlúa að og rækta. 

Svo mikið lærði ég á námskeiðinu að þegar líða tók á það fann ég hvernig áhugi 

minn og skilningur á lýðræði óx jafnt og þétt.  

Á fyrrgreindu námskeiði vann ég ásamt fjórum öðrum nemendum að 

verkefni sem bar heitið Að lifa og læra í lýðræði. Verkefnið varð til eftir 

umræður meðal hópsins en við saman stóðum af leik- og grunnskólakennurum. 

Sameiginlegur áhugi á lýðræði og lýðræðislegum starfsháttum varð til þess að 

okkur fannst áhugavert að skoða hvort finna mætti mun á skólastigunum hvað 

það varðaði. Við töldum mikilvægt að það yrði gerð rannsókn sem veitti yfirsýn 

yfir viðhorf skólastjórnenda og kennara til lýðræðis og hvernig lýðræðislegum 

starfsháttum þeirra væri háttað eins og áður hefur komið fram. Kveikjan að 

þessari rannsókn kom til vegna þessa og fékk ég góðfúslegt leyfi hópsins til að 

vinna þessa rannsókn, gera hana að veruleika. Boltanum var kastað og hélt 

hann áfram að rúlla þar til yfir lauk.  

1.2 Markmið rannsóknarinnar  

Markmið og tilgangur rannsóknarinnar var að efla umræður um lýðræði og 

lýðræðislega starfshætti á meðal skólastjórnenda og kennara skólastofnana og 

jafnframt að ýta undir að nemendur og börn öðlast að verða sjálfstæðir 

þenkjandi einstaklingar í samfélagi sem er í sífelldri skólaþróun þar sem réttur 

nemenda og barna er að á þau sé hlustað. Lagt var upp með að svara 

eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

1. Hver eru viðhorf skólastjórnenda, grunnskólakennara og leikskóla-

kennara til lýðræðis og lýðræðislegra starfshátta?  

2. Hvernig er samskiptum þeirra háttað við nemendur og börn með tilliti 

til lýðræðishugtaksins?  

3. Hvernig telja þeir að lýðræðislegt námsumhverfi eigi að vera uppbyggt?  
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1.3 Uppbygging ritgerðar  

Í fyrsta kafla er fjallað um í inngangi mikilvægi lýðræðis og lýðræðislegra 

starfshátta í skólastarfi, bakgrunn minn og af hverju ég valdi að rannsaka 

viðhorf skólastjórnenda og kennara til lýðræðis og lýðræðislegra starfshátta og 

markmiðið með rannsókninni með hliðsjón af rannsóknarspurningum.  

Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar, hversu 

þýðingarmikill Barnasáttmálinn er, lýðræði í allri sinni fjölbreytni, hver eru 

hlutverk leikskóla og grunnskóla, kennismiðinn John Dewey og hversu 

þýðingarmiklir lýðræðislegir starfshættir eru í skólastofnunum. Einnig þær 

rannsóknir sem stuðst er við en þær fjalla um starfshætti og námsumhverfið, 

viðhorf stjórnenda til skólans, námsumhverfisins og sýn þeirra á börn og 

lýðræði. 

Í þriðja kafla er gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem var notuð. Gerð 

verður grein fyrir gagnaöflun sem var tvíþætt þar sem tekin voru hálf opin viðtöl 

og farið í vettvangsathuganir. Einnig verður fjallað um val á þátttakendum og 

bakgrunn þeirra, gagnagreiningu og réttmæti og trúverðuleika.  

Í fjórða kafla er niðurstöðum rannsóknarinnar gerð skil og í fimmta kafla eru 

umræður þar sem fjallað er um niðurstöður rannsóknarinnar í ljósi þess 

fræðilega grunns sem liggur rannsókninni til grundvallar.  

Í sjötta kafla eru lokaorð rannsakanda.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeim fræðilega grunni sem rannsóknin 

byggir á. Fjallað er um hvað lýðræðishugtakið stendur fyrir og kenningasmiðinn 

John Dewey og hugmyndafræði hans um menntun og reynslu í skólastarfi. Sagt 

er frá hlutverki leikskólans og grunnskólans og hvað núgildandi lög (2008) og 

Aðalnámskrá (2011) hafa um skólastarf að segja. Síðan eru lýðræðislegir 

starfshættir ígrundaðir hvað varðar skólann, skólastjórnendur og kennara frá 

sjónarhorni ýmissa fræðimanna. Gerð er grein fyrir samskiptum og samvinnu í 

skólastarfi sem er undirstaða alls náms. Barnasáttmálanum (1992) sem kallar á 

ný viðhorf til barna og réttinda þeirra er gerð góð skil. Einnig er komið inn á 

námsumhverfið og í lok kaflans er svo gerð grein fyrir fyrri rannsóknum sem 

fjalla um lýðræði og lýðræðislega starfshætti í skólastarfi og námsumhverfi 

skóla.  

2.1 Lýðræðishugtakið  

Skilgreining á lýðræðishugtakinu samkvæmt íslenskri orðabók er að lýðræði sé 

stjórnarfar þar sem almenningur getur haft úrslitavald með leynilegum 

kosningum um stjórnarfar og einnig rétt og aðstöðu einstaklinga til að láta í ljós 

vilja sinn og hafa þar með áhrif á samfélagsleg efni (Íslensk orðabók, 2007). 

Margur fræðimaðurinn hefur skilgreint hugtakið en Ólafur Páll Jónsson (2010a) 

segir að lýðræði sé lífsmáti sem á rætur að rekja til einstaklingsbundinnar sýnar 

í samskiptum við aðra. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) segir að lýðræði sé 

hugsunarháttur og færni og John Dewey (2010) segir að lýðræði sé samfélag 

fólks sem menntist með því að vinna saman. Ég tel að lýðræði sé líka frelsi og 

lífsmáti þeirra sem lifa í lýðræðissamfélagi, það að deila reynslu okkar og að 

skoðanir okkar séu virtar. Eftir töluverðar vangaveltur tel ég að þessar 

skilgreiningar, sem einnig er fjallað um í fræðilega kaflanum, geti vel fallið undir 

innihald ritgerðarinnar en lýðræði og lýðræðislegir starfshættir er rauði 

þráðurinn í rannsókninni.  

Það eru og hafa alltaf verið til mismunandi leiðir og aðferðir til að vera 

lýðræðislegur og sýna fram á að maður aðhyllist lýðræðislega hugmyndafræði. 

Woods (2005) talar um fjögur líkön sem fela í sér hugmyndafræði og 

lýðræðislega framkvæmd. Fyrsta líkanið snýst um frjálslynda mínimalismann (e. 

liberal minimalism) þar sem höfuðáhersla er lögð á að vernda hinn almenna 

borgara gagnvart handahófskenndu valdi og kúgun af hendi annarra borgara. 

Annað líkanið er borgaraleg sjálfstæðishyggja (e. civic republicanism) sem 

leggur áherslu á að sameina samfélag borgara og samfélag stjórnmála til að 

undirstrika mikilvægi almannaheilla og hagsmuni borgara ásamt því að hvetja 
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þá til þátttöku í ákvarðanatöku. Þriðja líkanið segir til um umræðulýðræði (e. 

deliberative democracy) sem snýst að mestu um leitina að hinum gullna 

meðalvegi sem hentar samfélagi þar sem hugðarefni og skoðanir borgara eru 

mismunandi og hvatt til gagnrýnnar umræðu meðal borgara og fulltrúa þeirra. 

Fjórða líkanið felur í sér þróunarlýðræði (e. developmental democracy) sem 

sameinar meginreglur og gildi hinna þriggja líkananna en leggur aðaláherslu á 

að virkja það sem í fólkinu býr með því að hlúa vel að lýðræðislegu umhverfi þar 

sem borgarar taka mjög virkan þátt í þjóðfélaginu.  

Munurinn á lýðræði sem stjórnarformi og sem lífsmáta er að lýðræði er svo 

miklu meira en einungis stjórnarform, það er líka að lifa saman í 

lýðræðissamfélagi og deila og ræða sameiginlega reynslu okkar. Vinna þarf að 

því sameiginlega, virða skoðanir hvers annars og finna ásættanlegar lausnir og 

að rýna í þær af umburðarlyndi og víðsýni. Á vef forsætisráðuneytisins er talað 

um lýðræði sem stjórnarform en einnig er bent á að leikreglur lýðræðis séu ekki 

síður mikilvægar. Þar er lögð áhersla á að beina athyglinni að æskunni með það 

að leiðarljósi að stuðla að virku lýðræði í framtíðinni og kynslóðin, sem er að 

vaxa úr grasi, sé skipuð ábyrgum og sjálfstæðum einstaklingum sem þekki og 

kunni allar leikreglur lýðræðisins (Formennska Íslands, 2004).  

Dewey (2010) segir að lýðræði sé samfélag fólks sem býr yfir sameiginlegum 

skilningi og trausti og sem trúir á rétt hverrar manneskju til að tilheyra og taka 

þátt í sameiginlegum skuldbindingum. Hann segir að fólk menntist með því að 

vinna saman og nauðsynlegt sé að hver og einn leggi sitt af mörkum og læri að 

vera samábyrgur. Sesselja Hauksdóttir (2001) segir aftur á móti að erfitt sé að 

ná fram lýðræði, að það krefjist vilja til að vera sveigjanlegur og sanngjarn hvað 

varðar þarfir annarra. Hún talar um að í fjölmenningarsamfélagi, þar sem gildi 

og hugmyndir séu ólíkar, sé það enn erfiðara. Hún segir jafnframt að Dewey hafi 

trúað því að lýðræði fæli í sér margbreytileika þar sem hlustað væri á raddir 

allra.  

2.2 John Dewey  

John Dewey (1859-1952) var einn helsti hugmyndafræðingur uppeldisstefnu 

sem kennd er við umbætur og framfarir (e. progressivism). Hann sagði að 

fjölbreytileikinn væri innbyggður í leitina, að kennarar og skólinn ættu að átta 

sig á ólíkum forsendum barna þar sem þau færu mismunandi leiðir í leit sinni. 

Honum þótti líka mikilvægt að börn fengju tækifæri til að læra á grunni reynslu 

sinnar, áhuga og virkni og að kennarar vönduðu val sitt á þeim viðfangsefnum 

sem þeir kynntu fyrir börnunum. Dewey hafnaði því að horft væri á 

einstaklinginn einan og sér heldur vildi hann að horft væri á gerðir hans sem 

hluta af félagslegu samhengi (Dewey, 2010). Lykilhugtök Dewey í 
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menntunarfræðum eru þroski, áhugi, reynsla, ígrundun, könnun og samfelld 

vinnubrögð en hann lagði mikla áherslu á að börn fengju að láta áhuga ráða för, 

fá að prófa sig áfram og læra af mistökum sínum og velta þeim fyrir sér (Gestur 

Guðmundsson, 2008).  

Það kemur fram hjá Elvu Önundardóttur (2010) að áhugi Dewey á lýðræði 

beindist að menntamálum en ekki að stjórnskipulagi ríkisins og sannfæring hans 

var að rætur lýðræðis lægju ekki í stofnanaskipulagi samfélagsins heldur í 

einstaklingseðlinu. Einnig segir hún að hugmyndafræði Dewey hafi haft mikil 

áhrif á skólastarf þar sem hann áleit að börn ættu að fá tækifæri til að vinna í 

lýðræðislegri samvinnu við aðra, taka ákvarðanir um nám sitt og fá að kynnast 

samfélaginu til þess að komast að því hvernig það virkaði.  

Dewey var líka þekktur sem einn af frumkvöðlum bandarísks pragmatisma 

eða verkhyggju (e. pragmatism) en samkvæmt henni verður þekkingarleit að 

byggjast á reynslu eða skynjun. Þeir sem aðhyllast verkhyggju leggja áherslu á 

að þekkingarleit er ekki ferli sem einkennist eingöngu af því að taka við 

upplýsingum og vinna úr þeim heldur er það virkt ferli þar sem þekkingaröflun 

byggist á rannsókn. Þekkingin er því ekki einungis útkoma úr rannsókninni 

heldur hluti af virku ferli nemandans (Ólafur Páll Jónsson, 2010).  

Í leikskólum landsins hefur starf í anda Dewey borið vænan ávöxt eða 

hugmyndir hans um nám, menntun, reynslu og lýðræði. Þegar skóla- og 

menntamál eru í fyrirrúmi er oft og tíðum vísað í hann í ræðum en stefna hans 

endurspeglar trú hans á möguleika menntunar til að samfélagið geti tekið 

breytingum. Hann vildi að hlutverk og markmið menntunar væri að flytja 

menningararfinn til næstu kynslóða og þá yrði menntunin tæki til 

samfélagsbreytinga (Ólafur Páll Jónsson, 2010).  

2.2.1 Menntun  

Menntun er félagslegt ferli þar sem tvær meginforsendur þurfa að vera til 

staðar, þátttaka allra innan hópsins og frelsi til samskipta við aðra hópa þar sem 

börn læra við félagslegar aðstæður í samskiptum við jafnaldra, félaga og 

fullorðna eins og áður hefur komið fram. Í samvinnu við aðra eiga börn líka að 

komast að samkomulagi og slíka samvinnu þurfa menntastofnanir að bjóða upp 

á (Jóhanna Einarsdóttir, 2010; Ólafur Páll Jónsson, 2010; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Skilgreining Gests Guðmundssonar (2008) um skilgreiningu á menntun er 

hliðstæð kenningu Dewey en hann sagði að menntun væri vöxtur og þroski 

reynslunnar. Hún fæli í sér möguleika til að öðlast meiri reynslu og menntunin 

sem hefði ekki aðeins áhrif á þroska barna heldur einnig á þróun samfélags 

framtíðarinnar (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2010). Ekki er hægt að 
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skilgreina nám fyrir fram heldur er það leit og þekkingaröflun sem er samofin 

starfi, leit og rannsókn. Kennarar þurfa því að gefa börnum næg tækifæri til að 

rækta hæfileika sína, leggja áherslu á að virkja þau og vekja áhuga þeirra þar 

sem nám er virkt ferli, segir Gestur Guðmundsson (2008).  

Ólafur Páll Jónsson (2008, 2011) segir að skólakerfið eigi að undirbúa börn 

undir líf og störf í lýðræðisþjóðfélagi með þrenns konar hætti. Í fyrsta lagi að 

mennta börnin, fræða þau og þjálfa. Í öðru lagi að leggja áherslu á lífið sjálft og 

vera virkur þátttakandi og skapa jarðveg fyrir sameiginlegar ákvarðanir. Í þriðja 

lagi að gera börnum kleift að verða sjálfráða einstaklingar.  

Dewey (2010) talaði um að menntun ætti sér stað með þátttöku 

einstaklingsins í félagsvitund manna en kenning hans gengur út frá þeirri 

skoðun að með menntun geti samfélagið sett fram eigin leiðir, markmið og 

úrræði því að þannig mótist menntunin á ákveðinn hátt í þá átt sem samfélagið 

vill fara. Hann lagði áherslu á að undirstaða menntunar væri fólgin í hæfileikum 

barna og á þá við að börnin vaxi að þekkingu og skilningi vitsmunalega. Loris 

Malaguzzi (1988) er sama sinnis en hann byggði á kenningum Dewey og sagði 

að leggja þyrfti áherslu á að opna börnum leið til náms og þekkingar því að börn 

væru háð þekkingu og félagslegum tengslum og þau hefðu mikla þörf fyrir að 

vera sjálfstæð við að uppgötva og læra (Börn hafa hundrað mál, 1988).  

Eins og áður hefur komið fram læra börn við félagslegar aðstæður í 

samskiptum við jafnaldra sína, félaga og fullorðna og þeir læra með því að 

fylgjast með öðrum, spyrja spurninga og skoða ýmsar hliðar mála. Jóhanna 

Einarsdóttir (2010); Ólafur Páll Jónsson (2010b) og Sigrún Aðalbjarnardóttir 

(2007) segja að menntun sé og verði vöxtur og þroski sem nemendur fái með 

því að prófa sig áfram, taka þátt í samræðum, rökræða, ígrunda og komast að 

niðurstöðu með því að vera virk í þekkingarferlinu. Dewey (2010) tekur í sama 

streng og segir líka að menntun sé endurbygging reynslunnar og stöðug ný 

upplifun sem leiði það af sér að nemendur fái aukna reynslu til að læra, 

menntast, vaxa og þroskast.  

2.2.2 Reynsla  

Reynsla, sem er eitt af meginhugtökum Dewey (2010), verður best skilið með 

því að hafa í huga að hún felur í sér virkan og óvirkan þátt sem tvinnast saman. 

Hann trúði því að félagsleg reynsla og athafnir barnsins væru mikilvægir þættir í 

menntun þess og virki þáttur reynslunnar snerist um að reyna að gera eitthvað 

en óvirki þátturinn að verða fyrir einhverju og í framhaldi af því þyrfti barnið að 

takast á við afleiðingarnar. Dewey sagði að engin merkingarbær reynsla væri 

möguleg án hugsunar, en með hugsun uppgötvuðu menn tengsl milli þess sem 

þeir gera og afleiðinga gjörða sinna og þar af leiðandi ætti allt nám sér stað með 
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tilstyrk reynslunnar. Hann talaði um jákvæða og neikvæða reynslu en munurinn 

lýsir áhrifum á hugarfar og hæfni einstaklingsins til að öðlast nýja reynslu og 

hafa þar af leiðandi viðmót og starfshættir kennara mikið að segja hvað snertir 

upplifun og reynslu barna af viðfangsefninu hverju sinni (Dewey, 2000).  

Skilgreining Ólafs Páls Jónssonar (2010b) á reynslu er keimlík því sem Dewey 

boðar en hann telur að munurinn á jákvæðri og neikvæðri reynslu snúist um 

langtímaáhrif tiltekinnar reynslu á frekari reynslu og hann leggur einnig áherslu 

á að samfella verði að vera til staðar í reynslu barna.  

Það birtist einnig hjá Gunnari E. Finnbogasyni (2010) en hann segir að í 

skólastarfi þurfi upplifanir og athafnir barna að tengjast því sem þau hafa áður 

fengist við og byggja þannig upp reynslu sem er einhvers virði fyrir þau.  

Gestur Guðmundsson (2008) segir að Dewey hafi lagt áherslu á að virkja 

nemendur og vekja áhuga þeirra og að hans dómi sé nám virkt ferli, „learning 

by doing“, sem kenna megi við reynslu. Dewey (2010) talaði um að það væri 

nemandinn sem skipti höfuðmáli í kennslu og sagði að nám barna fælist ekki í 

námsgreinunum sem slíkum heldur þeim aðferðum sem notaðar væru og börn 

lærðu eftir. Sé námsefnið vel skipulagt á það að vera nokkurs konar vegvísir 

sem kennarinn styðst við þegar hann menntar nemendur sína vegna þess að 

fjölbreyttar kennsluaðferðir skipta máli þar sem margvísleg reynsla kemur með 

ólíkum aðferðum.  

2.3 Hlutverk leikskólans og grunnskólans  

Leik- og grunnskólar byggja á ólíkum uppeldis- og kennslufræðilegum hefðum, 

menning þeirra er ólík ásamt ytri umgerð og skipulagi. Í stuttu máli var 

upphaflega lögð áhersla á umönnun í leikskólunum en á kennslu í 

grunnskólanum frá byrjun eins og fram kemur síðar í þessum hluta. Þessar tvær 

skólastofnanir starfa með ólíkum hætti enn þann dag í dag en lögin (2008) sem 

kveða á um að undirbúa nemendur og börn undir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi stuðla að umburðarlyndi og víðsýni, sjálfstæði og samvinnu 

og að vinna með nemendum og börnunum í samræmi við eðli þeirra og þarfir 

eru sameiginlegar áherslur skólastiganna. Halla Jónsdóttir (2010) talar um að 

grunnskólinn byggi námið á skipulagðri kennslu og notkun námsgagna en 

leikskólinn byggi á fyrri reynslu barnsins og reynsluheimi.  

Líkt og lesa má í Aðalnámskrá (2011) beggja skólastiga eru skólarnir þær 

stofnanir samfélagsins sem annast menntun komandi kynslóða og býr þær [þ.e. 

kynslóðir] undir þátttöku í virku lýðræði, að þjálfa gagnrýna skapandi hugsun og 

gefur þeim tækifæri til að geta mætt félagslegum og menningarlegum 

upplifunum.  
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Menntastofnanir eiga að stuðla að almennri menntun barna og leitast við að 

haga störfum sínum í sem fyllsta samræmi við stöðu þeirra og þarfir. Hlutverk 

þeirra er meðal annars að miða skólastarfið að virkri þátttöku nemenda og 

barna í lýðræðissamfélagi innan sem utan skólanna og starfshættir þeirra skulu 

mótast af umburðarlyndi, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi og ábyrgð. Skólarnir 

eru einnig sá vettvangur þar sem leggja ber áherslu á lýðræði, þar sem 

nemendur og börn eiga að finna að þau séu hluti af hópi og samfélagi og þar á 

virðing að einkenna öll samskipti. 

Leik- og grunnskólar byggja einnig á ólíkri hugmyndafræði og þar af leiðandi 

eru áherslur þeirra mismunandi en bæði skólastigin eru þær stofnanir sem eiga 

að tryggja komandi kynslóðum tækifæri til að taka þátt í lýðræði sem er virkt og 

móta farsælan vettvang fyrir nemendur og börn. Meginhlutverk skólanna er að 

stuðla að menntun barna og skulu þeir haga störfum sínum í fyllsta samræmi 

við þarfir barna jafnt sem ungmenna, opna leiðir fyrir hvern og einn til að 

þroska hæfileika sína á margvíslegum sviðum og þróa með þeim almenna burði 

til þátttöku í lýðræðissamfélagi, segir Gestur Guðmundsson (2008).  

Leikskólinn [dagheimilið] var stofnaður árið 1924 af Barnavinafélaginu 

Sumargjöf sem félagsleg úrræði fyrir foreldra fátækra barna og í fyrstu var 

einungis lögð áhersla á líkamlega og tilfinningalega þætti í formi hlýju, hollrar 

næringar og hreinlætis. Árið 1931 var fyrsti leikskólinn stofnaður en hann var 

aðallega hugsaður fyrir börn menntamanna (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Árið 

1973 var leikskólinn settur undir yfirstjórn menntamálaráðuneytisins og árið 

1994 voru fyrstu leikskólalögin sett en þar segir einmitt í 2. gr. að leggja eigi 

rækt við umburðarlyndi, víðsýni og lýðræði eins og áður hefur fram komið. Í 

kjölfarið varð leikskólinn hluti af hinu almenna menntakerfi og skilgreindur sem 

fyrsta skólastigið í skólakerfinu (Menntamál, 1995).  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir að leikskólanum beri að stuðla að 

jafnrétti og virkri þátttöku barna í samfélaginu með því að skapa þeim tækifæri 

til að upplifa lýðræðislega starfshætti og samskipti í daglegu starfi því að þannig 

öðlast þau skilning á því hvað lýðræði felur í sér og læri lýðræðisleg gildi og 

vinnubrögð. Virða skal innsæi, reynslu, færni og skoðanir barna og taka mið af 

sjónarmiðum þeirra við skipulagningu leikskólastarfs og gefa þeim þannig tæki-

færi til að taka þátt í ákvörðunum um verkefni sín og vinnubrögð.  

Leikskólinn er einn sá vettvangur þar sem við getum lagt áherslu á gildi og 

starfshætti sem renna stoðum undir lýðræðislegt samfélag, þar sem foreldrar, 

starfsfólk og börn eiga að vera samstarfsaðilar þar sem lýðræðislegt leikskóla-

starf byggist á jafnrétti, fjölbreytileika, samábyrgð, samstöðu og viðurkenningu 

fyrir ólíkum sjónarmiðum. Börn eiga að finna að þau séu hluti af hópi og sam-

félagi þar sem réttlæti og virðing einkenna samskipti. Hann er sá staður þar sem 
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allir taka virkan þátt í samræðum, hlusta hver á annan, skiptast á skoðunum, 

vinna saman, aðstoða hver annan, hafa val um verkefni, hafa áhrif á starfið og 

taka þátt í heimspekilegum umræðum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Markmið grunnskólans [Barnaskólans] voru frábrugðin markmiðum leik-

skólans fyrr á árum, meðal annars vegna þess að áhersla var lögð á að börn 

yrðu læs og skrifandi fyrir 10 ára aldur. Breyting varð þar á með tilkomu 

grunnskólalaganna nr. 63 frá árinu 1974 en þar segir að skólinn skuli búa börn 

undir líf og störf í lýðræðisþjóðfélagi, haga störfum sínum í samræmi við eðli 

hvers einstaklings, leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun og þjálfa hæfni barna 

til samstarfs við aðra. Leikskólalögin kveða mjög líkt á en í lögum nr. 78 frá 1994 

segir að leggja skuli grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, hugsandi, virkir 

og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun. 

Athyglisvert er að lýðræði kemur fram í lögum um leikskóla 20 árum eftir að 

ákvæðið var sett í lög um grunnskóla.  

Grunnskólaárin eru mikilvæg fyrir mótunarskeið nemandans sem ein-

staklings og þjóðfélagsþegns. Grunnskólanum er ætlað að gefa nemendum 

tækifæri til að tileinka sér þekkingu, leikni og hæfni sem býr þá undir nám að 

honum loknum. Undirstaða er lögð að þátttöku einstaklinga í lýðræðisþjóðfélagi 

og þau manngildi ræktuð sem eiga að styrkja alhliða þroska barna, efla vitund 

um íslenska menningu og virðingu fyrir menningu annarra þjóða. Grunnskólinn 

er mikilvægur vettvangur til að þroska hjá börnum hæfni og búa þau undir þátt-

töku í lýðræðissamfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

Kristín Dýrfjörð (2011) talar um að grundvallaratriði íslenskra leikskóla sé að 

styðja við lýðræðislegar hugmyndir barna og þeir eigi að standa undir því að 

menntun þeirra leiði til þess að börn geti beitt gagnrýnni hugsun og orðið læs á 

lýðskrum. Hún segir það vera forgangsmál að leikskólarnir séu staður lýðræðis 

og jafnréttis í þágu barna og samfélagsins. Jóhanna Einarsdóttir (1997, 2008) 

segir að Dewey hafi viljað að skólinn væri fyrir alla, að samfélagið væri byggt 

þannig upp að allir tækju þátt og hann hafi metið það svo að skólinn ætti að 

endurspegla þá sýn þar sem einstaklingar gætu lagt sitt af mörkum og lifað og 

lært saman. Hún bendir einnig á í grein sinni Þátttaka barna hve mikilvægt sé 

að börn upplifi lýðræði í skólum til að þau vaxi úr grasi sem gagnrýnandi og 

lýðræðislega hugsandi einstaklingar. Hún segir líka að meiri líkur séu á að þau 

taki þátt í lífinu sem lýðræðislegir þenkjandi borgarar þegar þau verði eldri ef 

þau fái að eiga hlutdeild í lýðræðislegum ákvörðunum og upplifa að þau hafi 

haft áhrif á aðstæður sínar.  

Í doktorsritgerð sinni (2009) tekur Anna Magnea Hreinsdóttir undir orð 

Jóhönnu en hún vill að litið sé á börn sem borgara og réttur þeirra til þátttöku 

eigi að tryggja þeim aðgang að ákvarðanatöku, að börn eigi að vera skilgreind 
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sem borgarar sem þýðir að þau séu meðlimir samfélags og þátttökulýðræðis og 

gegni mikilvægu hlutverki í því ferli að skapa merkingarbæra tilveru öllum til 

handa.  

Páll Skúlason (1987) fjallar um uppeldishlutverk ríkisins, að ríkið verði að 

kenna þegnum sínum að virða og skilja almannaheill og tengja eigin hagsmuni 

sína við hana. Hann segir skólana og menntakerfið í heild sinni öflugustu tækin 

sem ríkið getur notað til að kenna þessi gildi. Skólarnir skuli vera hlutlausir um 

stjórnmál og stjórnmálaskoðanir en eigi að kenna nemendum og börnum að 

virða ríkið og fræða þá um sögu þess og mikilvægi fyrir þjóðfélagið. Hann telur 

helsta markmið þess sé að aga og þjálfa sjálfstæða gagnrýna hugsun hjá 

nemendum og börnum. Páll segir einnig að skólarnir eigi ekki og megi ekki líta á 

það sem hlutverk sitt að skila nemendum út í þjóðfélagið einungis til þess að 

þeir verði hæfir til að ganga inn í tiltekin störf.  

Fram kemur í bók Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2007) Virðing og umhyggja, 

að Norðurlöndin vinni að samvinnu um að efla umfjöllun um lýðræði og 

uppeldis- og menntamál þjóðanna í upphafi 21. aldar og að efla vitund barna og 

ungmenna um lýðræði. Þar kemur fram að æskilegt sé að hafa í huga að lýðræði 

sé hugsunarháttur, færni og stjórnarform og að börn þurfi að kynnast 

grundvallarþáttum þjóðfélagsins með því að taka þátt sem virkir borgarar, taka 

afstöðu og læra að bera ábyrgð.  

Wolfgang Edelstein (2008, 2010), einn áhrifamesti skólamaður á Íslandi á 

ofanverðri 20. öld, talar um að lýðræðislegir skólar séu þarfaþing og að læra 

lýðræði sé síður en svo óþarfi og það megi með engu móti lenda utan dagskrár 

skólanna. Hann segir að lýðræðislegir skólar eigi að leggja áherslu á félagslega 

aðild og þátttöku nemenda og barna sinna í lífi skólans og stuðla að því að 

fóstra lýðræðisleg viðhorf nemenda, barna og kennara. Að fátt muni virkara til 

að þróa lýðræðisleg viðhorf í huga uppvaxandi kynslóðar en reynsla barna af 

samskiptum og sameiginlegum aðferðum í anda lýðræðislegra stofnana sem 

bjóða þeim að taka virkan þátt í að móta framvindu sína og þróun. Hann talar 

um að lýðræðisleg vinnubrögð séu verkefni sem skólar verði að sinna séu þeir á 

annað borð að búa nemendur undir líf, störf og þátttöku í lýðræðislegu sam-

félagi. Börn og ungmenni eiga að fá tækifæri til að kafa dýpra og víkka 

sjóndeildarhringinn, læra lýðræðislega starfshætti og kunna að athafna sig á 

lýðræðislegan hátt. Í grein sinni Lýðræði verður að læra nefnir Edelstein (2010) 

að lýðræðisnám miði að þrennu; að læra lýðræðislega starfshætti, lifa í 

lýðræðislegum samskiptum við aðra og taka þátt í mótun lýðræðislegra 

samfélagshátta. Að mati hans er hlutverk skóla að efla hæfni fólks til að starfa 

saman í samfélagi sem byggir á lýðræði, þeir séu nauðsynlegir til að kenna 

lýðræði og eru vettvangur til að miðla þekkingu kynslóða á milli. Hann vill einnig 



 

21 

meina að lýðræði vinnist ekki af sjálfu sér heldur verði að kenna það. Mat hans 

er að börn þurfi að læra um lýðræðisríki, læra að koma skoðunum sínum á 

framfæri og virða skoðanir annarra því að á þann hátt hafi þau áhrif á 

samfélagið, og að samvinna, ábyrgð og þátttaka séu hornsteinar lýðræðislegra 

samskipta.  

2.4 Lýðræðislegir starfshættir  

Edelstein (2010) bendir á að börn þurfa að fá tækifæri til að kafa dýpra og víkka 

sjóndeildarhringinn og læra lýðræðislega starfshætti. Því eru verkefni skóla-

stofnana að vinna með lýðræðislega samskipahætti og vinnubrögð til að undir-

búa börnin undir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Það kemur fram í nýrri 

Aðalnámskrá (2011) að kennsla og starfshættir innan skólans eigi að fléttast 

saman við það viðhorf, að markmið menntunar sé geta til aðgerða sem felur í 

sér þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og stuðlað sé að áhuga og vilja til 

þess að börn og ungmenni taki þátt í samfélaginu.  

Í grein sinni Um áhrif nýfrjálshyggju á íslenskt leikskólastarf fjallar Kristín 

Dýrfjörð (2011) um það sem Peter Moss bendir á um meginrök lýðræðislegra 

starfshátta en hann segir að lýðræðislegir starfshættir stuðli að menningarlegri 

fjölbreytni og lýðræði hvetji til skapandi hugsunar í skólastarfi. Hann nefnir að 

kennarar verði að nýta þekkingu sína hvað varðar lýðræði og meta áhrif þess 

innan skólans og taka ákvarðanir um þá starfshætti sem stuðla að réttlátu þjóð-

félagi í framhaldi af því en skólanum er ætlað það hlutverk að viðhalda og 

tryggja lýðræði. Á ráðstefnu Reykjavíkurborgar og RannUng flutti Kristín 

fyrirlestur þar sem hún talaði um að samkvæmt lögum um leikskóla sé gert ráð 

fyrir því að stoðir lýðræðisins séu styrktar í leikskólanum og í þeim anda sem 

kveðið er á um lýðræðisleg vinnubrögð í Aðalnámskrá leikskóla (2011). Hún 

sagði einnig að hver og einn leikskóli yrði að móta sína starfshætti þannig að 

lýðræðisleg gildi væru höfð að leiðarljósi (Kristín Dýrfjörð, 18. apríl 2008).  

Anna Magnea Hreinsdóttir (2009) tekur í sama streng um lýðræðisleg 

vinnubrögð en hún segir að þau þurfi að halda innreið sína í leikskólastarfið svo 

að sjónarmið barna verði vegvísir til aðgerða. Að mati Rúnars Sigþórssonar o.fl. 

(2005) skapa þeir kennarar þýðingarmestu skilyrðin sem hafa í fyrirrúmi góð 

samskipti í skólastofunni, skilvirka bekkjarstjórnun og fjölbreyttar kennslu-

aðferðir. Niðurstöður margra rannsókna sýna að samband kennara, nemenda 

og barna er mikilvægt í námsferlinu þegar kennarar sýna þeim sanngirni, 

virðingu og styðjandi samskipti.  

Samkvæmt Berki Hansen (2003) segir Thomas Sergiovanni að aðalatriðið sé 

ekki hvaða gildi eru höfð að leiðarljósi í skólastarfinu heldur að sem flestir 

tileinki sér sameiginleg gildi eins og lýðræðislega starfshætti og fylgi þeim eftir.  
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Í greininni Sýn kennara á barnið segir að oft sé hugmyndafræðin og 

viðhorfin, sem liggja að baki starfsháttum kennara, ómeðvituð og dulin og þar 

af leiðandi hafa kennarar ekki eina sýn á börn (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2008).  

2.5 Skólinn  

Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 er kveðið á um að starfshættir kennara skuli 

mótast af lýðræðislegu samstarfi og leikskólum beri að leggja grundvöll að því 

að börn verði ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi. Samkvæmt grunnskóla-

lögum, 2. gr. 91/2008, er hlutverk grunnskóla að stuðla að þátttöku nemenda í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Því er ljóst að lýðræðisleg gildi eru 

lögbundin á báðum skólastigum. Í skólunum byggjast grunnþættirnir á því við-

horfi sem kemur fram í lögunum að unnið sé að samfélagslegum markmiðum er 

varða menntun sérhvers einstaklings og þeim er ætlað að stuðla að auknu lýð-

ræði og réttlæti. Halla Jónsdóttir (2010) bendir á að í grunnskólalögum og Aðal-

námskrá grunnskóla er lögð áhersla á að skólastarf byggi á réttlæti og virðingu 

en það geri stöðu skólanna einstaka þar sem mikið sé í húfi til að vel takist til 

um að skapa þar samveruform ólíkra einstaklinga.  

Með aukinni hnattvæðingu er þörf á að rækta gagnkvæma virðingu fólks og 

umhyggju þess fyrir hvert öðru en skólinn gegnir þar þýðingarmiklu hlutverki 

því að hann þarf að búa börn undir samtíð og framtíð í lýðræðislegu samfélagi 

og beina athygli sinni að því að rækta mikilvæg gildi eins og lýðræði, virðingu, 

jafnrétti, umhyggju, kærleika og samkennd. Lýðræðiskennsla í grunnskólum er 

svar nútímans við því að vinna með þessi viðamiklu og mikilvægu gildi en grund-

völlur fyrir öllum samskiptum er virðing. Börn þurfa því að læra að bera virðingu 

fyrir sjálfum sér og öðrum og brýnt er að þau geti talað saman af sæmd þrátt 

fyrir ólíkar skoðanir.  

2.5.1 Skólastjórnandinn  

Stjórnendur skipa stóran sess þegar kemur að lýðræðislegum starfsháttum og 

samskiptum eins og fram kemur í nýrri Aðalnámskrá (2011) en þar segir að 

skólastjóri sé faglegur leiðtogi og í forystu um að þróa og leiða lýðræðislegt 

samstarf innan skólans sem á að stuðla að jafnrétti með velferð nemenda og 

barna að markmiði og hann beri einnig ábyrgð á gæðum starfsins í samstarfi við 

starfsfólk sitt.  

Lýðræðislegur stjórnunarháttur er samkvæmt Tomas Sergiovanni (2001) að 

skólastjórnandi eigi að greiða fyrir faglegri þróun og vera talsmaður sýnar á nám 

og studdur af skólasamfélaginu. Woods og Woods (2013) líta svo á að lýðræði 

sé samvinna allra sem hvetur til lærdóms og þróun einstaklinga og lýðræði 
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stuðli að sameiginlegri ábyrgð, gagnkvæmri valdbeitingu eða dreifingu valds (e. 

power sharing) og þátttöku allra við sköpun og mótun umhverfis. Þau tala líka 

um að hafa frjálsræði innan ramma þeirra gilda og ábyrgðarhlutverka sem um 

hefur verið sammælst og breytingaumræður (e. transforming dialogue) sem 

skapa andrúmsloft sem styður við frjáls skoðanaskipti, þar sem fólk leitast við 

að bæta sameiginlegan skilning sinn á málefnum og getur þar af leiðandi litið 

framhjá sínum eigin sjónarmiðum og áhugasviðum. Þau telja einnig að sjálfs-

traust geti aukist gegnum lýðræðislega þátttöku í lífi og starfi. 

Það sem stjórnandi segir lýsir viðhorfum hans til stjórnunar og vilji hann 

viðhalda lýðræðislegum starfsháttum undirstrikar hann það en dregur úr öðru. 

Byggi stjórnandi og kennarar upp sameiginleg gildi til að starfa eftir, viðhaldi 

lýðræðislegum starfsháttum, myndi það tengja þau traustum böndum og þá 

yrði meiri tilgangur með starfinu en Sergiovanni (2001) talar um að farsælir 

skólastjórnendur skilja betur en aðrir heim skólans og hvað felst í eðli eigin 

leiðtogahlutverks. Hann segir líka að í starfi sínu ganga skólastjórnendur ekki út 

frá hefðbundinni hugmyndafræði um stjórnun heldur þeim kenningum sem 

gerir þeim kleift að ná betri árangri í starfi. Einnig segir Steinunn Helga 

Lárusdóttir (2003) að Sergiovanni hafi í máli sínu lagt áherslu á lýðræðislega 

starfshætti þar sem allir hagsmunaaðilar þrói þá sýn sem aðilar væru sammála 

um að leggja bæri til grundvallar í starfi skólans.  

Ólafur H. Jóhannsson (2003) ræðir um í kafla sínum Framtíðarsýn og forysta 

stjórnenda að skýr framtíðarsýn sé hreyfiafl framfara og telur hann að eitt 

mikilvægasta viðfangsefni skólastjórnenda sé að móta slíka sýn fyrir skólann, 

kennara, nemendur og börn. Hann segir einnig að skýr framtíðarsýn kennara 

komi þeim að gagni þegar þeir þurfa að ná samstöðu um starfshætti og sam-

skipti sín við nemendur og börn. Stjórnendur þurfa að gera sér grein fyrir hvert 

stefna skuli í starfi skólans og leggja megináherslu á nám og uppeldi barna. 

Ólafur bendir einnig á að Lashway telji að framtíðarsýn feli í sér hvað nemendur 

eigi að læra og hvernig þeim sé kennt og Steinunn H. Lárusdóttir (2005) segir að 

það sé á ábyrgð stjórnandans að tryggja að sýn allra aðila og gildin sem eru 

viðhöfð í skólastarfinu og sem starfið hvílir á endurspeglist í starfsháttum 

skólans. Stjórnandi þarf að finna leið, vera sannfærandi og sýna það í verki að 

hann hafi lýðræðislega hugsjón/sýn. Hann þarf að hafa samstarfsfólk sitt með í 

ákvarðanatöku þannig lætur hann verkin tala og viðheldur góðu andrúmslofti 

og verður að gæta þess að þær kenningar og þau gildi sem hann stendur fyrir 

séu ávallt í takt og samkvæm sjálfu sér, það er orð og athafnir. Ein aðferð til 

þess að tryggja að leiðtogar séu ævinlega lýðræðislegir í starfi er að knýja þá til 

þess að vera lykilmenn í því að koma í framkvæmd óskum og ætlunum allra 

[eða meirihluta] þeirra sem saman mynda félagsmenn stofnunarinnar sem þeir 

fara fyrir. 
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Dewey, Sergiovanni og Woods eru þeir fræðimenn sem rannsakandi nýtir sér 

meðal annars í þessari rannsókn og styðst við þeirra fræðilegu sýn á stjórn-

andann, þrátt fyrir að það séu aðrir fræðimenn sem fjalla um þetta efni.  

2.5.2 Kennarinn  

Aðalnámskráin (2011) kveður á um að fyrir tilstyrk kennarans eigi nemendur og 

börn að ná vissum markmiðum með náminu. Í greininni Lýðræði og samræða 

vitnar Halla Jónsdóttir (2010) í rannsókn sem gerð var meðal fyrsta árs kennara-

nema árið 2009. Þar kom fram að nemarnir töldu að lýðræðishlutverk 

kennarans væri ekki mikilvægt miðað við stýringarhlutverk hans, það sem 

gegndi lykilhlutverki væri viðhorf kennarans, menntun hans og reynsla í 

lýðræðislegum starfsháttum grunnskólans. Halla skoðaði einnig starfshætti 

kennarans og ígrundaði út frá því hvort börn fengju möguleika til náms á 

lýðræðislegan hátt og vitnar í heimspekinginn Lars Lindström (2000) sem álítur 

samskiptadyggðir vera forsendu agaðrar umræðu og eigi að endurspegla þann 

árangur sem birtist sem dyggð meðal þeirra sem leggja stund á lýðræðislega 

samræðu. Með því er verið að styrkja börn í þeim dyggðum sem skapa þeim 

reynslu og virka þátttöku sem þau geta nýtt sér við aðrar aðstæður en ekki 

eingöngu í skólastofunni.  

Þær dyggðir sem Lindström telur mikilvægar í samræðum barna eru:  

 Sú virðing að hlusta á aðra  

 Hugrekki til að geta tjáð sínar eigin skoðanir  

 Heiðarleiki til að segja það sem þeim finnst  

 Auðmýkt til að fylgja efni umræðunnar  

 Tillitssemi með því að grípa ekki fram í  

 Rökvísi til að færa rök fyrir máli sínu  

 Sú löngun til að öðlast víðsýni  

 Sá sjálfsagi að samþykkja reglur 

 Sú einbeiting að halda sér við efnið  

 Samkennd með því að setja sig í spor annarra  

Eins og áður segir á grunnskólinn að mótast af lýðræðislegum starfsháttum eins 

og Halla Jónsdóttir (2010) bendir réttilega á. Lýðræðislegir starfshættir eiga líka 

að byggjast á að lögð sé áhersla á að skapa aðstæður þar sem nemendur og 

börn finna til öryggis og treysta sér til að taka þátt í samræðum með þátttöku 

allra og þar sem hver einstaklingur tekur afstöðu til mála með því að ígrunda og 

hlusta og finna og meta rök. Öll viðhorf eiga rétt á sér og hugmyndafræðilegir 

árekstrar geta átt sér stað en viðhorf kennara leika stórt hlutverk þar sem 
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menntun þarf að vera skipulögð í gegnum lýðræðið. Kennari sem leggur áherslu 

á lýðræðislega starfshætti, hlustar, sýnir áhuga og skilning og ber virðingu fyrir 

ólíkum einstaklingum er fyrirmynd barna. En kennurum ber að hafa lýðræði að 

leiðarljósi í starfi sínu samkvæmt Aðalnámskrá (2011) eins og áður hefur komið 

fram og sýna virðingu og vinsemd í starfsháttum sínum. Viðhorf þeirra til 

lýðræðis þarf að felast í viðurkenningu á fjölbreytileika vegna þess að gegnum 

lýðræðislega starfshætti er talið að börn læri að virða, treysta og öðlast 

umburðarlyndi. Lýðræðið þarf að vera sýnilegt og áþreifanlegt í skólastarfinu 

því að börn læra það sem fyrir þeim er haft, eins og Sigrún Aðalbjarnardóttir 

(2007) orðar það.  

Anna Magnea Hreinsdóttir (2009) talar um að viðhorf kennara til barna sé 

mjög mikilvægur áhrifaþáttur og þær ákvarðanir sem kennarar taki um skipulag 

byggist alfarið á viðhorfum þeirra, hvort sem viðhorfin eru meðvituð eða ekki. 

Rúnar Sigþórsson og fl. (2005) halda því fram að kennarar hafi margar starfs-

aðferðir á valdi sínu sem og þekkingu til að vekja áhuga nemenda á að taka við 

nýrri þekkingu og færni. Þá segir Dewey (2010) að skólinn eigi að vera tæki til 

framfara og því sé nauðsynlegt að leggja kennurum til búnað svo að þeir geti 

ástundað lýðræðislega starfshætti.  

Aðalheiður Steinunn Sigurðardóttir (2011) bendir á að máttur kennarans sé 

mikill og hann hafi úrslitavald þegar að starfsháttum innan kennslustofunnar 

kemur. Halla Jónsdóttir (2010) tekur einnig ákveðið til orða og segir að kennarar 

með lífsreynslu sína velti fyrir sér hvort það takist að efla lýðræðislega starfs-

hætti innan skólans eður ei og Börkur Hansen (2003) segir að byggja þurfi upp 

þá starfshætti sem grundvallast af fræðilegum viðhorfum og ábyrgð til að gera 

góða skóla betri. 

Dewey (2000) talar um að kennarar, sem starfa með börnum á fyrstu árum 

ævi þeirra, eigi ekki erfitt með að finna út hve víðtæk fyrri reynsla þeirra sé eða 

finna viðfangefni sem geti tengst henni á lifandi hátt. En það er fremur í verka-

hring kennarans en flestra annarra starfsstétta að horfa til framtíðar og það 

liggur í eðli starfsins að kennarinn skoði verk sín hér og nú með hliðsjón af 

framtíðinni þar sem viðfangsefnin tengjast viðfangsefnum nútíðar. Það er einnig 

á ábyrgð kennarans að tryggja að viðfangsefnið þróist út frá þeim reynslu-

skilyrðum sem eru fyrir hendi og viðfangsefnið sé þess eðlis að það veki löngun 

hjá nemandanum til að fræðast og koma með nýjar hugmyndir. Hlutverk 

kennarans snýst líka um að vera sýnilegur börnum og sjá til þess að virðing sé 

borin fyrir hverju barni og verðleikar hvers barns séu virtir.  
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2.5.3 Samskipti og samvinna  

Það má með sanni segja að mjög mikilvægt sé að börn geti deilt hugmyndum og 

tilfinningum sínum með öðrum vegna þess að félagsleg samskipti og reynsla 

barnsins er undirstaða alls náms. Vygotsky setti fram kenningu sem hann kýs að 

kalla félagslega hugsmíðahyggju (e. social constructivism) þar sem hann leit svo 

á að nám barna færi fram í félags- og menningarbundnu samfélagi. Hann segir 

að börn læri í samvinnu við aðra og því beri að líta á hlutverk hins fullorðna í 

námi sem afar mikilvægt (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008).  

Dahlberg, Moss og Pence (1999) halda því fram að nám krefjist samvinnu og 

samskipta, að barnið læri og öðlast þekkingu sína í samvinnu og samskiptum við 

aðra, fullorðna jafnt sem börn. Þeir líta á ung börn sem öfluga einstaklinga 

samfélagsins er geta tekið virkan þátt í sköpun þekkingar og menningar.  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) telur að farsæl samskipti séu mikilvægur 

grunnur að velgengni í lífi okkar og þau séu lykillinn að giftusamlegu skólastarfi 

þar sem nemendur læra í samskiptum við aðra, læra með því að spyrja 

spurninga og skoða með öðrum ýmsar hliðar mála. Hún segir einnig, eins og 

fleiri, að þar sem starf kennarans grundvallist á samskiptum hafi hann því 

hlutverki að gegna að efla þroska nemenda og búa þá undir þátttöku í lýðræðis-

legu þjóðfélagi.  

Félagslega virk samskipti, sem byggja á umræðu sem felur í sér skilning og 

virðingu fyrir sjónarmiðum annarra og ekki síður viðurkenningu, réttlæti og 

ábyrgð, eru réttmæt samkvæmt Edelstein (2010). Í Aðalnámskrá leikskóla 

(2011) segir að í gefandi samskiptum aukist félagsfærni og sjálfsmynd styrkist 

og í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er talað um að jákvæð og árangursrík 

samskipti séu hluti af félagsfærni en hún er grunnur að lífshamingju hvers og 

eins. Í Aðalnámskrá (2011) beggja skólastiga segir að efla beri rökhugsun og 

gagnrýna hugsun barna sem og skapandi hugsun, þau eigi að fá þjálfun í að 

rökræða og rökstyðja mál sitt, læra að ígrunda eigin hugsanir og gera sér grein 

fyrir hvaða áhrif tilfinningar hafa á hugsanagang þeirra en þar eru samskiptin 

mikilvæg.  

Samræðan gerir ráð fyrir að samskipti séu gagnkvæm og gagnrýnin og 

samræða á að eiga sér stað á vettvangi skólanna en Halla Jónsdóttir (2010) 

bendir á að í samræðunni gefist tækifæri til að skiptast á skoðunum, við lærum 

að umbera hvert annað og getum sett okkur í spor annarra, við lærum að meta 

margbreytileikann og bera virðingu fyrir honum. Þannig læra einstaklingar að 

hlusta á aðra, færa rök fyrir máli sínu og komast að röklegri niðurstöðu að 

ígrunduðu máli þar sem nám á sér stað í samskiptum og tengslum við aðra og 

því hluti af félagslegu ferli, segir Gestur Guðmundsson (2008). Samræðan er 

einnig mikilvæg í lýðræðislegum starfsháttum en hún ýtir undir samskipti og 
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þau grunngildi sem eru öllum mikilvæg eins og virðing, traust, umhyggja og 

öryggi. Með því að ræða saman á lýðræðislegan hátt erum við um leið að efla 

grunngildi okkar. Samræðan er því eitt mikilvægasta tækið sem kennarinn getur 

beitt í lýðræðislegum starfsháttum því að með henni er ekki einungis verið að 

virkja lýðræðisleg gildi heldur er einnig verið að efla siðgæði og félagsþroska hjá 

hverjum og einum og er þar af leiðandi afar þýðingarmikið að virkja samræðuna 

í skólastarfinu, segir Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007).  

Börnum í leikskólum gefst tækifæri til að tileinka sér færni í samskiptum sem 

byggja á virðingu fyrir þeim sjálfum og öðrum, umhverfi og fjölbreytileika 

samfélagins. Það getur því skipt sköpum í lífi barna að starfið í skólanum byggi á 

virðingu fyrir mannhelgi þeirra og þörfum. Til eru mýmörg dæmi um að börn fái 

að hafa áhrif á starfið í leikskólum sínum með einum eða öðrum hætti 

(Umboðsmaður barna, e.d.).  

Í lýðræði í grunnskólastarfi eru oft settar reglur um samskipti og vinnulag en 

mikilvægt er að hafa samráð við nemendur þegar slíkar reglur eru mótaðar. 

Kennarar þurfa að taka tillit til þess sem nemendur vilja ná fram til að móta 

umhverfi sem öllum líður vel í og með því að hafa áhrif á skólastarfið leggja 

nemendur metnað sinn í námið.  

2.5.4 Barnasáttmálinn og réttindi barna  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna (1992) kallar á ný viðhorf til nemenda og 

barna og stöðu þeirra í samfélaginu þar sem leggja skal áherslu á aukið lýðræði. 

Samskipti við nemendur og börn tengjast 12. gr. sáttmálans en þar segir að 

börn eigi rétt á að láta skoðanir sínar í ljósi í öllum málum sem þau varðar og 

okkur beri að taka tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska. 

Skylda hvílir á stjórnvöldum að tryggja nemendum og börnum tækifæri til 

þátttöku á þeirra forsendum á lýðræðislegan hátt og með því geta þau látið 

rödd sína heyrast því að þau hafi rétt á að hafa áhrif á sitt nánasta umhverfi. Í 

13. og 14. gr. sáttmálans kemur fram að börn hafi rétt til að leita, taka við og 

miðla vitneskju og hugmyndum án tillits til landamæra.  

Í nýrri Aðalnámskrá (2011) er talað um að til að virkt lýðræði þrífist verði að 

stuðla að jafnrétti og lýðræðismenntun og mannréttindamenntun eigi að 

byggjast á gagnrýnni hugsun um grunngildi samfélagsins. Á þennan hátt tengist 

lýðræðið við mannréttindin þar sem einnig segir í Barnasáttmálanum að börn 

eigi sín réttindi og hinir fullorðnu eigi að virða að fullu gildi barna. Réttur barna 

felst þá í því að tjáningarfrelsi þeirra sé virt, hlustað sé á raddir þeirra og 

hagsmunir þeirra hafðir í fyrirrúmi (Margrét María Sigurðardóttir, 2008). Í grein 

Gunnars E. Finnbogasonar (2008) Barn á þroskabraut kemur fram að þess sé 
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vænst af skólanum að hafa áhrif á börn á ólíkum sviðum, meðal annars með því 

að styrkja jafnréttiskennd þeirra og þjálfa þau í samskiptum. 

Það hefur sýnt sig að viðhorf fullorðinna til barna 21. aldarinnar eru sett 

undir hatt síðnútíma [seinni hluti 20. aldar] hugmynda um börn. Viðmiðin og 

gildin hafa breyst í nútímavæðingunni þar sem sú þekking sem við höfum 

öðlast, ögrar síðnútíma hugmyndum og leggur áherslu á uppstokkun gamalla 

reglna og viðhorfa til barna og bernskunnar. Það hefur orðið eins konar bylting 

á hugarfari fullorðinna í tengslum við viðhorf þeirra til barna og einnig hafa 

orðið miklar breytingar í samfélaginu um réttindi barna.  

Við erum farin að líta á hlutverk fullorðinna í námi barna öðrum augum og 

við leggjum áherslu á tengsl og gagnkvæm samskipti. Þannig er litið á hið 

félagslega og menningarlega samhengi sem börnin alast upp í, hvernig börnin 

móta umhverfi sitt og hvernig umhverfið mótar börnin (Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna, 1989). Gildi eru líka mikilvæg fyrir nemendur og börn, 

ekki eingöngu þau gildi sem skráð eru í námskrá heldur einnig þau gildi sem 

miðlað er daglega í samskiptum kennara og barna. Þá er átt við manngildi allra 

barna og rétt þeirra til frelsis og jafnréttis.  

Í skrifum sínum tekur Gunnar E. Finnbogason (2008) sérstaklega fyrir 1. og 3. 

gr. Barnasáttmálans með hliðsjón af heildarsýn á barnið og setur þessar tvær 

greinar í samhengi við veruleika barnsins út frá texta í bók Astrid Lindgren um 

Línu langsokk en þar kemur fram afstaða hennar til barna og hvernig 

samskiptum þeirra er háttað við hina fullorðnu. Gunnar fjallar um í grein sinni 

þegar Lína langsokkur mætir í skólann þar sem fröken Rósa kemur reglulega til 

að vega og meta börnin og færa þeim góðu og duglegu gjafir. Fröken Rósa 

flokkar börnin eftir getu og hegðun svo að Línu langsokk verður nóg um og 

tekur til sinna ráða. Gunnar bendir einnig á að Lars H. Gustafsson (2003) hafi 

greint þessa lýsingu á þann veg að höfundur hafi á gagnrýninn og háðskan hátt 

ráðist á kröfur skólans um að börn eigi að laga sig að því hegðunarmynstri sem 

þeir fullorðnu móta. Einnig gerir höfundur góðlátlegt grín að flokkunar- og 

skipulagsáráttu hinna fullorðnu en í sögunni mótmælir Lína langsokkur kröftug-

lega flokkunarkerfi skólans sem er ekki í anda þess lýðræðis sem við þekkjum til 

í dag. Það kemur líka fram í12. gr. Barnasáttmálans að börn hafi rétt til að tjá sig 

um þau mál er þau sjálf varða. Lína langsokkur tók sér þennan rétt, sem að 

framan greinir og tjáði sig þvert á viðteknar hugmyndir fullorðinna um hegðun 

barna en það skal tekið fram að Lína hefur meira frelsi og sjálfræði í sögum 

Astrid Lindgren en gengur og gerist um börn almennt og er ekki kveðið á um í 

Barnasáttmálanum (1992).  
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Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) telur mjög mikilvægt að börn og ungmenni 

finni að þau hafi rödd, þá átti þau sig á að þau hafi réttindi í lýðræðisþjóðfélagi 

og geti haft áhrif og upplifi að þau geti látið gott af sér leiða.  

Við höfum það fyrir satt að mannréttindi allra verði ekki tryggð, eins og 

Ágúst Þór Árnason (1995) bendir á, nema við stuðlum að heilbrigði og velferð 

hvers og eins einstaklings með lýðræðislegum starfsháttum. Kennsla og uppeldi 

þarf því að taka mið af þátttöku allra í lýðræðissamfélagi og fjalla um mann-

réttindi með hliðsjón af samfélaginu því að fólk vill byggja samfélag sem reist er 

á virðingu fyrir grundvallarréttindum þess.  

2.6 Námsumhverfið  

Samkvæmt Aðalnámskrá leik- og grunnskóla (2011) eiga skólastjórnendur og 

kennarar að búa nemendum og börnum hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg 

náms- og leikskilyrði sem er hagur allra sem koma að skólastarfi og mikilvægt er 

að litið sé á börn sem virka borgara og að þau fái tækifæri til að hafa áhrif á 

námsumhverfi sitt.  

Í líkani sem Woods (2005) setur fram og fjallað hefur verið um segir í því 

fjórða að umhverfið skuli vera lýðræðislegt því að það hefur sýnt sig að börn 

leggja meiri metnað í nám sitt og reynsluheimur þeirra víkkar út ef þau fá að 

hafa áhrif á námsumhverfi sitt. Börkur Hansen (2003) bendir á að það skipti 

miklu máli að vera læs á umhverfið sem skólinn starfar í og byggja upp þá 

starfshætti sem grundvallast af fræðilegum viðhorfum og ábyrgð.  

Tomas Sergiovanni (2001) segir að skólastjórnandi eigi að stuðla að vel-

gengni allra nemenda og barna með því að viðhalda kennsluáætlun og 

árangursríku námsumhverfi. Halla Jónsdóttir (2010) segir að sá kennari sem 

býður upp á fjölbreytt námsumhverfi sé fyrirmynd nemenda og barna og Dewey 

(2000) talar um að kennarar þurfi að sinna kennslu- og uppeldisfræðilegu starfi 

og kveikja áhuga hjá börnunum fyrir náminu og skapa þeim gott námsumhverfi 

sem getur leitt þau til frjórrar sköpunar.  

Hlutverk kennarans er að vekja áhuga og virkja barnið, vera vakandi yfir því 

umhverfi sem það lærir í og nýta það til að stuðla að reynslu barnsins sem leiðir 

til þroska þess segir Halla Jónsdóttir (2010) og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) 

er sama sinnis og segir að starfshættir kennara þurfi að vera lýðræðislegir til að 

menntun og þroski eigi sér stað því að þannig móti umhverfið reynsluheim og 

upplifun barnsins og þannig læri það um lýðræði í lýðræði. Jóhanna Einarsdóttir 

(2010) talar líka um að raunveruleg reynsla mótast af umhverfinu og í 

samskiptum, því má ljóst vera að kennarinn og þeir starfshættir sem hann hefur 

tileinkað sér skipta höfuðmáli við mótun reynslunnar og hún telur að starfs-
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hættir kennara eigi að felast í því að þeir hafi þekkingu til að meta hvernig 

umhverfi og reynsla stuðli að menntun og þroska.  

2.7 Fyrri rannsóknir 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum fimm rannsókna sem hafa 

verið gerðar hér á landi og erlendis sem snerta á einhvern hátt viðhorf skóla-

stjórnenda og leik- og grunnskólakennara til lýðræðis og lýðræðislegra starfs-

hátta, einnig samskipti kennara og barna og hvernig umhverfið eigi að vera 

uppbyggt í leik- og grunnskólum. Á skólastigum beggja hefur ýmislegt verið 

rannsakað og skoðað í tengslum við framangreint.  

Samkvæmt niðurstöðum um hvað leikskólakennarar telja vera lýðræði í 

leikskólum og hvernig það lýsti sér í starfsháttum þeirra kom fram að þeir leggja 

áherslu á að börn fái að taka þátt í starfinu, að ýtt sé undir umburðarlyndi og 

samkennd þeirra og að þau beri virðingu hvert fyrir öðru. Einnig að leikskóla-

kennarar álíta það grundvallaratriði hvernig þeir skipuleggja starfið, hvaða 

efnivið þeir bjóða upp á og hvernig hann er nýttur. Hvað skipulagningu um-

hverfis varðar þá telja þeir að það eigi vera þannig uppbyggt að það veiti 

börnum frelsi og tækifæri til að reyna á færni sína, að þau ættu að vera 

þátttakendur í að móta eigin veröld og að á þau væri hlustað (Kristín Dýrfjörð, 

2006). Niðurstöðurnar tengdust lýðræðishugmyndum Dewey (2000) um að 

hlutverk kennarans sé að móta reynslu og stuðla að námi með ögrandi umhverfi 

og mikilvægi þess að viðhalda forvitni barnsins og frelsi þess til hugsunar. Það 

kom líka fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að leikskólakennarar telja eigið 

hlutverk við uppeldi til lýðræðis mikilvægt og þeir líta á sjálfan sig sem sterka 

fyrirmynd því börn læri það sem fyrir þeim sé haft.  

Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á lýðræðislegum starfsháttum en 

Jóhanna Einarsdóttir (2008) gerði rannsókn sem bar heitið Starfsaðferðir og 

sannfæring leikskólakennara, þar kom fram að starfshættir tveggja leikskóla-

kennara samræmdust stefnumótun sem birtist í lögum og Aðalnámskrá og 

endurspegluðu menntunar-, menningar- og sögulegt samhengi. Athyglinni í 

rannsókninni var meðal annars beint að samvirkni á milli kennarans og náms-

umhverfisins og ýmsir þættir skoðaðir sem hafa áhrif á starfshætti kennara. Í 

niðurstöðunum kom fram að starfshættir kennaranna voru ólíkir þar sem annar 

lagði áherslu á innihald náms, svo sem mál og ritmálsörvun og undirbúning fyrir 

grunnskólann, en hinn kennarinn undirstrikaði frjálsræði, óbeinar kennslu-

aðferðir og að börnin fengju að leika sér í friði fyrir hinum fullorðnu. Í niður-

stöðunum taldi Jóhanna skýringuna á ólíkum starfsháttum þeirra vera að 

menning leikskólanna væri ekki eins og þá hefði reynsla leikskólakennaranna 
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verið mismunandi. Ætla má að lýðræðislegir starfshættir séu hluti af menningu 

leikskóla, því hafa niðurstöður þessar rannsóknar gildi fyrir rannsókn mína.  

Í rannsókn sem Osman Samanci (2010) gerði á lýðræðismenntun í Tyrklandi 

skoðaði hann viðhorf kennara til lýðræðiskennslu á grunnskólastigi. Hann telur 

að grunnskólar hafi mikilvægu hlutverki að gegna og ættu því að skapa 

lýðræðislegt viðhorf til að auka námsuppskeru nemenda. Í niðurstöðum kom 

fram að rannsóknin fólst fyrst og fremst í leiðbeiningum um hvernig auka mætti 

vægi lýðræðiskennslu í grunnskólum og veitti Samanci hagnýt ráð hvernig 

standa skyldi að því. Meðal ráða hans var að auka val nemenda á viðfangs-

efnum í skólanum, leyfa þeim að semja og velja þær reglur sem gilda í skóla-

stofunni og í útiveru og hafa umhverfið í skólastofunni lýðræðislegt sem og að 

kennarar ættu að vera fyrirmyndir nemenda og hefðu að leiðarljósi lýðræðis-

lega starfsemi og hegðun, hlustuðu á og virtu ólíkar skoðanir nemenda sinna og 

ykju vægi samræðunnar. Einnig að þróa lýðræðislega vitund og aðstoða 

nemendur við að öðlast skilning á lýðræði með skoðanaskiptum þeirra á milli og 

fara með þá í leiki sem byggðust á skoðanaskiptum. Niðurstöðurnar gáfu til 

kynna að lýðræðiskennsla í grunnskólum var verðugt verkefni til að takast á við, 

að reynsla kennara léki þar stórt hlutverk og umhverfi kennslustofunnar skipti 

máli hvað varðaði lýðræðislegt viðhorf kennaranna. Einnig koma fram í 

niðurstöðunum að kennararnir töldu lýðræðismenntun væri mikilvæg og 

tengdu hana við félagshæfni nemenda sinna og þeir settu fram hagnýt ráð til að 

auka lýðræðislega starfshætti og að þeir þyrftu að leiðbeina nemendum sínum 

til að þeir yrðu færir um að tileinka sér lýðræðislegt viðhorf og mikilvægur hluti 

lýðræðis væri að þeir sjálfir virtu frábrugðnar skoðanir nemenda sinna.  

Í rannsókn Evu Johansson (2004) um starfshætti leikskólakennara kom fram 

við greiningu gagna viðhorf kennarans til barnsins, samskipti innan skólans og 

viðhorf hans til námsins. Í niðurstöðunum kom meðal annars fram að sam-

skiptin innan leikskólanna voru gagnvirk milli kennarans og barnsins, hann bar 

virðingu fyrir barninu og hafði trú á hæfni þess til að hafa áhrif á eigið nám. 

Einnig kom fram í niðurstöðunum að samskiptin voru óstöðug, kennararnir 

vissu betur og töldu að barnið þyrfti að ná ákveðnum þroska áður en 

raunverulegt nám gæti hafist og að samskiptin voru stýrandi, hegðun barnanna 

voru talin órökrétt og refsing og umbun álitin nauðsynleg til að örva þau til 

náms. Niðurstöðurnar sýndu líka að börn læra í samvinnu við aðra og viðhorf 

leikskólakennarans er mikilvægur áhrifaþáttur við mótun skólastarfsins. Því 

vegur hlutverk hans í námi barna afar þungt og hugmyndafræðileg sýn hans 

hefur mikil áhrif á starfshætti og endurspeglast í því námsumhverfi sem hann 

skapar og í samskiptum hans við börnin. Það má því ætla að viðhorf til lýðræðis 

og lýðræðislegir starfshættir skipti miklu máli í samskiptum kennarans við 
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nemendur og börn þar sem hlutverk hans er svo veigamikið eins og Aðalheiður 

Steinunn Sigurðardóttir (2011) bendir á.  

Í niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur og Kristínar Karlsdóttur 

(2005) þar sem skoðað var viðhorf leikskólastjóra til leikskólans og barnæsku 

mátti sjá að leikskólastjórar töldu að markmið leikskólanna væru í samræmi við 

Aðalnámskrá leikskóla og lög um leikskóla þar sem kemur fram að 

skólastjórnendur eru faglegir leiðtogar og eiga að þróa metnaðarfullt 

leikskólastarf, leiða lýðræðislegt samstarf ólíkra hópa, stuðla að jafnrétti og 

uppbyggilegum samskiptum með velferð allra barna að markmiði. Þeir eiga 

einnig að fara eftir Aðalnámskránni og lögunum sem snerta leikskólann og 

börnin. Í niðurstöðunum kom fram að þeir sáu annars vegar barnið sem 

einstakling sem bæri að vernda og annast og hins vegar litu þeir á að barnið 

væri öflugur sjálfstæður einstaklingur sem væri fullfær um að skilja umhverfi 

sitt, móta og skapa sér þekkingu. Það sem þeir töldu líka mikilvægt var að nám 

ætti að byggjast á áhuga barna, að þau rannsökuðu og leituðu lausna sjálf, því 

ætti áhugi barnsins að ráða för fremur en ákveðið skipulag. Þeir töldu að megin-

markmið leikskólans væri að stuðla að sjálfstæði barnanna, að þeim liði vel og 

fengju að njóta sín, væru glöð og tækju tillit hvert til annars. Þá töldu þeir 

mikilvægt fyrir leikskólakennara að þeir veltu fyrir sér viðhorfum sínum til 

barnsins og hvað lægi að baki þeim ákvörðunum sem þeir tækju í starfi og 

kenndu barninu lýðræðisleg vinnubrögð, eins og getið er um í Aðalnámskrá 

leikskóla, til að barnið öðlast sjálfstæði og finni að það sé tekið tillit til óska 

þess. Svo og að hlutverk leikskólakennaranna væri að skapa þroskavænlegt 

námsumhverfi og skólunum bæri að huga að getu einstaklinga og hvetja þá til 

að vera virkir í námi sínu.  

2.8 Samantekt  

Margt hefur breyst í tímans rás í leik- og grunnskólum landsins en í upphafi var 

starf kennara í leikskóla umönnunarstarf og í grunnskóla að tryggja að börn 

yrðu læs og skrifandi fyrir 10 ára aldur. Enn þann dag í dag byggja leik- og 

grunnskólar á ólíkum hefðum en það sem þeir eiga meðal annars sammerkt er 

það sem stendur í lögum leik- og grunnskóla (2008). En þar segir að undirbúa 

eigi nemendur og börn undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi og stuðla að 

sjálfstæði og samvinnu en í lögunum er fjallað um réttindi nemenda og barna í 

fyrsta skiptið.  

Mat margra fræðimanna á lýðræðishugtakinu er margs konar en þeir telja 

meðal annars lýðræði vera lífsmáti, hugsunarháttur, færni, hvetji til skapandi 

hugsunar í skólastarfi og samfélag manna þar sem fólk menntast saman. Innan 
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leikskólans á að styrkja stoðir lýðræðis eins og kveðið er á um í Aðalnámskrá og 

lýðræðisleg vinnubrögð eiga að einkenna starfið.  

Fjallað er um að viðhorf kennara til lýðræðis sem skiptir hér miklu máli þar 

sem ákvarðanir hans um skipulag um menntun nemenda og barna í gegnum 

lýðræði þurfa að byggja á viðhorfi hans til lýðræðislegra starfshátta.  

Starfshættir leik- og grunnskóla eru ólíkir en fram kom að grunnskólinn 

byggir nám nemenda á skipulagðri kennslu og námsgögnum en leikskólann 

byggja á reynsluheimi barnsins. Í Aðalnámskrá beggja skólastigana segir að 

skólarnir séu stofnanir samfélagsins sem annast eigi menntun nemenda og 

barna og starfshættir eigi að mótast meðal annars af lýðræðislegu samstarfi og 

lýðræði svo nemendur og börn finni að þau séu hluti af samfélaginu.  

Í rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessu sviði er meðal annars fjallað um 

mikilvægi kennarans og viðhorf hans til lýðræðis og lýðræðislegra starfshátta 

innan leik- og grunnskólans. Komið inn á ólíkar starfsaðferðir kennara og 

samvirkni milli þeirra og námsumhverfis og viðhorf þeirra til barna. Einnig hvað 

lýðræðismenntun er mikilvæg fyrir félagshæfni nemenda og hve áríðandi er að 

leiðbeina nemendum til að þeir læri að tileinka sér lýðræðisleg viðhorf. Það 

hefur einnig verið sýnt fram á að skólastjórnendur eru faglegir leiðtogar sem 

leiða metnaðarfullt starf með lýðræðislegt samstarf og velferð barna að mark-

miði. Þeir bera einnig ábyrgð á skólastarfinu sem og samstarfi við allt starfsfólk 

eins og fram kemur í Aðalnámskrá. Að mati þeirra fræðimanna sem um er getið 

í rannsókninni eru fjölbreyttar kennsluaðferðir einnig mjög þýðingarmikilar í 

lýðræðislegu samfélagi.  

Síðustu áratugi hefur orðið bylting og breytingar í samfélaginu og á hugarfari 

fullorðinna hvað varðar viðhorf og réttindi barna sem er í takt við 12. gr. 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þar sem kemur fram að börn eigi að hafa 

rétt á að láta skoðanir sínar í ljós á sínum forsendum. Fram kemur í rann-

sókninni að þeir fræðimenn sem koma þar fyrir segja að góð samskipti kennara 

við nemendur og börn eigi að liggja í fyrirrúmi í skólastofunni sem er mjög mikil-

vægt í námsferlinu, að kennarar hugi vel að samskiptum sínum við þau þar sem 

sjálfsmynd nemenda og barna mótast en þau læra í samvinnu við aðra.  

 Næsti kafli fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar. 





 

35 

3 Aðferð  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir þeirri eigindlegu aðferð sem notuð var við 

framkvæmd rannsóknarinnar en markmiðið með eigindlegri aðferð er að dýpka 

skilning á viðfangsefninu. Þannig verða niðurstöður eigindlegra rannsókna 

hugtök eða þekking sem lýsa flóknum veruleika, það er aðstæðum, upplifunum 

eða reynslu viðmælenda (Lichtman, 2010; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

3.1 Rannsóknarsnið  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir má rekja til hugmynda og kenninga 

félagsvísinda þar sem áhersla er lögð á að einstaklingurinn sé virkur túlkandi 

veruleikans en aðferðirnar byggja á því sjónarmiði að raunveruleikinn mótast í 

vitund einstaklinga sem upplifa hann í samskiptum sínum við umheiminn. 

Rannsóknin mín var eigindleg viðtals- og vettvangsrannsókn sem er sú aðferð 

sem leyfir túlkun og valdi ég hana af því að eigindlegar rannsóknir eru lýsandi 

samkvæmt Lichtman (2010) og Sigurlínu Davíðsdóttur (2003).  

Í vettvangsathugunum nýtti ég mér fyrst og fremst augu mín og eyru en 

samkvæmt Lichtman (2010) og Sóleyju S. Bender (2003) þá eru þau helstu 

rannsóknartækin við athugun á vettvangi.  

Denzin og Lincoln (2000) tala um að með því að nota eigindlega aðferða-

fræði eigi að vera hægt að sjá raunveruleikann eins og hann kemur fyrir í 

umhverfinu og ætla ég að sá möguleiki sé fyrir hendi með þessari rannsóknar-

aðferð, að sú sýn eða sjónarhorn viðmælenda minna muni endurspeglast í þeim 

niðurstöðum sem fram komu eins og Flick (2006) talar um. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir beinast einnig að því að afla gagna um það hvernig þátt-

takendur túlka umhverfi sitt og aðstæður.  

Markmið með rannsókninni var að efla umræður um lýðræði og lýðræðis-

lega starfshætti á meðal skólastjórnenda og kennara skólastofnana og til að 

öðlast dýpri skilning á viðhorfum þátttakenda heimsótti ég einn leikskóla og 

einn grunnskóla. Eigindleg aðferðafræði hentaði vel þar sem mér gafst betra 

færi á að fá innsýn í viðhorf þeirra sem og hvernig lýðræðislegir starfshættir 

birtust.  

Í viðtölunum, sem voru hálfopin (e. unstructured, in-depth), [sjá fylgiskjal 1] 

fékk ég viðmælendur mína til að tjá reynslu sína og upplifun af lýðræði, 

lýðræðislegum starfsháttum og samskiptum þeirra við nemendur og börn. 
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Einnig útbjó ég vettvangsramma [sjá fylgiskjal 2] sem ég hafði til hliðsjónar 

þegar ég fór á vettvang og fylgdist með samskiptum kennara og barna í þeirra 

umhverfi.  

Viðtalsrammann sendi ég á skólastjórnendur og kennarana til að gefa þeim 

kost á að skoða hann og sjá hvað í honum fólst.  

3.2 Gagnaöflun  

Gagnaöflun var tvíþætt eins og áður hefur komið fram, tekin voru hálfopin 

viðtöl við viðmælendur og farið var í vettvangsathuganir. Framangreindu verða 

gerð skil hér fyrir neðan.  

Ég gerði mér sterklega grein fyrir því að ég hafði nokkuð ákveðna skoðun á 

lýðræði og lýðræðislegum starfsháttum í leik- og grunnskóla þegar ég hóf þessa 

rannsókn. Ég hafði þá trú að þeirra gætti meira í leikskólunum og af þeim 

sökum hafði ég í huga það sem Kvale (1996) sagði, að það væri mikilvægt að 

rannsakandi gerði sér fulla grein fyrir afstöðu sinni og tengslum sínum við 

rannsóknarefnið þegar kæmi að úrvinnslu gagna í rannsóknarvinnunni og gæta 

vel að hlutleysi því að ef það væri ekki haft hugfast gæti það haft áhrif á gæði 

gagnanna. Ég gekk líka út frá því sem Sigurlína Davíðsdóttir (2003) segir líkt og 

Kvale að það sé ekki ráðlegt að byrja á rannsókn með fyrir fram gefnar 

hugmyndir heldur sé betra að leyfa gögnunum, sem safnað er, að móta 

rannsóknarferlið. Svo segir Gretar L. Marinósson (2004) að við greiningu á 

gögnum sé vert að nota greinandi aðleiðslu þar sem rannsakandinn gerir sér í 

byrjun bráðabirgðakenningu um það sem hann er að skoða og lagar síðan 

kenninguna að upplýsingum sem fram koma.  

Vert er að taka það fram að ég hafði litla reynslu af viðtölum og enga af 

vettvangsathugunum en ég nýtti mér alla þá þekkingu sem ég hafði aflað mér 

áður og lært í eigindlegri aðferðafræði.  

3.3 Val á þátttakendum  

Ég valdi þátttakendur rannsóknarinnar með markmiðsúrtaki (e. purposive 
sampling) með tilliti til rannsóknarefnisins og með það í huga að þeir gætu gefið 
mér innsýn í viðhorf sín til lýðræðis, vitneskju um hvað þeir teldu lýðræðislega 
starfshætti, hvernig þeir tileinkuðu sér þá, hvað þeir hefðu að segja um 
námsumhverfið og hvernig samskiptum þeirra við börnin væri háttað.  

Ég sendi bréf til bæjarfélagsins og til skóla- og leikskólanefndar til að fá 

samþykki fyrir því að vinna að rannsókn í einum leik- og grunnskóla. Þegar 

samþykki barst sendi ég stjórnendum skólanna bréf, gerði þeim grein fyrir því í 

hverju rannsóknin fælist og fór þess á leit við þá að fá leyfi þeirra fyrir 

rannsókninni og taka viðtal við þá og einn grunnskólakennara og einn leikskóla-
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kennara. Skólastjórnendur veittu samþykki sitt og völdu þeir kennara sem 

uppfylltu óskir mínar um að hafa að lágmarki þriggja ára starfsreynslu í 

skólunum. Í framhaldinu sendi ég þátttakendum viðtalsspurningar til að þeir 

gætu undirbúið sig fyrir viðtalið. Í bréfinu, sem ég sendi til skólastjórnenda, kom 

fram að nöfnum þeirra yrði breytt og aðgát höfð svo að ekki yrði unnt að rekja 

viðtölin til þeirra né heldur viðtalsgagnanna sem voru í öruggri vörslu þann tíma 

sem ég vann við rannsóknina. Einnig tilgreindi ég í bréfinu að frumgögnunum 

yrði eytt. Viðmælendur voru einnig upplýstir um að þeir hefðu heimild til að 

hætta við þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar sem væri án skuldbindinga 

[sjá fylgiskjal 5].  

Ég tók fjögur viðtöl við fjóra viðmælendur og fór á vettvang skólanna og 

gerði athuganir.  

3.3.1 Bakgrunnur viðmælenda 

Kári hefur starfað sem skólastjóri frá árinu 1987 en áður starfaði hann sem 

grunnskólakennari bæði í fámennum og fjölmennum grunnskólum úti á landi og 

á höfuðborgarsvæðinu. Hann er með próf í íslensku og sagnfræði frá Háskóla 

Íslands og uppeldis- og kennslufræði og meistarapróf frá Kennaraháskólanum. 

Hann hefur verið skólastjóri í Brautarskóla frá stofnun hans.  

Katrín er leikskólakennari að mennt og hefur starfað sem leikskólastjóri í 

Kríukoti frá árinu 2002 eða frá því að hann var stofnsettur fyrir 12 árum. Hún 

ver um sjötíu prósent af vinnutíma sínum með börnunum og þrjátíu prósent á 

skrifstofunni.  

Laufey er grunnskólakennari að mennt og lærður heimilisfræðikennari. Í 

fyrstu kenndi hún heimilisfræði en er umsjónarkennari yngstu nemenda núna. 

Hún er búin að kenna í 10 ár eða frá því hún útskrifaðist úr Kennaraháskóla 

Íslands árið 2004 og hefur starfað í Brautarskóla æ síðan. Áður hafði hún unnið 

á sambýli fyrir fatlað fólk og á elliheimi.  

Sólveig er lærður tónmenntakennari og kórkennari og kenndi tónmennt í 7 

ár í grunnskóla. Hún tók meistaranám í nám- og kennslufræði í Háskóla Íslands 

og útskrifaðist sem grunnskólakennari með meistarapróf í leikskólakennara-

fræðum árið 2013. Hún hefur starfað á Kríukoti frá opnun hans eða í 12 ár.  

Rannsókn þessi er ekki leyfisskyld þar sem upplýsingarnar eru ekki rekjan-

legar og ekki háð leyfi Persónuverndar (2008). Gætt var fyllsta trúnaðar hvað 

varðar gögn og meðferð þeirra og nafnleyndar var gætt þar sem skólarnir og 

viðmælendur fengu gervinöfn eins og áður segir.  

Í viðtölunum nýtti ég viðtalsrammann, [sjá fylgiskjal 1] tók hverja spurningu 

fyrir sig sem viðmælendur svöruðu af sinni þekkingu og reynslu. Í vettvangs-
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athugunum sat ég og fylgdist með samskiptum kennaranna við nemendur og 

börnin og skaut inn einni og einni spurningu.  

3.3.2. Viðtöl  

Viðtölin voru tekin við einn skólastjóra og einn leikskólastjóra, einn 

grunnskólakennara og einn leikskólakennara en ég hafði tiltekið markmið með 

viðtalinu en viðmælendur mínir réðu þó miklu um hvernig viðtalið þróaðist. Ég 

leitaðist við að láta ekki viðhorf mitt og hugmyndir um rannsóknarefnið hafa 

áhrif á gæði viðtalanna en spurningarnar, sem ég bar upp, báru smá keim af 

þeim hugmyndum sem ég bar í brjósti um lýðræðislega starfshætti og samskipti 

kennara, nemenda og barna (Plummer, 2001).  

Ég hafði mjög ríkt í huga það sem Helga Jónsdóttir (2003) talar um að virk 

hlustun sé forsenda fyrir árangursríku viðtali og hvetjandi fyrir viðmælandann 

og að kosturinn við hálfopin viðtöl sé að staðblærinn verði oft notalegur og af 

þeim sökum gæti skapast gott traust á milli mín og viðmælenda sem gekk eftir. 

Ég gerði mér líka fulla grein fyrir því að viðtöl geta verið mismunandi eftir 

viðmælendum og það sem rætt er um er ekki alltaf eins í einni og sömu rann-

sókninni þó að viðfangsefnið sé það sama. Einnig var ég meðvituð um mikilvægi 

þess að skrá niður hugsanir mínar og viðbrögð strax að viðtali loknu sem ég og 

gerði.  

Í janúar og febrúar 2014 hófst gagnaöflun með hálfopnum viðtölum líkt og 

gert var í þeim rannsóknum sem ég styðst við en slík viðtöl taldi ég henta best 

til að kanna viðhorf og þekkingu viðmælenda minna eins og áður sagði. 

Lichtman (2010) segir að það krefjist mikils undirbúnings og reynslu að taka 

hálfopið viðtal og Helga Jónsdóttir (2003) talar um að viðtöl í eigindlegri 

rannsókn séu vel til þess fallin að rannsaka viðhorf einstaklinga. Einnig eru 

viðtöl ein af mikilvægustu gagnaöflunaraðferðum í mörgum rannsóknum því að 

þau fela í sér að gagna er aflað með beinum orðaskiptum hjá rannsakanda og 

viðmælanda.  

Ég ákvað viðtalsrammann fyrir fram en hann myndaði umgjörð utan um 

rannsóknarspurningarnar sem ég lagði til grundvallar og tóku mið af þeim 

fræðilega grunni um mikilvægi lýðræðis og lýðræðislegra starfshátta, samskipta 

og námsumhverfis sem ég hef áður greint frá, en ég einblíndi á kenningar 

Dewey, aðra fræðimenn og kenningasmiði sem fjallað er um í rannsókninni. Ég 

áskildi mér nokkurt frelsi og sveigjanleika með rammann því að það vöknuðu 

upp nýjar spurningar út frá svörum viðmælanda sem ég gat nýtt mér við gagna-

greininguna. Lichtman (2010) talar einmitt um að þannig nái rannsakandinn að 

halda vel utan um viðtalið og festir sig ekki um of við spurningar sínar og geti 

þannig forðast stýrandi orðalag.  
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3.3.3 Vettvangsathugun  

Gagnaöflun mín fólst einnig í vettvangsathugunum en þar veittist mér tækifæri 

til að sjá og skoða hvernig viðhorf og sýn viðmælanda til lýðræðis og lýðræðis-

legra starfshátta birtist í verki, í samskiptum þeirra við nemendur og börn og 

hvernig námsumhverfið var uppbyggt í skólunum. Vettvangsathugun er sú 

aðferð sem notuð er til að skoða rannsóknarefnið í sínu eðlilega umhverfi og 

um leið og samskipti eiga sér stað eru þau skráð niður (Adler og Adler, 1998).  

Lichtman (2010) talar um að á vettvangi þurfi að sýna næmni við nýjar 

aðstæður, vera afslappaður og laga sig að umhverfinu, varast ýtni, vera 

jákvæður og sýna áhuga. Ég gerði það en það kom þó óhjákvæmilegt upp sú 

staða að ég talaði óformlega við kennarana, nemendur og börnin í tengslum við 

athugunina.  

Vettvangsathugunin miðaðist við rannsóknarspurningar mínar og markmið 

rannsóknarinnar, því skilgreindi ég og útbjó vettvangsramma [sjá fylgiskjal 2] til 

að hafa sem viðmið á vettvangi og til hliðsjónar. Í honum fólst hvort nemendur 

og börn væru þátttakendur í ákvarðanatöku, hvernig samskipti kennara, 

nemenda og barna var háttað, hvort lýðræðislegir starfshættir kennara væru 

fyrir hendi og hvernig umhverfi skólastofunnar/deildarinnar var uppbyggt. 

McMillan (2008) segir einmitt að hægt sé að skrá hegðun með því að fylgjast 

með hversu oft hún á sér stað innan ákveðins tíma því kom það sér vel að hafa 

rammann.  

Lichtman (2010) leggur áherslu á að vettvangsathugun sé gerð við sem eðli-

legastar aðstæður því að þannig öðlast rannsakandinn ríkan, heildrænan 

skilning á fyrirbærinu sem verið er að rannsaka. Hann telur einnig að best sé að 

rannsaka félagsleg fyrirbæri í eigin umhverfi til að sjá þau í réttu samhengi.  

Ég taldi eins og Kristín Björnsdóttir (2003) að þessi aðferð væri hentug til að 

ég áttaði mig á samspili orðræðu og aðstæðum og með því að fylgjast með 

hvernig kennarar tala og tjá sig í raunverulegum aðstæðum og hvernig þeir 

bregðast við með orðum og athöfnum við nemendurna og börnin. Mér fannst 

líka tilvalið að velja vettvangsathugun sem rannsóknargrundvöll vegna þess að 

hún byggir á hefð mannfræðinnar og er ein algengasta aðferðin í eigindlegum 

rannsóknum þar sem rannsakandi fer á vettvang og ver þar dágóðum tíma við 

athugun á því sem hann hyggst rannsaka.  

3.4 Gagnagreining  

Markmiðið með greiningu gagnanna var að komast að niðurstöðu á rannsókn 

minni og leita svara við rannsóknarspurningunum.  
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Ég byrjaði á því að hljóðrita viðtölin mín, skrá þau orðrétt og afrita á tölvu-

tækt form og vissi að það væri mjög mikilvægt að ég gerði mér fulla grein fyrir 

afstöðu minni og tengsl mín við rannsóknarefnið þegar kom að úrvinnslu 

gagnanna í rannsóknarvinnunni og að ég gætti hlutleysis, því ef ég hefði það 

ekki hugfast gæti það haft áhrif á gæði gagnanna (Kvale, 1996). Framangreint 

var mér ofarlega í huga við úrvinnsluna þar sem ég þekkti betur til starfsins 

innan leikskólans en starfið innan grunnskólans.  

Ég fór í einu og öllu að eins og Sóley S. Bender (2003) talar um og dró viðtals-

gögnin saman, með rannsóknarspurningar mínar og viðtalsrammann (sjá 

fylgiskjal 1 og 2) að leiðarljósi og kortlagði hugtökin, smættaði þau, lyklaði og 

skráði mikið af minnispunktum sem hjálpaði mér við að greina gögnin ennþá 

betur. Í lokin flokkaði ég þau þemu sem komu fram hjá viðmælendum mínum 

en þau voru: Viðhorf til lýðræðis, lýðræðishugtakið, kennsluaðferðir, áhrif 

nemenda og barna, framkvæmd á lýðræðislegu starfi, dyggðir, lýðræðislegir 

starfshættir, breytingar á starfsháttum, samskipti og samvinna, raddir nemenda 

og barna og námsumhverfið.  

Markmið mitt með gagnagreiningunni var að komast að fræðilegri niður-

stöðu og leita svara við áðurgreindum rannsóknarspurningum svo á eftir að 

gagnagreiningu lauk skoðaði ég gögnin aftur og aftur til að gæta að því að 

ekkert hafi farið fram hjá mér sem myndi útskýra enn frekar þau þemu sem 

getið er um hér að ofan.  

Á vettvangi lagði ég áherslu á að gera nákvæma skráningu vettvangs-

nótnanna þar sem þau voru þau megingögn sem fólu í sér allar athugasemdir og 

hugleiðingar mínar en samkvæmt McMillan (2008) er rannsakandinn sjálfur 

lykillinn að vettvangsathugununum og gæði niðurstaðnanna byggja á því 

hvernig hann og skráningaraðferðin sem hann notar mótar rannsóknargögnin, 

því er mikilvægt að gæta einnig hlutleysis við þær aðstæður. Þar sem vettvangs-

athugun lýsir til að mynda aðstæðum á vettvangi, samskiptum og skipulagi, 

ákvað ég að rannsaka ákveðið viðfangsefni og skoða hvort nemendur og börn 

væru þátttakendur í ákvarðanatöku, samskipti kennara við þau, út frá 

samskiptadyggðum Lindström (2000), starfshætti kennara og hvernig 

námsumhverfið var uppbyggt. En Lindström telur mikilvægt að sýna virðingu 

með að hlusta á aðra, að hafa hugrekki til að geta tjáð eigin skoðanir, vera 

heiðarlegur og segja það sem manni finnst og síðast en ekki síst að sýna 

samkennd með því að setja sig í spor annarra.  

Úrvinnsla gagna úr vettvangsathugunum fór fram með þeim hætti að á vett-

vangi skráði ég niður með hliðsjón af vettvangsrammanum [sjá fylgiskjal 2]. 

Þegar af vettvangi var komið skráði ég niður vettvangsnótur, sem voru mín 
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megingögn um hugrenningar og athugasemdir mínar um upplifun mína á vett-

vangi og setti sjálfa mig inn í myndina og rifjaði þannig upp athugunina.  

Það var réttmætt sem Lichtman (2010) bendir á að helstu ókostir vettvangs-

athugana eru að ekki er hægt að hafa áhrif á framvindu mála og það beri að 

hafa í huga áreiðanleika og samræmi milli gagna og þess sem ég varð vör við á 

vettvangi en ég tryggði það með skriflegum gögnum á vettvangi og skráðum 

tilvitnunum.  

3.5 Siðferðileg álitamál  

Mér fannst það siðferðileg skylda mín við gagnagreininguna að leggja eigin 

skoðanir og álit til hliðar (McMillan, 2008) en það var undir sjálfri mér komið að 

stuðla að réttmæti og trúverðuleika. Ég lagði áherslu á trúverðugleika og 

áreiðanleika í viðtölum, athugunum og skráningum mínum en samkvæmt 

Gardner o.fl. ( 2005) vísar áreiðanleiki til þess hvernig rannsakandinn upplifir 

hugsanir og tilfinningar. Þegar ég vann að gagnasöfnun gætti ég vel að siðferði-

legum atriðum og skráði gögnin einungis þannig að þau endurspegluðu það sem 

ég var að rannsaka. Ég bar viðtalsskráninguna undir viðmælendur mína til að 

ekkert færi á milli mála því að rannsókn mín á ekki að skaða neinn þar sem 

þátttakendur eru ekki nafngreindir. Ég útskýrði tilgang rannsóknarinnar vel til 

að byggja upp traust en traust og virðing er grundvallarlögmál siðferðis sam-

kvæmt Alderson og Morrow (2004). Trúnaður var mjög þýðingarmikill og því var 

skólunum gefin gervinöfn og nöfnum viðmælenda breytt svo að ekki væri unnt 

að þekkja þá án þess þó að það hafi áhrif á það sem þátttakendur höfðu að 

segja (Denzin og Lincoln, 2000). Kvale (1996) og Yow (2005), benda á að 

ítarlegar upplýsingar um snið og tilgang rannsóknarinnar minnka möguleikann á 

að svíkja þátttakendur en hins vegar geta of ítarlegar upplýsingar í upphafi 

rannsóknar haft áhrif á það sem viðmælandi segir. Ég gerði þátttakendum grein 

fyrir því að gögnunum yrði eytt eftir að verkefninu lýkur.  

Rétt er að benda á að ég þekki lítið til grunnskólans sem vettvangs en fyrir 

fram hafði ég hugmyndir um að kannski væri heldur minna um lýðræðislega 

starfshætti í grunnskóla en leikskóla en samskipti kennara og barna gætu hins 

vegar verið keimlík. Ég gerði mér grein fyrir því að framangreint gæti haft áhrif á 

túlkun mína þar sem mig skorti innsýn í heim grunnskólans en það sem skipti 

máli var að ég var meðvituð um það þegar ég greindi og túlkaði gögnin. Þar sem 

ég er starfandi leikskólastjóri varð ég líka að gæta þess að láta ekki viðhorf mín 

og skoðanir hafa áhrif í viðtölunum, á vettvangi eða við úrvinnslu gagna eins og 

Ary, Jacobs, Razavieh og Sorensen (2006) tala um, að hlusta ekki eingöngu eftir 

því sem ég vildi heyra.  
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3.6 Samantekt  

Í framangreinum kafla hefur rannsakandinn lýst framkvæmd rannsóknarinnar 

þar sem hann nýtti eigindlega aðferðafræði en aðferðin fellur vel að markmiði 

rannsóknarinnar, að efla umræður um lýðræði og lýðræðislega starfshætti á 

meðal skólafólks.  

Gagnaöflunin var tvíþætt. Rannsakandinn tók hálf opin viðtöl við 

viðmælendur og nýtti viðtalsrammann [sjá fylgiskjal 1] til að dýpka efni rann-

sóknarinnar og fór í tvær vettvangsathuganir en tilgangurinn með þeim var að 

skoða samskipti kennara, nemenda og barna og námsumhverfið en rannsakandi 

skráði atburði og samskipi um leið og þau áttu sér stað.  

Rannsakandinn tók viðtölin og fór í vettvangsathuganir í byrjun árs 2014. 

Viðtölin voru fjögur og vettvangsathuganirnar tvær. Viðtölin voru hljóðrituð, 

skráð orðrétt og síðan var þeim eytt. Þátttakendur voru valdir með 

markmiðsúrtaki (e. purposive sampling) með efni rannsóknarinnar í huga.  

Markmið rannsakanda með greiningu gagnanna var að komast að fræðilegri 

niðurstöðu varðandi framangreint og lagði hann eigin skoðanir og álit til hliðar 

til að gæta að siðferðilegum álitamálum.  
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4 Niðurstöður  

Í kaflanum verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar, en tekin voru 

viðtöl við einn skólastjóra, einn leikskólastjóra, einn grunnskólakennara og einn 

leikskólakennara. Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: Hver eru viðhorf 

stjórnenda, grunnskólakennara og leikskólakennara til lýðræðis? Hvað eru 

lýðræðislegir starfshættir að þeirra mati? Hvernig er samskiptum þeirra háttað 

við nemendur með tilliti til lýðræðishugtaksins? Hvernig telja þeir að lýðræðis-

legt námsumhverfi eigi að vera uppbyggt?  

Kaflaheitin endurspegla þau þemu sem komu fram við greiningu gagna. 

Þemu þessi eru; Viðhorf til lýðræðis, lýðræðishugtakið, kennsluaðferðir, áhrif 

nemenda og barna á nám, framkvæmd lýðræðislegs starfs, dyggðir, 

lýðræðislegir starfshættir, breytingar á starfsháttum, samskipti og samvinna, 

raddir nemenda og barna og námsumhverfið.  

4.1 Lýðræði  

Hér er fjallað um viðhorf skólastjórnenda og kennara til lýðræðis. Einnig er 

fjallað um lýðræði í skólum, kennsluaðferðir, um áhrif nemenda og barna í 

skólastarfi, framkvæmd lýðræðis innan skólanna og dyggðir.  

4.1.1 Viðhorf til lýðræðis  

Um viðhorf sín til lýðræðis sagði Kári skólastjóri í viðtalinu að það væri mikil-

vægt að hafa starfsfólkið með sér, því þyrfti að samþætta hugmyndir starfsfólks 

og skoðanir stjórnenda: „[…] skólastjórinn getur ekki bara gengið áfram einn 

með sýnar skoðanir og ætlast til að allir hafi sömu skoðanir og hann […]. Maður 

vill náttúrlega hafa sem mest lýðræði en skólastjóri verður stundum að höggva 

á einhverja hnúta […].“ Katrín leikskólastjóri sagði aftur á móti í viðtalinu að hún 

hefði lengi haft áhuga á lýðræði og hefði það að leiðarljósi í leikskólastarfinu og 

að vinna í lýðræði væri mjög skemmtilegt að öllu leyti. Hún tekur svo undir með 

Kára og sagði ábyrgðinni dreift á marga aðila: „[…] samábyrgðin og samvinnan á 

milli margra aðila er að deila ábyrgðinni á milli margra og það eru rökræður og 

skoðanaskipti um alla hluti.“ Aðspurður um hnútana sagði Kári að hann þyrfti 

stundum að taka af skarið í ýmsum málum sem vörðuðu stjórn grunnskólans og 

sagði í því sambandi: 

Hvorki börn né foreldrarnir eða kennararnir hafa áhuga á að 

koma að öllum málum, það verður líka svolítið að flokka, að 

setja þá ekki inn í smæstu mál. Auðvitað þurfum við, sem 

stjórnum, að taka ákvarðanir um eitthvað sem er alveg sjálfsagt 

og þarf bara einhvern veginn að segja já eða nei.  
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Í viðtalinu við Laufeyju grunnskólakennara kom fram að það ætti að vera 

ákveðið lýðræði innan grunnskólans því að engum liði vel í niður njörvuðu 

umhverfi. Kennararnir væru orðnir meðvitaðri um lýðræði, að allir fengju að 

njóta sín, jafnt kennarar sem nemendur:  

Þó að á endanum geri allir [þ.e. nemendurnir] sömu verkefnin 

þá eru aðferðirnar misjafnar. Við getum ekki bara öll sest og 

fyllt inn í eitthvað, sumir þurfa að liggja á gólfinu og aðrir þurfa 

að vinna með einhverjum, það þurfa allir sínar aðstöðu 

einhvern veginn.  

Sólveig leikskólakennari var sama sinnis og sagði í viðtalinu að allt starfsfólk 

leikskólans væri meðvitað um viðhorf sín til lýðræðis og um hvað það snerist. 

Hún sagði jafnframt að sér hefði fundist lítið til sjálfræði barna koma þegar hún 

hefði hafið störf í leikskólanum en það hefði heldur betur breyst. Hún talaði um 

að sjálfræði væri hluti af stefnu leikskólans sem væri mjög lýðræðislegt og að 

það væri mjög margt sem sjálfráður einstaklingur þyrfti að hafa til að bera til að 

geta viðhaft lýðræði í lífinu svo að það fái að fljóta, blómstra og dafna:  

Ég man fyrst þegar ég byrjaði hérna, bara sjálfræði […] eiga 

börnin bara að fá að ráða sér sjálf. Ég þoldi þetta orð ekki, mér 

finnst þetta orð ekki ennþá akkúrat lýsa sjálfræði, að vera sjálf-

ráður einstaklingur […] þýðir þetta þá bara að börnin eigi að 

ráða sér sjálf […] ég fletti því upp […] en það felur í sér að hafa 

innri stjórn, að geta borið ábyrgð, að geta tekið ákvarðanir sem 

snúast um eigið líf og eigin hag […] ef þú ert ekki sjálfráður 

einstaklingur og hefur ekki innri stjórn og getur ekki tekið tillit til 

annarra þá er erfitt að vinna í lýðræðislegu umhverfi, ég sé 

þetta svolítið svoleiðis […] þegar maður fer að vinna í svona 

lýðræðislegu umhverfi þá uppgötvaði ég að ég hef kannski alltaf 

verið svolítið þessi týpa [þ.e. opna] og það hefur kannski gert 

manni ennþá meira gott […].  

Það kom einnig fram hjá Sólveigu að sjálfstraust hennar hefði aukist við það að 

starfa í lýðræðislegu umhverfi vegna þess að henni var sagt að hún væri að 

standa sig vel. Hún fengi að hafa áhrif á það sem verið væri að gera og það væri 

meðal annars þess vegna sem hún væri ánægð í vinnunni og liði vel. Hún sagði 

að það væru ekki allir starfsmenn sem þrifust í starfsumhverfi þar sem lögð væri 

áhersla á lýðræði og sjálfræði barna: „Ég hugsa oft að ef fólk þrífst ekki í þessu 

þá hættir það […] en það verður alltaf minna og minna rennerí með árunum.“  

Laufey talaði um að allir væru mjög ánægðir með þá teymisvinnu sem væri 

innan grunnskólans og Sólveig sagðist alltaf sjá það betur og betur, eftir því sem 
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starfsmannakjarninn yrði þéttari og starfsfólkið væri búið að starfa lengur 

saman, hvernig orðræðan og viðhorfið innan leikskólans væri samstilltara.  

Laufey nefndi að í gamla daga hefði hún starfað á vinnustað þar sem 

viðhorfið hefði verið: „Svona eiga hlutirnir að vera,“ en á núverandi vinnustað 

hefði hún alltaf fengið aðeins að ráða eða eins og hún sagði: „Að vera með-

stjórnandi í sinni vinnu.“ Sólveig sagði líka að lýðræði væri aldrei bara hvítt eða 

svart og sagðist hafa lent í aðstæðum sem fengu hana til að hugsa að sjálfræði 

þyrfti alltaf að vera innan skynsemismarka. Ef börnin færu út fyrir þau mörk þá 

væri það hennar hlutverk, sem fullorðins aðila, að leiðbeina börnunum inn á 

rétta braut þannig að þau sæju og fyndu að þau væru að fara ranga leið.  

4.1.2 Lýðræðishugtakið  

Það kom fram í viðtalinu hjá báðum stjórnendum að elstu nemendum grunn-

skólans væri kynnt lýðræðishugtakið og elstu börnum leikskólans. Kári skóla-

stjóri sagði að það væri tekið mjög sterkt á því í samfélagsfræðinni og Katrín 

leikskólastjóri sagði að elstu börnin væru spurð opinnar spurningar um hvað 

væri lýðræði. Kári sagði einnig að hann þyrði ekki að fara með það hvort 

hugtakið væri kynnt á yngri stigum grunnskólans: „Það er alla vega ekkert sem 

við höfum ákveðið að gera en auðvitað kemur að því.“  

Fram kom í viðtalinu við Laufeyju grunnskólakennara að hún hefði ekki 

kynnt lýðræðishugtakið fyrir nemendum sínum svo að hún vissi til en því var 

öfugt farið hjá Sólveigu leikskólakennara sem sagði að hún gerði það bæði 

meðvitað og ómeðvitað. Hún sagði að börnin lærðu til dæmis um lýðræði með 

því að vera þátttakendur og þau hefðu ekki haft hugmynd um hvað orðið þýddi 

fyrst í stað en þegar umræðan um hugtakið fór af stað þá sögðu þau: „Eins og 

þegar við erum að kjósa um matinn, svo að þau gera sér grein fyrir því […] að 

þau fái að hafa áhrif og skoðanir og kjósa […].“ Laufey sagði einnig að 

nemendurnir vissu að þeir hefðu val um hvernig þeir kæmu fram hver við annan 

og fengju að ráða svolítið fram úr sínum málum sjálfir ef þeir lentu í árekstrum: 

„[…] þá fá þeir að finna aðferð, hvernig getum við bætt þetta, unnið þetta 

saman? Við erum með friðarborð þar sem þeir finna svona úrlausn. Getum við 

gert betur? Fá að stinga upp á þessu sjálfir […].“ Sólveig var sama sinnis og 

Laufey og sagði að lýðræði snerist um að komast að sameiginlegri niðurstöðu, 

taka tillit til annarra og að leyfa öllum að tala. Einnig að börnin ættu að bera 

ábyrgð, geta hlustað á aðra og skipst á skoðunum.  
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4.1.3 Kennsluaðferðir  

Það var sammerkt í viðtölunum við skólastjórnendur og kennara þegar talið 

barst að kennsluaðferðum í skólastarfi að bein fræðsla og óbeinar kennslu-

aðferðir ætti að vinna með í „bland“ og sögðu þeir að það væri gott að hafa 

samspil á milli þessara tveggja aðferða.  

Kári skólastjóri sagði það væri kennt beint upp úr kennslubókunum í 

grunnskólanum en kennararnir væru samt alltaf að reyna að draga úr því. 

„Foreldrar vilja fyrst og fremst og leggja áherslu á að nemandanum líði vel og 

númer tvö gangi vel í náminu en þetta hangir yfirleitt saman,“ sagði Kári. 

Hann sagði einnig þegar upp kæmi vanlíðan hjá nemendum þá væri öllu öðru 

ýtt til hliðar til að vinna með líðan þeirra en forgangsröðunin væri í raun þessi:  

Þessi hugmynd um skóla fyrir alla og einstaklingsmiðað nám 

gengur allt út á það að númer eitt sé vellíðan og barnið fái að 

blómstra af því að þá færist það yfir á námið líka. Ég held að 

þetta sé mjög lýðræðislegt, þessi hugmynd um skóla fyrir alla 

eða skóla án aðgreiningar, að það sé einmitt mjög lýðræðisleg 

hugsun […] að blanda öllum saman.  

Kári skólastjóri nefndi að í síðustu Pisa könnun hefði komið fram að það væri 

hvergi meiri breidd í heiminum en á Íslandi og íslenskir kennarar væru með 

breiðustu nemendaflóru í heiminum.  

Katrín leikskólastjóri sagði að í leikskólanum væru óbeinar kennsluaðferðir 

nýttar sem og bein fræðsla vegna þess að í vinnuferlinu með börnunum notuðu 

leikskólakennararnir opnar spurningar og þyrftu þar af leiðandi að koma inn 

beinni fræðslu og fróðleik til barnanna. Hún sagði þetta góða blöndu því að 

kennararnir fengju fram hjá börnunum hvað þau vissu um það efni sem verið 

væri að vinna með. Katrín tók það sérstaklega fram að þar væri ekki um beina 

fræðslu að ræða heldur væri þetta ákveðin fræðslu „innsetning“:  

[…] þetta er samspil á milli fræðanna og svo á milli opinna 

spurninga, þannig ég held að þetta samspil sé bara mjög gott, 

þannig að það vinni í rauninni saman, ekki að bein fræðsla sé 

ofan á en að fræðin komi með inni í þetta, þannig höfum við 

unnið þetta. Dewey kemur inn […] hann tengist mjög sterkt 

lýðræði […] sjálfræði er náttúrulega aðal hugtakið og út frá sjálf-

ræðinu er lýðræði og lýðræði er svo unnið í öllum þáttum 

leikskólans […].  

Kennarar beggja skólastiganna sögðu að það væri mikilvægt að leggja inn beina 

fræðslu til að fá fram viðbrögð hjá nemendum og börnum um það sem verið 



 

47 

væri að ræða, þar af leiðandi væru alltaf einhverjar „innlagnir“ en óbeinar 

kennsluaðferðir væru ábyggilega komnar í fimmtíu prósent að sögn Laufeyjar 

grunnskólakennara og var hún sama sinnis og Kári um að bein fræðsla væri á 

undanhaldi. Sólveig leikskólakennari var samsinna skólastjórnendum og 

Laufeyju að „innlögn“ væri ekki bein fræðsla heldur væri verið að fara yfir þá 

verkefnavinnu sem kennararnir og börnin væru að vinna að þá stundina. Hún 

sagði að kennsluaðferðum væri blandað saman í leikskólanum en kennararnir 

byrja oft á því að leggja inn fræðslu, að það væri ekki beint verið að fræða 

börnin heldur fá þau boltann, það er að segja spurningum er varpað fram til 

barnanna:  

[…] þau [þ.e. börnin] koma með sínar skilgreiningar, svo 

komumst við að einhverri niðurstöðu […]. Ég myndi segja að 

mér finnst þetta hvort tveggja skipta máli af því að sum [ þ.e. 

börnin] eru stödd þar að þau eru að velta sér upp úr þessu 

óbeina, læra af okkur […]. Þetta er allt gott í bland en mér finnst 

ekki að kennarinn eigi bara að mata og börnin að taka við, bara 

langt í frá, en stundum þarf maður að leggja eitthvað inn […] og 

mér finnst líka bara mjög gott að nota bækur og myndir, fá 

umræður […] leggja það þannig inn.  

Hvað framangreint varðar kom fram í vettvangsathugun að Sólveig  blandaði 

þessum tveim aðferðum saman þegar hún var í samverustund með börnunum. Í 

myndmennt hjá öðrum kennara kom eingöngu fram bein fræðsla [stýring] í 

starfinu með börnunum þar sem þau voru að útbúa fugla úr eggjabökkum. 

Kennarinn fann til efnisbúta og sagði: „Hvernig lýst þér á þetta?“ og sagði svo í 

kjölfarið: „Viltu gráan lit?“ Það var líka bein fræðsla í vísindakrók hjá enn öðrum 

kennara þar sem börnin voru að sýsla við ljósaborð en kennarinn leiddi þau 

alveg áfram við það sem þau voru að gera.  

Laufey nefndi að það hefði alltaf verið einstaklingsmiðuð kennsla í grunn-

skólanum og sagðist aldrei hafa verið beint í venjulegri gamaldags kennslu eins 

og hún hefði fengið, hún væri ekki lengur með innfyllingarbækur í kennslunni 

heldur venjulegar barnabókmenntir og af þeim sökum fyndist henni starfið 

léttara og skemmtilegra og sagði að nemendunum þætti það bæði frábært og 

gaman. Einnig sagðist hún ekki vera frá því að það væri skemmtilegri aðferðir 

viðhafðar í kennslunni núna:  

Það er eiginlega orðið þannig, þetta er orðið meira af óbeinum 

aðferðum ef maður getur sagt sem svo. Þetta hefur einhvern 

veginn verið hér alltaf, opinn skóli fyrir öllu, svona einhverju 

sniðugu, óhefðbundnu. Ég segi ekki að það eigi að henda út 
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öllum bókum en í móðurmálskennslunni og lestrarkennslunni 

þá er þetta orðið miklu opnara. Þetta er allt svona miklu meira 

líbó […] þannig að þetta gefur okkur frjálsari hendur og þetta er 

allt einhvern veginn svona léttara og skemmtilegra.  

Hún nefndi líka hvaða breytingar hefðu orðið í dönskukennslunni, danskan væri 

að slá í gegn. Þeir nemendur, sem höfðu „hatað“ dönsku, „elskuðu“ hana núna 

vegna þess að kennararnir notuðu svokallaða speglaða kennslu:  

Kennararnir lesa upp kaflana og setja inn á vefinn, krakkarnir 

geta hlustað þegar þeim hentar og koma svo í skólann og vinna 

vinnuna í staðinn fyrir að vera að lesa þetta í skólanum með 

kennarann yfir sér. Þetta er sem sagt orðið öfugt […] þeim 

finnst þau ekkert vera að læra.  

Í vettvangsathugun sagði Sólveig að hópastarfið í leikskólanum væri 

einstaklingsmiðað þar sem hugmyndir barnanna byggðu á þeirri reynslu sem 

þau hefðu upplifað. Hún nefndi dæmi um dreng sem var að vinna húsaverkefni 

og langaði til að byggja torfbæ því að hann hefði séð slíkan bæ síðastliðið 

sumar. Hún sagði að í þessu tilfelli hefði reynsla barnsins leitt það áfram í 

húsavinnunni.  

Á vettvangi kom fram að í báðum skólunum höfðu nemendur og börn val 

eins og fram kom í viðtalinu við leik- og grunnskólakennarann. Það er 

stöðvavinna og/eða vinnustund einu sinni í viku í grunnskólanum. Í vinnustund 

velja nemendurnir sér félaga og vinnuverkefni í þeirri röð sem þeir vilja. Í 

leikskólanum velja börnin um stöðvar þar sem engin takmörk eru fyrir því hvað 

mörg börn geta valið að fara á sömu stöðina í flæðinu. Í stöðvunum voru börnin 

niðursokkin í það sem þau voru að fást við, starfsfólkið var engan veginn að 

trufla þau í leiknum og börnin fóru sjálf til kennarans ef þau þörfnuðust 

aðstoðar. Sólveig vísaði í reynslu sína og sagði um flæðið: „Í grunnskólanum eru 

þau meira njörvuð niður. Sitja og læra við stól og borð.“ Einnig var sammerkt 

með kennurum, nemendum og börnum að það er setið oft á gólfinu á mottu 

þar sem rætt er saman eða lesnar bækur.  

4.1.4 Áhrif nemenda og barna  

Í viðtölunum sögðu skólastjórnendur að nemendurnir og börnin hefðu sitt hvað 

um nám sitt að segja og grunnskólakennarinn sagði að nemendur hefðu áhrif í 

vissum vinnustundum og leikskólakennarinn var sama sinnis og leikskóla-

stjórinn.  

Kári skólastjóri sagði að nemendur í 6. til 10. bekk færu allir í gegnum 

„Skólapúlsinn“ þar sem verið væri að leita eftir viðhorfum nemenda til 
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kennslunnar í grunnskólanum, hvernig þeim líður í námsumhverfi og fleira. Til 

viðbótar spurningunum í könnuninni skrifa nemendurnir athugasemdir en þar 

kemur ýmislegt fram sem farið er eftir eða breytt:  

[…] þá kom mjög sterk ósk um, frá unglingadeildinni, að ef 

kennarinn væri veikur eða forfallaðist að þau fengju SMS ef þau 

ættu að vera hjá honum í fyrsta tíma, að þau þyrftu þá ekki að 

mæta og hanga í einn tíma. Við gerðum það af því að þau báðu 

um það […] oft eru þetta bara smáatriði sem er auðvelt að leysa 

en sem þeim finnst mikilvægt.  

Aðspurður af hverju allir nemendur tækju ekki þátt sagði hann könnunina vera 

of flókna fyrir yngstu nemendurna en það væri verið að leita lausna til að þeir 

gætu tekið þátt líka þar sem þeir væru einnig að koma fram með ýmsar óskir. 

Katrín leikskólastjóri sagði: „Þau hafa áhrif á það hvort þau vilja vera inni eða úti 

fyrir hádegi, þau hafa áhrif á hópastarfið, dagskipulagið, námsgögnin, sætaval, 

val á verkefnum, framkvæmdum, stjórna ýmsum umræðum, bera ábyrgð á 

sjálfum sér, umhverfinu og hvert á öðru.“  

Laufey grunnskólakennari hafði þetta að segja: „Þau fá að ráða hvaða verk-

efni þau taka fyrst og í hvaða röð þau vinna það hvernig og með hverjum.“ Í 

vettvangsathugununni kom fram það sem Laufey hafði sagt í viðtalinu að það 

voru settar niður ákveðnar stöðvar sem heita Hringekjan þar sem unnið var í 

stærðfræði. Nemendurnir velja sér sæti, fimm saman. Í fyrstu stöðinni unnu 

nemendurnir með stærðfræðiblöð, í annarri unnu þeir í stærðfræðibók og í 

þeirri þriðju stærðfræðiverkefni í Ipad. Hún segir nemendurna vera mjög 

spennta fyrir þessu fyrirkomulagi. Sólveig leikskólakennari nefndi að hópastarfið 

væri í höndum barnanna, að henni fyndist ótrúlega skemmtilegt þegar lagt væri 

upp með hugmynd í starfinu sem börnin sýndu áhuga, svo breyttist áhugasvið 

þeirra og hugmyndin, sem lagt var af stað með í upphafi, yrði að allt öðru þó svo 

að fyrsta hugmyndin hefði verið kveikjan. Hún sagði líka að það væri haldinn 

fundur með börnunum á morgnana og í samráði við þau væri rætt hvað yrði 

unnið með þann daginn í leikskólanum:  

Þau [þ.e. börnin] velja sér hlutverk og þau þurfa ekki að velja ef 

þau vilja það ekki, þvottinn eða vera bókavörður, að ganga frá 

bókum eftir samverustundir á deildum, sópa fataklefann eða 

vera matarþjónn. Fara og hjálpa til í kaffinu, fylla á brauð-

körfurnar […] þau mega segja nei, mig langar ekki til að hafa 

hlutverk þessa viku, það er bara allt í lagi, það er bara þeirra val.  

Hún sagði einnig að börnin hefðu áhrif þegar upp kæmi óvænt mál og kæmu 

iðulega sjálf með lausnir á vandanum. „Það var sófi og stóll úr dúkkuhúsi sem 
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var brotið […] það voru alls konar umræður á fundinum […] einn sagði: „Sólveig, 

úr leir, svona hörðum og líma. Það voru svona alls konar lausnir,“ sagði Sólveig.  

4.1.5 Framkvæmd lýðræðislegs starfs  

Skólastjórnendurnir sögðu í viðtölunum að þeir legðu áherslu á samstarf við 

foreldra, kennara, nemendur og börn. Kári skólastjóri sagði að honum fyndist 

vera skörp skil á milli leik- og grunnskóla og sagði að það væri meira unnið með 

lýðræði í leikskólum. Katrín leikskólastóri sagði að hún dreifði ábyrgð og mikil 

samvinna væri á milli hennar, kennaranna og elstu barna leikskólans og að 

lýðræði væri unnið á jafnréttisgrundvelli sem hefði góð áhrif á börnin og 

starfsfólkið. Í viðtalinu sagði grunnskólakennarinn að hún tengdi hvernig unnið 

væri með lýðræði í grunnskóla við kennsluaðferðir og sagði að það væru ekki 

lengur notaðar „innfyllingarbækur“ í kennslu, því væri meira tillit tekið til hvers 

einstaklings. Leikskólakennarinn sagði í viðtalinu að það skipti hana miklu máli 

hvað hún hefði lært mikið um lýðræði af stjórnanda leikskólans og hvernig ætti 

að vinna með það.  

Aðspurður um framkvæmd lýðræðis í grunnskólanum sagði Kári skólastjóri 

að það væru haldnir „kaffihúsafundir“ þar sem foreldrar kæmu með ábendingar 

og hugmyndir sem unnið væri strax í og úrbóta leitað. Hann sagði að frá upphafi 

hafi hann verið í mjög miklu samstarfi við foreldra, leitað eftir hugmyndum 

þeirra, kynnt sínar hugmyndir og reynt að ná samhljómi á þessum fundum: „[…] 

þar sem við erum að takast á við einhver mál, sem eru stefnumótandi og eru 

undanfari ákvarðanatöku í einhverju.“ Hann sagði að samskonar fundir væru 

haldnir með nemendum grunnskólans frá 5. upp í 10. bekk þar sem nemendur 

væru að velta fyrir sér hvernig þeir vildu hafa skólastarfið. Svo ynnu 10. 

bekkingjar verkefni þar sem þeir hefðu kosningar, færu í framboð og ræddu 

málefni skólans:  

Þetta eru flokkar, þetta eru svona eins og stjórnmálaflokkar 

með ákveðna stefnu og baráttumál og þau vinna rosalega mikið 

í þessu. Svo eru kosningafundir og kosningar og þeir sem fá flest 

atkvæði frá nemendum mæta á fundi hjá okkur stjórnendum og 

fara yfir málin sem þau voru með […] fara svo líka á fund 

skólaráðs og kynna málefnin og þetta hefur bara haft mjög 

mikið að segja.  

Hann minntist einnig á í þessu sambandi að hann hefði áhuga á að vinna meira 

með lýðræði með yngstu nemendum grunnskólans:  

[…] en það eru að vísu þessi skil á milli leikskóla og grunnskóla. 

Það eru skörp skil og ég held að í leikskólanum sé kannski verið 

að vinna með lýðræði með elstu krökkunum en svo koma þau 
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og eru yngst hjá okkur og við höfum bara enga trú á að þau geti 

nokkurn skapaðan hlut […]. Við komum fram við þau eins og 

smábörn við erum að vinna með þetta […] þau eru yngst hérna, 

lang yngst […] við erum með svo hrikalega stóra krakka og 

munurinn er svo mikill, við sjáum bara þessi litlu krútt þarna.  

Katrín leikskólastjóri sagði það kost að geta unnið með lýðræði í leikskóla-

starfinu með starfsfólkinu og börnunum, það væri skemmtilegt að öllu leyti 

vegna þess að ábyrgðin dreifðist á marga aðila, samábyrðin og samvinnan væri 

betri, rökræður og skoðanaskipti sem leiddu til þess að tekið væri á hlutunum 

sameiginlega. „Starfið verður náttúrlega miklu fjölbreytilegra og það verður 

jákvæðara, það verður léttara og samvinnan verður meiri. Það verður sýnilegra 

og það kallar á að finna leiðir til að fólk geti hist og tekið sameiginlegar 

ákvarðanir […], sagði hún.  

Laufey grunnskólakennari hafði þetta að segja:  

[…] við erum kannski meira svona undir rós, ekki það að við 

séum að reyna að fela það […]. Við erum með val í gangi, bæði 

val til að leika sér og […]. Það eru kannski bara fimm verkefni 

sem þarf að vinna þessa viku og þau [þ.e. nemendurnir] ráða í 

hvaða röð þau taka það og þau ráða með hverjum þau vinna, 

svo krossa þau við þegar þau eru búin með þetta verkefni 

þannig að þau vinna hver sitt verkefnið og velja sjálf röðina, 

bara eins og þeim hentar, vilja þau taka stærsta verkefnið fyrst 

eða vilja þau geyma það […]?  

Sólveig sagði að það væri verið að nýta mannauð starfsfólksins í starfinu með 

börnunum og að starfsfólkið raðaði sér í hópastarfið þar sem það væri sterkast. 

„Þá er ég í hópastarfinu að leiðbeina í því sem ég er góð í, ég hitti öll börnin og 

öll börnin hitta alla kennarana […]. Muna að hlusta á hvert annað […] og meta 

og þau [þ.e. börnin] fá að kjósa og jú það er bara unnið á svo margan hátt,“ 

sagði hún.  

Í vettvangsathugun kom fram að starfsfólkið í leikskólanum ásamt börn-

unum voru þátttakendur í starfinu.  

4.1.6 Dyggðir  

Kári skólastjóri sagði í viðtalinu að virðingin fyrir sjálfum sér og öðrum og 

velferð nemandans væri í fyrirrúmi í stefnu grunnskólans og helstu dyggðirnar. 

Það væri verið að vinna með Uppeldi til ábyrgðar en þar kæmi virðingin fram 

sem væri stórt atriði. „Einkunnarorðin eru einmitt umhyggja, vöxtur og sjálf-

stæði,“ sagði hann. Í viðtalinu við Katrínu leikskólastjóra kom fram að 

dyggðirnar væru til staðar, það væri verið að vinna með þær á vissan hátt, 
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ómeðvitað, eins og virðinguna, sjálfsbjargarviðleitnina, sjálfstæðið og tillits-

semina sem tilheyrði sjálfræðinu. Hún sagði:  

[…] þegar við sátum á teppinu og ég var kölluð til […] þá máttu 

allir segja eitthvað við mig, þú þurftir ekki að segja það en þú 

máttir segja þínar tilfinningar. Þau [þ.e. börnin] eru farin að 

vera svo fær í að tjá sínar tilfinningar og þau sögðu: „Mikið ert 

þú yndisleg Katrín.“ Þau eru farin að læra að orða sínar 

tilfinningar […].  

Laufey grunnskólakennari sagði að dyggðirnar væru sýnilegastar á nemenda-

fundum því að þá væri sérstaklega verið að minna á þær og þau nýttu 

uppbyggingarstefnuna Uppeldi til ábyrgðar eins og Kári sagði þar sem 

nemendurnir væru til dæmis að æfa sig í því að setja sig í spor annarra. Hún 

sagði einnig að það væri bekkjarfundur einu sinni í viku þar sem ákveðið efni úr 

lífsleikni væri notað:  

[…] við ræðum hvað okkur fannst skemmtilegast í vikunni og 

hvað okkur fannst leiðinlegt og ef eitthvað kom upp á. Á þeim 

fundum gildir það að þegar einn er að tala þá hlusta hinir og við 

sýnum þar tillitssemi og kurteisi og þau passa líka upp á þetta 

og sýna hvert öðru virðingu [...]. 

Fram kom í vettvangsathugun hvað nemendur grunnskólans voru tillitssamir 

hver við annan, ef blað eða mappa einhvers þeirra lá á gólfinu var viðkomandi 

látinn vita. Nemendurnir sýndu líka tillitssemi þegar þau að ósk Laufeyjar gengu 

hljóðlega um gangana þar sem aðrir nemendur skólans voru að læra. Virðingin 

var fyrir hendi.  

Sólveig leikskólakennari sagði í þessu sambandi að það væri hluti af því að 

vera sjálfráður einstaklingur að tileinka sér virðingu fyrir sjálfum sér, fyrir 

öðrum, fyrir skoðunum annarra og virðingu fyrir því að við værum ekki eins. 

Hún sagði að börnin væru svo hugrökk og hún hvetti þau til að tjá sig, að geta 

sagt frá hlutum úr eigin lífi, að þau geti sagt hvernig þeim líður eða sagt frá 

einhverjum atburðum:  

[…] þessir litlu sigrar sem gera börnin að þessum sjálfráðu 

einstaklingum sem við viljum […] og þetta með heiðarleikann, 

segja hvað manni finnst. Ég segi: „Notaðu orðin þín, hvernig 

ætlar þú að segja hvernig þér líður?“ […] ef þau fara bara inn í 

sig verður maður líka að virða það, það er mín virðing fyrir 

barninu.  

Í vettvangsathugun kom fram að börnin sýndu tillitssemi og tóku tillit hvert til 

annars þegar eitthvert barnið var að tala eða tjá sig og þau sýndu áhuga á 
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umræðuefninu. Þau fengu að tjá sínar skoðanir þegar þau voru spurð og borin 

virðing fyrir ef þau vildu ekki tjá sig eins og kom fram í viðtalinu við Sólveigu.  

4.2 Lýðræðislegir starfshættir  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir lýðræðislegum starfsháttum, en þeir hafa 
haslað sér völl í skólastarfi undanfarin ár.  

4.2.1 Lýðræðislegir starfshættir  

Það kom fram hjá viðmælendum að krafan um lýðræðislega starfshætti innan 

skólanna kæmi frá menntamálaráðuneyti frekar en frá bæjarfélaginu.  

Kári skólastjóri sagði að það væri ekkert verið að „spekúlera“ í því yfirleitt 

hvort það væru viðhafðir lýðræðislegir starfshættir og sagði að áherslurnar og 

kröfurnar tengdust ákveðnum hlutum eins og innleiðingu nýrrar Aðalnámskrár, 

sú vinna stýrði miklu. „Ég hugsa að fólk sé alls staðar að vinna á lýðræðislegan 

hátt, reyndar mismunandi [...]. Ég held oft að ef stjórnendur eru óöruggir með 

þetta þá geta þeir gripið til […] einhverra ráða,“ sagði Kári.  

Laufey grunnskólakennari svaraði því til að henni fyndist krafan ekki vera 

alveg augljós og Sólveig leikskólakennari var fyllilega sammála skóla-

stjórnendum um að krafan kæmi frá menntamálaráðuneytinu: „Vegna þess að í 

námskránni segir að leikskólar skuli starfa á lýðræðislegan hátt.“ Hún sagði 

einnig að lýðræðislegir starfshættir væru í stefnu leikskólans og í vinnu-

umhverfinu. „Ég ræð mig í vinnu í leikskóla sem starfar á lýðræðislegan hátt 

þannig að vissulega er krafan fyrir hendi.“  

Það kom einnig fram í viðtalinu við Kára að lýðræðislegir starfshættir fælu 

það meðal annars í sér að fólk starfaði saman að einhverju ákveðnu og kennarar 

leituðu eftir áliti nemenda og foreldra. Hann sagði þó fyrst og fremst að þeir 

fælu í sér að komið væri fram af virðingu við alla; nemendur, kennara og 

foreldra. Að þeir stuðli að því að fólk starfi saman og að „strúkturinn“ í grunn-

skólanum væri að dreifa valdi. Kári nefndi að hann hefði starfað í litlum sveita-

skóla á árum áður og þar hefðu lýðræðislegir starfshættir viðgengist og 

nemendur hefðu verið með í ráðum: „Maður sér alveg hvernig börn blómstra í 

svoleiðis.“ Hann sagði einnig kennara vera sjálfstæðari í dag. „Þeir vilja auðvitað 

fá að hafa eitthvað um það að segja hvernig starfið er og þeir koma inn með 

fullt af hugmyndum og skoðunum sem eru mikilvægar.“  

Katrínu leikskólastjóra fannst að lýðræðislegu starfshættirnir byggðu fyrst og 

fremst á jafnrétti og jafnræði. Hún sagði það hefði verið starfað í lýðræði frá því 

að leikskólinn var opnaður og starfshópurinn væri að þróast meir og meir í 

áttina að betri lýðræðislegum starfsháttum.  
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Kári sagði að viðhafa lýðræðislega starfshætti í skólanum hefði mjög mikil 

áhrif á kennara því að þeir væru í rauninni stjórnendur líka: „Þeir vilja auðvitað 

fá að hafa eitthvað um það að segja hvernig starfið er og þeir koma inn með 

fullt af hugmyndum og skoðunum sem eru mikilvægar […].“ Katrín sagði að í 

leikskólanum væru ríkjandi lýðræðislegir starfshættir, kennararnir störfuðu 

lýðræðislega og þar ríkti lýðræðisleg samvinna sem hefði góð áhrif á kennarana. 

Aðspurð um hvernig gengi að viðhafa þá sagði Katrín að þegar starfsfólk kæmi 

til starfa í leikskólanum væri það fljótt að samsama sig þessu lýðræðislega 

umhverfi sem umvefði starfshætti hans. Jafnframt sagði hún að starfsfólkið 

þyrfti að tileinka sér lýðræðislegt hugarfar og lýðræðislegt viðhorf til að starfa í 

þessu umhverfi. „[…] annað hvort viltu vinna í svona umhverfi eða þá að þú 

hverfur á braut.“ Hún sagði líka að lýðræðislegir starfshættir fælu í sér viður-

kenningu á styrkleikum og veikleikum hjá hverjum og einum og að umhverfið 

yrði að vera lausnamiðað og sagði:  

[…] þar sem ríkir gagnkvæm virðing og þar sem er dreifing á 

ábyrgð og valdi og þar sem ríkja skoðanaskipti þar verður rými 

fyrir skoðanaskiptin […]. Ef þú ert sterkur í einhverju eða þú 

hefur styrkleika í einhverju þá færðu að njóta þín þar. Ef starfs-

maður er ekki góður í einhverju, að við viðurkennum það, 

þannig að þú sért ekki að ýta á veikleikana heldur að vinna með 

styrkleikana og ef við erum ánægð með þá stefnu sem við erum 

að vinna með þá skilar það betra starfi.  

Kári sagði jafnframt að hann treysti kennurunum mjög vel fyrir því sem þeir 

ættu að gera og hann leggur mikla áherslu á að þeir vinni saman sem eru á 

svipuðu róli í skólanum:  

Við [þ.e. stjórnunarteymið] tökum mjög sjaldan einhverjar 

ákvarðanir, við gefum ekki fyrirskipanir eða því um líkt […]. Við 

ræðum okkur niður á niðurstöður og tökum svolítinn tíma í það 

ef þarf. Það er alveg „prinsipp“ hjá mér að ég kem ekki og segi, 

heyrðu við ætlum að gera þetta svona hér og þið eigið að […].  

Katrín sagði aftur á móti að lýðræðislegir starfshættir í leikskóla gerðu meiri 

kröfu til ákveðins námsumhverfis og starfsaðferða og að stjórnendur þyrftu að 

vera með skýrar línur gagnvart starfsfólkinu, börnunum og umhverfinu:  

[…] þú þarft að byggja upp, bæði varðandi hvernig þú ætlar að 

vinna gagnvart börnunum og hvernig þú ætlar að taka á varð-

andi aga og hvernig þú talar til barnanna og hvernig þú kemur 

fram varðandi umhverfið og varðandi þig sjálfa, það eru alveg 

skýrar línur.  
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Í tengslum við þetta sagðist Katrín stuðla að lýðræðislegum starfsháttum með 

því að samstilla starfsfólkið betur varðandi aðferðirnar og sjálfræðið, það væri 

mikið nám að ná tökum á þessu. Hún sagði:  

Við erum komin á svo góðan stað að samstilla okkur í sambandi 

við hvernig við tökum á agamálum, hvernig við tölum til barn-

anna […]. Ætlar þú að segja eitt, ætla ég að segja annað eða 

hvað segjum við hér? [...] Hvað segjum við af því að við vinnum 

hér? Og erum að vinna að lýðræðislegu starfi samkvæmt 

hugsmiðjuhyggju og samkvæmt okkar stefnu? […].  

Það kom fram í viðtalinu við Laufeyju grunnskólakennara að skólastjórinn 

viðhefði lýðræðislega starfshætti gagnvart kennunum, það hefði góð áhrif á alla 

þar sem þeir hefðu val og hefðu mikið um það að segja hvaða námsgögn þeir 

ætluðu að vinna með og hvernig þeir vildu vinna með þau. Sólveig leikskóla-

kennari sagði aftur á móti í viðtalinu að lýðræðislegir starfshættir gerðu þá 

kröfu til kennara að vera sveigjanlegir sem leiddi til þess að hún þyrfti líka að 

taka tillit til skoðana samstarfsfólksins og barnanna. Hún sagði að sér fyndist í 

dag sjálfsagt að sýna sveigjanleika. „En mér fannst það örugglega erfitt fyrst, 

meira krefjandi.“ Hún var sama sinnis og Laufey um að starfsfólkið fengi að hafa 

skoðanir á því starfi sem væri í gangi hverju sinni, hvort sem það snerist um 

ákvarðanatöku eða það sem verið væri að vinna að. Laufey tók það líka fram að 

þeir sem störfuðu innan grunnskólans væru orðnir meðvitaðri um að starfa á 

lýðræðislegan hátt, kennararnir væru að innleiða meiri lýðræði og það væri 

vitundarvakning meðal alls starfsfólksins. Hún sagði starfsfólkið vinna á þennan 

hátt því að allir fengju að leggja eitthvað til málanna og það væri gætt af því að 

enginn yrði hafður út undan og fengi aldrei að segja neitt, gera neitt né ráða 

neinu. Hún sagði:  

[…] við byrjuðum í þessari innleiðingu, þá er búið að vera svona 

vitundarvakning með þetta og við höfum líka séð að við erum 

búin að vera með ákveðið lýðræði hérna án þess að við höfum 

fattað að það væri lýðræði. Maður verður einhvern veginn 

meira vakandi eftir að þessi bók [þ.e. um grunnþættina] kom út 

með námskránni og við fáum alveg að njóta þess hér í Brautar-

skóla, við erum í þessari teymisvinnu […] og fáum alveg að 

„breinstorma.“ Kári er mjög opinn fyrir því að leyfa okkur að 

prófa alls konar svona hugdettur sem við fáum, það er voða 

gaman […]. Maður fær svona aðeins að ráða, svona hvernig við 

framkvæmum á meðan það er eftir settum reglum.  

Sólveig sagði líka að það væri ekki hægt að starfa á lýðræðislegan hátt í dag án 

þess að tjá sig og hafa Uppeldi til ábyrgðar til hliðsjónar og að hún teldi sig ekki 
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vera fullnuma í lýðræðislegum starfsháttum og velti oft fyrir sér hvort hún væri 

á rétti leið:  

[…] ég hugsa oft, er ég að gera það sem ég segist vera að gera? 

Maður er að reyna að horfa gagnrýnum augum á sjálfan sig […] 

maður hefur stundum setið á „flæði tímanum“ þegar börnin eru 

bara í leik, þá skapast oft svona meiri rólegheit hjá starfsfólkinu 

[…] bara fylgjast með og maður bara sér að starfsfólkið er níutíu 

prósent að leggja sig samt fram […].  

Kári skólastjóri sagði líka að lýðræðislegir starfshættir hefðu mjög mikil áhrif á 

kennarana vegna þess að kennararnir væru líka sjálfstæðir stjórnendur. 

Aðspurð sagði Katrín leikskólastjóri að þeir hefðu þannig áhrif að þeir gerðu 

kröfu til umhverfisins og ákveðinna starfshátta og þeir leiddu til þess að börnin 

hefðu meiri áhrif á skólastarfið. „Börnin eru farin að koma inn til mín að biðja 

um að fá að halda fundi með þeim,“ sagði hún. Laufey grunnskólakennari var 

sama sinnis og skólastjórinn en bætti við að þeir hefðu einnig áhrif á nemendur 

og Sólveig leikskólakennari sagði að þeir sköpuðu minni árekstra hjá börnunum: 

„Mér finnst börnin verða glaðari og mér finnst það losni um þessar hömlur á 

dagskipulaginu, það er gríðarlega frelsandi.“  

4.2.2 Breytingar á starfsháttum  

Spurt var um í viðtölunum hvort viðmælendur hefðu upplifað breytingar á 

starfsháttum skólastjórnenda og kennara innan skólasamfélagsins undanfarin 

ár. Kári skólastjóri sagðist hafa upplifað breytingar að sumu leyti en í grunn-

skólanum, sem hann starfaði í áður, hefðu lýðræðislegir starfshættir verið 

viðhafðir þar sem það hefðu verið gerðar vissar væntingar til stjórnenda um að 

þeir tækju ákvarðanir. Hann sagði að lýðræðislegir starfshættir hefðu verið inn-

leiddir frá upphafi í Brautarskóla. „Þetta hefur alltaf verið hérna hjá okkur […]. 

Til dæmis aðstoðarskólastjórinn minn, við erum búin að vinna hérna frá upphafi 

og við höfum alltaf unnið svona með þessum hætti.“ Hann sagði jafnframt að 

það kæmu ennþá kennarar til starfa sem væru með þessa gamaldags hugsun og 

biðu eftir því að stjórnendur ákvæðu hlutina fyrir þá. Katrín leikskólastjóri var 

sammála Kára og sagði að hún gæti ekki sagt annað en að svo væri, þar sem 

nýja námskráin hefði töluvert að segja um starfshætti þeirra sem störfuðu 

innan skólanna, að þróunin væri meira og meira í áttina að lýðræði, þar gætti 

breytinganna:  

Fólk í dag er bara mjög áhugasamt og hefur mikinn metnað […]. 

Við erum alltaf að sjá meiri árangur í því sem við erum að gera 

og vissulega hafa kennararnir verið að vinna meira í takt með 

lýðræði, það erum við alltaf að sjá betur og betur.  
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Laufey var sammála skólastjórnendunum og sagði sig hafa upplifað breytingar á 

tíu ára kennaraferli sínum sem grunnskólakennari. Henni finnst í dag vinnu-

umhverfið vera opnara fyrir tillögum og aðferðum og finnst allt vera orðið 

léttara og skemmtilegra en áður:  

Fyrst starfaði ég sem heimilisfræðikennari, þá eru bara smiðju-

kennararnir svona sér, þegar ég fer í umsjónarkennsluna þá 

erum við fleiri. Það er meiri samvinna á milli árganga og mér 

finnst það vera að aukast, þannig að þetta er meira svona 

léttara og meira val í gangi fyrir okkur.  

Sólveigu leikskólakennara fannst rosalega miklar breytingar hafa orðið frá því 

að hún byrjaði að kenna. Henni fannst breytingin frá því að hún var að alast upp 

vera hvað mest gagnvart börnunum, að það væri mjög mikil vakning á 

viðhorfum til barna með tilkomu Barnasáttmálans.  

4.3 Samskipti og samvinna  

Skólastjórnendur voru sammála um að þeir vildu að starfsfólkið tæki þátt í 

ákvarðanatöku og sögðust báðir leggja áherslu á það þar sem farsæl samskipti 

og samvinna í skólastarfi væri mikilvægur grunnur að velgengni og lykill að 

giftusamlegu skólastarfi. Kári skólastjóri sagði að hann hefði góð samskipti við 

kennarana og þeir væru hvattir til að koma með hugmyndir og prófa nýjungar, 

einnig hefði hann samskipti við nemendur í unglingadeildinni. Hann færi ekki 

mikið inn í bekkina en væri þeim mun meira sýnilegur á skólagöngunum. Katrín 

leikskólastjóri var sama sinnis og sagði samskiptin við kennarana og börnin vera 

mjög auðveld vegna þessa lýðræðislega umhverfis í leikskólanum og sagði að 

starfið væri sýnilegra vegna góðrar samvinnu starfsfólksins en að samvinna 

kallaði á að finna tíma, rými og leiðir til að starfsfólk gæti hist.  

Í viðtalinu sagði Kári að hann héldi fund með starfsfólkinu í byrjun 

grunnskólaársins, „áramótaávarp.“ Um tilgang fundarins sagðist hann fara yfir 

ýmsa hluti sem tengdust málefnum skólans, hamraði á einhverjum hlutum, 

útlistaði skoðanir sínar og segði frá hvernig til hefði tekist í ýmsum málefnum er 

vörðuðu skólann. Hann sagði það vera mikilvægt að hafa starfsfólkið með í 

ráðum og að allir færu samstilltir af fundinum:  

Þetta er mikið stefnumótandi […] þetta er partur líka af lýð-

ræðinu. Viljum við taka inn meiri frjálsa ritun? Eða leggja meiri 

áherslu á lestur? Þurfum við að gera meira verklegt? […] maður 

er náttúrulega að leiða áfram hópinn og það gerist ekki bara af 

sjálfu sér.  

Katrín notar sömu „taktík“ á fundum og Kári. Hún segir frá því sem er að gerast, 

hvað sé fram undan, hvaða hugmyndir hafa komið inn á borð til hennar og hvað 
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hefur farið miður. Á fundunum væru líka teknar sameiginlegar ákvarðanir um 

hvað væri að gerast, leitað eftir aðstoð við að leita lausna og ýmsir aðrir þættir 

ræddir í tengslum við samskipti sem varða börnin og starfsfólkið. „Því að þetta 

er bara eitt stykki hús,“ sagði hún „og þar hjálpast allar að.“ Hún fær einnig 

upplýsingar frá öllu starfsfólkinu, hverju það vill koma á framfæri, og um önnur 

málefni sem varða leikskólann. „Þá er það líka hvað okkur liggur á hjarta, það er 

í rauninni um hvert við erum að stefna og hvað það er sem við viljum halda 

áfram með,“ sagði Katrín.  

Aðspurður um samskiptin við unglingadeildina sagðist Kári hafa mikið af 

henni að segja, þar sem hann sjái alfarið um valgreinarnar hjá nemendum og 

unglingarnir kæmu mjög oft að ræða við hann sem og yngri nemendur:  

[…] það er alltaf á hverjum einasta degi þó nokkur [þ.e. 

nemendur] sem koma hérna […] ég held að ég sé með fína 

tengingu við þau […] og þau vita það, ef þau koma hérna fá þau 

alltaf að tala við mig eins og þau vilja.  

Aðspurð sagði Katrín að hún væri mikill þátttakandi í starfinu með börnunum, 

hefði mikla samvinnu við þau, væri áheyrandi þeirra og sagði þau leiða sig 

áfram í starfinu. Hún sagði að það væri hvorki hún né starfsfólkið sem þróuðu 

beint starfið áfram í lýðræðislegum vinnubrögðum, það væru fyrst og fremst 

börnin:  

Með því að vera áheyrandi eða hlusta eftir og sjá hvað börnin 

eru að gera þá erum við að þróa starfið saman. Að sjá þau í 

lýðræðislegum vinnubrögðum og í þessu fljótandi starfi og í lýð-

ræðinu sem við erum að þróa starfið í. Það gerum við með því 

að hlusta á þau og vera með þeim, vera þátttakendur í umhverfi 

þeirra þar sem við leiðum starfið áfram.  

Katrín talaði líka um að lýðræðisleg samvinna kennara og barna hefði góð áhrif 

á börnin, að þau öðluðust meira öryggi, þau gætu leitað til fleiri starfsmanna og 

þau fengju tækifæri til að koma með sín sjónarmið. Hún sagði það vera lýðræði í 

öllu sem verið væri að gera í leikskólanum og í umhverfinu og samvinnan við 

börnin væri mjög lýðræðisleg, þau hefðu ansi mikið um hlutina að segja og þau 

kölluðu til funda ef þau þyrftu að ræða eitthvert málefni.  

Laufey grunnskólakennari sagði að samskipti sín við skólastjórnendur væru 

þægileg og fín og allt vinnuumhverfið mjög gott. Hún sagði að kennararnir 

fengju að prófa hluti og nýta hugmyndir sínar og að stjórnunarteymið væri dug-

legt að hrósa þegar gerðir væru góðir hlutir, þau væru bæði frábær:  

Deildarstjórinn líka og þau eru svona leiðbeinandi og maður 

getur alltaf leitað til þeirra með allt og þau eru alltaf með 
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lausnir og hjálpa manni að finna leiðir að þeim. Við fáum að 

gera svo ótrúlega margt og liggur við, leika okkur. Mér finnst 

voða gaman í vinnunni.  

Aðspurð sagði Sólveig leikskólakennari lýðræðislega samvinnu ekki snúast ein-

göngu um að skiptast á skoðunum og komast að sameiginlegri niðurstöðu 

heldur lægi fleira þar undir. Hún sagði að starfsfólkið yrði líka að geta borið 

ábyrgð, geta hlustað, verið tillitssamt og leyft öllum að komast að. „[…] ég 

upplifi oft lýðræði líka sem umhyggju fyrir náunganum og að hafa skilning á því 

að við erum ólík og margbreytileg.“  

Það sama kom fram hjá Sólveigu og hjá Laufeyju að samskiptin við stjórn-

endur væru góð í leikskólanum og þeir deildu ábyrgð á milli kennaranna, 

vörpuðu hugmyndum yfir á þá, létu þá sjá um að finna lausnir og vinna úr þeim 

með stjórnendateyminu: „[…] að komast að sameiginlegri niðurstöðu.“ Hún 

sagði leikskólastjórann tala iðulega um stjórnunarteymi leikskólans svo að 

starfsfólkið upplifði að það hefði sitthvað um málin að segja. „Á hvaða leið við 

séum, hvert við séum að þróa okkur, hvernig við viljum vinna saman, hvernig 

við viljum takast á við vandamál eða eitthvað sem þarf að leysa,“ sagði hún. 

Sólveig sagði sjálf deila ábyrgðinni á milli starfsfólks á deildinni og sagði það 

vera mikinn kost fyrir starfið og samvinnuna að hafa alls kyns fundi:  

[…] við fáum álmufundi […] jafnvel eru einhverjir kennarar sem 

vilja að það sé eitthvað tekið fyrir sem snýr að samræmingu á 

vinnubrögðum […] sem er farið að dala eða við þurfum að bæta 

eða styrkja þetta eða lagfæra, minna á, halda á lífi þessari 

hugmyndafræði [...].  

Á fundum sagðist Sólveig hrósa starfsfólkinu og leita þeirra álits og sagði:  

[…] hvað finnst þér? hvað finnst ykkur? Frábært, þetta er góð 

hugmynd, við skulum gera þetta svona, leysa þetta svona […] og 

svo bara vaða þær af stað og ég þarf einhvern veginn ekkert 

lengur að gera ýmsa hluti, það er búið að gera þetta og þetta 

léttir mína vinnu […] það léttir öll þessi samvinna, að hugsa í 

lausnum […] svo upplifir starfsfólkið að það skiptir máli […] þó 

ég sé leiðbeinandi.  

Hún nefndi einnig í þessu sambandi að starfsfólkið væri ánægðara í vinnunni, 

því liði betur vegna þess að það fengi ábyrgð á verkefnum, af þeim sökum væri 

samvinna meiri og starfsfólkið fyndi að það sjálft skiptir máli og það sem það 

legði af mörkum.  

Um samskipti sín við nemendur sagði Laufey að hún væri leiðbeinandi og 

yfirmaður þeirra en því var öfugt farið hjá Sólveigu þar sem hún sagðist vera 



 

60 

leiðbeinandi starfsmanna sinna. Laufey sagði líka að margir nemendur þyrðu 

ekki að gera neitt nema spyrja hana fyrst á meðan aðrir nemendur gerðu bara 

allt sem þeim dytti í hug, þannig að hún upplifir sig þess vegna oft sem leið-

beinanda þeirra og sagði:  

[…] maður er með þeim svo stóran part úr degi […] ég er ekki að 

ala þau upp, en maður er að passa upp á þessar dyggðir og allt 

þetta. Eins að hjálpa þeim með námið og við ræðum ýmis mál […] 

en þau kunna ótrúlega mikið þó að þau geti ekki skrifað allt niður 

á blað […] sköpunin, ímyndunaraflið og þetta er alveg dásamlegt. 

Þau eru svo ótrúlega frjó […].  

Í vettvangsathugun kom fram að nemendurnir í grunnskólanum voru virkir í því 

að aðstoða hver annan og bjarga sér sjálfir. Þeir leituðu nokkuð oft til Laufeyjar 

eftir aðstoð sem hún veitti. Hún sagði við nemendurna: „Glæsilegt, flott, 

frábært og þú ert orðinn svo ofsalega klár að lesa, eruð þið Páll í samvinnu?“ Í 

eitt skiptið kom nemandi og bað Laufeyju um aðstoð og Laufey sagði: „Passar 

þetta eða þetta hér, er enginn sérhljóði, svo skrifar þú orðin rétt.“ Nemandinn 

svaraði: „Búin að finna orð.“ „Flott,“ svaraði Laufey.  

4.3.1 Raddir nemenda og barna  

Í kaflanum er fjallað um raddir nemenda og barna en réttur þeirra felst í því að 

tjáningarfrelsi þeirra sé virt.  

Kári skólastjóri sagði í viðtalinu að það væru haldnir alls kyns fundir, eins og 

áður hefur komið fram, á öllum skólastigum í grunnskólanum og í framtíðinni 

ætli hann að vinna að því að hlusta meira eftir röddum nemenda, sérstaklega 

þeirra yngstu. Hann sagði að fundirnir hefðu reyndar verið farnir að missa 

marks en þeim hefði verið breytt og væru því markvissari og sterkari núna. Kári 

benti á vegg þar sem héngu blöð rituð til hans og sagði að hann fengi stundum 

svona bréf eftir nemendafundi frá yngstu börnunum. „Til Kára skólastjóra, það 

vantar fleiri leiktæki í skólann eins og kastala, hoppu og snú,snú tæki, 

rennibraut, fleiri rólur, kveðja.“ Fram kom líka hjá Kára að hann teldi að stjórn-

endur grunnskólans þyrftu að bæta sig í því að hlusta meira eftir röddum barna 

og sagði jafnframt að það væri verið að efla samstarfið á milli leik- og 

grunnskólans:  

[…] það hefur ekki verið mikið samstarf á milli leik- og 

grunnskólans, en í leikskóla, sem við höfum verið í sambandi 

við, eru miklar hugmyndir í sambandi við lýðræði, að láta 

krakkana taka þátt.  

Það kom fram hjá Katrínu leikskólastjóra í viðtalinu að hún heldur reglulega 

fundi eins og Kári, leynifundi með elstu börnunum sem hún sagðist ætla að þróa 
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enn frekar svo að: „Raddir barna heyrist ennþá hærra.“ Hún sagði einnig að 

kennarar funduðu á öllum deildum daglega til að leita eftir sjónarmiðum barn-

anna og þar væri hlustað mjög „grundigt“ á börnin, svo væru líka haldnir 

„spontant“ fundir sem börnin kölluðu eftir.  

[…]. Þá skrá þau sig á töfluna hjá mér og þau skrá málefni um 

eitthvað sem þau vilja segja frá […]. Það er alveg virðing borin 

fyrir því ef þú vilt ekki tala, ef þú vilt ekki segja frá. Það þurfa 

ekki allir að segja eitthvað […].  

Katrín sagði einnig að henni fyndist frábært að börnin hefðu frelsi til að velja og 

hafna og finna sér verkefni og leikfélaga, henni fyndist aftur á móti erfitt að sjá 

börn sitja heft við borð meiri hluta af leikskóladeginum að púsla eða perla og 

hún telur það ekki gott fyrir börnin. Hún segir það ekki hennar sýn:  

Þetta kalla ég ekki lýðræði eða sjálfræði það er nefnilega 

einmitt alveg þvert á móti. Við viljum að börnin fái ákveðið frelsi 

[…] þannig er það í flæðis umhverfinu. Börnin hafa nánast áhrif 

á allt […] sætaval og verkefni […] ákveða mjög mikið, hafa mikla 

ákvarðanatöku.  

Laufey grunnskólakennari sagði í viðtalinu eins og stjórnendurnir að bekkjar-

fundir væru haldnir reglulega og nemendurnir fengju að hafa áhrif á ýmsa þætti 

í náminu, þeir tjáðu sig þegar þeir þyrftu eða eftir þörfum hvers og eins, það 

væri ekki “ tjáningarbann“:  

Eins og á bekkjarfundum […] þá er eftir útivist komið og sagt frá 

ef eitthvað hefur gerst og þau eru eiginlega öll ófeimin við að 

segja manni allt ef eitthvað hefur komið upp á og ef þeim líður 

eitthvað illa […].  

Sólveig leikskólakennari tók í sama streng og sagði að það væru haldnir 

lýðræðislegir fundir með börnunum. Hún sagði einnig að þegar það væri vinnu-

ferli í gangi þá fengju börnin alltaf að segja sína skoðun, kynna ýmislegt og 

spyrja spurninga. Hún segir þetta mjög lýðræðislegt af því að það fái allir að tjá 

sig sem vilja, hvernig þau vilja hafa hlutina.  

Við erum með svona gimstein sem gengur, sá talar sem er með 

orðið, ef þú vilt ekki tala þá lætur þú hann bara ganga […] þau 

fara líka að hlusta á sína eigin rödd […] eins og þegar við erum 

að kjósa um eitthvað þá eru þau oft að segja það sem sá við 

hliðina gerði […] einn sem er algjör mús og gerir bara eins og 

hinir allir voru búnir að segja […] þá kom hann allt í einu, sagði: 

„Ég myndi vilja?“ […] ég bara „YES“ stattu með sjálfum þér. 
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Hann er með hugmynd og skoðun og allt of feiminn en hann 

sagði það […]. Þá hugsar maður, þessar framfarir viljum við sjá.  

Laufey sagði einnig að allir í skólanum væru vakandi fyrir öllu því sem kæmi frá 

nemendum og telur að þeir fái að tjá sig á öllum skólastigum. Þau fái að láta ljós 

sitt skína og tekið væri tillit til þess að við værum misjöfn, með mismunandi 

hæfileika: „[…] það er alltaf fundin upp aðferð sem hentar þá hverjum og 

einum, ef að einhver „fúnkerar“ alveg ómögulega.“ Laufey sagði jafnframt að í 

sumum vinnustundum hjá sér hefðu nemendur val um hvaða verkefni þau ynnu 

fyrst, í hvaða röð , hvernig og með hverjum. Nemendurnir væru ótrúlega fljótir 

að læra að leysa hlutina sjálfir og „fatta“ alveg hvað er hægt að gera öðruvísi 

þegar þeir fara að spá í hvernig hægt er að leysa vandann. Hún sagði samt sem 

áður að sumum nemendum þyrfti hún að stjórna því sumir þyrftu að vera innan 

ákveðins ramma. Hún sagði:  

[…] en maður er ekki einhver harðstjóri sem stendur yfir þeim 

[þ.e. nemendunum] með prik […] maður ýtir undir. Maður er 

ekki endalaust að benda á einhverja veikleika, maður ýtir frekar 

undir sterku hliðarnar, bendir þeim á þær til að „peppa“ þau 

svolítið upp […]. Það er aðallega kannski ef það er svona 

hegðunarvandamál, þá þarf að setja svona ákveðnar reglur og 

hjálpa þeim að fara eftir þeim […] og að það sé ekki að allir eigi 

að gera allt á sama tíma og svo líka þetta val, hafa val um 

eitthvað, það er mismunandi mikið. Það eru valtímar þar sem 

þau ákveða hvað þau vilja gera.  

Sólveig leikskólakennari sagði að hún sæi það í skólastarfinu í dag að hlustað 

væri á börnin en það væri líka lagalegur réttur þeirra og hún teldi að fólk væri 

orðið meðvitaðra um réttindi barna, það væri á allra vitorði eða meira en áður 

var. „Þeirra sem eru að vinna að leikskólamálum.“ Hún sagði að það væru svo 

margir hlutir breyttir.  

Það þótti ekkert sjálfsagt að börn fengju að hafa áhrif á hvort og 

hvenær þau fengju að fara út eða inn eða í hvaða verkefni þau 

tækju þátt […]. Mér finnst bara svona heilt yfir að það hafi orðið 

mikil vakning, það kemur til með Barnasáttmálanum […] og bara 

þessum „póstmódern“ hugmyndum um að börn séu persónur 

með skoðanir og réttindi, að þau séu ekki autt blað, leir sem þú 

getur mótað.  

Hún sagði það skipta svo miklu máli að hlusta á það sem börn hefðu að segja og 

nefndi dæmi um ljósmyndaskráningu sem unnin var með börnunum en þau 

áttu að skoða og taka myndir af því sem væri skemmtilegt í leikskólanum og 

hvað væri minna skemmtilegt. Hún sagði:  
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[…] það var eitt barn sem tók tvær myndir í útiverunni. Svo 

þegar við fórum að spyrja hann af hverju hann hefði tekið tvær í 

útiverunni og hvað væri skemmtilegt í útiveru þá var það að 

leika sér á lóðinni […] en það sem var ekki skemmtilegt, það var 

það að fara í gönguferðir […] svo þegar farið var að kryfja málið 

þá var gönguferðin sem slík ekki leiðinleg heldur það að hann 

var […] svo óöruggur […]. 

Svo að börnin læri að þau fái ekki alltaf að ráða en fái samt að hafa sína skoðun 

þá sagði Sólveig að hún væri að leggja inn hjá elstu börnunum hvað það væri að 

vera einstaklingur í lífinu, „borgaravitundarhugtakið.“ Aðspurð um hvað það 

væri sagði hún að þá fá börnin til að mynda að velja hvort þau fara út fyrir eða 

eftir hádegið og við hvern þau leika sér.  

En þegar við erum að fara inn að borða þá ráða þau ekki vegna 

þess að það er hluti af lífinu, það er í okkar dagskipulagi […] en 

ég ræð því ekki hvort þú borðar mikið eða lítið.  

Hún sagði börnin læra það fljótt að þau geti ekki ráðið öllu. „Þó að mín skoðun 

eða mín hugmynd væri ekki nýtt þá hafði ég áhrif á það […] ég fékk að segja það 

sem mig langaði til, þetta skiptir allt máli.“  

Hún sagði líka að nú væri komin nokkurra ára reynsla í vinnunni með lýðræði 

í leikskólanum svo að í dag hefðu þau samanburð.  

Mér finnst þau [þ.e. börnin] vera ánægðari, þau eru náttúrlega 

rosalega upptekin af því að: „Fáum við að ráða núna? Hvenær 

fáum við að ráða?“ og hvað sé lýðræði og að allir skiptist á 

skoðunum og að allir fái að tala. Þau eru mjög meðvituð um 

þetta allt saman […] en um leið og þú ert komin í svona gamla 

leikskólavalið, þar sem þú velur þér pláss á einhverjum stað, þar 

sem þú átt að vera í einhvern ákveðinn tíma, það er ekki 

lýðræðislegt […].  

Í vettvangsathuguninni í leikskólanum kom í ljós að börnin voru virkir þátt-

takendur í samverustundinni. Ein stelpan sagði: Við skulum gera á ensku.“ – þá 

töldu þau öll upphátt á ensku. Annað barn sagði: „Teljum á spænsku, hrista 

fingur, telja á ensku aftur á bak.“ „Ég er búin að stækka,“ sagði eitt barnið. 

Sólveig svaraði barninu um hæl og sagði: „JaHá.“ Stuttu seinna náði Sólveig í 

kistil þar sem það var þorrablót á næstunni. Sólveig sagði: „Fyrst eigið þið að 

hlusta svo megið þið spyrja.“ Eitt barnið sagði: „Ég hélt að þetta væri 

sviðakjammi?“ Sólveig virtist ekki heyra í barninu þar sem hún var upptekin við 

að taka upp úr kistunni og sagði: „Eru einhverjar spurningar?“ „Já,“ svöruðu 

börnin og mörg þeirra réttu upp hönd. Sólveig sagði við börnin að orðið myndi 

ganga hringinn ef þau langaði til að tjá sig um hlutina úr kistunni. Hún sagði að 
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það mætti líka segja pass eða hugsa málið lengur, það væri leyfilegt eins og kom 

skýrt fram hjá henni í viðtalinu. Þegar búið var að fara hringinn fóru margar 

hendur á loft en Sólveig sagði að það væri smá pressa, skipulaginu yrði að halda 

og sagði: „Nú verðum við að halda áfram.“  

4.4 Námsumhverfið  

Í þessum kafla er greint frá námsumhverfi skólanna en hann er ramminn sem 

heldur utan um skólastarfið og skipulagningu námsgagna og efniviðar.  

Í viðtalinu við skólastjórnendur sagði Kári skólastjóri það vera númer eitt í 

námsumhverfi grunnskólans að vera ekki með risa stóra bekkjarhópa þar sem 

það væri miklu verra en að hafa þá fámenna og númer tvö væri að hafa 

fjölbreytni í nálgun og vinnulagi. Hann sagði það vera almenna skoðun nú að 

heppileg hópastærð væri eitthvað í kringum tuttugu nemendur og „það kemur 

strákum betur.“ Katrín leikskólastjóri sagði aftur á móti í viðtalinu að umhverfið 

í leikskólanum væri ekki flókið heldur spennandi, einfalt og áhugahvetjandi og í 

lýðræðislegu umhverfi væru samskiptin auðveldari og engin stöðnun. Í 

vettvangsathugun kom fram að umhverfið í leikskólanum var afslappað og 

Katrín leikskólastjóri og Sólveig leikskólakennari sögðu báðar að lítið sem ekkert 

álag væri á starfsfólkinu í þessu flæðis umhverfi þegar börnin væru í leik, það 

þyrfti ekkert að skipta sér af þeim þar sem þau væru á sínum forsendum í 

leiknum á þeim stað sem þau völdu sér. Katrín sagði:  

Í umhverfinu er viðurkenning á styrkleikum og veikleikum hjá 

hverjum og einum og það er lausnamiðað. Af því að það er alltaf 

verið að kalla á ólík sjónarmið og það er alltaf verið að kalla á 

rökfærslur hjá börnunum og starfsfólkinu […] og þessi virðing, 

hún er svo sterk.  

Hún sagði að verið væri að þróa hópastarfið með börnunum og að skera niður 

stóru barnahópana eins og Kári talar um. Hún sagði einnig að það væri verið að 

byggja upp lýðræðislegt umhverfi, það væri læsilegt, að allur efniviður væri í 

hæð barnanna og að í slíku námsumhverfi yrði aldrei stöðnun því að lýðræðis-

legir starfshættir kölluðu á sífellda þróun. Laufey grunnskólakennari var 

sammála því að efniviðurinn ætti að vera aðgengilegur.  

Það kom líka fram hjá Katrínu að hún fyndi mun á börnum sem hafa komið 

frá öðrum leikskólum inn í opna lýðræðislega flæðis umhverfið í hennar leik-

skóla þar sem teknar væru lýðræðislegar ákvarðanir um að fá að velja og hafna 

og börnin þyrftu að taka sterkar ákvarðanir sjálf. Í þessu sambandi sagði hún:  

Maður vill sjá lifandi börn, það er það sem mér finnst svo 

gaman að sjá í lýðræðislegu umhverfi og í sjálfræði. Það er það 

sem ég segi svo oft með fljótandi starf og flæði, það er 
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munurinn á lýðræðislegu umhverfi og kannski mörgu öðru 

umhverfi […] mér finnst alltaf svo gaman að sjá fljótandi starf og 

vísindastarf, það er að sjá börn sem eru gangandi um, börn sem 

eru lifandi.  

Laufey sagði í viðtalinu að sér fyndist að lýðræðislegir starfshættir gerðu meiri 

kröfu til námsumhverfisins og starfsaðferða í skólastofunni og í lýðræðislegu 

umhverfi þyrfti að taka tillit til nemenda, að þeir fengju verkefni og vinnu við 

sitt hæfi. Það sama kom fram í viðtalinu við Sólveigu leikskólakennara, en hún 

sagði að efniviðurinn ætti að vera og væri sýnilegur, að börnin gætu valið á milli 

verkefna, þeim væru ekki settar neinar takmarkanir því að valið væri lýðræðis-

legt.  

Laufey tók fram að umhverfið í skólastofunni væri lýðræðislegt nema það 

sem væri á bak við kennaraborðið, það væri alfarið hennar, en ritföng 

nemendanna væru aðgengileg og það væri á þeirra ábyrgð að þau væru öll á 

sínum stað í lok skóladagsins.  

Í vettvangsathugun kom fram að umhverfið í grunnskólanum var mjög 

lýðræðislegt, allur efniviður var í hæð nemendanna og þau fengu að hreyfa sig 

mikið, standa upp og ganga frá vinnublöðum í möppurnar sínar, einnig var 

skólastofan hlýleg og umhverfið vel skipulagt þannig að það hentaði vel aldri 

nemendanna. Námsefnið var allt í hæð nemendanna og hirslur þeirra mjög 

aðgengilegar.  

Sólveig tók undir og sagði að umhverfið þyrfti að vera sveigjanlegt og 

aðgengilegt til að börnin gætu náð í og gengið frá þeim efnivið sem þau vildu 

vinna með, þess vegna þyrftu þau að vita hvar hlutirnir væru geymdir. Hún 

sagði einnig að umhverfið væri mjög opið og þannig uppbyggt að það væri allt 

sýnilegt og sjónrænt og að börnin væru ánægð með uppsetninguna því að 

þegar það væri til dæmis valstund þá vissu þau hvaða verkefni og efniviður væri 

í boði.  

Í vettvangsathugun kom það fram að umhverfi beggja skólastiganna var 

mjög sjónrænt, mikið af myndaspjöldum á veggjum, þó heldur meira í 

leikskólanum. Í listaskálanum í leikskólanum var þó nokkuð um að hlutirnir 

væru í lokuðum hillum og hirslum.  

Laufey sagði líka að lýðræðislegt umhverfi leiddi til heimilislegrar stemningar 

í skólastofunni, að mikilvægt væri að nemendum liði vel og það hefði góð áhrif á 

kennara jafnt sem nemendur. Hún sagðist ekki vita hvort umhverfið í grunn-

skólanum væri eitthvað ólíkt miðað við annars staðar: „Ég leyfi nemendum, ef 

þeir vilja, að liggja á mottunni á maganum að læra og það þarf öllum að líða vel, 

það þurfa ekki allir að vera niðurnegldir við borð og stól, ekki alltaf.“  
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4.5 Samantekt  

Viðhorf stjórnenda til lýðræðis var að þeirra mati, að þeim fannst mikilvægt að 

hafa starfsfólkið með sér, dreifa ábyrgð og nýta lýðræði sem leiðarljós í starfinu. 

Kennararnir eru meðvitaðri um hvað lýðræði snýst og sjálfstraust þeirra hefur 

aukist þar sem þeir hafa áhrif á starf sitt. Að nemendur og börn læri að komast 

að sameiginlegri niðurstöðu, taki tillit, beri ábyrgð, hlusti og læri að skiptast á 

skoðunum. Það kom fram að elstu nemendum grunnskólans og elstu börnum 

leikskólans er kynnt lýðræðishugtakið en skólastjórinn sagði ekki vita til þess að 

það væri kynnt á öðrum stigum en það kæmi að því.  

Viðmælendur töldu að krafan um að viðhafa lýðræðislega starfshætti innan 

skólanna kæmi frá menntamálaráðuneyti með tilkomu nýrrar aðalnámskrá því 

sú vinna stýrði miklu. Skólastjórnendur og leikskólakennarinn vildu meina að 

þeir sem starfa innan skólanna væru að starfa á lýðræðislega hátt, þar sem 

lýðræðislegir starfshættir væru í stefnu þeirra. Fram kom að kennararnir voru 

sammála um að skólastjórnendur viðhefðu lýðræðislega starfshætti, það væri 

vitundarvakning meðal starfsfólks, þeir [kennararnir] fengu mikið um starfs sitt 

að segja, fá að hafa skoðanir á starfinu, eru hafðir með í ákvarðanatökum og 

börnin eru glaðari þar sem lýðræðislegir starfshættir losa um hömlur sem er 

frelsandi.  

Allir viðmælendur voru sammála um að þeir hefðu upplifað breytingar á 

starfsháttum innan skólasamfélagsins í gengum tíðina. Áður voru vissar 

væntingar gerðar til skólastjórnenda að þeir tæku einhliða ákvarðanir, en nýja 

námskráin komi sterk inn með ný viðhorf til lýðræðislegra starfshátta og 

þróunin gætti meira í áttina að lýðræði. Vinnumhverfið er opnara, kennslan 

léttari og skemmtilegri og mikil vakning á viðhorfum til réttindi barna með 

tilkomu Barnasáttmálans höfðu kennararnir að segja.  

Viðmælendur töldu að það sem skipti mestu máli væri að nemendum liði vel 

og þar á eftir velgengi þeirra í námi. Starfið í leikskólanum er einstaklingsmiðað 

og byggir á fyrri reynslu barnanna. Á báðum skólastigum hafa nemendur og 

börn val um ýmislegt hvað varðar nám þeirra og starf og heldur meira frjálsræði 

er í leikskólanum.  

Um áhrif nemenda og barna í skólastarfi sögðu viðmælendur að þeir hefðu 

sitthvað um nám sitt og starf að segja. Leitað er eftir viðhorfum nemenda í 6. til 

10. bekk í gegnum Skólapúlsinn um kennsluna, líðan þeirra og fleira. Í 

leikskólanum hafa börnin mikil áhrif á hópastarfið þar sem unnið er eftir 

áhugasviði þeirra og áhersla er lögð á gott og uppbyggilegt samstarf við alla 

innan sem utan skólanna. Skólastjórinn fundar iðulega með foreldrum og 

nemendum frá 5. upp í 10. bekk þar sem tekið er tillit til ábendinga þeirra og 

óska.  
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Skólastjórnendur lögðu báðir áherslu á farsæl samskipti við kennara, 

nemendur og börn og töluðu um að þau væru mikilvægur grunnur að velgengni 

og vera lykillinn að giftusamlegu skólastarfi og þeir hvetja kennarana til að 

koma með hugmyndir og prófa nýjungar. Lýðræðisleg samvinna hefði góð áhrif 

á kennara og börnin en þau öðlast meiri öruggi við það að fá tækifæri til að láta 

sín sjónarmið í ljós. Kennararnir töluðu um að samskiptin við stjórnendur væru 

þægileg og fín, stjórnunarteymið væri duglegt að hrósa, þeir upplifa að þeir 

hafa sitthvað um málefni skólanna að segja og að samskipti snúast ekki ein-

göngu um að skiptast á skoðunum heldur að komast að sameiginlegri niður-

stöðu, bera ábyrgð, geta hlustað á alla, sýnt tillitsemi og hafa þann skilning að 

við erum ekki öll steypt í sama meiðið. Að stjórnendur deili ábyrgð gerir 

starfsfólk ánægðara í starfi þar sem það veit að tekið er tilliti til skoðana þeirra 

og það metið sem það leggur af mörkum til skólastarfsins.  

Það er verið að efla samstarfið á milli leik- og grunnskólans sem er í næsta 

nágrenni við grunnskólann.  

Þeir þættir sem stjórnendur telja til góða hvað varðar námsumhverfið er að 

vera með fámenna nemenda- og barnahópa, fjölbreytni í nálgun og vinnulagi 

sem ekki er flókið og spennandi, heldur einfalt og áhugahvetjandi. Það kom 

einnig fram að það er verið að skera niður hópana í báðum skólunum. Þeir telja 

að í lýðræðislegu umhverfi séu samskiptin auðveldari. Þættirnir sem kennarar 

töldu að lýðræðislegt umhverfi þyrfti að taka mið af væri að taka tillit til 

nemenda og barna, starfsaðferða og að efniviðurinn væri sýnilegur. Einnig töldu 

þeir mikilvægt að öllum liði vel.  

Í vettvangsathugun sá rannsakandi að umhverfið í leikskólanum var 

afslappað, opið, sveigjanlegt og álag lítið þar sem börnin voru á sínum 

forsendum í leik og starfi. Í grunnskólanum var skólastofan hlýleg og umhverfið 

mjög lýðræðislegt, vel skipulagt og hæfði vel aldri nemenda. Efniviðurinn var í 

báðum skólunum í hæð nemenda og barna, vel aðgengilegur og sjónrænt 

skipulag á veggjum.  

Í næsta kafla eru umræður.  
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5 Umræður  

Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum og þær settar í fræðilegt 

samhengi. Kaflanum er skipt upp í þemu á sama hátt og niðurstöðukaflanum. 

Leitast er við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: Hver eru viðhorf 

skólastjórnenda, grunnskólakennara og leikskólakennara til lýðræðis og 

lýðræðislegra starfshátta? Hvernig er samskiptum þeirra háttað við nemendur 

og börn út frá lýðræðishugtakinu séð? Hvernig telja þeir að lýðræðislegt náms-

umhverfi eigi að vera uppbyggt?  

Þegar fjallað er um skólastjórnendur og kennara á það bæði við um leik- og 

grunnskólann. Þegar fjallað er um skólastjóra á það við um grunnskólann, 

leikskólastjóri á við um leikskólann, grunnskólakennari á við um grunnskólann 

og leikskólakennari á við um leikskólann. Þegar fjallað er um nemendur á það 

við um grunnskólann og þegar fjallað er um börn á það við um leikskólann því 

að oft þegar fræðimenn vísa í börn á það líka við um nemendur.  

5.1 Lýðræði  

Eftir að hafa kynnst kenningum Dewey og hugmyndafræði og kenningum 

margra fræðimanna sem um getur í rannsókninni, um lýðræði hefur skilningur 

rannsakanda farið vaxandi og telur, eftir að hafa lesið fjölmargar heimildir um 

lýðræði, að stjórnendur og kennarar þurfi að hafa eitthvert lýðræðislegt innsæi 

til að geta kennt lýðræði, lýðræðislega starfshætti og gildin sem felast í lýð-

ræðinu.  

Samkvæmt Woods og Woods (2013) er lýðræði valddreifing og samvinna, 

sem á að stuðla að sameiginlegri ábyrgð og þátttöku allra. Niðurstöður leiddu í 

ljós mikilvægi lýðræðis innan skólanna en stjórnendur sögðu það kost að starfa í 

lýðræði, þeir sem hefðu lýðræði að leiðarljósi, samþættu hugmyndir og 

skoðanir starfsfólks og dreifðu ábyrgð, sem gerði starfið fjölbreytilegra, 

jákvæðara og léttara og það hefði góð áhrif á alla. Af þessu má draga þá ályktun 

að báðir eru vel vakandi um hversu mikilvægt það er að starfsfólkið finni að því 

sé treyst sem er í anda Dewey (2010) en hann segir að lýðræði sé samfélag fólks 

sem búi yfir skilningi og trausti og rétti hvers einstaklings að taka þátt í skuld-

bindingum. Rannsakandi dregur þá ályktan að stjórnendur séu meðvitaðir um 

það sem fram kemur í Aðalnámskrá (2011) um að þeir skipa stóran sess hvað 

varðar lýðræðislega starfshætti og samskipti við starfsfólk sitt en fram kemur í 

niðurstöðunum að kennurunum finnst báðum skemmtilegt að vinna í lýðræði, 
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það er gaman í vinnunni, þeir hafa áhrif á starfið sem eykur sjálfstraust þeirra 

og stjórnendur láta þá vita að þeir eru að standa sig vel. Stjórnendur skora hátt 

þarna meðal kennaranna.  

Það kom á óvart að í skólunum, sem gefa sig út fyrir að vera lýðræðislegir, er 

lýðræðishugtakinu ekki haldið meira á lofti en svo að einungis elstu nemendum 

beggja skólastiga er kynnt hugtakið svo einhverju nemur. Rannsakandi gerir sér 

heldur ekki fulla grein fyrir því hvort það er á skjön við það sem kemur svo fram 

í niðurstöðunum að nemendur og börn fá meðal annars að leita leiða til að ráða 

fram úr sínum málum þar sem kennarar telja það lærdómsríkt og það er stuðlað 

og ýtt undir að nemendum og börnum líði vel.  

5.1.1 Viðhorf til lýðræðis  

Á vef forsætisráðuneytisins kemur fram að beina skuli athyglinni að ung-

dómnum, stuðla að virku lýðræði svo að kynslóðin, sem nú vex úr grasi, verði 

ábyrg og sjálfstæð og kunni allar leikreglur lýðræðisins (formennska Íslands, 

norræna ráðherranefndin, 2004). Rannsakandi telur að þegar um ræðir lýðræði 

í skólum skuli settar reglur um samskipti og vinnulag. Þegar slíkar reglur eru 

mótaðar er mikilvægt að hafa samráð við kennara, nemendur og börn og sjá til 

þess að allir séu meðvitaðir um þær.  

Í niðurstöðum segir að skólastjórinn vilji hafa sem mest lýðræði en leikskóla-

stjórinn hefur lýðræði að leiðarljósi. Það kom líka fram hjá stjórnendunum að 

þeim fannst báðum að í lýðræði væri mjög mikilvægt að samþætta hugmyndir 

og skoðanir starfsfólks og stjórnenda eins og Ólafur Páll Jónsson (2010b) og 

Woods (2005) benda á. Þeir segja að lýðræði sé lífsmáti sem á rætur sínar að 

rekja til einstaklingsbundinnar sýnar í daglegum samskiptum við aðra og í ljósi 

ólíkra þarfa einstaklinga temjum við okkur samvinnu en lýðræðisleg þátttaka í 

lífi og starfi eykur sjálfstraust fólks.  

Út frá niðurstöðunum að dæma höfðu kennarar ekki kynnt lýðræðishugtakið 

neitt sérstaklega fyrir nemendum og börnum en voru sammála um að þau læri 

um lýðræði með því að vera þátttakendur í starfinu.  

Það getur verið vandasamt að kynna lýðræðishugtakið fullkomlega í skóla-

starfinu en rannsakandi er sammála Woods (2005) þar sem hann segir að til séu 

margar mismunandi leiðir og aðferðir sem sýni að maður aðhyllist lýðræðislega 

hugmyndafræði en báðir stjórnendur sögðu elstu nemendunum skólanna vera 

kynnt hugtakið og skólastjórinn sagði að það væri á stefnuskránni að kynna það 

á yngri stigum þar sem í Aðalnámskrá leik- og grunnskóla (2011) væri 

lýðræðishugtakið orðið sýnilegra og vægi þess hefur aukist til muna í lögum. 
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Samkvæmt Ólafi Páli Jónssyni, (2011) segir Dewey að lýðræði búi yfir 

sameiginlegum skilningi og trausti og þeirri trú að það sé réttur hvers ein-

staklings að tilheyra og taka þátt í sameiginlegum skuldbindingum. Hann segir 

líka að einstaklingar menntist með því að viðhafa samvinnu, því sé nauðsynlegt 

að hver og einn leggi sitt af mörkum og læri að vera samábyrgur. Fram kemur í 

niðurstöðunum að báðir stjórnendur dreifa ábyrgð á starfsfólkið. Rannsakandi 

telur slíkt mjög mikilvægt því að þannig finnur starfsfólk að því sé treyst og 

þannig stuðla stjórnendur enn frekar að lýðræðislegu skólastarfi.  

Ólafur Páll Jónsson (2008, 2011) segir að skólakerfið eigi að búa börn undir 

líf og störf í lýðræðisþjóðfélagi meðal annars með því að gera þeim kleift að 

verða sjálfráða einstaklingar en fram kemur hjá leikskólakennaranum að sjálf-

ræði sé hluti af stefnu leikskólans, börnin finna að þau hafa áhrif, fá að hafa 

skoðanir og á þau er hlustað.  

Í niðurstöðunum kemur fram að nemendur og börn fá að leita leiða til að 

ráða fram úr sínum málum en kennararnir voru sammála um að lýðræði snerist 

meðal annars um að nemendur og börn lærðu að leita lausna en það gera þau 

með því að hlusta á það sem aðrir hafa að segja og komast þannig að 

sameiginlegri niðurstöðu en nám á sér stað í samskiptum og í tengslum við aðra 

(Gestur Guðmundsson, 2008). Það kemur einnig fram að kennarar töldu mjög 

mikilvægt að nemendur og börn lærðu að taka tillit til fólks, bera ábyrgð og að 

viðhafa jákvæð skoðanaskipti sem er í anda samskiptadyggða Lars Lindström 

(2000).  

Fram kemur í niðurstöðum að kennarar telja að starfsfólkið sé meðvitað um 

viðhorf sín til lýðræðis í skólunum og vita um hvað það snýst. Það kemur fram 

að þeim finnst vera ákveðið lýðræði innan skólanna, þeir væru meðstjórnendur 

í sínu starfi, allir fengju að njóta sín þar sem umhverfið væri ekki niður njörvað 

en Kristín Dýrfjörð (2011), segir að forsenda lýðræðis í skólum sé samábyrgð, 

meðvitund og virkni hvers og eins. Í niðurstöðunum kemur einnig fram að 

kennurnum fannst báðum skemmtilegt að vinna í lýðræði og leikskólakennarinn 

sagði lýðræði ekki vera bara svart eða hvítt því það þarf líka að vera innan 

marka skynseminnar. Framangreint er í samræmi við kenningar Dewey en 

Sesselja Hauksdóttir (2001 segir að hann hafi trúað því að lýðræði fæli í sér 

margbreytileika þar sem hlustað væri á raddir allra og mögulega gæti marg-

breytni auðgað lýðræðið en það sem teygði sig lengra væri óneitanlega erfiðara 

að samræma. Með því að hafa áhrif á starfið finnst kennurunum að sjálfstraust 

þeirra hafi aukist og það að stjórnendur láta þá vita að þeir séu að standa sig vel 

en Ólafur Páll Jónsson (2011) segir að lýðræðislegt samfélag verði til hjá þeim 
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sem rækta með sér lýðræðislegt eðli og sem byggir á sameiginlegum skilningi, 

trausti og þeim rétti að einstaklingur er þátttakandi í skuldbindingum.  

Sesselja Hauksdóttir (2001) bendir á að lýðræði krefst þess að einstaklingur 

þarf að vera sanngjarn og sveigjanlegur þegar kemur að þörfum annarra og ef 

hugmyndir og gildi eru ólík sé það enn erfiðara en leikskólakennarinn sagði að 

sumt starfsfólk þrífist ekki í lýðræðisumhverfi þar sem lýðræði og sjálfræði 

barna væri haft í hávegum og hætti því í starfi. Að mati rannsakanda þarf 

einstaklingur, sem starfar í skóla sem gefur sig út fyrir að vera lýðræðislegur, að 

hafa lýðræðislegan hugsunarhátt og færni til að starfa á þann máta en Elva 

Önundardóttir (2010) segir að hugmyndafræði Dewey sé að lýðræði eigi rætur 

sínar að rekja í einstaklingseðlinu.  

5.1.2 Kennsluaðferðir  

Samkvæmt Höllu Jónsdóttur (2010) starfa leik- og grunnskólar með ólíkum 

hætti þar sem grunnskólinn byggir nám nemenda á skipulagðri kennslu og 

námsgögnum en leikskólinn byggir meðal annars á fyrri reynslu barnsins. Rann-

sakandi telur að framangreint sé breytingum háð en fram kemur í niðurstöðum 

rannsóknarinnar að viðmælendur voru sammála um að „hefðbundin“ kennsla 

væri á undanhaldi þar sem kennarar væru að draga markvisst úr henni þar sem 

þeir telja það að blanda saman ýmsum kennsluaðferðum skili betri árangri til 

nemenda og barna. Að mati Rúnars Sigþórssonar o.fl. (2005) og Gests 

Guðmundssonar (2008) skapa þeir kennarar sem hafa fjölbreyttar kennslu-

aðferðir í fyrirrúmi þýðingarmestu skilyrðin þar sem margvísleg reynsla kemur 

með mismunandi aðferðum. Þegar velt er fyrir sér kennsluaðferðum þykir 

viðmælendum skila bestum árangri að blanda þeim saman, eins og fram kemur 

hér að ofan, það er beinni og óbeinni kennslu, þannig sinnir kennarinn, að mati 

rannsakanda, hlutverki sínu, því með að viðhafa fjölbreyttar aðferðir virkja þeir 

og vekja meira áhuga hjá nemendum og börnum (Halla Jónsdóttir, 2010; Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 2005). Viðmælendur voru sammála um að bein kennsla væri á 

undanhaldi og vinna kennarar markvisst að því að draga úr henni þar sem 

fjölbreyttar kennsluaðferðir skapa kennurunum þýðingarmestu skilyrðin sem er 

í anda Dewey (2010) að nám barna felist í þeim aðferðum sem beitt er. Á 

vettvangi sá rannsakandi hvernig kennarar blanda kennsluaðferðum saman eins 

og kemur fram í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur og Kristínu Karlsdóttur (2005) 

þá er það hlutverk kennara að skapa þroskavænlegt námsumhverfi og skólanum 

ber að huga að getu einstaklinga og hvetja þá til að vera virkir í námis sínu. 

Kennarar spurðu leiðandi spurninga og sýndu börnunum virðingu og sanngirni 

að mati rannsakanda (Rúnar Sigþórsson o.fl, 2005).  
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Rannsakandi er sammála því, sem kemur einnig fram í niðurstöðunum, að 

tilkoma Aðalnámskrárinnar (2011) hefur haft mikla þýðingu um breytta starfs-

hætti innan skólanna þar sem kveðið er á um að kennsluaðferðir og starfshættir 

eigi að tvinnast saman við markmið menntunar og eigi að mótast af lýðræðis-

legu samstarfi. Kennararnir hafa meira val og þar af leiðandi finnst þeim starfið 

vera léttara og með tilkomu breyttra kennsluaðferða væri hverjum nemanda og 

barni sýnt meira tillit.  

Viðmælendur stuðla að og ýta undir að nemendum líði vel, að þeim finnist 

gaman í skólanum eins og fram kemur í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur og 

Kristínar Karlsdóttur (2005) að áhugi barna ætti að ráða för fremur en ákveðið 

skipulag, að markmiðið væri að stuðla að sjálfstæði þeirra og að þeim liði vel. 

Það gera þeir með því að nýta fjölbreyttar og óhefðbundnar kennsluaðferðir í 

námi og leik og þannig vekja þeir áhuga og virkja nemendur og börn og þroska á 

þann hátt hug þeirra (Halla Jónsdóttir, 2010). Kennararnir voru svo sammála um 

að það væri vitundarvakning meðal alls starfsfólksins um lýðræði og lýðræðis-

lega starfshætti sem leiddi einnig til þess að nemendur og börn væru glaðari en 

nám miðar einmitt að því að læra lýðræðislega starfshætti og að lifa í lýðræðis-

legum samskiptum við aðra (Edelstein Wolfgang, 2010).  

Á vettvangi kom í ljós að leikskólakennarar leggja áherslu á að börn fái að 

taka þátt og miðla þeirri reynslu sem þau sjálf hafi upplifað en rannsakandi telur 

að þannig ýti kennarar undir umburðarlyndi og samkennd sem kenni börnunum 

að bera virðingu fyrir hvert öðru. Þetta eru aðferðir sem fræðimenn hafa bent á 

að eru árangursríkar í skólastarfi (Kristín Dýrfjörð, 2006; Jóhanna Einarsdóttir og 

Kristín Karlsdóttir, 2005; Halla Jónsdóttir, 2010). Í niðurstöðum kom fram að í 

báðum skólunum höfðu nemendur og börn valtíma þar sem þeim gafst tækifæri 

á að velja eftir áhugasviði en við valið sýna kennararnir þeim sanngirni og 

virðingu (Rúnar Sigþórsson o.fl. 2005).  

Hvar sem drepið er niður, að mati rannsakanda, kemur fram hve mikilvægur 

kennarinn er barninu á margan hátt og hve viðhorf kennarans er þýðingarmikill 

áhrifaþáttur í mótun skólastarfsins. Það má því gera að því skóna að skilningur 

og hugmyndafræðileg sýn kennarans á nemendur og börn getur haft mikil áhrif 

á starfshætti og framkomu hans við þau og hvaða kennsluaðferðum hann beitir.  

5.1.3 Framkvæmd lýðræðislegs starfis  

Samkvæmt Gesti Guðmundssyni (2008) og viðtali við skólastjórann byggja leik- 

og grunnskólar á ólíkri hugmyndafræði. Gestur vill meina að þótt áherslur 

skólastiganna séu mismunandi eigi skólarnir að tryggja nemendum og börnum 

að taka þátt í virku lýðræði, opna leiðir fyrir hvern og einn.  
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Niðurstöður leiddu í ljós að leikskólastjórinn starfaði mest með elstu börnum 

leikskólans og skólastjórinn með elstu nemendum grunnskólans, en eitt af hlut-

verkum skólanna er að haga störfum sínum í samræmi við þarfir allra barna og 

þróa með þeim burði til þátttöku í lýðræðissamfélagi og lögin kveða á um að 

starfa á með börnum í samræmi við eðli og þarfir þeirra (Gestur Guðmundsson, 

2008; Halla Jónsdóttir, 2010). Að mati rannsakanda ættu skólastjórnendur að 

hafa í huga það sem Dewey hafði trú á að lýðræði feli í sér þann margbreytileika 

að hlustað sé á raddir allra sem auðgar lýðræðið innan skólastofnana (Sesselja 

Hauksdóttir, 2001). Einnig kom fram að stjórnendur lögðu mikla áherslu á sam-

starf við foreldra, kennara, nemendur og börn eins og segir í Aðalnámskrá 

(2011), þá eru skólastjórnendur faglegir leiðtogar og þeim ber að leiða lýðræðis-

legt samstarf.  

Fram kemur að skólastjórinn hafi alltaf verið í miklu samstarfi við foreldra og 

eldri nemendur skólans, hann héldi reglulega fundi með þeim og hlustaði eftir 

hugmyndum þeirra þar sem það hefði mikið að segja fyrir skólastarfið. 

Samkvæmt niðurstöðunum hefur skólastjóranum fundist vera skörp skil á milli 

leik- og grunnskólans og þar af leiðandi hefur hann haft litla trú á að yngstu 

nemendur grunnskólans „geti eitthvað“. Að eigin sögn þarf hann að bæta sig í 

að hlusta eftir röddum yngstu nemendanna, hætta að líta á þau sem smábörn.  

Trú rannsakanda er að þegar talað er um raddir allra þýði það frá ómálga 

barni leikskólans til unglingsins í grunnskólanum en í Aðalnámskrá (2011) 

stendur að lýðræðislegt samstarf eigi að stuðla að jafnrétti með velferð 

nemenda og barna að markmiði.  

Fram kemur að leikskólastjórinn dreifir ábyrgð og sagði það kost að vinna í 

lýðræði, að dreifa ábyrgðinni og vinna á jafnréttisgrundvelli, starfið verði 

fjölbreytilegra, jákvæðara, léttara, sýnilegra og samvinnan meiri sem leiddi það 

af sér að það hefði góð áhrif á starfsfólkið og börnin. Að mati rannsakanda er 

leikskólastjórinn að gera það sem Peter Moss talar um, að kennarar eigi að nýta 

þekkingu sína á lýðræði þar sem skólunum er ætlað að viðhalda og tryggja 

lýðræði (Kristín Dýrfjörð, 2011).  

5.1.4 Dyggðir  

Eitt af hlutverkum stjórnenda skóla er að halda að nemendum og börnum 

dyggðum en þær lærast meðal annars af fyrirmyndum. Um mikilvægi þeirra 

voru stjórnendur sammála og að virðingin og velferð nemenda og barna innan 

skólanna væru í fyrirrúmi. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Höllu Jóns-

dóttur (2010), þar sem hún vitnar í samskiptadyggðir Lars Lindström (2000), 

kemur fram að hann vill meina að þeir sem stunda lýðræðislega umræðu 

endurspegli þann árangur sem birtist sem dyggð. Á þann hátt styrkjast 
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nemendur og börn í þeim dyggðum og geta nýtt þær við margs konar aðstæður, 

ekki einungis innan skólans.  

Viðmælendur voru sammála um að dyggðir væru til staðar og það væri verið 

að vinna með þær á vissan hátt bæði meðvitað og ómeðvitað en Uppeldi til 

ábyrgðar er nýtt til hliðsjónar í námi og leik sem fjallar meðal annars um 

ábyrgð, sjálfstjórn og tilfinningar. Það er á ábyrgð allra að nemendur og börn 

læri að ígrunda hugsanir sínar, að þau geti gert grein fyrir hvaða áhrif 

tilfinningar hafa á hugsanir þeirra, að samvinna, ábyrgð og þátttaka séu horn-

steinar lýðræðislegra samskipta (Aðalnámskrá, 2011; Wolfgang Edelstein, 

2010). Það kemur einnig fram hjá þeim að verið er, jöfnum höndum, að vinna 

með virðinguna fyrir sjálfum sér og öðrum, umhyggjuna, sjálfstæðið, 

tillitssemina og tilfinningar bæði meðvitað og ómeðvitað og nemendur og börn 

eru mjög „flink“ í að tjá eigin skoðanir, þau væru kurteis, sýndu hugrekki og 

væru meðal annars að læra að setja sig í spor annarra í lífsleikni.  

Að mati rannsakanda var verið að vinna með dyggðirnar ómeðvitað í báðum 

skólunum, það sá hann og heyrði á vettvangi. Í samverustund í leikskólanum og 

í vinnustund í grunnskólanum sýndu nemendur og börn hvort öðru vinsemd og 

þá virðingu að hlusta, þau tjáðu skoðanir sínar við kennarann, þau sýndu oftast 

þá tillitssemi að grípa ekki fram í og þau héldu einbeitingu með því að halda sig 

við það sem verið var að vinna með en Lindström (2000) telur framangreinar 

dyggðir mjög mikilvægar.  

5.2 Lýðræðislegir starfshættir  

Það vakti athygli rannsakanda að bæjarfélagið leggur ekki áherslu á, né gefur 

það út, að skólarnir innan þess starfi beint að lýðræðislegum starfsháttum en 

fram kemur í niðurstöðunum að viðmælendur tengja innleiðingu þeirra 

menntamálaráðuneyti. Að mati rannsakanda má ætla að bæjarfélagið telji það 

vera augljóst og sjálfsagt að skólarnir starfi á þann hátt eins og kveðið er á um í 

lögum (2008) og nýrri Aðalnámskrá (2011) um að skólar eigi að taka mið af 

lýðræðislegum starfsháttum.  

Varðandi framangreint þá kalla stjórnendur til að mynda mikið eftir sam-

starfi við starfsfólkið, bera mikið traust til kennaranna, sýna jafnrétti, hvetja þá 

til hugmyndauðgi og nýjunga og bera virðingu fyrir öllum. Þeir segja þetta leiða 

til þess að kennarar séu sjálfstæðari í dag en áður sem líkja má við sjálfstæðis-

hyggju ( e. independence retrospect) Woods (2005) sem undirstrikar mikilvægi 

þess að sameina samfélag borgara [skólann og kennara] og hvetja þá til 

þátttöku í ákvarðanatöku. Af þessu má ráða að skólastjórnendur sinni vel því 

hlutverki sem þeim ber þar sem þeir hafa lýðræðislega stjórnunarhætti að 

leiðarljósi og greiða fyrir faglegri þróun þar sem þeir leggja mikla áherslu á 
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samráð og sameiginlega ákvarðanatöku (Tomas Sergiovanni, 2001). Í líkani 

Woods (2005) kemur fram að ákvarðanataka sé mikilvæg í skólasamfélginu en 

skólastjórinn hefur til að mynda þurft að taka af skarið í ýmsum málum, þurft 

að höggva á ýmsa hnúta sem að mati rannsakandi þýðir að lýðræði gengur ekki 

alltaf upp.  

Í niðurstöðunum kemur líka fram að það er vitundarvakning meðal alls 

starfsfólksins á lýðræðislegum starfsháttum sem kemur til vegna þess að stjórn-

endur eru á varðbergi gagnvart því að allt starfsfólkið fái að leggja sitthvað til 

málanna hvað varðar ýmis málefni. Eigi skal gleyma að viðhorf kennara gegna 

líka lykilhlutverki í lýðræðislegum starfsháttum og því skiptir máli hvað stjórn-

endur segja, því að það lýsir viðhorfum þeirra til stjórnunar og vilja til að 

viðhalda lýðræðislegum starfsháttum sem þeir undirstrika til að mynda, þróa og 

leiða lýðræðislegt starf (Aðalnámskrá, 2011; Halla Jónsdóttir, 2010; Tomas 

Sergiovanni, 2001). Rannsakandi tekur undir það sem Ólafur H. Jóhannsson 

(2003) segir að hreyfiafl framfara sé skýr framtíðarsýn sem hann telur vera með 

mikilvægari viðfangsefnum skólastjórnenda.  

Viðmælendur rannsakanda voru sammála um að innleiðing lýðræðislegra 

starfshátta kæmi frá menntamálaráðuneyti, eins og áður hefur komið fram, eins 

og mælt er fyrir í lögum um leik- og grunnskóla (2008) að skólar eigi að mótast 

af lýðræðislegum starfsháttum. Fram kemur að þeim fannst að nýja Aðal-

námskráin (2011) hefði mikið um starfshættina að segja en þar segir meðal 

annars að skólar eigi að starfa á lýðræðislegan máta. Stjórnendur, voru 

sammála um að lýðræðislegir starfshættir snerust um samstarf, að leita álita, að 

byggja á jafnrétti og að sýna öllum virðingu en samkvæmt Berki Hansen (2003) 

ættu allir að tileinka sér lýðræðislega starfshætti og fylgja þeim eftir. Þeir vildu 

einnig meina að lýðræðislegir starfshættir stuðluðu að því að nemendur og 

börn öðluðust aukið sjálfstraust en að mati rannsakanda hefur einnig viðmót og 

starfshættir kennara mikil áhrif á það hver upplifun nemenda og barna verður 

(Dewey, 2000). 

Stjórnendur sögðu einnig að lýðræðislegir starfshættir stuðluðu að auknu 

sjálfstæði kennara og að slíkir starfshættir hefðu góð áhrif á þá sem tileinkuðu 

sér þá sem er í anda Dewey (2000), sem segir að ef kennarar hafa jákvæð 

viðhorf til samræðuformsins þá sé líklegt að þeir tileinki sér lýðræðislega starfs-

hætti.  

Að mati rannsakanda eiga starfshættir skólanna að fléttast við viðhorf 

kennaranna svo að þeir geti stuðlað að velferð hvers einstaklings með lýðræðis-

legum starfsháttum (Aðalnámskrá, 2011; Ágúst Þór Árnason, 1995) sem er 

einnig í anda Wolfgang Edelstein (2010) sem skrifar um að það eigi að vera hluti 

af námi að nemendur og börn læri lýðræðislega starfshætti.  
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Í niðurstöðum kemur fram að stjórnendur bera mikið traust til kennara, þeir 

leggja áherslu á samvinnu og segja þá vera samstillta í aðgerðum sínum. 

Framangreint lýsir réttilega því sem Tomas Sergiovanni (2001) heldur fram að 

stjórnendur og kennarar, sem byggja upp sameiginleg gildi, og viðhalda 

lýðræðislegum starfsháttum, tengir þá traustari böndum. Að mati rannsakanda 

mætti því markmið í menntun skólanna vera geta til aðgerða og að stuðla að 

þjálfun kennara í lýðræðislegum starfsháttum sem kveðið er á um í Aðal-

námskrá (2011).  

Fram kemur í niðurstöðum kennara að stjórnendur viðhaldi lýðræðislegum 

starfsháttum gagnvart þeim, sem samræmast því sem stjórnendur sögðu og að 

sögn kennaranna hafa þeir mikið um starf sitt að segja sem hefur góð áhrif á þá. 

Af þessu má ráða, að mati rannsakanda, að skólastjórnendur beggja skólanna 

eru farsælir skólastjórar sem skilja leiðtogahlutverk sitt, gera sér grein fyrir 

hvert stefna skal í starfi skólans og að ábyrgðin er þeirra um mikilvægi þess að 

starfið endurspeglist í starfsháttum skólanna (Steinunn H. Lárusdóttir, 2005; 

Tomas Sergiovanni, 2001).  

5.2.1 Breytingar á starfsháttum  

Í rannsókn, sem gerð var meðal kennaranema (2009), kom fram að þeir töldu 

að viðhorf kennarans gegndi lykilhlutverki í tilurð nemenda og barna (Halla 

Jónsdóttir, 2010), þá sýna niðurstöður rannsóknarinnar að kennurunum fannst 

viðhorfið gagnvart nemendum og börnum hefði breyst með tilkomu Barna-

sáttmálans, að fólk væri meðvitaðra um réttindi barna og að vinnuumhverfið 

væri jafnframt opnara en áður en samkvæmt Osman (2010) skiptir umhverfið 

miklu máli fyrir viðhorf kennara til lýðræðis. Þá voru stjórnendur sammála um 

að nýja Aðalnámskráin (2011) hefði töluvert að segja um breytta starfshætti 

innan skólanna en þar segir meðal annars að hlutverk þeirra sé að skólastarfið 

miðist við að nemendur og börn verði virkir þátttakendur og að starfshættir 

mótast af lýðræðislegu samstarfi. Einnig kom fram að þeim fannst kennararnir 

starfa meira í takt við lýðræði í dag, starfsfólkið væri áhugasamara og 

metnaðurinn hefði aukist.  

Fram kom hjá skólastjóranum að á árum áður hefðu væntingar til stjórnenda 

verið þær að þeir tækju einhliða ákvarðanir en Woods (2005) bendir réttilega á 

að það skipti máli að kennarar, nemendur og börn taki þátt í ákvarðanatöku 

sameiginlega í skólasamfélaginu.  

Það kom líka fram að kennararnir voru sammála um að samvinna þeirra 

hefði aukist, þeir hefðu meira val og að starfið væri allt léttara og skemmtilegra 

miðað við það sem áður var og grunnskólakennarinn sagði meira tillit tekið til 

hvers nemanda í dag í kennsluaðferðum og leikskólakennarinn sagði það skipta 
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hana miklu máli hvað hún hefði lært um lýðræði af stjórnanda sínum og mann-

auður starfsfólksins væri nýttur meira í starfinu.  

5.3 Samskipti og samvinna  

Margt sem kemur fram í niðurstöðum viðmælenda minna hvað varðar sam-

vinnu og samskipti var líkt í stefnu þeirra en það vakti óskipta athygli mína. 

Báðir stjórnendurnir lögðu mikla áherslu á farsæl samskipti, góða samvinnu 

kennara, nemenda og barna sem er mikilvægur grunnur að velgengni og 

giftusamlegu skólastarfi og lögðu mikla áherslu á samstarf við foreldra, kennara, 

nemendur og börn sem gerir þá að faglegum leiðtogum sem leiða lýðræðislegt 

samstarf af festu og röggsemi (Aðalnámskrá, 2011; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007).  

Fram kemur í niðurstöðunum að samskiptin milli stjórnenda og kennara eru 

ámóta þægileg. Þeir eru duglegir að hrósa kennurunum og deila ábyrgð sem 

gerir starfsfólkið ánægðara í starfi þar sem það finnur að það skiptir máli, þeir 

eru lausnamiðaðir, varpa hugmyndum yfir á starfsfólkið, hvetja starfsfólkið til 

að prófa nýjungar og nýta hugmyndir sínar. Samskipti stjórnenda að mati rann-

sakanda eru félagslega virk innan skólanna. Þau byggja á umræðu, þau fela í sér 

virðingu og skilning á sjónarmiðum starfsfólks og viðurkenningu, en í svona 

gefandi samskiptum eykst sjálfsmyndin og lífshamingja hvers og eins 

(Aðalnámskrá, 2011; Edelstein, 2010).  

Það er umhugsunarverður og góður punktur, sem kemur einnig fram í niður-

stöðunum, en leikskólakennarinn sagði að það lægi fleira að baki lýðræðislegri 

samvinnu en skoðanaskipti sem væru oft á tíðum efst á baugi í skóla-

umhverfinu. Í erli dagsins mætti ekki gleyma tillitsseminni, umhyggjunni fyrir 

náunganum og skilningi á fjölmenningunni, að við erum ekki öll mótuð í sama 

farið eins og Halla Jónsdóttir (2010) bendir réttilega á, að í skólastarfi eigi að 

sýna réttlæti, bera virðingu, skapa samveruform ólíkra einstaklinga sem gerir 

stöðu skólanna einstaka. Þar sem unnið er með dyggðir, sem er gert í skólunum 

ómeðvitað og meðvitað og þar sem skólarnir hafa til hliðsjónar í námi og leik 

Uppeldi til ábyrgðar, falla framangreind orð kennarans ekki utan dagskrár 

skólanna. Í niðurstöðunum kemur fram að í stefnu grunnskólans er umhyggja, 

vöxtur og sjálfstæði einkunnarorðin og í leikskólanum er verið að vinna með 

sjálfræði barna.  

Á vettvangi sá ég hvernig nemendur og börn unnu saman í vinsemd, sýndu 

hvort öðru tillitssemi, héldu einbeitingu þótt ég væri í kringum þau og virðingin 

sem Lars Lindström (2000) telur mjög mikilvæga dyggð var svo sannarlega til 

staðar í báðum skólunum.  
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Það sem kom á óvart var að skólastjórinn fer ekki mikið inn í bekkina en er 

sýnilegur á göngunum og hefur mikil samskipti við unglingadeildina en heldur 

minni við yngri nemendur en Gunnar E. Finnbogason (2008) bendir á að 

skólanum beri að hafa áhrif á öll börn á ólíkum sviðum. Að mati rannsakanda 

þarf skólastjórinn að vera vakandi fyrir því að þjálfa alla í samskiptum sem 

styrkir jafnréttiskennd nemenda og barna. Fram kemur að leikskólastjórinn 

tekur mikinn þátt í starfinu ver um sjötíu prósent af vinnutíma sínum með 

börnunum og hefur þar af leiðandi mikla samvinnu við börnin en Ólafur Páll 

Jónsson (2011, 2010), Jóhanna Einarsdóttir (2010) og Sigrún Aðalbjarnadóttir 

(2007) benda á að allir þátttakendur eigi að vera virkir þar sem menntun er 

félagslegt ferli og meginforsendan er þátttaka allra innan hópsins. Leik- og 

grunnskólar byggja á ólíkri hugmyndafræði og því eru áherslur þeirra 

mismunandi en þeir leggja báðir áherslu á að stuðla að félagslegri aðild og 

þátttöku allra og gera sér grein fyrir hvert þeir stefna í skólastarfinu hvor á sinn 

máta (Gestur Guðmundsson, 2008; Ólafur H. Jóhannsson, 2003; Wolfgang 

Edelstein, 2008, 2010).  

Í niðurstöðum kemur fram að báðir stjórnendurnir lögðu áherslu á farsæl 

samskipti og góða samvinnu sem er grunnur að velgengni og lykill að giftu-

samlegu skólastarfi sem er vel, því að skólastjórnendur bera ábyrgð á gæðum 

starfsins í samstarfi við sitt fólk (Aðalnámskrá, 2011; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). En Dewey (2000) segir að börn læra með því að upplifa, prófa sig áfram 

og vera virk í félagslegum aðstæðum og umhverfisskilyrði móta þá reynslu sem 

börn öðlast með samskiptum, í samspili við persónulegar þarfir sínar, langanir, 

áform og hæfileika  

Það kemur fram að skólastjórnendur funda reglulega með starfsfólkinu þar 

sem þeir telja afar mikilvægt að hafa starfsfólkið með í ráðum, að ákvarðanir 

séu teknar sameiginlega, það væri stefnumótandi og partur af lýðræðinu. Eins 

og Wolfgang Edelstein (2010) bendir á þá eru réttmæt samskipti þau sem 

byggja á umræðu og sá skilningur og virðing sem borin er fyrir skoðunum 

annarra.  

Samkvæmt niðurstöðunum hvetur skólastjórinn kennara til að koma með 

hugmyndir og prófa nýjungar og leikskólastjórinn sagði að samvinna kallaði á að 

finna tíma og leiðir til að starfsfólk gæti hist og samræmt skoðanir sínar. 

Leikskólakennarinn tók undir með leikskólastjóranum og sagði það mikinn kost 

fyrir starfið að funda með starfsfólkinu sínu þar sem skoðanir væru samræmdar 

og verkefnum dreift á alla. Hún telur starfsfólkið vera ánægðara fyrir vikið í 

vinnunni, því líði betur því að það fær ábyrgð og finnur að það skiptir máli en 

Halla Jónsdóttir (2010) talar um að gagnkvæm samskipti gefi okkur tækifæri til 
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að skiptast á skoðunum, að meta margbreytileikann og bera virðingu fyrir 

honum.  

Rannsakandi telur að ef stjórnendur og kennarar hafa skýra framtíðarsýn 

komi það þeim að gagni þegar þeir þurfa að ná samstöðu um samskipti sín við 

alla aðila en gefandi, jákvæð og árangursrík samskipti eru grunnur að 

lífshamingju (Aðalnámskrá leik- og grunnskóla, 2011; Ólafur H. Jóhannsson, 

2003).  

Á vettvangi sá rannsakandi leikskólastjórann vera á meðal starfsfólks og 

barnanna en rannsakandi sá ekki skólastjórann á ferli og að hans mati er það 

vegna þess að umhverfi skólanna er ólíkt uppbyggt og skólastjórinn hefur 

margfalt fleiri nemendur að huga að, því gefst honum sennilega ekki tækifæri á 

að hitta alla nemendur skólans dag hvern sem er meira á valdi leikskólastjórans 

þar sem einingin er minni. Eins og fram hefur komið byggja leik- og grunnskólar 

á ólíkum uppeldis- og kennslufræðilegum hefðum, menning þeirra er ólík sem 

og ytri umgerð og skipulag (Halla Jónsdóttir, 2010).  

Viðmælendur voru sammála um að starfið yrði sýnilegra vegna góðrar 

samvinnu starfsfólksins en lýðræði þarf að vera sýnilegt og áþreifanlegt segir 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) því nemendur og börn læra það sem fyrir þeim 

er haft. Þeir sögðu einnig að samvinna kennara, nemenda og barna hefði góð 

áhrif á alla einstaklinga þar sem þeir öðlast meira öryggi en niðurstöður rann-

sókna sýna að styðjandi samskipti kennara, nemenda og barna er mjög mikil-

vægt í námsferlinu (Rúnar Sigþórsson o.fl., 2005).  

Fram kemur í niðurstöðunum að kennararnir voru sammála um að sam-

skiptin við stjórnendur væru þægileg og að þeir deildu ábyrgð. Grunnskóla-

kennarinn sagði þá leiðbeina, kæmu með lausnir og aðstoðuðu við að finna 

leiðir að þeim en leikskólakennarinn sagði að stjórnendur vörpuðu hugmyndum 

yfir á þá til að þeir fyndu lausnir með stjórnunarteyminu svo að sameiginleg 

niðurstaða fengist. Einnig kemur fram að stjórnunarteymið væri duglegt að 

hrósa kennurunum, þeir fengju að prófa ýmsa hluti og nýta hugmyndir sínar en 

réttlæti, viðurkenning og ábyrgð eru félagslega virk samskipti samkvæmt 

Wolfgang Edelstein (2010). Samkvæmt niðurstöðunum kom fram að leikskóla-

kennaranum fannst að lýðræðisleg samvinna snerist ekki eingöngu um að 

skiptast á skoðunum heldur lægi fleira þar að baki sem skipti máli eins og að 

bera ábyrgð, hlusta, sýna tillitssemi, bera umhyggju fyrir náunganum og hafa 

skilning á að við erum ekki öll eins en Ólafur Páll Jónsson (2010a) talar um að 

við lærum að vinna saman þrátt fyrir ólíkar þarfir okkar og lýðræði sé lífsmáti 

sem á rætur í einstaklingsbundinni sýn í daglegum samskiptum okkar við aðra.  
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5.4 Raddir nemenda og barna  

Barnasáttmálinn leiðir hugann að röddum barna en með tilkomu hans árið 1989 

breyttist staða þeirra í samfélaginu og viðhorfin til þeirra (Jóhanna Einarsdóttir 

og Bryndís Garðarsdóttir, 2008). Viðmælendur mínir eru engin undantekning 

þar en í niðurstöðunum kemur fram að það er lagt mikið upp úr í báðum 

skólunum að hlusta eftir röddum og sjónarmiðum nemenda og barna.  

Samkvæmt niðurstöðunum hafa nemendur og börn áhrif á ýmsa þætti í 

skólastarfinu, til að mynda koma þau með ýmsar ábendingar, segja sínar 

skoðanir og spyrja spurninga á barna- og nemendafundum sem haldnir eru í 

skólanum en Barnasáttmálinn (1989) kveður á um að börn eigi að fá tækifæri til 

að mynda sér skoðanir og láta þær í ljós.  

Það vakti athygli mína í viðtölunum við kennarana hvað þeir voru sammála 

um að nemendur og börn væru hugsandi einstaklingar sem lærðu að leysa 

hlutina sjálfir þegar þeir fengju tíma og tækifæri til að velta þeim fyrir sér.  

Það kom verulega á óvart hver viðhorf skólastjórans til yngstu nemenda 

skólans eru en fram kemur í niðurstöðum að eldri nemendur grunnskólans 

svara könnun þar sem er verið að leita eftir viðhorfum þeirra, meðal annars til 

kennslunnar en yngri nemendurnir svara henni ekki þar sem hún er talin of 

flókin fyrir þau. Að eigin sögn segir skólastjórinn þurfa að bæta sig í að hlusta 

líka eftir röddum yngri nemenda, það væri til bóta, þar sem samstarfið á milli 

leik- og grunnskólans hefur eflst og með tilkomu þess vonar hann að það verði 

til þess að hann hætti að líta á börnin sem koma úr leikskólanum í grunnskólann 

sem smábörn. Það er mikilvægt fyrir skólastjórnendur og kennara að velta fyrir 

sér hvað liggur að baki þeim ákvörðunum sem þeir setja sér í starfi eins og 

kemur fram í niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur og Kristínar 

Karlsdóttur (2005) sem gerð var á viðhorfum leikskólastjóra til skólans og sýn 

þeirra á börn. Rannsakandi hefur aldrei leitt hugann að þessu þar sem hann 

hefur einungis starfað í leikskóla og hefur því ekki viðmiðið en hann lítur samt 

svo á að börn geti meira en við höldum og finnst að það hvíli skylda á stjórn-

endum og kennurum að veita öllum börnum tækifæri til að taka þátt í flestu því 

sem varðar skólann, á þeirra forsendum, á lýðræðislega hátt (Jóhanna 

Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008). Ólafur Páll Jónsson, (2011) segir að 

Dewey hafa trúað því að lýðræði fæli í sér margbreytni þar sem hlustað væri á 

raddir allra.  

Í niðurstöðunum kemur fram að í báðum skólunum leggja stjórnendur og 

kennarar sig fram um að hlusta eftir sjónarmiðum og röddum nemenda og 

barna með því að halda reglulega fundi með þeim en að mati skólastjórans þarf 

hann að bæta sig í að hlusta meira eftir röddum yngstu nemendanna þar sem í 
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Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1989) segir að skylda hvíli á stjórnvöldum 

að börnum séu tryggð tækifæri til að taka þátt, á þeirra forsendum, á 

lýðræðislegan hátt með því að láta rödd sína heyrast.  

Niðurstöður segja að í báðum skólunum hafa nemendur og börn áhrif á 

ýmsa þætti í starfinu, eins og áður hefur komið fram, en samkvæmt 

Barnasáttmálanum (1989) og Wolfgang Edelstein (2010) eiga börn rétt á að láta 

skoðanir sínar í ljós í öllum málum sem þau varðar og ber að taka tillit til 

skoðana þeirra í samræmi við aldur og þroska þeirra en það vinnst ekki af sjálfu 

sér og því þurfa nemendur og börn að læra lýðræði, á þann hátt hafa þau áhrif 

á samfélagið.  

Í niðurstöðum kemur fram að eldri nemendur grunnskólans svara könnun 

þar sem er verið að leita eftir viðhorfum þeirra meðal annars til kennslunnar en 

skólastjórinn sagði hana of flókna fyrir yngri nemendurna en verið væri að ráða 

á því bót. Samkvæmt rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur og Kristínar Karlsdóttur 

(2005) kemur fram að stjórnendur líta á barnið annars vegar sem einstakling, 

sem ber að vernda og annast, og hins vegar sem öflugan einstakling sem er 

fullfær um að skilja umhverfið, móta og skapa sér þekkingu. Að mati 

rannsakanda ætti skólastjórinn að huga að því sem Ágúst Þór Árnason (1995) 

talar um að mannréttindi nemenda verði ekki tryggð nema að kennsla og 

uppeldi taki mið af þátttöku allra.  

Það kom fram í niðurstöðunum að verið væri að efla samstarfið á milli leik- 

og grunnskólans og vonar skólastjórinn að það verði til þess að hann hætti að 

líta á börnin sem koma úr leikskólanum í grunnskólann sem smábörn. Í 

rannsókn Evu Johansson (2004) kemur meðal annars fram að viðhorf kennara til 

barnsins var að barnið þurfti að ná ákveðnum þroska áður en raunverulegt nám 

þess gæti hafist en þegar börn hefja grunnskólagöngu hafa flest þeirra reynslu 

úr leikskólum og það þarf að taka mið af og byggja á þeirri reynslu. Að mati 

rannsakanda byggir samfella milli leik- og grunnskóla ekki á því að fást við sömu 

hlutina á báðum stöðum heldur því að byggja á þeirri reynslu sem börn búa yfir 

og nýta hana til að fást við ný viðfangsefni. Verkefni yngstu barna í grunnskólum 

þurfa að tengjast vitsmunalega þeim verkefnum sem unnið er að í leikskólum 

segir Jóhanna Einarsdóttir, (2010) og það þurfi ekki að vinna starfið eins heldur 

þurfi að finna jafnvægi milli þess gamla og þess nýja.  

Báðir kennararnir voru sammála um að nemendur og börn væru vel 

þenkjandi einstaklingar sem lærðu að leysa hlutina þegar þeir færu að velta 

þeim fyrir sér og að kennararnir ýttu undir sterku hliðar þeirra en í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) segir að skólum sé ætlað að gefa börnum tækifæri til að 

tileinka sér þekkingu, leikni og hæfni sem búi þau undir að vera þátttakendur í 

samfélaginu. Þeir sögðu einnig að kennarar væru orðnir almennt meðvitaðir um 
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réttindi barna, það væri meiri vakning með tilkomu Barnasáttmálans en Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2007) telur það mjög mikilvægt að nemendur og börn noti 

rödd sína til að þau átti sig á að þau hafa þessi réttindi og að á þau sé hlustað.  

5.5  Námsumhverfið  

Í niðurstöðum kemur fram að viðmælendur voru sammála að það ætti að hlúa 

vel að námsumhverfinu þar sem allir fengju að njóta sín og umhverfið væri ekki 

niður njörvað. Í vettvangsheimsókn í grunnskólann sá rannsakandi hvað skóla-

stofan var hlýleg, opin og í marga staði keimlík leikskóladeild en Halla Jónsdóttir 

(2010) bendir réttilega á að sá kennari sem hefur fjölbreytt námsumhverfi er 

fyrirmynd nemenda og barna. Viðmælendur virðast vera upplýstir um hlutverk 

kennarans, að skapa þroskavænlegt námsumhverfi og hafi þekkingu til að meta 

hvernig umhverfi og reynsla stuðla að menntun og þroska (Jóhanna Einarsdóttir 

og Kristín Karlsdóttir, 2005; Jóhanna Einarsdóttir; 2010). Í vettvangsathugun 

rannsakanda kom meðal annars í ljós að umhverfi skólanna er einkar lýðræðis-

legt, opið, sýnilegt og sjónrænt. Umhverfið er byggt upp þannig að flest er 

sýnilegt og sjónrænt og nemendur og börn hafa frelsi til að læra meðal annars á 

gólfinu en eru ekki alltaf niðurnegld á stól sem skilar sér í ánægðari nemendum 

og börnum. Þá var einnig viðurkenning á styrkleikum og veikleikum hvers og 

eins í umhverfinu en Halla Jónsdóttir (2010) vill meina að hlutverk kennarans sé 

meðal annars að vera vakandi fyrir lærdómsumhverfi nemenda og barna þar 

sem reynsla þeirra leiðir til þroska.  

Í niðurstöðum rannsóknar Kristínar Dýrfjörð (2006) kemur fram að hlutverk 

kennarans sé að gefa nemendum og börnum frelsi til að móta eigin veröld og 

hafa umhverfið ögrandi og Börkur Hansen (2003) segir að það skiptir það miklu 

máli að stjórnendur og kennarar séu læsir á umhverfið sem skólinn starfar í og 

þar sem þeir bera ábyrgð á að gera góða skóla enn betri. Þeir kennarar, sem 

rætt var við, sögðu jafnframt að í lýðræðislegu umhverfi þyrfti fyrst og fremst 

að taka tillit til nemenda og barna, að allir fengju viðfangsefni við hæfi, þau 

gætu valið milli verkefna og að ekki væru settar takmarkanir. Woods (2005) 

segir börn leggja meiri metnað í nám sitt ef þau fá að hafa áhrif á námsumhverfi 

sitt og að reynsluheimur þeirra víkkar enn frekar. Jafnframt leiddi rannsókn 

Jóhönnu Einarsdóttur (2008) í ljós að ef börn fái að eiga hlutdeild í 

lýðræðislegum ákvörðunum og upplifa að þau hafi áhrif á aðstæður sínar þá eru 

meiri líkur á að þau síðar á lífsleiðinni verði lýðræðislegir hugsandi fullorðnir 

einstaklingar.  

Þá ræddu stjórnendur, sem tóku þátt í rannsókninni, um mikilvægi þess að 

hafa nemenda- og barnahópa ekki of stóra og fjölbreytni í nálgun og vinnulagi. 
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Ennfremur lögðu þeir áherslu á að hafa umhverfið einfalt og áhugahvetjandi 

sem er í anda Dewey (2000) og að skapa nemendum og börnum gott náms-

umhverfi sem leiðir þau til frjórrar sköpunar.  

Samkvæmt niðurstöðum hafa skólarnir byggt upp lýðræðislegt, læsilegt og 

þroskandi umhverfi fyrir nemendur og börn og efniviður var aðgengilegur og í 

hæð þeirra. 
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6 Lokaorð  

Markmiðið með rannsókninni var að leita svara og skoða hvernig lýðræði og 

lýðræðislegir starfshættir móta viðhorf og skólastarf tveggja stjórnenda og eins 

grunnskólakennara og eins leikskólakennara í einum leikskóla og einum 

grunnskóla, hvernig samskiptum þeirra við nemendur og börn var háttað og 

hvernig námsumhverfið var uppbyggt. Lagt var upp með þrjár spurningar: Hver 

eru viðhorf skólastjórnenda, grunnskólakennara og leikskólakennara til lýðræðis 

og lýðræðislegra starfshátta? Hvernig er samskiptum þeirra háttað við 

nemendur og börn með tilliti til lýðræðishugtaksins? Hvernig telja þeir að 

lýðræðislegt námsumhverfi eigi að vera uppbyggt?  

Í ljós kom að viðhorf stjórnenda til lýðræðis var að þeirra mati, að þeim 

fannst mikilvægt að hafa starfsfólkið með sér, dreifa ábyrgð og nýta lýðræði 

sem leiðarljós í starfinu. Kennararnir eru meðvitaðri um hvað lýðræði snýst og 

sjálfstraust þeirra hefur aukist þar sem þeir hafa áhrif á starf sitt. Að nemendur 

og börn læri að komast að sameiginlegri niðurstöðu, taki tillit, beri ábyrgð, 

hlusti og læri að skiptast á skoðunum. Allir viðmælendur voru sammála um að 

þeir hefðu upplifað breytingar á starfsháttum innan skólasamfélagsins í gengum 

tíðina. Áður voru vissar væntingar gerðar til skólastjórnenda að þeir tæku ein-

hliða ákvarðanir en nýja námskráin komi sterk inn með ný viðhorf til lýðræðis-

legra starfshátta og þróunin gætti meira í áttina að lýðræði. Vinnumhverfið er 

opnara, kennslan léttari og skemmtilegri og mikil vakning á viðhorfum til 

réttindi barna með tilkomu Barnasáttmálans höfðu kennararnir að segja.  

Hvað varðar samskipti þá lögðu skólastjórnendur áherslu á farsæl samskipti 

við kennara, nemendur og börn og töluðu um að þau væru mikilvægur grunnur 

að velgengni og vera lykillinn að giftusamlegu skólastarfi. Kennararnir töldu 

samskipti ekki snúast eingöngu um að skiptast á skoðunum heldur að komast 

að sameiginlegri niðurstöðu, bera ábyrgð, geta hlustað á alla, sýnt tillitsemi og 

hafa þann skilning að við erum ekki öll steypt í sama meiðið.  

Þeir þættir sem stjórnendur telja til góða hvað varðar námsumhverfið er að 

vera með fámenna nemenda- og barnahópa, fjölbreytni í nálgun og vinnulagi 

sem ekki er flókið heldur spennandi, einfalt og áhugahvetjandi. Þættirnir sem 

kennarar töldu að lýðræðislegt umhverfi þyrfti að taka mið af væri að taka tillit 

til nemenda og barna, starfsaðferða og að efniviðurinn væri sýnilegur. Einnig 

töldu þeir mikilvægt að öllum liði vel.  

Í rannsókninni tók ég fjögur viðtöl við viðmælendur og fór í tvær vettvangs-

athuganir í skólana. Er ég hugsa til baka hefði ég getað rannsakað skóla sem 

gefa sig ekki út fyrir að starfa á lýðræðislegan hátt, eins og þessar tvær 
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skólastofnanir sem ég valdi, og þá hefði það leitt til annarra niðurstaðna og trú 

mín jafnvel staðist!  

Það var mikil ögrun og veitti mér mikla ánægju að vinna úr niðurstöðu- og 

umræðukaflanum sem var þó stundum ansi strembið þar sem viðmælendur 

mínir starfa á ólíkan hátt innan skólanna. Það var því ærið flókið að koma 

niðurstöðunum heim og saman. En það skemmtilega var hvað það var margt 

sem kom mér á óvart í niðurstöðunum eins og hvað viðhorf viðmælenda til 

lýðræðis var keimlíkt í báðum skólunum.  

Ég, sem uppeldismenntaður leikskólakennari og leikskólastjóri, hef tileinkað 

mér lýðræðislega starfshætti af fremsta megni og því er mér ofarlega í huga að 

kennarar sem og nemendur og börn hafi fulla getu til að hafa skoðanir á mörgu 

sem viðkemur námi þeirra og leik og ef við gefum æskunni rödd veitum við 

nemendum og börnum þann rétt sem þau eiga til að skapa sitt eigið líf. Það má 

því ætla að stjórnendur og kennarar geti innleitt jákvæðan lýðræðislegan 

hugsunarhátt meðal barna ef þeir tileinka sér lýðræðislega starfshætti, ígrundi 

viðhorf sín og áherslur þegar kemur að uppeldi nemenda og barna vegna þess 

að lýðræðislegir starfshættir gefa þeim tækifæri til þess að vaxa og dafna.  

Mín skoðun er sú að námsefnið eigi ekki eingöngu að stýra skipulagi 

skólastarfsins heldur eiga kennarar að bregðast við áhuga nemenda og barna og 

nýta sér það námsefni sem fellur að áhuga og reynslu þeirra. Hlutverk skóla-

stofnana er því að skipuleggja slíka reynslu fyrir börn óháð uppruna og félags-

stöðu þeirra.  

Einn samnemandi minn spurði sjálfan sig hvað væri lýðræði í skólastofunni 

annað en að starfa eftir sinni trú og getu. Svo vitnaði hann í fyrirlestur Páls 

Skúlasonar sem setti fram merkilega fullyrðingu eftir að hann fékk fyrirspurn úr 

sal um hvort það þyrfti ekki að bera virðingu fyrir öllum og taka tillit til skoðana 

annarra. Svar Páls var að við ættum að bera virðingu fyrir því að fólk hefði ólíkar 

skoðanir en við þyrftum svo sannarlega ekki að bera virðingu fyrir þeirri skoðun 

sem gengi þvert á okkar skoðanir og við teldum beinlínis rangar og hættulegar.  

Ég vil trúa því að rannsókn mín eigi eftir að vekja þá stjórnendur og kennara, 

sem lítið hafa hugað að lýðræði og lýðræðislegum starfsháttum, til umhugsunar 

og að þeir tileinki sér þá og hafi að leiðarljósi í skólum landsins. Verkefnið gæti 

aukið við þá þekkingu sem nú þegar er til staðar um lýðræði og lýðræðislega 

starfshætti í skólastarfi og viðhorf stjórnenda og kennara til þeirra. Niðurstöður 

rannsóknarinnar getur nýst áhugasömu fólki um skólamál og þær gætu varpað 

ljósi á þá þætti sem skipta höfuðmáli í náinni framtíð með tilkomu nýrrar 

Aðalnámskrár leik- og grunnskóla. 

Hvað framtíðin ber í skauti sér veit ég ekki en ef okkur tekst vel upp þá tel ég 

að það hafi ekkert nema jákvæð áhrif á framhaldið.  
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Börn eru gullnáma og hlutverk hinna fullorðnu er að fá gullið til að glóa.  

(Loris Malaguzzi) 
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Fylgiskjal 1 

 

Viðtalsrammi  

 

Til viðmiðunar í viðtali við stjórnendur og kennara lágu neðangreinar viðtals-

spurningar til grundvallar rannsókninni.  

 

1. Hvað eru lýðræðislegir starfshættir að þínu mati?  

 

2. Ef lýðræðislegir starfshættir eru viðhafðir, hvernig áhrif telur þú að þeir 

hafi á:  

a. Stjórnendur/kennara  

b. Nemendur/börn  

 

3. Hvert er viðhorf þitt til lýðræðis innan alls skólans sem 

stjórnandi/kennari?  

 

4. Hvernig er birtingarmynd lýðræðis í skólanum þínum?  

 

5. Er gerð krafa um að þú sem stjórnandi starfir á lýðræðislegan hátt?  

a. Ef svo er, hvaðan kemur hún?  

 

6. Hvernig er unnið með lýðræði í skólanum?  

 

7. Hvernig er samskiptum þínum við stjórnendur/kennara háttað út frá 

lýðræðishugtakinu séð?  

a. Hver er afstaða þín til þeirra samskipta?  

 

8. Hefur þú upplifað breytingar á starfsháttum kennara innan skóla-

samfélagsins undanfarin ár hvað varðar lýðræðislega starfshætti?  

a. Ef svo er, hvernig breytingar?  
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9. Hver er sýn þín á barnið?  

a. Er það gerandi?  

b. Er það þiggjandi?  

c. Er það gerandi og þiggjandi?  

 

10. Hvernig er samskiptum þínum við barnið háttað út frá lýðræðislegum 

starfsháttum séð?  

a. Hver er afstaða þín til þeirra samskipta?  

 

11. Hefur börnunum verið kynnt lýðræðishugtakið og hvað það felur í sér?  

a. Ef svo er, hvernig?  

 

12. Fá börnin að hafa áhrif á einhverja þætti í starfinu?  

a. Ef já, hvaða þætti?  

 

13. Er hlustað á raddir barnanna?  

a. Ef já, með hvaða hætti?  

b. Ef nei, hvað veldur?  

 

14. Hvernig telur þú að lýðræðislegt námsumhverfi barna eigi að vera 

uppbyggt?  

 

15. Hlutverk stjórnenda er meðal annars að hafa áhrif á að móta börnin, 

ekki einungis með því að sjá þeim fyrir þekkingu og hæfni heldur einnig 

að byggja upp persónuleika þeirra og halda að þeim [samskipta] 

dyggðum en sagt er að dyggðir lærist mest af fyrirmyndum.  

a. Er lögð áhersla á dyggðir í starfinu?  

b. Ef svo er, hvaða dyggðir hafa orðið fyrir valinu?  

 

16. Hvort finnst þér skipta meira máli innihald fræðanna, óbeinar 

kennsluaðferðir eða hvort tveggja?  

a. Ef, innihald fræðanna, af hverju?  

b. Ef, óbeinar kennsluaðferðir, af hverju?  

c. Ef, innihald fræðanna og óbeinar kennsluaðferðir, af hverju?  
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17. Telur þú að lýðræðislegir starfshættir geri meiri kröfu til ákveðins 

námsumhverfis og aðferða?  

a. Ef nei, af hverju?  

b. Ef já, af hverju?  

 

18. Er eitthvað annað sem þú vilt nefna sem viðkemur lýðræðislegum 

starfsháttum og samskiptum?  

a. Ef já, hvað?  
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Fylgiskjal 2 

Vettvangsrammi  

Dewey:   

Eru börnin þátttakendur í ákvarðanatöku?   

Eru börnin þátttakendur í því sem fram fer?   

Eru samskiptin gagnvirk? Hvernig?   

Eru samskiptin stýrandi?   

Learnig by doing: Er nemandinn gerandi í náminu, hefur hann 

frumkvæði? 

  

Eru starfshættir gagnvirkir þar sem rödd barnsins hljómar eða 

eru þeir óyrtir? 

  

Hvernig eru samskipti barna háttað samkvæmt kenningum 

Dewey? 

  

Eru lýðræðislegir starfshættir fyrir hendi, hvernig lýsa þeir sér?   

Er umhverfið lýðræðislegt?   

Dyggðir:   

Virðing: Er hlustað, er gefinn tími?   

Hugrekki: Tjá börnin skoðanir sínar?    

Heiðarleiki: Segja börnin það sem þeim finnst?   

Tillitssemi: Er gripið fram í?    
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Fylgiskjal 3 

Rannsóknarvettvangur  

 

Allir eru jafnmikils virði og hafa rétt til þátttöku 

Vogabær  

Snæborg 100  

B/t leikskólanefndar og grunnskólanefndar, fulltrúa leikskóla og fulltrúa 

grunnskóla. 

 

Ég, undirrituð, er nemi við Háskóla Íslands í uppeldis- og menntunarfræði 

með áherslu á stjórnunarfræði menntastofnana og er að vinna að eigind-

legri rannsókn á lýðræðislegum starfsháttum stjórnenda og kennara. Ég 

leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 

1. Hver eru viðhorf skólastjórnenda, grunnskólakennara og leikskóla-

kennara til lýðræðis og lýðræðislegra starfshátta?  

2. Hvernig er samskiptum þeirra háttað við nemendur og börn með 

tilliti til lýðræðishugtaksins?  

3. Hvernig telja þeir að lýðræðislegt námsumhverfi eigi að vera upp-

byggt?  

 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða að hve miklu leyti lýðræði hefði 

áhrif á lýðræðislega starfshætti stjórnenda og leik- og grunnskólakennara. 

Einnig hvernig stjórnendur og kennarar kynna lýðræði innan skólanna og 

samskipti stjórnenda og kennara við nemendur og börn. Einnig að bera 

saman birtingarmynd af lýðræðislegum starfsháttum kennara elstu barna í 

leikskóla og kennara yngstu barna í grunnskóla og stjórnenda þeirra þar sem 

athyglin beinist að því að rækta mikilvæg gildi eins og lýðræði í því 

lýðræðislega samfélagi og almenna menntakerfi sem við búum við.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að skapa umræðu meðal kennara um 

lýðræðislega starfshætti og lýðræði.  

Ég bið um góðfúslegt leyfi til að afla rannsóknargagna í einum leikskóla 

og einum grunnskóla í Vogabæ. Skólastjórnendum beggja skólastiganna, 
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kennara yngstu barna í grunnskólanum og kennara elstu barna í 

leikskólanum verður gerð grein fyrir rannsóknaraðferð og tilgangi 

rannsóknarinnar.  

Rannsókn þessi er ekki leyfisskyld þar sem upplýsingarnar eru ekki 

rekjanlegar og ekki háð leyfi hjá Persónuvernd heldur nægir að tilkynna til 

Persónuverndar að rannsóknin uppfylli skilyrði 8. gr. laga um persónuvernd 

en það er nauðsynlegt að fá samþykki þátttakenda (Persónuvernd, 2008).  

Ég mun gæta fyllsta trúnaðar hvað varðar gögn og meðferð þeirra og 

nafnleyndar verður gætt þar sem skólunum og viðmælendum verða gefin 

gervinöfn. Ef ég verð einhvers áskynja á vettvangi gæti ég einnig fyllsta 

trúnaðar hvað það varðar.  

 

Með þökk fyrir veittan stuðning.  

Edda Valsdóttir  

gunnarogedda@gmail.com 
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Fylgiskjal 4 

Upplýsingar til skólastjórnenda  

 

Allir eru jafn mikils virði og hafa rétt til þátttöku  

 

Skólastjórnandi og kennari í leik- og grunnskóla  

Vogabær 

 

Ég, undirrituð, er nemi við Háskóla Íslands í uppeldis- og menntunarfræði 

með áherslu á stjórnunarfræði menntastofnana og er að vinna að eigind-

legri rannsókn á lýðræðislegum starfsháttum stjórnenda og kennara. Leið-

beinandi minn er Gunnar E. Finnbogason prófessor og sérfræðingur er 

Börkur Hansen prófessor.  

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á lýðræðislega starfshætti og 

viðhorf stjórnenda og kennara til þeirra og samskipti þeirra við börn. Einnig 

að bera saman birtingarmynd af lýðræðislegum starfsháttum kennara elstu 

barna í leikskóla og kennara yngstu barna í grunnskóla og stjórnenda þeirra 

þar sem athyglin beinist að því að rækta mikilvæg gildi eins og lýðræði í því 

lýðræðislega samfélagi og almenna menntakerfi sem við búum við.  

Gagna verður aflað með hálfopnum viðtölum og vettvangsathugunum. 

Ég mun hljóðrita viðtölin, skrá þau og afrita á tölvutækt form en áhersluna 

set ég á nákvæma skráningu vettvangsnótna því að þær eru þau megingögn 

sem fela í sér allar athugasemdir og hugleiðingar mínar. Ég mun draga 

viðtalsgögnin saman, kortleggja hugtökin og bera saman. Að því loknu 

smætta ég gögnin, lykla og skrái minnispunkta. Ég mun gæta hlutleysis.  

Úrvinnsla gagna minna úr vettvangsathugun fer fram með þeim hætti að 

á vettvangi mun ég halda skrá yfir þá þætti sem ég hef ákveðið að fylgjast 

með í samskiptum kennara og orðræðu þeirra við börnin. Þegar af vettvangi 

er komið skrifa ég niður vettvangsnótur sem eru mín megingögn, set sjálfa 

mig inn í myndina, rifja upp athugunina og skrái hugrenningar og athuga-

semdir um upplifun mína á vettvangi. Fyrir utan mig, mun aðeins leið-

beinandi minn hafa aðgang að rannsóknargögnunum. Að rannsókn lokinni 

verður gögnunum eytt.  

Markmiðið með greiningu gagna er að komast að fræðilegri niðurstöðu 

og til að leita svara við rannsóknarspurningum mínum mun ég nýta þær 

heimildir sem ég hef fundið, fyrri rannsóknir og kenningar sem ég byggi á. 
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Þó er lykilatriði að lýðræðislegir starfshættir séu fyrir hendi á einhvern hátt 

til að hægt sé að leita leiða til að auka þá.  

Ég heiti því með undirskrift minni að trúnaðar sé gætt í hvívetna.  

 

 

 

_____________  

Edda Valsdóttir  

1209582839  
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Fylgiskjal 5  

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í eigindlegri rannsókn  

 

 

Ég samþykki að taka þátt í eigindlegri rannsókn Eddu Valsdóttur á 

lýðræðislegum starfsháttum stjórnenda og kennara í leik- og grunnskóla og 

hef kynnt mér inntak hennar. Ég áskil mér rétt til að geta hætt þátttöku 

hvenær sem er án eftirmála og treysti á að nafnleyndar sé gætt. 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

Nafn og dagsetning 
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