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Ágrip 

Þessi rannsóknarritgerð er skrifuð til þess að vekja fólk til umhugsunar um hvað það sé 

sem skiptir máli í menntun. Hún fjallar um mikilvægi þess að skólinn taki undir með 

heimilum í uppeldishlutverkinu og að menntun ætti að snúast um heildstæðan þroska 

einstaklings og búa hann undir þátttöku í lýðræðislegu þjóðfélagi. Það er gert með því að 

nemandinn fái að taka lýðræðislegan þátt í sínu eigin námi og fái fræðslu í félagsfærni. 

Menntun er ferli sem er samofið heimilum og skólum og þurfa báðir að ala upp barnið af 

virðingu, umhyggju og kærleik til þess að það sé tilbúið að takast á við komandi framtíð. 

Litið er til fræðimanna sem hafa haft sömu skoðanir í gegnum tíðina og skoðaðar verða 

róttækar hugmyndir um breytt menntakerfi. Að lokum er sýnt fram á mikilvægi samstarfs 

umhverfis, skólans og heimilis og skoðaðar eru umbætur sem hafa átt sér stað í skólum. 

Niðurstöðurnar eru þær að aukinn þjálfun í félagsfærni stuðlar að heildstæðum þroska 

nemendans og undirbýr hann undir þátttöku í samfélaginu. Skólinn þarf að taka þátt í 

uppeldi barnanna til að tryggja jafnrétti í menntun og mikilvægt er að markmið 

Aðalnámskrár séu höfð að leiðarljósi í kennslu. 
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Formáli 

Hugmyndin að þessu efni kviknaði þegar ég hóf nám í uppeldis og menntunarfræði. Smátt 

og smátt tók ég eftir ákveðnum endurtekningum í námsefninu og þá skipti ekki máli hvort 

ég væri að læra þroskasálfræði, kynjafræði eða samskipti, grunnurinn var alltaf sá sami. Í 

stuttu máli eru skilaboðin mjög einföld. Við þurfum að koma fram við börnin okkar af 

virðingu, umhyggju og sem jafningja. Reynslan sem þau verða fyrir á fyrstu árum ævinnar 

skiptir mestu máli og því þarf að huga vel að því hvernig sú reynsla verður best nýtt. Börn 

þurfa kennslu og þjálfun í því að verða góðar manneskjur og fullorðnir eru fyrirmyndir 

barnanna. Þarna sá ég strax að besta lausnin væri auðvitað sú að kenna þeim þessa færni í 

skólum því að þar eru börnin allan daginn. Ég er ekki sú fyrsta sem áttar sig á þessu og ég 

verð örugglega ekki sú seinasta. En mér fannst mikilvægt að safna saman þeim gögnum 

sem til voru um þetta efni og setja í þessa ritgerð og vona ég að með henni munu æ fleiri 

átta sig á þessu þannig að hægt sé að byggja upp menntakerfi sem ýtir undir heildstæðan 

þroska barna.  

Ég vil byrja á því að þakka manninum mínum, Ólafi Þór Árnasyni, því án hans hefði ég 

ef til vill ekki fundið ástríðu mína sem er að bæta heiminn sem við lifum í. Sonur okkar ýtti 

ennþá meira undir þá ástríðu því núna þarf ég að drífa mig að koma þessu í verk til þess 

að hann geti fengið bestu menntun sem völ er á. Ólafur hefur verið kletturinn minn í 

gegnum námið og stutt mig í öllu sem ég hef gert. Ég hefði aldrei getað eignast barn og 

ekki tekið mér hlé frá náminu ef að það hefði ekki verið fyrir hann. Ég vil einnig þakka 

öllum þeim kennurum sem hafa kennt mér á Menntavísindasviði því að þeir hafa á sinn 

hátt mótað mínar hugmyndir og hafa þeir allir veitt mér mikinn innblástur um komandi 

framtíð. Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri.  

Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, 

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til 

alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða 

ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum 

eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég 

með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 2015 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Fátt snertir mannfólkið meira en menntun. Sú menntun sem börn okkar öðlast 

í skólunum hefur mótandi áhrif á líf þeirra og hvernig þeim vegnar á 

þroskagöngu sinni. Gæði menntunar varða okkur öll og hún hefur gildi fyrir 

samfélagið í heild og lýðræðislega og efnahagslega þróun. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 44) 

Svona hefjast lokaorð Hvítbókar um umbætur í menntun sem gefin var út árið 2014 á 

vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Þessi málsgrein er upphafspunkturinn í 

minni ritgerð og lýsir vel hvað það er sem ég hef áhuga á að koma á framfæri með þessari 

ritgerð. Við sem samfélag þurfum að setja menntun barna okkar í forgang því menntun er 

undirstaða lýðræðislegs samfélags. Menntun hefur verið talin eitt mikilvægasta verkfæri 

mannsins. Ekki eru þó allir sammála því hvað felst í orðinu menntun, hvernig menntun sé 

best og hvað sé mikilvægast að kenna. Í þessari ritgerð verður stuðst við þá skýringu að 

menntun sé öll sú reynsla sem við söfnum að okkur bæði í skóla og í lífinu. Einnig mætti 

síðan segja að þessi reynsla sé tegund af námi. Námi mætti síðan skipta niður í formlegt 

og óformlegt nám. Skólinn er ákveðin stofnun sem meðvitað veitir menntun og myndum 

við því flokka þannig nám sem formlegt. Það sem við lærum utan stofnana eins og það 

sem við lærum af foreldrum og vinum væri þá óformlegt nám. Menntun er því bæði 

formlegt og óformlegt nám og sú reynsla sem við verðum fyrir á lífsleiðinni (Ballantine og 

Spade, 2012). 

Í Hvítbók um umbætur í menntun (2014) segir einnig að á alþjóðlegum vettvangi sé 

nú mikið rætt um hvaða menntun og hæfni nemendur þurfa að tileinka sér á 21. öldinni. 

Þátttaka í atvinnulífi og samfélagi krefst aukinnar aðlögunarhæfni og sífelldrar 

endurnýjunar þekkingar í takt við öra framþróun. Einnig er lögð áhersla á sköpun, 

heilbrigði, samskipti, gagnrýna hugsun og sjálfbærni, en allt kemur þetta fram í nýlegum 

Aðalnámskrám hér á landi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Börn og 

unglingar eru í skólunum næstum allan daginn og samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla á 

almenn menntun að stuðla að aukinni hæfni einstaklingsins til að takast á við áskoranir 

daglegs lífs og að því að efla skilning einstaklingsins á eiginleikum sínum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b). Þetta eru metnaðarfull markmið og ljóst er að skólinn 

þarf að hafa gott svigrúm og mikla færni til þess að ná þessum markmiðum.  
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Ólafur Páll Jónsson (2010) skrifaði grein þar sem hann veltir fyrir sér, hvað sé haldbær 

menntun. Í henni lýsir hann þeirri þróun hvernig menntun einstaklings sé orðin að 

tæknilegu viðfangsefni og gengur út á að öðlast ákveðna færni á einu sviði. Menntun ætti 

að hans mati frekar að vera ferli sem bæði menntar uppúr bókum og þjálfar á sama tíma 

siðferðislegan þroska nemandans. Ólafur Páll vill meina að háskólamenntun ætti að hafa 

sérstakt siðferðislegt og samfélagslegt mikilvægi en ekki bara kennslu á færni. Semsagt 

það er ekki bara nóg að kenna hagfræði eða stjórnmálafræði og ekki kenna siðferði og 

lýðræðislega hugsun. Sem dæmi nefnir hann að það voru bankamenn, embættismenn og 

stjórnmálamenn sem voru aðal forsprakkar í hruninu árið 2008. Þetta fólk var allt 

háskólamenntað en greinilega mátti sjá að þetta fólk hafði hag þjóðarinnar ekki í 

fyrirrúmi.  

Markmið þessa lokaverkefnis er að varpa ljósi á hvort skólinn sé í raun að sinna skyldu 

sinni. Þær spurningar sem settar eru fram eru: Mætir skólakerfið þörfum nemenda og 

samfélags ef heildstæður þroski nemandans er í raun og veru tilgangur menntunar? Fylgir 

skólakerfið tilmælum Aðalnámskrár sem segir að menntun eigi að undibúa nemendur 

undir virka þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi? Gæti lausnin verið fólgin í aukinni þátttöku 

skólans þegar kemur að uppeldi barnanna okkar? Spurningunum verður svarað með því 

að skoða og rýna í heimildir sem tengjast efninu. Heimildunum hef ég safnað að mér á 

meðan náminu stóð og set ég þær í samhengi til þess að svara spurningum sem settar 

voru fram. Í fyrsta kafla verður litið til þeirra fræðimanna sem hafa velt fyrir sér 

spurningunum um hvað er mikilvægt í menntun og kennslu. Í næsta kafla er síðan horft 

gangrýnum augum á skólakerfið eins og það er í dag og dregin fram sjónarmið 

gagnrýninnar uppeldisfræði. Þriðji kaflinn fjallar um mikilvægi samspils umhverfis, heimila 

og skólans og að lokum er farið yfir nokkrar hugmyndir sem hafa verið settar á legg sem 

tengjast umbótum í menntakerfinu.
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2 Hvernig menntun viljum við veita? 

Þessari spurningu hafa margir velt fyrir sér og fræðimenn með fortíðarþrá hafa litið til 

baka og viljað meina að aðrir fræðimenn hafi verið með réttar hugmyndir um hvernig 

menntun ætti að móta einstaklinga. Fyrstu heimildir um menntun, nám og kennslu sem 

við vitum um er frá Forngrikkjum. Á þeim tíma var kennsla ekki á sama formi og hún 

tíðkast í dag. Kennarar eins og við þekkkjum í dag voru ekki til heldur sáu heimspekingar 

um að miðla þekkingu sinni. Rökfærslur voru mjög mikilvægar og reynt var að finna svör 

við ráðgátum heimsins (Reeve, 1998). Einn þessara heimspekinga var Sókrates. Hann taldi 

sig ekki vera kennara heldur að hann væri að veita ráðleggingar. Sókrates hjálpaði 

mönnum að treysta á sína eigin skynsemi og hvernig þeir ættu að koma með góð rök fyrir 

máli sínu. Móðir hans var ljósmóðir og líkti hann sér oft við hana. Hún hjálpaði konum að 

fæða börn á meðan hann hjálpaði drengjum að fæða þekkingu sína (Sigurður Nordal, 

2011). 

Margir fræðimenn hafa sett fram hugmyndir um hvernig menntun eigi að vera. Þar 

mætti nefna John Amos Comenius frá sautjándu öld. Comenius er talinn vera einn 

merkasti uppeldisfrömuður allra tíma. Hann hefur verið kallaður faðir 

nútímamenntakerfis eins og við þekkjum það í dag þar sem hann kom með þá hugmynd 

að skipta niður skólastigum eftir aldri og getu (Comenius, 1919; Piaget, 1993). Comenius 

skar sig frá samtímamönnum sínum með til dæmis róttækum hugmyndum sínum að hægt 

væri að kenna öllum allt, burtséð frá kyni eða stétt. Á þessum tíma tíðkaðist hvorki að 

fátæk börn né stelpur færu í skóla en hann trúði því að við værum öll börn guðs og því 

mikilvægt að allir gætu orðið fullnýtir einstaklingar (Comenius, 1919; Piaget, 1993). 

Menntun á hans tíma var mikill utanbókar lærdómur. Í kennslustofunum var 

kennarinn mjög strangur og oft voru notaðar líkamlegar refsingar. Markmiðið var að 

hræða börnin til hlýðni því að þannig myndu þau læra betur. Comenius var ósammála 

þessu og gagnrýndi aðferðirnar og sagði að með því að hræða barnið væri verið að ýta 

undir hræðslu við nám og þá hættir barnið að vilja að læra. Rétta leiðin væri hins vegar 

gefin frá náttúrunni og ættum við að taka hana sem dæmi. Sólin gefur blóminu hlýju og 

jörðinni næringu til þess að dafna og þroskast, fiðluleikari með óstillta fiðlu brýtur hana 

ekki eða hendir heldur lagar hana og endurstillir. Þannig eigum við að koma fram við 

börnin okkar (Piaget, 1993). Comenius sagði að menntun væri verkfæri sem ætti að nota 

til þess að gera manneskjuna heila til þess að geta lifað í samfélagi með öðrum. Hann lagði 

mikla áherslu á reynsluna og að nám ætti að byggja á henni. Ekki væri nóg að láta börnin 
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lesa um hlutina heldur þurfa þau að nota þekkinguna. Þannig lærir smiðurinn að smíða 

með því að nota hamar en ekki að lesa um það í bók (Comenius, 1919). Út frá þeirri 

hugsun skrifaði hann Didactica Magna sem er kennslufræði þar sem hann lýsir hvernig 

menntunin eigi að skiptast formlega og óformlega eftir aldurskeiðum. Comenius trúði því 

að einstaklingurinn læri allt lífið. Sú menntun sem hver og einn tekur með sér er óformleg 

þar sem hún er ekki einskorðuð við kennslu heldur byggist á reynslu okkar út lífið 

(Comenius, 1919). 

2.1 Hugmyndir Deweys 

Heimspekingurinn og menntunarfræðingurinn John Dewey var uppi á árunum 1859–1952. 

Kenningar hans um skólakerfið eru vel þekktar í fræðaheiminum og útskýrir hann í 

verkum sínum mikilvægi þess að betrumbæta það (Dewey, 2000a). Skólakerfið hefur í 

gegnum tíðina snúist um að halda aga og að kenna börnum utanbókarlærdóm og lítið var 

um að virða nemandann og þarfir hans. Dewey leit á menntun sem verkfæri til þess að 

byggja upp nýjan og betri heim. Til þess að mennta barn þarf að taka mið af barninu 

sjálfu, meðfæddum þörfum þess og einnig að tekið sé tillit til félagslegs umhverfis þess. 

Hann lagði áherslu á að barnið fengi frelsi til athafna og að hinir fullorðnu ættu að skapa 

aðstæður fyrir barnið til þess að það gæti lært af eigin reynslu. Til að reynsla geti verið 

menntandi þarf hún að byggja á og tengjast fyrri reynslu og stuðla að nýrri jákvæðri 

reynslu og auknum þroska (Dewey, 2000b).  

Dewey lagði sérstaka áherslu á félagsleg samskipti. Allur lærdómur ætti því að fara 

fram í samræðum þar sem fólk teflir fram ýmsum sjónarmiðum, greinir á og kemur sér 

saman um lausnir. Þannig eflist gagnrýnin hugsun nemanda og verður hann þá betur í 

stakk búinn til í að taka virkan þátt í lýðræðislegu þjóðfélagi (Dewey, 2000a). Þannig má 

sjá að Dewey kenndi okkur hversu mikilvægt það er að stuðla að einstaklingsþroska þar 

sem samfélagið samastendur af mörgum einstaklingum og til þess að samfélag geti virkað 

þurfa þegnar þess að geta staðið á sínu og tekið virkan þátt í að byggja það upp. Í niðurlagi 

bókarinnar Reynsla og menntun segir Dewey: 

Ég vil þó ekki ljúka máli mínu án þess að láta í ljósi þá bjargföstu trú að 

grundvallaratriði málsins snúast ekki um nýja menntun andstætt gamaldags 

menntun og ekki um framsækið skólastarf gegn hefðbundinni menntun, 

heldur snúast þau um hvað til þess þarf að nokkuð yfirleitt eigi skilið að heita 

menntun. (Dewey, 2000b, bls. 100) 
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Þarna hittir Dewey á naglann á höfuðið þar sem fólk á það til að skipa sér í ákveðna flokka 

og vera annað hvort með eða á móti menntakerfinu eins og það er í dag. Það þarf 

vissulega breytt viðhorf en ef til vill ekki svo að við þurfum að breyta öllu menntakerfinu.  

2.2 Íslenskar framfarir 

Íslenskt skólakerfi var frekar lengi að þróast miðað við skólakerfi annarra norrænna þjóða. 

Á Íslandi í kringum 19. öldina var börnum eingöngu kennt að lesa. Þau voru látin lesa og 

læra utanbókar langt rit sem kallað var Kverið. Þetta þurftu þau að gera til þess að geta 

fermst. Það átti að ala börnin upp í guðsótta til þess að halda þeim góðum og að enginn 

skyldi fara til helvítis (Loftur Guttormsson, 2008). Seinna á öldinni áttuðu menn sig á því 

að aðrir hlutir voru einnig mikilvægir eins og skrift og reikningur. Það var samt ekki fyrr en 

á 20. öldinni að sett voru Fræðslulög. Þau komu árið 1907 og tryggðu börnum fjögurra ára 

ókeypis skólagöngu í hefðbundnum skóla eða í farskóla ef ekki voru tök á öðru (Loftur 

Guttormsson, 2008). Þessi lög voru sett í kjölfar bókar Guðmundar Finnbogasonar 

Lýðmenntun. Guðmundur var nýútskrifaður meistaranemi sem vildi sanna sig og sá hann 

að skólakerfið var ekki nógu gott hér á landi. Hann sótti því um að fá að fara til 

Norðurlandanna og læra af nágranna þjóðum okkar. Hann gerði það og er bókin skrifuð 

sem hugmynd að heildstæðu skólakerfi sem myndi virka á Íslandi (Guðmundur 

Finnbogason, 1994).  

Ég vil meina að Guðmundur sé hinn íslenski Comenius, kominn á sjónarsviðið þremur 

öldum seinna. Niðurstöður hans voru mjög svipaðar þeim sem Comenius hafði komist að. 

Hann taldi að mikilvægt væri að efla einstaklinginn á mörgum sviðum menntunar en ekki 

bara einu til þess að fá eins virkan einstakling og hægt væri. Hann lýsti því að maður sem 

er aðeins háskólamenntaður en hefur enga reynslu af lífinu, geti ekki lifað í samfélaginu 

okkar. Við þurfum að bæði fara í skóla og að rækta í okkur dyggðir því það eru þær sem 

gera mann að borgara (Guðmundur Finnbogason, 1994). Um það segir Guðmundur: 

Menntun hvers manns verður að metast eftir því hve hæfur hann er til að lifa 

og starfa í mannlegu félagi, lifa og starfa þannig að líf hans verði með hverjum 

degi meira virði fyrir sjálfan hann og aðra. Enginn getur orðið að manni nema í 

samfélagi annarra manna. (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls.33) 

Því þarf menntun að vera meira heldur en fræðileg þekking. Við verðum að fræða börnin 

okkar um jafnrétti og kenna þeim þá færni sem þarf til þess að geta lifað og starfað í 

samfélaginu í dag. 
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2.3 Menntun á íslandi 

Þessar hugsjónir og grunnhugmyndir um hvað telst sem almenn menntun eru enn í góðu 

gildi á nýrri öld. Hins vegar hafa kröfur um hvað sé kennt í skólum breyst. Menntun þarf 

að vera undirbúningur fyrir lýðræðislega þátttöku í síbreytilegu samfélagi. Á Íslandi höfum 

við lög um skólastigin þrjú, leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Hvert skólastig hefur 

síðan námskrá. Í þeim er lagður grunnur að markmiðum hvers skólastig. Í þeim öllum er 

meðal annars fjallað um gagnrýna hugsun, sköpun, tjáningu og virka þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi. Stundum er talað um þessa þætti sem hæfni 21. aldar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014). Í öllum núgildandi Aðalnámskrám er talað um sex 

grunnþætti sem fléttast inn í skólastarfið. Þessir þættir eru; læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og að lokum sköpun. Í Aðalnámskrám er sagt 

oft og mörgum sinnum að markmið skólanna sé að kenna börnunum ákveðna hæfni. Þessi 

hæfni er síðan skilgreind sem ákveðin þekking, leikni og viðhorf. Í viðhorfum 

endurspeglast svo aftur siðferði, tilfinningar og sköpunarmáttur, frumkvæði og færni í 

samskiptum. Hæfni felur því ekki einungis í sér að hafa öðlast einhverja þekkingu á einum 

hlut, heldur líka að kunna að beita þekkingunni og nota dómgreind til þess að geta beitt 

henni við ólíkar aðstæður. Því mætti segja má að hæfnin vísi til afraksturs menntunarinnar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011a, 2011b, 2011c, 2014). 

2.4 Lýðræðisleg menntun 

Ólafur Páll Jónsson veltir fyrir sér lýðræði menntunar og vitnar í orðalagið um að 

leikskólinn og grunnskólinn skuli búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi eða 

sumsé að skólinn sé undirbúningur fyrir lífið. Ef orðalaginu er tekið bókstaflega þýðir það 

að lífið byrji ekki fyrr en skólanum sé lokið því þá eigi að reyna á lýðræði nemandans. 

Hann lýsir því að menntun sé einfaldlega tæki til þess auðvelda sér þátttöku í lýðræðislegu 

samfélagi og verður hver og einn að vera gerandi í eigin lífi. Því þarf menntun að stuðla að 

því að kenna nemandanum að við verðum ekki lýðræðislegar manneskjur nema við lærum 

að sjá okkar eigin hagsmuni sem brot af almannahag (Ólafur Páll Jónsson, 2008). 

Comenius og Dewey voru sammála því að menntun ætti að vera ákveðin reynsla. 

Börnin þyrftu því að nota þekkinguna sem þau lærðu og menntun ætti að vera amboð til 

þess að gera góða hluti útí samfélaginu. Guðmundur Finnbogason var sammála þessum 

merku mönnum og sagði að menntun yrði að skapa einstakling sem gæti lifað og starfað í 

samfélagi með öðrum. Ólafur Páll tekur undir þetta og segir að menntun ætti að stuðla að 

siðferði einstaklingsins. Markmið mitt með þessum kafla er að sýna fram á það að þessar 

hugmyndir um hvað er mikilvægt að mennta eru ekki nýjar og ekki bara hugmyndir sem 

finnast erlendis. Íslenskt fagfólk hefur tekið mið af þessum hugmyndum og í dag eru 
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reglur í Aðalnámskrá skólanna sem lýsa einmitt þessum hugmyndum. Þrátt fyrir það eru 

raddir sem hafa áhyggjur að því að skólakerfið eins og við þekkjum það í dag, sprottið frá 

hugmyndum Comeniusar virki ekki vel. Til eru fræðimenn sem líta á skólakerfið sem 

stofnanavætt fyrirbæri sem gerir engum gagn og ætti að útrýma. Í næsta kafla fá því 

nokkrir þeirra að láta skoðanir sínar í ljós og hugmyndum að nýju skólakerfi verða gerð 

skil.
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3 Skólakerfið litið gagnrýnum augum  

Skólakerfið eins og það er í dag hefur fengið harða gangrýni úr mörgum áttum. Fólk 

skiptist niður í flokka eftir því hvort það er með eða á móti því. Þegar fram koma 

hugmyndir að umbótum hafa lang flestir um það miklar skoðanir. Litið hefur verið svo á 

að Paulo Freire sé einskonar upphafsmaður gagrýnnar uppeldisfræði eða Critical 

pedagogy (Giroux, 2011b). Hún gengur út á það að menntun eigi að skapa nemandanum 

verkfæri til þess að verða hans besta sjálf þannig að hann geti barist fyrir jafnrétti. 

Markmið námsins er að nemandinn læri um afleiðingar þess sem á sér stað í samfélaginu; 

sem dæmi mætti nefna mikilvægi frelsis, virðingar, umhyggju fyrir samþegnum þínum og 

jafnrétti. Síðan lærir nemandinn hvernig hann á að nota þekkingu sínu til þess að stuðla 

að þessu í samfélaginu og vera virkur þegn í baráttunni. Þetta á þá sérstaklaga við í 

Bandaríkjunum því að þar eru háskólar tengdir við pólitík og fá þeir fjármagn frá ýmsum 

stofnunum og fyrirtækum.  

Henry Giroux er einn af þeim fræðimönnum sem hafa tekið upp kenningu Freire og 

hefur hann skrifað mikið af bókum og greinum sem fjalla um þennan málstað (Giroux, 

2011a). Í einni grein talar hann um að menntun sé að verða fyrir umsátri frá fyrirtækjum 

og stofnunum sem eru að reyna að græða á menntun almennings. Hann segir að menntun 

sé ekki lengur lýðræðisleg og fyrir alla þar sem fyrirtækin og pólitík hafa tekið völdin. Núna 

þarf nemandi að geta borgað háar fjárhæðir til þess að komast inní háskóla og það hafa 

ekki allir efni á því og því eru það aðeins þeir útvöldu sem fá háskólamenntun. Eftir að þeir 

sem hafa lokið háskóla fara út í atvinnulífið eru það síðan stofnanir og fyrirtæki sem 

styrkja rannsóknir eða biðja um ákveðna tegund af rannsóknum til að styrkja ímynd sína. 

Þetta gerir það að verkum að minnihlutahópar í menntaheiminum fá ekki að njóta sín og 

rödd þeirra fær ekki að hljóma. Giroux vill meina að þetta geri það að verkum að menntun 

sé ekki lýðræðisleg. Háskólamenntun er einn stærsti vettvangur fyrir baráttu fyrir lýðræði. 

Þar ríkja loforð um betri framtíð sem verða til sem hugarfóstur nemenda á sviði mennta 

og hugvísinda sem hafa markmið um heim sem sé ríkur af siðferðislegu réttlæti og 

menntun fyrir alla. Þetta réttlæti er síðan brotið niður þegar pólitík og fyrirtæki grípa fram 

fyrir hendur fræðimanna (Giroux, 2006). 

3.1 Undan sinni samtíð 

Heimspekingurinn Ivan Illich (2002) skrifaði bókina Deschooling Society árið 1971 þar sem 

hann lýsir róttækum gagnrýnum hugmyndum sínum á nútíma skólakerfið. Hann lýsti 
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skólakerfinu sem snýst um það eitt að fá skírteini í lok skólagöngunnar í stað þess að 

fræða. Þetta kerfi býður því upp á mismunun þar sem þeir ríku geta keypt sér þessi 

skírteini með einkaskólum og flottum háskólum á meðan þeir sem eiga ekki pening eru 

fastir í hinu almenna skólakerfi. Hann hafnar almennri skólagöngu og kemur með 

hugmynd að eins konar námsneti þar sem nemendur geti talað saman sem jafningjar í 

gegnum tölvur. Illich (2002) lýsir einnig hvernig ofbeldi og kúgun byrjar strax þegar börnin 

mæta í skólann þar sem í hagnaðarskyni eru tuttugu til þrjátíu nemendur á einn kennara. 

Þegar kennari er settur í þannig aðstæður verður hann að halda uppi heraga með öllum 

þeim refsingum og skipunum sem í því felst. Kennarinn er því fyrirmynd nemandans sem 

lærir strax í upphafi hvernig hann eigi að haga sér utan kennslustofunnar.  

Illich var ekki sá eini sem var langt á undan sínum tíma í róttækum hugmyndum um 

tilgang menntunar. Norðmaðurinn Nils Christie (1971) skrifaði bók sem heitir Ef skólinn 

væri ekki til. Þar talar hann um að skólinn ætti miklu frekar að vera eins og lítið samfélag 

þar sem börnin læra af reynslunni. Eins konar skóli lífsins og kennararnir væru partur af 

þessu lífi eða fyrirmyndir til að kenna börnunum muninn á réttu og röngu. Í samfélaginu 

væru engin próf eða kröfur um getu heldur væru allir velkomnir og væri samfélagið meiri 

undirbúningur fyrir framtíðina heldur en utanbókarlærdómur. Að hans mati er 

mikilvægara að læra hvernig eigi að afla sér þekkingar heldur en að leggja þekkingu á 

minnið. 

3.2 Unglingsárin mikilvæg fyrir þroska 

Abbott (2009) lýsir í bók sinni þeirri þróun sem hefur átt sér stað á vinnumarkaðnum. Hér 

áður fyrr fóru börn bara stutt í skóla og fóru svo að vinna sem lærlingar undir meistara í 

ákveðnum stéttum og lærðu því sitt fag með reynslunni. Í iðnbyltingunni fór hins vegar 

störfum fækkandi og því var lausnin að börn og unglingar væru lengur í skólum. 

Taugavísindamenn hafa uppgötvað að á unglingsárunum verða miklar breytingar á 

starfsemi heilans. Unglingar eru því mjög meðtækir fyrir félags- og tilfinningalegu álagi og 

þurfa ákveðna útrás fyrir sköpunarkrafta sína. Áður fyrr fengu unglingar að njóta sín á 

vinnumarkaðnum en þegar þeir hættu að geta unnið fóru þeir að sýna miklar skapsveiflur. 

Því var lausnin að setja þá í skóla þangað til þessu tímabili myndi ljúka og þeir hafa þroska 

til þess að vinna.  

Abbot (2009) vill meina að þessar skapsveiflur eða gelgjuskeið sé vegna þess að 

unglingar fá ekki að taka ábyrgð og þroskast eins og fullorðið fólk, heldur eru þeir í 

vernduðu skólaumhverfi. Hann segir að unglingar sem hafa átt slæma skólagöngu og þurft 

að fullorðnast hratt séu oftar en ekki betur til þess fallnir að takast á við erfiðleika. 

Skólakerfið hafði því andstæð áhrif segir hann. Þar þurftu börnin að sitja í stólum allan 
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daginn án þess að fá að láta ljós sitt skína því að kennarinn þurfti að halda uppi ákveðnum 

aga í kennslustofunni. Þetta var andstæðan við það sem átti sér stað þegar unglingar voru 

lærlingar því þar var ýtt undir sköpunargleði. Þrátt fyrir að heilinn okkar hafi þróast þannig 

að við getum unnið vel undir miklu álagi í flóknum aðstæðum þá hugsum við enn mjög 

stórt en gerum minna. Að hans mati er nútíma menntakerfið of upptekið við að búa til 

sérfræðinga sem eru mjög hæfir í eigin greinum, en ekki eins góðir að sjá afleiðingar 

gjörða sinna. Formlega menntakerfið hefur því tekið af unglingum ávininginn sem kemur 

af því að læra af eigin mistökum, reynsluna af því að taka erfiðar ákvarðanir og að lifa og 

læra af þeim. Abbott (2009) segir því hreint og beint að ef við meðtökum þá staðreynd að 

unglingsárin séu tækifæri en ekki ógn að þá muni allt breytast til hins betra. 

3.3 Skólinn sem mannskemmandi stofnun 

Francis og Mills (2012) skrifuðu grein sem er í anda gagnrýnnar uppeldisfræði þar sem þau 

láta skoðanir sínar í ljós um skólakerfið. Þau vilja meina að skólinn sé mannskemmandi 

stofnun bæði fyrir nemendur og kennara. Þessu til staðfestingar útlista þau dæmi um hin 

um skaðlegu áhrif: félagslegt misrétti sem blómstrar innan veggja skólans, sálfræðilegt 

áfall sem nemendur verða fyrir af völdum annara nemenda, stofnanavætt umhverfi sem 

þrífst á aga og refsingum og áhrifin á kennara sem eru þvingaðir til þess að taka þátt í 

þessari uppbyggingu skólakerfis og heldur uppi þessari skaðlegu keðjuverkun. Þau hafa 

áhyggjur af stöðugum deilum um tilgang og eðli menntunar. Þau skipta deilunni niður í 

annars vegar þá sem líta á menntun sem tækifæri til þess að upphefja nemendur með 

krafti þekkingar í farabroddi og á hins vegar á þá sem líta á menntun sem tól til þess kúga 

hinn almenna borgara og halda honum í skefjum.  

Samkvæmt Francis og Mills (2012) er skólakerfið ríkisrekin stofnun og setur ríkið 

kröfur um ákveðinn námsárangur sem stofnunin þarf að sýna fram á og með auknum 

árangri er gefið meira fjármagn. Þau taka dæmi frá Ástralíu og Bretlandi þar sem 2008 

voru sett á laggirnar samræmd próf ekki ósvipuð þeim sem við höfum hér til þess að 

samræma og bera saman námsárangur. Niðurstöðurnar voru þær að kennarar og 

skólastjórar voru farnir að svindla á þessum prófum, jafnvel biðja nemendur með slaka á 

námsgetu eða að vera heima á prófdegi, allt til þess að missa ekki fjármagn eða líta ekki 

illa út á blaði. Þetta bitnaði einnig á nemendum þar sem ekki gafst tími til þess að víkja út 

frá námsskrá og því voru bara kennd í skólanum þau fög sem voru fyrirfram ákveðin og 

snérust aðallega bóklegan utanbókarlærdóm. Samhliða þessum prófum voru nemendur 

frá sjö ára aldri settir í próf sem sagði til um námsgetu þeirra. Foreldrarnir voru síðan 

látnir vita hvort barni þeirra myndi vegna vel eða ekki. Foreldrarnir sögðu síðan börnum 

sínum frá þessu í von um að þau myndu taka sig á í skólanum. Rannsóknin sýndi fram á að 
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þau börn sem fengu þessi skilaboð, um að þau væri léleg og líkleg til að falla á prófi, 

efldust ekki því í stað þess að þau bættu sig þá misstu þau áhugann á námi (Francis og 

Mills, 2012).  

Þau skoðuðu einnig lausnir fyrir börn sem eiga foreldra með lága félags- og 

efnahagslega stöðu. Börn sem koma frá heimilum af lægri stéttum eru mun líklegri til þess 

að detta úr skólanum. Margir hlutir geta spilað inn í eins og til dæmis fátækt foreldra, 

börnin eru heimilislaus, eru orðin foreldrar sjálf og/eða mikil veikindi. Þeirra lausn er að 

skólinn þurfi að vera sveigjanlegri og tilbúnari til þess að koma til móts við nemendur til 

dæmis með því að leyfa þeim að stjórna sínu námi sjálf. Francis og Mills (2012) eru því 

sammála Illich að því leyti að skólinn ætti ekki að vera munaðarvara. Semsagt börn sem 

kæmu frá góðum heimilum ættu ekki að geta keypt sér menntun með því að borga meiri 

pening fyrir betri skóla. 

3.4 Togstreita skólans 

Í grein Osler og Starkey (2005) fjalla þeir niðurstöður rannsókna sem gerð var á 

skólakerfum í Bretlandi og Frakklandi. Þar kemur fram að margir starfsmenn skóla geri sér 

grein fyrir þeirri mismunun sem ríki innan veggja skólanna og hafi reynt að betrumbæta 

umhverfið en það sé ekki hægt á meðan völdin séu öll hjá einum kennara. Þeir segja í 

grein sinni að nemendur séu fastir í valdaskiptingu þar sem þeir fá ekki að ráða neinu sem 

snýr að þeirra eigin námi. Skólastjórnendur og kennarar hafa völdin bæði utan og innan 

kennslustofunnar. Þegar svona skipulag á sér stað læra nemendurnir að þeirra skoðun 

skiptir ekki máli og þeim finnst að ekki sé á þá hlustað. Þessi togstreita sem þarna 

myndast getur brotist út sem ofbeldi á samnemendum í þeim tilgangi að öðlast völd. 

Osler og Starkey (2005) nefna einnig kynþáttafordóma kennara. Hann birtist oft í 

einkunnagjöf og eru svartir nemendur mun líklegri en aðrir til þess að fá lélegar einkunnir 

og/eða vera reknir úr skólanum. Einnig skipti fjárhagstaða foreldra miklu máli. Foreldrar 

hvítra barna sem áttu efni á því settu frekar börn sín í skóla þar sem meirihlutinn voru 

önnur hvít börn. Það gerði það að verkum að þau fáu svörtu börn sem voru eftir í 

skólunum urðu fyrir miklum fordómum. Í rannsóknum sem gerðar voru í lýðræðislegum 

skólum þar sem nemendurnir fengu kennslu í að tala um tilfinningar sínar og að leysa 

vandamál sín á milli kom fram að ofbeldið innan og utan skólans minnkaði umtalsvert 

(Osler og Starkey, 2005).  

Árið 2009 var gerð rannsókn á viðhorfum almennings til þess hvernig menntun 

velferðakerfið ætti að veita. Rannsóknin var gerð í Noregi, Svíþjóð og Finnlandi. Í ljós kom 

að skoðanir fólks á menntun endurspegluðust í pólitískri afstöðu þeirra. Viðhorf þeirra 

sem fylgdu hægri flokkum stjórnmála voru í átt að meiri áherslu á fræðilega kennslu í 
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skólum og var sá hópur ekki sammála því að skólinn ætti að vera gjaldfrjáls. Að þeirra mati 

ætti menntun eingöngu að veita tæknilega þekkingu. Vinstrisinnaðir voru á allt öðru máli 

og töldu það sjálfsagt og varða við mannréttindi að skólarnir væru á vegum 

velferðakerfisins og að hann ætti að vera aðgengilegur öllum. Einnig fannst þeim að ætti 

að leggja meiri áherslu á félagsfærni kennslu í skólunum til þess að styrkja nemandann á 

fleiri sviðum lífsins (Fladmoe, 2012). 

Eins og sjá má eru skiptar skoðanir á hvernig menntakerfið ætti að vera uppsett. Ég 

ætla mér ekki að segja með þessum skrifum að kennslan eins og við þekkjum hana í dag sé 

alslæm en að mínu mati þurfa hins vegar að verða breytingar. Eins og kom fram í fyrsta 

kafla skiptir reynsla nemandans miklu máli. Hvernig ætlum við að kenna gangrýna hugsun 

án þess að leyfa nemendum að prófa sig áfram? Til þess að hægt sé að kenna börnum 

hvernig eigi að lifa og starfa í lýðræðislegu þjóðfélagi eins og kemur fram í Aðalnámskrá 

þurfa nemendur að sjá lýðræði innan veggjum skólans. Samkvæmt Abbott (2009) þurfum 

við að nota unglingsárin til þess að leyfa nemanum að læra af eigin mistökum þannig 

þroskast hann. Til þess að hægt sé að nálgast einhverskonar skilning á því hvaða menntun 

ætti að veita í skólanum þarf að skoða barnið sjálft, umhverfið sem það kemur frá og 

hvaða þættir það eru sem skipta máli í samskiptum foreldra og barns. Fyrstu ár barns eru 

mótunarár þeirra, þar lærir barnið samskiptafærnina sem það tekur með sér útí lífið. Til 

þess að barnið vaxi úr grasi og taki þátt í lýðræðislegu samfélagi þarf það að hafa þekkingu 

og viljann til þess. Fullorðinn einstaklingur sem hefur verið lýðræðislegur nemandi í skóla 

er því líklegri til þess að fara útí lífið með lýðræðislegt viðhorf til lífsins og samskiptafærni 

til þess að gera breytingar. Félagfærni ætti því að vera stór partur af kennslu þar sem 

einstaklingur með samskiptafærni er mun líklegri til þess að verða virkur samfélagsþegn. Í 

næsta kafla verður því skoðað hvaða hlutir það eru sem hafa áhrif á þroska barns og hvers 

vegna félagsfærni sé mikilvæg til þess að eiga í jákvæðum samskiptum við aðra. 
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4 Samspil umhverfis og foreldra í þágu bættrar samskiptahæfni barna 

Í þessum kafla verður sýnt fram á hversu mikilvægt það er að allir aðilar sem koma að 

þroska barnsins vinni saman og að því að veita barni menntun sem snýr að heildstæðum 

þroska þess. Skólakerfið tekur á móti flestum börnum við tveggja ára aldur í leikskólum og 

starf leikskóla tekur mið af Aðalnámskrá leikskóla (2011c) en margt gerist á fyrstu árum 

barns sem einnig skiptir máli. Börn fá ekki að velja sér foreldra og oft eru foreldrar ekki 

tilbúnir í hlutverkið. Því er mikilvægt að skólakerfið geti tekið undir ábyrgð á þroska 

barnsins. Félagsfærni verður sérstaklega tekin fyrir hér, þar sem hún er mikilvæg færni í 

lífi barns til þess að eiga í samskiptum við aðra. Til þess að geta lifað og starfað sem 

jafningjar í lýðræðislegu samfélagi er nauðsynlegt að eiga í farsælum samskiptum við aðra 

og því tel ég að félagsfærni sé mikilvægur grunnur sem að öll börn ættu að búa yfir og að 

leggja ætti áherslu á að þjálfa. Margir hafa rannsakað hvernig börn öðlast þessa færni og 

ýmsar kenningar hafa verið settar fram. 

Ein þeirra er kenning John Bowlby (1971) um tilfinningatengsl. Sú kenning er mikilvæg 

því þar lýsir hann mikilvægi þess að félagsfærni þjálfist í gegnum frumtengsl og samskipti 

við umönnunaraðila strax frá fæðingu. Kenningin gengur útfrá og segir til um hvernig og 

eða hvort börn geta eða geta ekki tengst umönnunaraðila eftir fæðingu. Ef að barnið á 

foreldra eða umönnunaraðila sem veitir barninu sínu ást, umhyggju og öryggi þá myndi 

það með þeim aðila sterk tilfinningatengsl. Þessi tengsl sem það myndar er síðan uppskrift 

af komandi tengslum við aðra og því eru meiri líkur á að barn með sterk tilfinningatengsl 

fari út í samfélagið öruggt og geti auðveldlega myndað tilfinningatengsl við aðra. Milli 

foreldris og barns myndast því ákveðið traust þar sem barnið finnur fyrir ást og umhyggju 

og fær því sjálfstraust til þess að skoða heiminn í kringum sig og er öruggt um að það geti 

bjargað sér sjálft vegna þess að það treystir því að foreldri muni koma ef eitthvað bjátar á. 

Í framhaldi af þessu lýsir Bowlby (1971) síðan þeirri sorglegu staðreynd að hið 

andstæða á sér stað ef foreldri/umönnunaraðili hafnar barni sínu. Oftast er þessi aðili 

móðir barnsins og hefur Bowbly talað um hætturnar ef móðirin er fjarlæg, veitir barni sínu 

ekki ást eða er algjörlega afskiptalaus í samskiptum við barnið á fyrstu árum þess myndar 

barnið með sér hræðslu við lífið. Barnið myndar því með sér strax á fyrstu árum 

einhverskonar tilfinningavegg sem sumir telja að aldrei sé hægt að brjóta. Barn sem 

verður fyrir þess konar höfnun lítur því á heiminn sem ógn og bregst við þeirri ógn með 

því að sýna árásarhneigð eða loka sig af tilfinningalega. Það vex síðar úr grasi og er 

stöðugt reitt út í móður/umönnunaraðila sinn og myndar því með sér flóttaviðbrögð eins 
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og að berja frá sér eða loka sig af. Þannig má sjá að barn sem verður fyrir höfnun á fyrstu 

árum ævi sinnar verða í kjölfarið ekki jafn félagslega hæft í samskiptum við önnur börn 

(Bowlby, 1971). 

4.1 Félagsfærni sem grunnur að góðum samskiptum 

Félagsfærni segir til um getu barns til þess að eiga í samskiptum, hversu góð þessi 

samskipti eru og hæfileiki í að aðlagast öðrum í kringum sig. Þessi færni er síðan 

mismunandi eftir þroskastigi barnsins. Því þarf að skoða þessa færni út frá raunverulegum 

kröfum sem eru aldurstengdar. Hægt er að nefna dæmi um barn á leikskólaaldri. Félagsleg 

færni þess fælist meðal annars í góðum samskiptum við samnemendur og kennara, gera 

þau verkefni í skólanum sem ætlast er til af því, vera í sátt og samlyndi við hina 

nemendurna og þvo sér um hendurnar eftir klósettferðir. Þessi færni breytist svo síðan og 

verður viðameiri með þroska barnsins og er mikilvægt að barn nái að þroska með sér 

þessar kröfur til að geta talist virkur þegn í samfélaginu (Pellegrini og Blatchford, 2000). 

Félagsfærni eða það að vera góður í samskiptum er talið mjög eftirsóknavert og mikilvægt 

til þess að geta aðlagast því samfélagi sem við búum í. Þau börn sem búa yfir þessari færni 

eiga því auðveldara með að eignast vini, líða betur í skólanum og einnig fá þau ákveðin 

ávinning af öðrum í samskiptum. Börn eiga það til að bera sig saman og þroskast þannig 

félagslega. Þessi börn eru í heildina litin jákvæðum augum af samfélaginu (Burges og 

Rubin, 2002).  

Börnum sem eru vanhæf í félagslegum samskiptum hefur verið skipt niður í tvo 

mismunandi hópa af Burges og Rubin (2002). Annars vegar eru það börn sem eru 

árásargjörn og fjandsamleg gagnvart öðrum og hins vegar, börn sem eru félagsfælin, 

feimin, kvíðin og loka sig af félagslega. Þessi börn ná ekki að samlagast jafningjum sínum 

og verða því útundan. Þau börn sem falla undir árásarhneigða flokkinn eru oft 

sjálfskemmandi og eyðileggja því stundum fyrir sér félagslega með því að beita aðra 

ofbeldi. Árásarhneigð í æsku getur því verið forspá áhættuhegðunar seinna á lífsleiðinni 

og kemur sú hegðun oftast fram á unglingsárunum. Þessi börn eiga einnig oft erfitt með 

að setja sig í spor annarra og þar með að skilja tilfinningar annarra. Þau verða því fljótt 

reið og eru líklegri en önnur börn til þess að vera gerendur eða þolendur í einelti. Sem 

gerendur er líklegt að þau geti fengið jafnaldra sína upp á móti sér og sem þolendur 

eineltis leitast aðrir við það að æsa barnið upp þannig að það verði reitt.  

Hinn flokkur barna eru börn með félagsfælni. Þau eru oft feimin og fámál og forðast 

að vera innan um aðra. Þau eiga oft erfitt með að tjá skoðanir og tilfinningar sínar og ef 

þau gera það þá er oftar en ekki horft framhjá þeim eða þau hunsuð. Félagsfælni fylgir 

börnum yfirleitt um langan tíma og er líklegt að börn dragi sig í hlé eftir því sem þau eldast 
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og getur það stafað af skorti á sjálfstrausti. Þetta getur leitt til þess að þessi börn læra ekki 

líkt og þau sem eru árásargjörn, að setja sig í spor annarra og hafa ekki þá félagsfærni sem 

þarf í samskiptum við aðra. Þau lenda því oft í vandræðum í aðstæðum þar sem þessi 

færni er nauðsynleg eins og til dæmis í skólakerfinu. Afleiðingar þess geta verið meðal 

annars brottrekstur úr skóla, þau geta leiðst út í glæpi, lokað sig af, átt við þunglyndi að 

stríða eða verið lögð í einelti. Fyrir þau börn sem hafa verið stimpluð félagslega hlédræg 

eða árásargjörn af jafningjum, kennurum og jafnvel fjölskyldu getur verið erfitt að losna 

við þennan stimpil þó svo að þau nái að breyta hegðun sinni. Þessi börn eru oft dæmd 

félagslega vanhæf og fara oft að trúa þessum ákveðnu stimplum sem þau fá á sig þó svo 

að breytingar til hins betra hafa kannski átt sér stað í hegðun þeirra. Gæti barnið því farið 

að trúa því að það geti ekki breytt hegðun sinni og getur ástand barnsins jafnvel orðið 

verra því barnið er farið að gefast upp á því að reyna að breytast (Burges og Rubin, 2002). 

4.2 Margir þættir vinna saman 

Það er afar mikilvægt fyrir fólk að búa yfir góðri félagsfærni og það er einnig brýnt að fólk 

búi yfir góðri aðlögunarfærni til þess að geta átt gott og sterkt félagslegt tengslanet. Sumir 

fæðast sem miklar félagsverur en aðrir þurfa að tileinka sér félagsfærni og getur það 

reynst mörgum erfitt sérstaklega þegar einstaklingurinn á í einhverjum 

hegðunarvandræðum. Foreldrar og aðrir sem vinna með börnum hafa mikil áhrif á þroska 

félagsfærni barna. Börnin byrja strax heima hjá sér hjá foreldrum sínum þar læra þau 

hvernig þau þurfa að hegða sér til þess að geta bjargað sér eins og til dæmis að tala 

tungumál og að stjórna innri hvötum. Börnin nota því fyrstu ár ævi sinnar í að prófa sig 

áfram tilfinningalega hjá foreldrum áður en þau fara út í samfélagið og öðlast því reynslu 

og læra hvað er rétt og rangt í samskiptum við aðra (Burges og Rubin, 2002). Því er 

mikilvægt að samskipti foreldra og barna séu jákvæð og gagnkvæm til þess að barnið læri 

hvað er rétt og að skólinn taki við þessari þróun og haldi henni áfram. 

Þegar börn byrja í grunnskóla breytast áherslur þeirra í samskiptum við aðra. Með 

tímanum fara vinir og bekkjarfélagar að skipa stóran sess í lífi barnsins og lærir það nýjar 

leiðir í samskiptum. Þau fara að prófa sig áfram í vináttu og þurfa meðfram henni að læra 

meðal annars að leysa allskonar ágreining sem upp kemur í samskiptum og að hlusta á 

tilfinningar annarra barna. Með hækkandi aldri eykst því þörfin fyrir flókin samskipti með 

nýjum áherslum í samskiptum við kennara, fjölskyldu og vini (Pellegrini og Blatchford, 

2000). Þessvegna er mikilvægt að börn þjálfi með sér samskiptafærni heima hjá sér áður 

en þau byrja í skólanum og haldi henni áfram. Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir 

lýsa þessari þróun mjög vel í grein sinni og segja: 



 

24 

Grunnur samskipta, sjálfsaga og sjálfsábyrgðar er lagður á heimilunum og þar 

þarf að halda uppbyggingunni áfram. Þótt skólinn sé mikilvægur í að efla 

sjálfsaga og sjálfsábyrgð og hlúa að samskiptahæfni barna er hér um að ræða 

mál sem heimilin verða að taka á af festu. Ekki er hægt að ætlast til að 

kennarinn sem vinnur með svo mörgum börnum í senn að eins nokkrar stundir 

á dag geti tekið þetta hlutverk einhliða að sér. Að sjálfsögðu er þó mikilvægt 

að heimilin og skólinn vinni hér saman og má hvorugur aðili skjóta sér undan 

ábyrgð. (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir, 1992, bls. 14) 

Þarna tala þær um ábyrgð á uppeldi barnsins sem ætti að vera samvinna heimila og 

skólans. Skólinn er umhverfi sem barnið eyðir miklum tíma í og því ætti það að liggja í 

augum uppi að ákveðið uppeldi eigi sér stað þar. Einnig hefur skólinn mótandi áhrif þar 

sem barnið ver miklum tíma þar og mun ég næst fjalla um mikilvægi mótandi umhverfis 

barns. 

4.3 Umhverfi barns skiptir máli 

Skólakerfið er í dag stór partur af lífi barna og því þarf mikill partur af því uppeldi sem 

barnið fær að eiga sér stað innan veggja skólans. Það hafa verið smíðaðar kenningar um 

þroska barna og hvernig umhverfi barns hefur áhrif á þroska þess. Ein sú frægasta er 

vistfræðikenning Bronfenbrenners en hún segir til um það hvernig hver og einn 

einstaklingur tengist ákveðnum kerfum í samfélaginu. Við getum ímyndað okkur að barn 

sem fæðist í heiminn sé miðpunkturinn í hringnum eða kerfinu. Svo koma aðrir hringir eða 

kerfi utan um barnið og hvert þessara kerfa hefur áhrif á þroska og mótun barnsins 

(Bronfenbrenner, 1994). 

Kerfunum er skipt niður í fjóra flokka eða hringi utan um barnið og byrjar á innsta 

hring og endar á þeim hring sem er fjærst því. Innsta kerfið kallast Míkró kerfi en í þeim 

hring eru foreldrar barnsins, heimili þess og nánasta umhverfi. Þetta er sá staður þar sem 

börnin eiga að vera öruggust og stór hluti persónuleika þess mótast þar. Því skiptir máli 

hvernig bæði foreldrar og aðrir fjölskyldumeðlimir koma fram við barnið. Mesó kerfið er 

næsti hringur og er þar umhverfið sem barnið er í dags daglega fyrir utan heimilið. Þar má 

því nefna skólann, vini og tómstundastarf. Exó kerfið er síðan sá hringur sem tengist 

barninu ekki beint en getur haft óbein áhrif á það. Til dæmis vinnustaður foreldra, þar eru 

foreldrarnir allan daginn og getur það haft áhrif á barnið og svo eru það fjölmiðlar. Ef barn 

sér óviðeigandi félagslega hegðun í sjónvarpinu getur það leitt til þess að það taki hana 

upp. Seinasta kerfið er makró kerfið, það samanstendur af menningarlegum gildum og 

reglum í því samfélagi sem barnið býr í. Til dæmis ef samfélagið í heild lítur niður á 
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ákveðinn minnihlutahóp og það er viðunandi hegðun þá lærir barnið það (Brendtro, 2006; 

Bronfenbrenner, 1994; Lightfoot, Cole og Cole, 2013). 

Þegar kemur að uppeldi barna eru margir hlutir sem þurfa að koma saman. Það er 

ekki nóg að skólinn sjái um uppeldi á börnum heldur þurfa heimilin líka að vera vel undir 

það búin. Það hafa verið gerðar rannsóknir á því hvernig uppeldi og samskipti séu best 

fyrir og með börnum. Hlutverk þeirra sem ala upp börn og vinna með börnum er að 

undirbúa þau undir að taka virkan þátt og leggja sitt af mörkum í mótun samfélagsins. Það 

er hægt að gera til dæmis með því að efla skilning þeirra á gildum þjóðfélagsins. Börn og 

ungmenni njóta réttar á ástúð, virðingu og umhyggju, öryggi, hvatningu og góðum 

uppeldisskilyrðum. Til þess að efla þroska þeirra og hæfni er mikilvægt að ala barn upp í 

umhverfi þar sem það fær að láta skoðanir sínar í ljós og samskipti allra sem umgangast 

börn einkennist af gagnkvæmri virðingu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Því er mikilvægt 

að skoða þroska barns út frá þeim samskiptum sem eiga sér stað á heimilinu og hvernig 

það hefur áhrif á samskipti þess í skólanum.  

4.4 Gagnkvæm virðing í samskiptum 

Bæði foreldrar og kennarar nota mismunandi samskiptamynstur þegar kemur að því að 

kenna börnum. Þessi samskiptamynstur geta síðan haft afleiðingar á félagsfærni 

barnanna. Ein þekktasta kenning um uppeldishætti foreldra er frá Diönu Baumrind. Hún 

skiptir foreldrum niður í fjórar gerðir eða flokka. Flokkarnir eru ekki fastir og geta foreldrar 

verið mitt á milli flokka og er það oft bundið aðstæðum í hvaða flokki þeir eru í. Yfirleitt er 

þó einn flokkur sem lýsir hverju foreldri eða foreldra pari almennt. Þessir flokkar eru 

kallaðir leiðandi foreldrar, skipandi foreldrar, eftirlátir foreldrar og afskiptalausir foreldrar 

(Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010).  

Hægt er að skipta þessum flokkum síðan niður í foreldra sem setja kröfur á börn sín 

og þá sem gera það ekki. Skipandi foreldrar myndu flokkast sem foreldrar sem eru 

kröfuharðir en hlusta ekki á kröfur né þarfir barna sinna. Þeir stjórna börnum sínum og 

eru með fastar reglur sem ekki er haggað við. Barnið fær ekki að láta sjónarhorn sitt koma 

fram og er því oft refsað líkamalega og andlega þegar það stenst ekki kröfur foreldranna. 

Þessir foreldar sína börnum sínum litla hlýju og uppörvun (Baumrind, 2012; Hrund 

Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010; Pellegrini og Blatchford, 2000). Börn frá 

þessum heimilum eru oft í litlum samskiptum við jafnaldra sína bæði utan og í skólanum 

en þegar þau eiga samskipti við önnur börn að þá láta þau börnin stjórna sér. Þau hafa oft 

minni félagfærni en önnur börn og gengur oft verr í skólanum. Þau eiga síður frumkvæði 

að samskiptum og eru stundum hlédræg og óhamingjusöm (Pellegrini og Blatchford, 

2000). 
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Leiðandi foreldrar setja einnig kröfur á börn sín en eru tilbúnir að koma til móts við kröfur 

barnanna. Þeir setja skýr mörk og reglur og útskýra þær fyrir barninu og hlusta einnig á 

sjónarhorn þess. Krafist er þroskaðrar hegðunar af barninu, því er leyft að prófa sig áfram 

og foreldrið stendur til hliðar tilbúið til þess að grípa inn í ef þess þarf. Þessir foreldrar 

sýna börnum sína mikla umhyggju og virðingu. Með leiðandi uppeldi geta foreldrar aukið 

þroska, dómgreind og röksemdafærslu barna sinna. Flestir foreldrar sem notast við 

leiðandi uppeldi gefa börnum sínum krefjandi verkefni og skyldur sem taka mið af þroska 

og getu barnanna og eykst þá þannig sjálfstraust þeirra. Með því að hjálpa barninu að 

þroskast á sem eðlilegastan hátt lærir barnið að taka ábyrgð á sjálfu sér og minnkar 

þannig ábyrgð foreldranna smátt og smátt og barnið lærir að verða sjálfstæðara (Hrund 

Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010). Börn frá þessum heimilum eru með 

góða félagsfærni. Þau eru sjálfstæð, taka ábyrgð á aðstæðum og samskiptum við aðra í 

kringum sig. Þau láta í ljós sínar skoðanir og geta rökstutt þær við aðra (Baumrind, 2012; 

Pellegrini og Blatchford, 2000). 

Hinar gerðirnar af foreldrum eru kröfulausir á börnin sín. Eftirlátir foreldrar hafa ekki 

skýrar reglur eða mörk, þau taka mikið mið af hugmyndum barnsins og láta eftir því. Þau 

gera ekki væntingar eða kröfur til barnanna og eru þau því mikið afskipalaus. Þessir 

foreldar geta bæði verið umhyggjusamir og sýnt hlýju og láta allt eftir barninu því það er 

auðveldara eða eru kaldir við börnin og taka lítið eftir þeim. Börn þessara foreldra hafa 

minni sjálfsstjórn en önnur, þau eru svo vön að fá sínu framgengt að þau kunna ekki að 

setja sér mörk og virða ekki mörk annara. Þau eiga erfiðara með að treysta á sjálf sig og 

eru því ekki eins sjálfstæð og önnur börn. Þau taka síður ábyrgð í samskiptum við aðra 

(Baumrind og Thompson, 2002; Pellegrini og Blatchford, 2000). 

Afskiptalausir foreldrar setja börnum sínum ekki mörk og engar reglur, börnin fá alveg 

að ráða sér sjálf og engar kröfur eru gerðar til þeirra. Þessir foreldrar eru yfirleitt ekkert 

inn í málum barna sinna og veita enga uppörvun né hlýju. Foreldrarnir halda börnum 

sínum í ákveðinni fjarlægð frá sér og skipta sér ekki af þeim og þeirra þörfum. Það er 

tilfinningaleg vanræksla og oft bara grunnþörfum eins og að borða sinnt. Í verstu tilfellum 

ganga þessir foreldrar það langt að sinna ekki einu sinni grunnþörfum barnsins. Þegar 

þessi börn koma síðan í skóla er algengt að þau sýni árásarhneigð og að þau séu óhlýðin 

(Baumrind og Thompson, 2002; Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010; 

Pellegrini og Blatchford, 2000). 

Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Blöndal (2014) gerðu langtíma rannsókn þar sem 

þær skoðuðu hvernig uppeldishættir foreldra hafa áhrif á gengi barna í skólum. 

Niðurstaðan var sú í stuttu máli að unglingar leiðandi foreldra sýndu almennt meiri 
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samskiptahæfni en aðrir unglingar. Þeir sýndu meiri samskiptahæfni en unglingar 

eftirlátra, skipandi og afskiptalausra foreldra. Þeir settu þeir sig oftar í spor annarra og 

huguðu í ríkari mæli að mismunandi sjónarmiðum aðra. Niðurstöður um velgengni í skóla 

voru þær að þeir unglingar sem töldu sig búa við leiðandi uppeldisaðferðir foreldra höfðu 

hæstu einkunn á samræmdum prófum í tíunda bekk. Þeir voru einnig líklegri en aðrir 

unglingar að hafa klárað framhaldsskóla á réttum tíma. 

Af þessu má sjá að mikilvægt er að allir hringirnir eða kerfin utan um barnið hjálpist 

að við að móta félagsþroska barnsins og veiti því viðunandi uppeldi. Ef umhverfið í innsta 

hring barnsins einkennist af skipandi uppeldi og virðingarleysi lærir barnið ekki viðunandi 

hegðun. Því er mikilvægast að þetta kerfi einkennist af virðingu og leiðandi uppeldi. Í 

mesó kerfinu fær barnið tækifæri til þess að styrkja með sér félagsfærni sína. Því er 

mikilvægt að skólinn taki vel á móti barninu og hjálpi því að öðlast þessa færni. 

Sérstakalega þar sem sum börn fá ekki nægilega gott atlæti heima við ætti skólinn að geta 

staðið við bakið á þessum börnum til þess að gefa þeim tækifæri á bjarti framtíð. Margir 

fræðimenn hafa gert rannsóknir sem tengjast og fjalla um kenningu Baumrind um uppeldi 

og hafa flest allar niðurstöður sýnt að leiðandi uppeldi sé það uppeldi sem undirbýr barnið 

best fyrir framtíðina. Í leiðandi uppeldi fá börnin bæði mikla hlýju og mikla uppörvun en til 

þeirra eru gerðar kröfur og reglur gilda. Þannig myndast ákveðið jafnvægi sem barnið þarf 

á að halda til þess að verða sjálfstætt og það lærir siðferði samfélagsins (Baumrind og 

Thompson, 2002). Því er auðvelt að draga þær ályktanir að leiðandi uppeldi frá kennurum 

myndi hafa sömu áhrif. Því er mikilvægt að skólastarfið einkennist af virðingu og 

fjölbreyttum kennsluaðferðum til þess að stuðla að heildstæðum þroska nemandans. Í 

næsta kafla verður farið yfir nokkrar hugmyndir um hvernig félagsfærni og 

samskiptakennsla hefur reynst vel annars staðar. Einnig verða skoðuð verkefni sem sett 

hafa verið af stað hér á landi og fært rök fyrir mikilvægi einhvers konar umbótum í 

menntakerfi landsins. 
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5 Úrræði sem reynst hafa vel 

Framtíðarsýn okkar er að ungt fólk á Íslandi hafi sömu möguleika til þess að 

lifa og starfa í síbreytilegum heimi og jafnaldrar þess í löndum sem við viljum 

bera okkur saman við. Til að svo megi verða þarf að veita nemendum á Íslandi 

tækifæri til menntunar í menntakerfi sem stenst samanburð við það sem best 

gerist erlendis. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014) 

Í inngangi ritgerðar var vitnað í lokaorð Hvítbókar um umbætur í menntun sem gefin var 

út árið 2014 af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Þessi málsgrein er upphaf fyrsta 

kafla bókarinnar. Það má ráða af titli bókarinnar að einhverskonar umbætur þurfa að eiga 

sér stað og lausnirnar geta verið margar. Í bókinni eru bornar saman niðurstöður árangurs 

við nágranna lönd okkar og þar kemur í ljós að umbætur verða að eiga sér stað til þess að 

við getum veitt börnunum okkar bestu menntun sem völ er á. Hvernig umbætur þurfa 

síðan að verða er efni í heila ritgerð í viðbót og ætla ég ekki að finna lausn á þeim hér. En 

þrátt fyrir það að þá hafa margar lausnir verið prófaðar og mikið er til af efni um skóla 

sem hafa tekið upp óhefðbundna kennslu. Hér fyrir neðan set ég fram nokkrar hugmyndir 

að slíkum umbótum. Simovska, Paakkari og Paakkari (2012) skrifuðu grein til þess að 

undirstrika mikilvægi umbóta til að ná markmiðum um að efla heildstæðan þroska 

nemandans í skólanum. Þau vilja að skólinn taki ábyrgð á því að unglingum sé kennt að 

taka meðvitaðar ákvarðanir og vera virkir samfélagsþegnar. Þau vilja meina að til þess að 

það takist þurfa þeir að læra ákveðin undirstöðuatriði. Þessi atriði eru meðal annars 

sjálfþekking, gagnrýnin hugsun, vera læs á fjölmiðla, geta leyst úr vandamálum, geta 

leitað sér þekkingar, trú á sjálfum sér og að geta nýtt og notað þær upplýsingar sem þeir 

hafa til að stuðla að eigin heilsu. 

Simovska o.fl. (2012) setja þessi atriði undir einn hatt og kalla þau heilsulæsi. Skólinn 

eigi að þjálfa hjá börnum þetta heilsulæsi til þess að þau geti tekið ábyrgð á sinni eigin 

heilsu og þannig mun heildstæður þroski þeirra aukast. Þau segja einnig að einstaklingur 

sem er heilsulæs sé líklegri til þess að gefa meira af sér í samfélaginu vegna þess að hann 

hafi þau verkfæri sem séu mikilvæg til að njóta velgengi í framtíðinni. Þau vilja meina að 

sú kennsla sem fer fram í skólum í dag sé ekki nógu góð því að hún byggi á þeirri hugmynd 

að börnin eigi ekki að vera virkir þátttakendur í eigin námi. Kennslan í skólunum eigi frekar 

að miða að því að nemendurnir geti við lok skólagöngu sinnar rökrætt ýmis málefni, hafi 

gagnrýna hugsun, séu með jákvæða og sterka sjálfsmynd og verði færir um að takast á við 
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komandi framtíð. Markmiðið er þá að undirbúa nemandann fyrir þær kröfur sem 

framtíðin mun gera til þeirra. Námsefnið verður því að vera nytsamlegt til þess að það sitji 

eftir hjá nemandanum. Nemandinn þarf að geta notfært sér þekkinguna í eigin lífi, sem 

dæmi má nefna að það er ekki nóg að hafa hugmynd eða þekkingu í höfðinu heldur 

verður einstaklingurinn að geta komið henni á framfæri við aðra. Þau benda á að til þess 

að kenna börnunum gagnrýna hugsun verði nemendur að hafa pláss og aðstæður til þess 

að efast um það sem þeir eru að læra (Simovska o.fl, 2012). Þessi hugmynd um umbætur í 

menntun er víða og margar áætlanir, námskeið, bækur og ýmiss önnur ráð hafa verið sett 

á legg og reynd í skólum víðsvegar í heiminum.  

5.1  CASEL 

CASEL stendur fyrir Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning og eru 

samtök sem hafa stuðlað að því að bæta félagsfærni og samskiptahæfileika barna. CASEL 

vinnur með skólastjórnendum og kennurum til að finna bestu og árangursríkustu 

aðferðirnar til þess að koma þessari fræðslu í skólastarfið. Áætlun verkefnisins er að 

félagsfærni og tilfinningakennsla verði ómissandi hluti af skólastarfinu. Markmiðið er að 

fjölskyldur, skólinn og samfélagið vinni saman til að börn nái sem mestri velgengni í skóla 

og lífinu sjálfu (CASEL, 2004, 2015a). 

Áætlanir SEL felast í að kenna börnum að þróa félags- og tilfinningalega færni og að 

vinna úr þessari færni í aðstæðum með öðrum. Nemandinn lærir á eigin tilfinningar, að 

sýna öðrum samúð, að stuðla að jákvæðum samböndum, taka skynsamlegar ákvarðanir 

og hann lærir að takast á við krefjandi aðstæður á uppbyggilegan og siðferðilegan hátt. 

Einnig lærir nemandinn að bera virðingu fyrir náunganum, þora að koma sínum skoðunum 

á framfæri, verða góður leiðtogi og að aðlaga sig að gildum og viðmiðum í því samfélagi 

sem hann býr í (Goleman, 1996). Áætlanirnar ná til leik-, grunn- og framhaldsskóla og er 

CASEL einnig í miklu samstarfi við heimilin. Rannsóknir hafa sýnt að þeir nemendur sem 

hafa fengið kennslu á vegum SEL, hafa jákvæðara viðhorf til skólans og vegnar betur í 

námi en þeir sem tóku ekki þátt. Þeir hafa meiri tilfinningafærni og eiga auðveldara með 

að setja sig í spor annarra. Minni líkur voru á andlegri vanlíðan og hegðunarvandamálum 

hjá nemendum sem tóku þátt í verkefninu (CASEL, 2015a). 

Mikilvægt er fyrir alla einstaklinga að vera virkir félagslega vegna þess að fólk lærir svo 

ótrúlega mikið á því að umgangast aðra. Að hafa stjórn á skapi sínu, róa sig niður, sýna 

tillitssemi, setja sig í spor annarra, vera hjálpsamur eru allt hæfileikar sem börn náðu 

tökum á eftir að unnið samkvæmt áætlunum SEL. Þegar börnin hafa náð tökum á þessu er 

líklegra að þeim gangi betur í skólanum, eignist vini og eigi góð innihaldsrík samskipti við 

aðra. Þau leggja síður í einelti og verða síður þolendur þess (CASEL, 2004, 2015b). 
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5.2 Siðferðislegir skólar 

Lawrence Kohlberg er þekktastur fyrir kenningar sínar um siðferðisþroska barna. Hann 

gerði námsefni fyrir börn þar sem þau áttu að læra að leysa úr klípusögum og þannig þróa 

með sér siðferðisþroska. Hann kom einnig með hugmynd að skólakerfi eða stefnu í skóla 

til þess að stuðla að jafnrétti með því að fá nemendur til að taka þátt í að búa það til. 

Þessa aðferð kallaði hann The Just Community Approach. Í þannig skólum eru reglulega 

haldnir fundir með nemendum, kennurum, starfsmönnum og skólastjóra til þess að ræða 

og taka lýðræðislegar ákvarðanir um málefni sem tengjast skólanum. Reglur og stefna 

skólans eru því ákveðnar sem endurspegla gildi skólans og samfélags hans. Þátttaka er 

kjarninn í þessari nálgun til félagslegs og siðferðilegs náms. Nemendur eru hvattir til þess 

að taka þátt í hugleiðingum um reglur og stefnu skólans og hvers vegna samfélag þeirra 

þarfnast reglna. Þannig myndast samheldni með nemendum á sama tíma og þeir þroska 

með sér siðferðis- og tilfinningaþroska (Oser, Althof og Higgins-D'Alessandro, 2008). 

5.3 Samvera 

Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir (1992) settu saman námsefni ætlað börnum, 

kennurum og foreldrum sem heitir Samvera. Markmið efnisins er að efla virðingu 

barnanna fyrir sjálfum sér og öðrum og styrkja tengsl þeirra og umhyggju hvert fyrir öðru. 

Efninu er skipt niður sérstaklega fyrir skóla og svo er til efni sem heitir Ræðum saman – 

heima sem er ætlað foreldrum og á skólinn að vinna með þeim að þessu efni. Virðing og 

umhyggja eru gildin sem höfð eru að leiðarljósi og eiga þau að efla tilfinningaþroska og 

réttlætiskennd barnanna. Gerð var rannsókn í skólum þar sem börnin fengu þessa kennslu 

og borin saman við annan hóp sem fékk ekki kennslu á þessu efni. Niðurstöður sýndu að 

börnin sem fengu tækifæri til að fjalla markvisst um samskipti sýndu meiri framfarir í 

samskiptahæfni en þau sem ekki fengu markvissa umfjöllun. Þessari framfarir voru meðal 

annars að börnin virtust ræða málin frekar en að rífast og gátu sett sig í spor hins aðilans 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir og Árný Elíasdóttir, 1992). 

5.4 Lýðræðislegar bekkjarumræður 

Eins og kom fram í kaflanum um Aðalnámskrá eru skýr viðmið um kennslu lýðræðis að 

efla mannréttindi og að búa nemendur undir þátttöku í samfélaginu. Ekki eru þó allir 

skólar með það á hreinu hvernig eigi að fara að þessu. Sigrún Aðalbjarnardóttir og Eva 

Harðardóttir (2012) gerðu rannsókn á ungmennum með spurningalistakönnunum. Í ljós 

kom að nemendur höfðu jákvæðara viðhorf til tækifæra og réttinda innflytjenda ef þeim 

fannst kennarinn hvetja sig til að taka þátt í lýðræðislegum umræðum. Í grein sem skrifuð 

var í kjölfar rannsóknarinnar kemur skýrt fram að mikilvægt sé að kenna nemendum 
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lýðræði með því að láta þá taka þátt í því. Það getur reynst erfitt og eru höfundar 

greinarinnar sammála um að lýðræðislegar umræður í bekkjarstarfi séu krefjandi 

kennsluaðferð. Sigrún Aðalbjarnardóttir og Eva Harðardóttir (2012) vitna í rannsóknir sem 

segja að vinsælasta kennsluformið í skólum séu fyrirlestrar, þjálfunaræfingar og 

endursagnir og því er minna um opnar og uppbyggjandi umræður. Þeirra markmið með 

greininni er að hvetja kennara og kennaranema að huga að lýðræðislegum umræðum og 

mikilvægi þeirra því að þegar litið er til framtíðar því að það eru börn og unglingar sem 

leggja grunn að víðsýnna og réttlátara samfélagi (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Eva 

Harðardóttir, 2012). 

5.5 Börn læra það sem fyrir þeim er haft 

Að lokum vil ég benda á mikilvægi kynjafræðslu fyrir verðandi kennara því að mér finnst 

ekki hægt að fjalla um lýðræði og jafnrétti í kennslu án þess að gera henni skil. Þegar litið 

er á hvernig börn þroskast og hvernig þau læra eru sumir fræðimenn hliðhollir 

kenningunni um mótunarhyggju. Hún byggir á því að einstaklingar fæðist sem óskrifað 

blað, þeir hafa semsagt engar fyrirfram ákveðnar hugmyndir um lífið og eru frá upphafi að 

meðtaka allar nýjar upplýsingar. Síðan er það samfélagið sem sér um það að móta þessar 

hugmyndir. Því væri hægt að segja að hægt sé að kenna öllum börnum allt. Þetta á einnig 

við hugmyndir um eigið kyn. Börn hafa ekki mótað með sér neinar hugmyndir um hvernig 

þau eiga til dæmis að klæða sig og hvaða dót þau eigi að leika með. Samfélagið mótar 

kyngervi kynjanna út frá ráðandi hugmyndum og staðalmyndum þess tíma sem barnið lifir 

í. Andstæða þessara kenningar er kenningin um eðlishyggjuna. Hún segir að eðli kynjanna 

sé meðfætt og því sé það líffræðilegt hvernig kynin líta út og hvernig þau hegða sér 

öðruvísi eftir því hvort þú fæðist sem stelpa eða strákur (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). 

Þegar börn fá fræðslu í kynjafræði eru þau líklegri til þess að geta varast þær hugmyndir 

og staðalímyndir sem eru í samfélaginu. Enn í dag eru þó ekki allir sammála um mikilvægi 

kynjafræðslu. 

Á Íslandi ríkir ákveðin þversögn þegar kemur að hugmyndum almennings um jafnrétti 

kynjanna. Samkvæmt Þorgerði Einarsdóttur og Ingólfi Ásgeiri Jóhannessyni (2011) telja 

íslendingar að ekki sé þörf á kynjafræðslu þar sem hér á landi ríki svo mikið jafnrétti, 

sérstaklega borið saman við önnur lönd og því sé ekkert mikilvægt að ræða kynjafræðslu í 

skólunum frekar. Staðreyndin er samt sú að þetta viðhorf gerir það að verkum að jafnrétti 

kynjanna mun ekki nást nema með því að gera sér grein fyrir misréttinum sem á sér stað 

(Þorgerður Einarsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2011). Þess vegna þurfa 

breytingar á skólakerfinu að eiga sér stað til þess að stelpur og strákar fái fræðslu og 
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þekkingu til þess að koma í veg fyrir að þau falli inní samfélagslega mótaða orðræðu um 

kynjahlutverk sín. Í íslenskum lögum segir að: 

Á öllum skólastigum skal veita fræðslu um jafnréttismál, m.a. með því að 

leggja áherslu á að búa bæði kynin jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu, 

fjölskyldulífi og atvinnulífi. Í náms- og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skal 

leitast við að kynna bæði piltum og stúlkum störf sem hingað til hefur verið 

litið á sem hefðbundin karla - eða kvennastörf. (Lög um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla nr. 96/2000) 

Til þess að kennarar geti fylgt þessum lögum eftir verða þeir að fá kennslu í kynjafræðum. 

Að mati Þórdísar Þórðardóttur(2005) fá kennaranemar ekki nægilega fræðslu til þess að 

geta undirbúið börnin undir þá fordóma og orðræðu sem þau munu heyra þegar þau 

verða virk í samfélaginu. Þess vegna þarf að setja kynjafræðslu sem skyldu í kennaranám 

(Þórdís Þórðardóttir, 2005). Þörfin fyrir kynjajafnréttisfræðslu er mikil. Bent hefur verið á 

að skólakerfið, þar með taldar þær stofnanir sem mennta kennara, hafi ekki sinnt 

kynjajafnréttisfræðslu nógu vel. Rannsóknum í kynjafræði hefur farið verulega fram en 

kynjafræðsluátök hafa verið í höndum einstaklinga en ekki opinberra stofnanna. Það er 

því gjá þarna á milli. Þá er bent á að ef árangur eigi að nást í kynjajafnréttisfræðslu þurfi 

stofnanir skólamála að axla ábyrgð (Þorgerður Einarsdóttir og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2011). 

Hér að ofan hefur verið farið yfir nokkrar hugmyndir um umbætur í skólum. 

Markmiðið er að sýna fram á að það sé ekki til nein ein rétt lausn á því hvernig við 

stuðlum að heildstæðum þroska nemandans í skólakerfinu. Tilgangurinn er því að sýna að 

það séu til leiðir og að einhverjar breytingar þurfi að eiga sér stað. Eins og sjá má hafa 

fræðimenn hérlendis lagt mjög góðan grunn og sýnt fram á mikilvægi umbóta í menntun. 

Rauði þráðurinn hjá fræðimönnum er sá að nemandinn verður að fá að segja sína skoðun 

og vera virkur þátttakandi í umræðum í kennslu til þess að efnið sitji eftir hjá 

nemandanum. Nemendur þurfa að tileinka sér gagnrýna hugsun til þess að geta metið allt 

það áreiti sem þau verða fyrir í umhverfi sínu og meðal annars frá fjöl- og netmiðlum. 

Námsefnið Samvera er mjög gott framtak og mætti að mínu mati vera skyldu lesefni í 

öllum grunnskólum landsins. Í lokaorðum þessara rannsóknarritgerðar er fjallað um 

heildarsýnina á efninu og hvað þurfi að gerast þegar kemur að umbótum í menntakerfinu. 
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6 Lokaorð 

Markmið þessa lokaverkefnis er að varpa ljósi á hvort skólinn sé í raun og veru að sinna 

skyldu sinni. Þær spurningar sem settar voru fram í kjölfarið voru: Mætir skólakerfið 

þörfum nemenda og samfélags ef heildstæður þroski nemandans er í raun og veru 

tilgangur menntunar? Fylgir skólakerfið tilmælum Aðalnámskrár sem segir að menntun 

eigi að undibúa nemendur undir virka þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi? Gæti lausnin verið 

fólgin í aukinni þátttöku skólans þegar kemur að uppeldi barnanna okkar? 

Eins og Guðmundur Finnbogason (1994) sagði svo vel að þá ætti menntun að vera 

metin út frá því hversu hæfur einstaklingurinn er til þess að lifa og starfa í samfélagi með 

öðrum. Það er gert með því að mennta nemendur á öllum sviðum lífsins. Sú þekking sem 

börn læra í kennslubókum er mjög mikilvæg og er tilgangur minn með þessum skrifum 

ekki að gera lítið úr vægi hennar í kennslu eða að gefa í skyn að börn þurfi að læra minna í 

bóklegum fögum. Það sem ég vil meina er að til þess að hver og einn einstaklingur fái jöfn 

tækifæri í lífinu að þá þarf skólinn að taka á sig ákveðið uppeldi á börnum. Sem betur fer 

fá flest börn leiðandi uppeldi sem einkennist af virðingu og læra þau börn félagsfærni af 

foreldrum sínum og systkinum og blómstra því á sínu eigin heimili. Sannleikurinn er samt 

sá að mörg börn fá ekki sömu tækifæri í lífinu, til dæmis til aðstæðna sem rekja má til 

lágrar félags- og efnahagslegs stöðu foreldra sinna. Börn sem koma frá þannig heimilum 

eru mun líklegri til þess að vegna verr en öðrum og fá úrræði eru þá í boði. 

 Mín lausn snýst því um að hindra brottfall úr skólanum, auka vellíðan nemenda í 

honum og að nemendur séu undirbúnir fyrir komandi framtíð eftir skólagöngu sína. Það 

er gert með því að auka uppeldishlutverk skólans og láta hann taka undir með ábyrgðinni 

á börnunum. Það er mjög mikilvægt að byrja snemma á því að innleiða fræðslu um 

lýðræði, jafnrétti og þjálfun í félagsfærni því að tengslin sem börn mynda á fyrstu árunum 

skipta mjög miklu máli þegar kemur að öryggi í samskiptum við aðra í framtíðinni. Því ætti 

þessi þjálfun heima á öllum stigum skólagöngunnar. Eins og fram kom í rannsókn Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur og Kristjönu Blöndal (2014) skipta uppeldishættir foreldra miklu máli 

þegar kemur að velgengni barna í skólanum. Til þess að öll börn geti átt jafna möguleika 

þarf skólinn því að fylgja betur orðum Aðalnámskrár og mennta börn til þess að geta tekið 

þátt í lýðræðislegu þjóðfélagi. Til þess að geta tekið þátt þurfa börnin að hafa rödd, geta 

beitt henni og haft skoðun fyrir því hvað þau eru að segja. Þar kemur félagsfærnin inn, 

eins og fram hefur komið er hún mikilvægur þáttur í þroska barns til þess að geta átt í 

jákvæðum samskiptum við aðra. Það að búa yfir félagsfærni er nauðsynlegt til þess að 



 

36 

geta lifað og starfað með öðrum. Góð félagsfærni opnar marga leiðir fyrir barnið bæði 

félagslega og upp á atvinnumöguleika þess seinna meir. Leiðandi uppeldi auðveldar 

barninu að komast í gegnum þau félagslegu verkefni sem það þarf að glíma við á 

lífsleiðinni og hjálpar barninu að öðlast góða og sterka sjálfsmynd. Þá þarf kennslustofan 

að einkennast af lýðræði og eins og kom fram í grein Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Evu 

Harðardóttur (2012) höfðu nemendur jákvæðara viðhorf til tækifæra og réttinda 

innflytjenda ef þeim fannst kennarinn hvetja sig til að taka þátt í lýðræðislegum 

umræðum. Áætlanirnar sem settar hafa verið á legg hér heima og erlendis eru dæmi um 

það að vitundavakning á þessu málefni hefur átt sér stað. Þar mætti nefna til dæmis 

Casel, Samvera og The Just Community Approach. Fræðimenn eru sammála því að 

umhverfi barnsins hafi mótandi áhrif á þau og því þurfum við að veita þeim bestu 

mögulegu aðstæður til þess að þá geti náð þessum heildstæða þroska og blómstrað í 

lýðræðislegu þjóðfélagi. Vandamálið sem nú þarf að yfirstíga er að innleiða þessar 

áætlanir eða einhverja sambærilega í alla skóla, alls staðar í heiminum. Margir skólar hafa 

ekki fjármagn í að hrinda áætlunum af þessu tagi í framkvæmd og mörg lönd sjá ekki 

tilganginn í því. Það er því mikilvægt að yfirvöld átti sig á vandamálinu og innleiði kennslu í 

tilfinninga- og félagsþroska í námskrár barna á öllum skólastigum. Ef þetta tækist væri 

möguleiki með komandi kynslóðum, að samfélög alls staðar í heiminum yrðu upplýstari 

um áhrif menntunar á mikilvægi góðra samskipta og gagnkvæmrar virðingar. 

Ef við tökum dæmi um tvö börn sem fara í sama skólann og lesa sama námsefni, 

annað barnið á foreldra sem veita því gott leiðandi uppeldi en hitt barnið á foreldra sem 

ýta ekki undir sköpunargleði barnsins og eru afskiptalaus. Þessi börn munu vaxa úr grasi 

með mjög ólíkum hætti. Ég tel að hugmynd Comeniusar um að kenna börnum að nota 

sína eigin þekkingu, verða sitt besta sjálf og kenna því að lifa og blómstra í samfélaginu, sé 

besta leiðin. Það er mikilvægt að börn fái bæði formlegt og óformlegt nám innan veggja 

skólans. Comenius þorði að rísa gegn þeim hugmyndum sem voru fastar í sessi. Það 

þurfum við líka að gera fyrir skólakerfið okkar í dag. Skólakerfið er ekki fullkomið og því er 

alltaf hægt að gera betur. Einnig bendi ég á að til þess að hægt sé að framfylgja ósk 

Aðalnámskrár um menntun til þátttöku í lýðræðis að þá kemur Ólafur Páll (2010) með 

mikilvæga ábendingu. Hann lýsir vel hvernig háskólamenntað fólk sem hefur lokið allri 

formlegri menntun sem völ er á setur samt ekki lýðræði Íslands í fyrsta sæti í aðdraganda 

hrunsins. Það mætti segja að þessu fólki vantaði siðferði og sé blint á þarfir samfélagsins. 

Því er það augljóst að skólarnir þurfa að veita börnunum bæði fræðilega þekkingu en 

einnig uppeldi sem felst í að fræða þau um siðferði, jafnrétti og umhyggju fyrir öðrum. 
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Minn draumur er sá að öll börn alls staðar í heiminum öðlist sjálfstraust, beri virðingu 

fyrir hvort öðru, séu spennt að takast á við lífið eftir skólagöngu og geti blómstrað í 

samskiptum við annað fólk. Stétt og fjárhagsaðstæður foreldra ættu ekki að skipta máli 

þegar kemur að börnum samfélagsins okkar og skólinn ætti ekki að þurfa að keppast um 

fjármagn til þess að geta starfað. Til þess að menntakerfið okkar geti blómstrað þarf 

ákveðin vitundarvakning að eiga sér stað í samfélaginu. Við eignumst börn, elskum þau og 

virðum og sendum þau í skólann allan daginn. Til þess að skólinn geti tekið undir með 

uppeldi foreldrana þarf að setja meira fjármagn í skólanna, auka kennslu í jafnrétti og 

kynjafræði fyrir kennaranema. Þessi ritgerð er því skrifuð sem vitundarvakning á hlutum 

sem svo margir taka sem sjálfsögðum hlut en fáir reyna í raun og veru að stuðla að 

breytingum á. Ég vona að lesandinn finni þörf hjá sér til þess að velta þessu betur fyrir sér 

og byrji að sýna menntun, skólakerfinu og námi þá virðingu sem það á skilið. 

Að lokum vil ég enda þessa ritgerð mína á því að minnast orða Páls Skúlasonar heitins, 

úr bók hans Háskólapælingar: „Megi íslensk þjóð bera gæfu til þess að standa saman um 

að byggja upp þá menntabraut sem börnin hennar þarfnast til að þroskast sem 

sjálfstæðar, hugsandi verur og mynda eina sterka, íslenska þjóðarheild í framtíðinni.“ (Páll 

Skúlason, 2014, bls. 243). 
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