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Formáli 
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kennslufræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Markmið 

rannsóknarinnar var meðal annars að kanna viðhorf kennara og stjórnenda 

til lýðræðis í skólastarfi og að hvaða leyti skólastarfið væri lýðræðislegt. 

Jafnframt var rætt við nemendur um hugmyndir þeirra og reynslu af lýðræði 

í skólastarfi. Efnið valdi ég vegna brennandi áhuga á þeirri hugmyndafræði 

sem lýtur að lýðræði í skólastarfi og því hvernig grunnskólinn geti sem best 

komið til móts við ákvæði um lýðræði sem grunnskólalög og Aðalnámskrá 

kveða á um.  

Rannsóknin var framkvæmd á vormisseri 2015 og var leiðbeinandi minn 

Lilja M. Jónsdóttir, lektor við Kennaradeild Háskóla Íslands. Lilju kann ég 

bestu þakkir fyrir faglega og einstaka leiðsögn, hvatningu og ómælda þolin-

mæði. Ólafur Páll Jónsson, sérfræðingur með ritgerðinni, á einnig bestu 

þakkir skildar.  

Ég vil einnig þakka Gunnari Jarli, manninum mínum, fyrir að vera alltaf 

styðjandi og jákvæður. Staðföst trú hans á mér í gegnum þetta ferli hefur 

skipt mig miklu máli. Drengirnir mínir þeir Helgi, Hinrik, Egill og Jón 

Kormákur Jarl fá einnig bestu þakkir fyrir þolinmæði sína og tillitsemi. Þá vil 

ég þakka tengdaforeldrum mínum, þeim Ernu og Jóni fyrir endalausa 

elskusemi og að vera ávallt reiðubúin að passa annarra manna börn.  

Að síðustu þakka ég þeim skólastjórnendum, kennurum og nemendum 

sem tóku þátt í rannsókninni kærlega fyrir þeirra hlut og að vera reiðubúin 

að deila skoðunum sínum og reynslu. Jákvætt viðmót þeirra og það traust 

sem þau sýndu mér er ómetanlegt og án þeirra hefði þessi rannsókn ekki 

orðið til.  
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Ágrip 

„Ætli það sé ekki þess virði að við fáum aðeins að ráða hvað 

við lærum“ 

Birtingarmynd lýðræðis í tveimur grunnskólum á Íslandi 

 

Eitt meginhlutverk grunnskólans er að búa nemendur undir virka þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi og í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er ákvæði um að 

kenna eigi nemendum til lýðræðis í lýðræði. Segja má að ekki hafi verið 

miklar umræður um hver birtingarmynd þessa ákvæðis Aðalnámskrárinnar 

geti verið og því óljóst hver skilningur stjórnenda, kennara og nemenda er á 

lýðræði í skólastarfi. Markmið rannsóknarinnar var meðal annars að kanna 

viðhorf kennara og stjórnenda til lýðræðis í skólastarfi og að hvaða leyti 

skólastarfið væri lýðræðislegt. Jafnframt var rætt við nemendur um 

hugmyndir þeirra og reynslu af lýðræði í skólastarfi. Rannsóknin var fram-

kvæmd á vormisseri 2015 og voru tveir stjórnendur, fimm kennarar og alls 

13 nemendur í tveimur grunnskólum fengnir til þátttöku. Báðir skólarnir 

leggja áherslu á lýðræði í skólastarfi samkvæmt heimasíðum þeirra. 

Rannsóknaraðferðin var eigindleg og fór gagnasöfnun meðal annars fram 

með einstaklingsviðtölum, viðtölum við rýnihópa og vettvangsathugunum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós jákvæð viðhorf kennara og stjór-

nenda til lýðræðis í skólastarfi. Þeir líta svo á að skólarnir geti gert betur í að 

efla lýðræðislega starfshætti og telja að nemendur ættu að geta tekið þátt í 

fleiri ákvörðunum sem meðal annars tengjast námi þeirra. Svo virðist sem 

skilningur kennara á lýðræðislegu skólastarfi snúist að hluta um að 

nemendur geri það sem þeim sýnist í skólanum. Fram kom að fagleg um-

ræða um lýðræðislega starfshætti meðal kennara í skólunum er hvorki al-

geng né markviss. Niðurstöður sýna að nemendur vilja hafa áhrif á nám og 

skólastarf og finnst skipta máli að hlustað sé á skoðanir þeirra og þeim fylgt 

eftir. Niðurstöður benda til nokkurs ósamræmis milli orða kennara og stjór-

nenda og þess sem kom fram í vettvangsathugunum. Draga má meðal 

annars þá lærdóma af niðurstöðum að styrkja þurfi fagþekkingu kennara á 

því hvað geti falist í lýðræðislegu skólastarfi vegna þess að kennarar gegna 

lykilhlutverki í að framfylgja markmiðum og hæfniviðmiðum Aðalnámskrár.  
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Abstract 

“We would probably benefit from having a say in what we 
learn” 

The Manifestations of Democracy in Two Icelandic  
Basic Schools 

 

One of the main goals of the basic school (the compulsary school) is to 

prepare students for active participation in democratic society. There is an 

article in the national curriculum (2011) which states that democracy 

should be taught democratically. It can be claimed that discussions with 

regard to the implementation of the national curriculum’s article are 

lacking, and as a result, a proper understanding of school democracy 

remains unclear to school administrators, teachers and students. The aim of 

the study, among other things, was to scrutinise the views of teachers and 

administrators regarding democratic schooling and examine the extent to 

which teaching methods can be considered democratic. Moreover, students 

were interviewed about their views and experience concerning democratic 

schooling. The research was conducted in spring 2015 and two ad-

ministrators, five teachers and a total of 13 students in two basic schools 

were asked to participate. Both schools place emphasis on democratic 

schooling, according to their websites. The study was based on qualitative 

research methodologies and data were gathered through individual intervi-

ews, focus-group interviews and field studies. The findings of the research 

indicate that teachers and students are positive in regard to democratic 

schooling. They believe that much can be done in order to bolster demo-

cratic school work and that students should be able to participate in 

decision-making processes with respect to for example their own studies. It 

seems that teachers’ understanding of democratic schooling is neither 

common nor consistent. The findings show that students want to have 

greater impact on studies and school work and they believe it is important 

that their opinions are heard and appreciated. Furthermore, the findings 

suggest some discrepancies between the claims of teachers and ad-

ministrators and the data extracted from field studies. Among the 

inferences that can be drawn from the findings is that there is a need to 

bolster teachers’ professional knowledge concerning the implications of 

democratic schooling, given the fact that teachers play a central role in 

effecting the goals and learning outcomes of the national curriculum.  
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1 Inngangur 

Lýðræði í skólastarfi hefur verið áberandi í opinberri menntastefnu um langt 

skeið. Í Lögum um grunnskóla og Aðalnámskrá grunnskóla hefur verið lögð 

rík áhersla á hugtakið frá því um miðjan áttunda áratuginn með það að 

markmiði að allt skólastarf taki mið af lýðræðislegum vinnubrögðum.  

Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er lýðræði einn grunnþátta 

menntunar  og rík áhersla er á að lýðræðismenntun nemenda sé fólgin í því 

að þeir læri til lýðræðis um lýðræði í lýðræði. Kennarar og skólastjórar vekja 

þó stundum máls á því að þær kröfur séu óraunhæfar og hingað til hafi 

enginn séð sér fært að hrinda þeim til fullnustu í  framkvæmd. Í því 

sambandi má velta fyrir sér hvaða þýðingu lýðræði í skólastarfi hafi og með 

hvaða hætti lýðræði eigi að birtast í skólunum og hvar möguleikarnir liggi.  

Með löggildingu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna hér á landi í fe-

brúar 2013 má segja að stórt skref hafi verið stigið í þá átt að tryggja og 

vernda réttindi allra barna. Með honum er nám og líðan nemenda sett ofar 

öllu og kappkostað að skólaganga nemenda verði sem farsælust. En svo má 

ræða hvernig gangi að mæta þessum kröfum og framfylgja lögum í grunn-

skólum landsins og hvort það sé yfirhöfðuð raunhæft.  

Færa má rök fyrir því að lýðræðislegt skólastarf sé grundvallarforsenda 

þess að tryggja þennan rétt barna til að vaxa og dafna og að nemendur fái 

sannarlega að hafa áhrif á leik og starf í skólanum. Þess vegna væri vel við 

hæfi að skoða og leita eftir því hvernig lýðræði birtist í skólanum. Í þessu 

sambandi gæti til dæmis verið forvitnilegt að kanna viðhorf stjórnenda og 

kennara gagnvart lýðræði í skólastarfi og að hvaða leyti skólastarfið er 

lýðræðislegt. Einnig gæti verið áhugavert að kanna hver upplifun og 

skilningur nemenda sé á lýðræði í skólastarfi. Í rannsókn þeirri sem hér 

verður gerð grein fyrir eru þetta einmitt atriði sem verða til athugunar. Það 

er von mín að niðurstöður úr henni geti nýst til að þróa enn frekar skólastarf 

í anda lýðræðis.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Það var ekki fyrr en ég hafði kennt í nokkur ár að ég fór að velta skipulagi 

skólastarfs fyrir mér að einhverju marki. Ég hafði hreinlega ekki haft tíma til 

að hugsa um það eða öllu heldur, ekki náð utan um það til viðbótar við að 

„halda mér á floti“ í kennslunni.  En með tímanum áttaði ég mig á hve mikil-
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vægar sumar ákvarðanir eru fyrir nemendur, fyrir nám og líðan þeirra, þó 

svo þær virki sjálfsagðar og oft lítilvægar. Sem dæmi má nefna ákvarðanir 

um einstaka námsbækur, verkefni, vinnulag, námsmat, kennsluaðferðir eða 

sætaskipan. Ég leyfi mér að segja að á stundum séu þess háttar ákvarðanir 

„teknar á hlaupum“ og hagsmunir nemenda gleymist en einmitt í þessum 

þætti kennarastarfsins sem snýr að skipulagi náms og með því að hlusta 

eftir sjónarmiðum nemenda felast afar dýrmæt tækifæri til að efla 

nemendur, virkja og auka ábyrgðartilfinningu þeirra gagnvart eigin námi og 

með því efla skilning þeirra á lýðræði og lýðræðislegum vinnubrögðum.   

Ég hef starfað í tveimur skólum. Þetta eru gamalgrónir skólar í Reykjavík 

og stór hluti kennara gamalgróinn. Í gamansömum tóni er oft talað um að 

þetta fólk sé orðið hluti af húsgögnunum, jafnvel fast í veggjunum og hafi 

þannig ómeðvitað og óbeint áhrif á skipulag skólans; það er að hlutirnir hafi 

alltaf verið gerðir á tiltekna vegu og að það hafi gefist vel. Þegar þannig 

háttar til er hefðin ein látin réttlæta skipulagið. 

Viðhorf stjórnenda og kennara til skólastarfsins er talinn vera stærsti 

áhrifaþátturinn þegar kemur að því að skipuleggja nám og starfsumhverfi 

nemenda (Monsen og Frederickson, 2004). Ég lít svo á að fagþekking stjór-

nenda og kennara hljóti að vera forsenda þess að búa nemendum 

námsumhverfi sem hæfir þeim og eigi að tryggja að nemendur fái 

lýðræðismenntun í gegnum leik og starf á vegum skólans. Þar sem 

fagþekking stjórnenda og kennara hefur slíkt vægi er útilokað að mikilvægar 

ákvarðanir um skipulag og áherslur í skólastarfi séu rökstuddar út frá 

hefðum þó vissulega geti hefð skapast í kringum fagleg sjónarmið en þá eru 

það þau sem réttlæta starfið en ekki hefðin.  
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1.2 Rannsóknarspurning og markmið 

Ofangreindar vangaveltur eru megin ástæðurnar fyrir vali mínu á viðfangs-

efni. Ég vil í raun kanna hvort skólastjórnendur  og kennarar hafi sjónarmið 

og þarfir nemenda í forgrunni, hvort nemendur fái raunveruleg tækifæri til 

að læra til lýðræðis um lýðræði í lýðræði og hvernig grunnskólinn tekst á við 

það verkefni. Þá langar mig að komast að því hvers vegna það er ekki gert, 

ef svo reynist vera. Að mínu viti er þetta tilraun til að skyggnast inn í 

kjarnann. Mig langar að skoða stoðirnar sem skólastarfið byggir á. 

Rannsóknarspurning mín byggir á þessum vangaveltum en hún er: 

 

Hvernig birtist lýðræði í grunnskólastarfi? 

 

Henni verður fylgt með eftirfarandi undirspurningum: 

 Hver eru viðhorf og hugmyndir stjórnenda, kennara og nemenda til 
lýðræðis í  skólastarfi 

  Hvernig birtist lýðræðið í daglegu starfi skólans? 

 Hvaða leiðir fara kennarar til að stuðla að lýðræði í skólastarfi? 

 Hvað  myndu nemendur vilja fá að hafa áhrif á í skólanum? 

 

Það má segja að rannsóknin miði annars vegar að því að öðlast þekkingu 

á viðhorfum stjórnenda og kennara til lýðræðislegs skólastarfs og hver 

birtingarmynd lýðræðislegs skólastarfs getur verið og hins vegar að hlusta 

eftir því hvaða hugmyndir og reynslu nemendur hafa af lýðræði í skólastarfi 

og hvað þeir myndu helst kjósa að hafa áhrif á í skólanum. Það er því óhætt 

að fullyrða að viðfangsefni rannsóknarinnar hafi ótvírætt gildi. Stigvaxandi 

kröfur um þekkingu, færni og hæfni fagfólks í grunnskólum landsins kalla 

jafnframt eftir umræðu um það hvaða þýðingu það hefur að í grunn-

skólanum eigi að búa nemendur undir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi og með 

hvaða hætti það sé gert. Vert er að skoða hvort í skólanum sé fjallað með 

markvissum hætti um lýðræði og hvort starfshættir skólans séu 

lýðræðislegir. Velta má fyrir sér hvort hlustað sé eftir röddum nemenda í 

skólanum og hvar þær fái hljómgrunn.  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Hér í inngangi hefur val á viðfangsefni, 

rannsóknarspurning og markmið með rannsókninni verið kynnt. Í öðrum 
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kafla verður gerð grein fyrir opinberum reglugerðum sem grunnskólanum er 

gert að starfa samkvæmt. Samhliða þeirri umfjöllun fléttast inn söguleg 

umfjöllun um íslenska menntastefnu. Í þriðja kafla er fjallað um kenningar 

og hugtök sem lýðræði í skólastarfi byggir á. Þá er einnig fjallað um 

rannsóknir sem snúa að viðhorfum og starfsháttum grunnskóla út frá 

ýmsum sjónarhornum. Aðferðafræði er gerð skil í fjórða kafla. Greint er frá 

rannsóknarsniði, framkvæmd og markmiðum rannsóknar, gagnasöfnun og 

úrvinnslu ásamt siðferðilegum þáttum rannsóknarinnar og mögulegum 

takmörkunum. Jafnfram er greint frá þátttakendum. Fimmti kaflinn eru 

niðurstöður byggðar á viðtölum við nemendur, kennara og stjórnendur og 

því sem fram kom þegar fylgst var með í kennslustundum. Í kafla sex eru 

umræður um niðurstöður með hliðsjón af fræðilegum bakgrunni og fyrri 

rannsóknum sem hafa verið gerðar á starfsháttum grunnskóla og lúta að 

lýðræðislegu skólastarfi. Að lokum verður fjallað um þann lærdóm sem 

draga má af rannsókninni. 
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2 Opinbert baksvið og lýðræðislegt skólastarf 

Í  nýrri Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 og í Lögum um grunnskóla 

frá 2008 er kveðið á um að allir nemendur eigi rétt á að stunda nám í al-

mennum grunnskóla án aðgreiningar. Hér er átt við grunnskóla í 

heimabyggð eða nærumhverfi nemanda og að námslegar og félagslegar 

þarfir skuli settar í  forgrunn. Segja má að megininntak hugtaksins sé fullgild 

þátttaka allra nemenda í námslegu og félagslegu samhengi sem  fela meðal 

annars í sér samveru, samvinnu og samskipti. Lögð er áhersla á raunveruleg 

samskipti milli nemenda, að nemendur vinni saman í stað þess að þeir vinni 

hver út af fyrir sig (Ferguson, 2008; Strömstad, 2003). Það er því ljóst að 

þegar lýðræði í skólum er skoðað verður ekki hjá því komist að fjalla um 

skóla án aðgreiningar og með hvaða hætti sú hugmyndafræði fellur að 

hugmyndum um lýðræði í skólastarfinu.  

Í köflunum hér á eftir verður fjallað um íslenska menntastefnu og þær 

alþjóðlegu samþykktir sem leggja grunn að henni. Þá verður fjallað um hlut-

verk og skyldur grunnskólans eins og þær birtast í opinberum reglugerðum 

og eiga að tryggja að starfshættir grunnskólans séu í samræmi við lög og 

reglugerðir.  

2.1 Menntun, lýðræði og  íslensk menntastefna  

Guðmundur Finnbogason fjallar um markmið menntunar í riti sínu 

Lýðmenntun: „...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“ (Guðmundur 

Finnbogason, 1994, bls. 33). Hugtakið menntun skilgreinir Guðmundur svo á 

eftirfarandi hátt:  

Menntunin getur ekki verið fólgin í einhliða æfingu vissra 

krafta, hún verður að efla manneðlið í heild sinni, hún verður 

að koma á samræmi milli allra líkams- og sálarafla mannsins, 

æfa kraftana þannig að þeir vinni saman í réttum hlutföllum, 

þ.e. þannig, að þeir geti afkastað sem mestu og eflist þó jafn-

framt allir og styrkist og verði þannig færari og færari um að 

afkasta meiru (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 32).  
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Í 29. grein Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1992 sem sett 
er fram í fimm liðum er fyrst af öllu tilgreint að menntun skuli snúast um 
þroska persónuleikans og leggja eigi rækt við andlega og líkamlega hæfi-
leika. John Dewey (2000) segir í bók sinni Reynsla og menntun að til þess að 
fræðsla í skólum geti leitt til menntunar fyrir nemandann og samfélagið sé 
grundvallaratriði að hún byggi á reynslu sem verður ávallt að vera raunveru-
leg reynsla nemandans. Hann segir jafnframt: „Menntakerfið verður að 
færast í aðra hvora áttina, annaðhvort aftur á bak til vitsmunalegra og sið-
ferðilegra viðmiða forvísindalegs tíma eða fram á við til síaukinnar notkunar 
vísindalegrar aðferðar til að þróa mögueika reynslu sem er að þroskast og 
víkka sjóndeildarhringinn“ (bls. 99). Þá svarar Dewey þeirri grundvallar-
spurningu um það hvað menntun í raun sé á eftirfarandi hátt:  

Ég vil þó ekki ljúka máli mínu án þess að láta í ljós 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 (bls. 

100).  

Þetta er líklega kjarni málsins, að fyrst og fremst þurfi nám og skólastarf 

að vera vel ígrundað, rökstutt og hafa tengingu við reynslu einstaklinganna 

eins og kostur er. Í tengslum við þetta má velta því fyrir sér hvort sameigin-

legur skilningur búi að baki þess hvers vegna menntastefna okkar er 

samofin hugtakinu um lýðræðislegt skólastarf.  

Í megindráttum er íslensk menntastefna byggð á íslenskri menningu en 

jafnframt á alþjóðlegum samþykktum um almenn mannréttindi. En hvað 

felst í orðinu menntastefna og að hvaða marki getum við sagt að skólakerfið 

vinni samkvæmt íslenskri menntastefnu? Ólafur Páll Jónsson (2014) gagn-

rýnir í grein sinni Lýðræðisleg menntastefna: Sögulegt ágrip og 

heimspekileg greining að í kjölfar þeirra breytinga sem urðu á opinberri 

stefnu í skólamálum undir lok síðustu aldar hafi ekki verið gerður greina-

munur á því hvað felist í menntastefnu annars vegar og fræðslu eða skóla-

stefnu hins vegar. Ólafur vitnar í Dewey (2000) sem skilgreinir mennta-

stefnu á eftirfarandi vegu: 

Menntunarheimspeki verður, eins og hverja aðra fræði-

kenningu, að setja fram í orðum, í táknum. En að svo miklu 

leyti sem hún er meira en orðin ein er hún áætlun um fram-

kvæmd skólastarfs. Eins og hverja aðra áætlun verur að semja 

hana með tilliti til þess sem á að gera og hvernig á að gera það 

(Dewey, 2000,bls, 38). 
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Ólafur áréttar líkt og Dewey að forsenda þess að setja fram nothæfa 
menntastefnu sé að greina hvað menntun sé og til hvers hún sé. Aukin 
heldur verði að setja fram skýra áætlun um framkvæmd hennar. En 
menntastefnan þarf einnig að vera í samhengi við almennar reglur og 
áherslur samfélagsins þ.e. hvers konar menntastefna er vænleg til árangurs, 
bæði í samfélagi skólans en einnig í því almenna samfélagi sem skólinn er 
aðeins brot af. Því öðrum þræði er menntastefna einskonar sáttmáli milli 
skólans og samfélagsins um það hvernig skólum sé ætlað að mennta 
borgaranna (Ólafur Páll Jónsson, 2014). 

Íslensk stjórnvöld hafa unnið að breytingum á inntaki og orðalagi laga og 
reglugerða um menntamál til samræmis við alþjóðlegar skuldbindingar 
landsins. Fyrstu málsgreinar í 2. grein Laga um grunnskóla frá árinu 2008 
hljóða svo:  

Hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að 

alhliða þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóð-

félagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu 

mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð ís-

lenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, 

umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal grunn-

skóli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi 

við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, vel-

ferð og menntun hvers og eins (Lög um grunnskóla, 2/2008). 

Lög um grunnskóla frá árinu 1974 eru afdráttarlaus þegar kemur að því 

að útskýra hlutverk skólans. Í skólanum ber að búa nemendur undir þátt-

töku í lýðræðisþjóðfélagi og tryggja þar vettvang sem kemur til móts við 

þarfir og eðli nemenda. Þá ættu starfshættir að stuðla að alhliða þroska, 

heilbrigði og menntun hvers og eins. Ennfremur segir: 

Grunnskólinn skal veita nemendum tækifæri til að afla sér 

þekkingar og leikni og temja sér vinnubrögð, sem stuðli að 

stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið skal því 

leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni 

þeirra til samstarfs við aðra (Lög um grunnskóla, 63/1974). 

Hugmyndir um að skólinn hefði það hlutverk að skila nemendum undir-

búnum út í hið lýðræðislega samfélag höfðu þá verið í umræðunni undan-

gengin ár og í stefnumótun varðandi almenningsskóla á Íslandi mestan hluta 

20. aldarinnar en með grunnskólalögunum 1974 var lýðræði fyrst nefnt 

berum orðum og sem hluti af markmiðum skólastarfs (Ólafur Páll Jónsson, 

2014).  
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Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti kom út tveimur árum síðar og 

tók að mestu leyti gildi haustið 1976. Hún hafði það hlutverk að vera fyrst 

og fremst leiðbeinandi um starfshætti í grunnskólanum en þó var áréttað að 

inntak hennar gæti haft áhrif á starf framhaldsskólans og auk þess á 

skipulag kennaramenntunar. Segja má að með Lögum um grunnskóla 1974 

og svo Aðalnámskrá grunnskóla 1976 hafi verið tekið risaskref í þá átt að 

snúa áherslum í íslensku skólastarfi. Aðalnámskráin frá árinu 1976 var í senn 

leiðbeinandi rit um breytta starfshætti á öllum sviðum skólastarfs og 

upplýsandi lestur um almennan þroska nemandans, reynslu hans og virkni í 

skólastarfinu. Jafnframt birtist gagnrýni á hinn hefðbundna skóla og m.a 

tiltekið að gamalkunnar aðferðir, líkt og að leggja samskonar verkefni fyrir 

heilan bekk burt séð frá þroska og áhuga einstaklinganna innan hans, væru 

ekki í takt við hina nýju menntastefnu þar sem grunnskólanum sé skylt að 

taka tillit til þroska og þarfa allra nemenda. Þá er það rætt að viðhorf 

margra sé að hlutverk kennarans felist fyrst og fremst í því að miðla 

þekkingu úr kennslubókunum og hafa umsjón og eftirlit með heimavinnu 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1976 - almennur hluti). Námskráin kynnti teymis-

kennslu og samkennslu og lagði ríka áherslu á að ekki ætti að skipta 

nemendum í bekki eftir námsgetu eða námsárangri því það viðhaldi og geti 

aukið þroskamun nemenda. Fyrst og fremst er þó talað um að kennsluað-

ferðir þurfi að vera viðeigandi og í samræmi við þarfir hópsins:  

Margt bendir til að það sé ekki bekkjarskipanin sjálf sem mestu 

ræður um árangur kennslu, heldur kennsluaðferðin. Þegar 

raðað er í bekki eða námshópa af handahófi þurfa kennsluað-

ferðirnar að vera í samræmi við samsetningu hópsins og eðli 

verkefna eigi allir að geta notið kennslunnar sæmilega (Aðal-

námskrá grunnskóla, almennur hluti, bls. 34, feitletur í 

heimild). 

Svo segir í næstu efnisgrein:  

Þótt breytt sé um bekkjarskipan, t.d. horfið frá röðun eftir 

kunnáttu og tekin upp röðun án tillits til námsgetu eða náms-

árangurs, er líklegt að áhrifin verði lítil eða jafnvel neikvæð, ef 

ekki eru jafnframt teknar upp kennsluaðferðir sem eru miðaðar 

við einstaklinginn, þarfir hans og getu  (bls. 34).  

Það má því vel draga þá ályktun að í opinberri stefnumörkun á þessum 

tíma hafi birst byltingarkennd menntastefna þar sem starfshættir skólans og 
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samskipti við nemendur voru í forgrunni og krafan um fagvitund og fag-

mennsku kennarans aukin til muna. Í grein Ólafs Páls Jónssonar (2014) þar 

sem hann fer yfir sögu menntastefnu á Íslandi í lýðræðislegu tilliti, kemur 

fram að í raun hafi fyrsta skrefið í átt að skóla án aðgreiningar verið stigið 

með grunnskólalögunum 1974 þótt það sé ekki nefnt berum orðum. Það er 

gömul saga og ný að nýjar stefnur mæta oft hörðu mótstreymi og sú varð 

einnig raunin hvað varðar lagasetningu grunnskólalaganna 1974. Togsteita 

viðhorfa sem studdu annars vegar hefðbundna skólann og hins vegar hina 

nýju framúrstefnulegu menntastefnu kom bersýnilega í ljós árið 1983 þegar 

starfshópur undir forystu Wolfgang Edelstein sagði af sér. Starfshópurinn 

hafði haft það hlutverk undangenginn áratug að endurskoða og semja nýja 

námskrá, ásamt því að semja námsefni og þróa nýjar kennsluaðferðir í sam-

félagsfræði. Þeirri vinnu, sem unnin hafði verið í mótun nýs námsefnis og 

þróun nýrra kennsluhátta, var því sjálfhætt án þess að næðist að ljúka henni 

(Loftur Guttormsson, 2013; Ólafur Páll Jónsson, 2014). Ólafur Páll Jónsson 

(2014) ræðir í grein sinni Lýðræðisleg menntastefna: Sögulegt ágrip og 

heimspekileg greining að sú vinna sem unnin var á áttunda áratug síðustu 

aldar og fram á þann níunda hafi í raun verið byltingarkennd og mögulega 

upphafið að innihaldsríkri menntastefnu sem vert hefði verið að hrinda í 

framkvæmd og þróa áfram. Ólafur segir að stefnan: „...hafi markað þáttaskil 

í íslenskri skólasögu; í fyrsta skipti, og kannski það síðasta líka, hafi verið sett 

fram heildstæð lýðræðisleg menntastefna“ (Ólafur Páll Jónsson, 2014, 

bls.111). 

Það má velta fyrir sér hvort  hin lýðræðislega menntastefna sem hafði 

verið í þróun á áttunda áratugnum og fyrri hluta þess níunda hafi lognast út 

af og hinir hefðbundnu kennsluhættir á ný orðið allsráðandi í grunn-

skólanum. Páll Skúlason gekk svo langt að halda því fram árið 1987 að ís-

lensk menntastefna væri hreinlega ekki til og taldi íslenska skólakerfið með 

öllu stefnulaust (1987). Páll benti á að ef menntastefnan ætti að ganga í takt 

við lýðræðið ætti að leggja ríka áherslu á að efla með nemendum gagnrýna 

hugsun:  

Hinir almennu skólar eiga ekki og mega ekki líta á það sem 

hlutverk sitt að skila nemendunum út í þjóðlífið í því skyni einu 

að þeir veri þar hæfir til að ganga inn í tiltekin störf. Jafnvel 

sérskólar, sem hafa það yfirlýsta markmið að mennta fólk til til-

tekinna starfa, verða að rækja hina lýðræðislegu skyldu: að 

gera nemendur sína hæfari til að gegna þegnlegum (eða 

stjórnmálalegum) skyldum sínum með því að þjálfa sjálfstæða 

dómgreind þeirra og efla skuli skilning á málefnum sam-
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félagsins. Höfuðmarkmið lýðræðislegrar stjórnmálamenntunar 

er að kenna fólki að bera skynbragð á ólíka hagsmuni og það 

sem horfir til almannaheillar (bls. 333 -334). 

Páll færir þau rök fyrir ummælum sínum að grunnskólinn sé í raun án 

sameiginlegra markmiða og stefnu, í vissum skilningi taktlaus og það sé 

tilviljun ein sem ráði því hvers konar nám fari fram í skólunum. Þá bendir 

Páll á að til þess að geta vænst árangurs þurfi ekki einungis að samræma 

markmið og stefnu innan skólastigsins heldur einnig milli skólastiga. Páll 

gagnrýnir að ekki hafi verið skilgreint nægilega vel hvað felist í menntun og 

hvaða leiðir skuli fara til að afla hennar (Páll Skúlason, 1987). Svo virðist sem 

Páll hafi vakið stefnumótendur skóla til umhugsunar því tveimur árum eftir 

að hann birtir þessa harðorðu gagnrýni á menntakerfið kemur ný Aðalnám-

skrá grunnskóla þar sem hin almenna menntun fær töluvert vægi og áréttað 

að hlutverk skóla felist m.a í því að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi og að þroski nemenda sé í senn forsenda og markmið 

menntunar (Ólafur Páll Jónsson, 2011). Ný lög um grunnskóla litu dagsins 

ljós árið 1995 og hvergi dregið úr áherslu á lýðræðislegt skólastarf, andlegan 

þroska og menntun einstaklingsins. Árið 1999 koma svo út nýjar Aðal-

námskrár fyrir öll skólastigin og í samræmi við lögin sem sett voru 1995 má 

segja að áherslan á lýðræði hafi fengið enn meira vægi en áður: 

Forsenda lýðræðis er meðvitaður og ábyrgur einstaklingur sem 

er fær um þátttöku í opnu og frjálsu þjóðfélagi. Hin siðferðilegu 

gildi samfélagsins verða að endurspeglast í öllu skólastarfi. Um-

fjöllun um siðfræðileg gildi og forsendur þeirra á heima í öllum 

námsgreinum. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af gildum 

lýðræðislegs samstarfs, kristins siðgæðis og umburðalyndis. 

Helstu gildi lýðræðislegs samstarfs eru: jafngildi allra manna, 

virðing fyrir einstaklingnum og samábyrgð (bls. 17 -18). 

Þá kemur einnig fram að ætla verði „...öllum rétt til sjálfstæðra skoðana 

og tækifæri til að tjá þær og reyna að vinna þeim fylgi, að því tilskyldu að 

það sé gert á heiðarlegan hátt og réttur annarra til hins sama virtur“ (Aðal-

námskrá grunnskóla, 1999 - almennur hluti, bls. 17 -18). Það er því ljóst að 

miðað við opinbera menntastefnu er skólanum sannarlega ætlað það hlut-

verk að vera hornsteinn lýðræðis á Íslandi. Það má velta fyrir sér hvort þetta 

hafi gengið eftir og hvort raunin sé sú að nemendum sé kennt til lýðræðis í 

lýðræði. Áhugavert verður að skoða niðurstöður rannsóknar minnar í ljósi 

þessa. 
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Ólafur Páll (2010) heldur því fram í bók sinni Lýðræði, réttlæti og 

menntun. Hugleiðingar um skilyrði mennskunnar, að í raun hafi ekki verið 

eiginleg menntastefna við lýði á Íslandi frá því á níunda áratug síðustu aldar. 

Þó svo Lög um grunnskóla hafi ávallt haldið á lofti áherslum þeirrar mennta-

stefnu sem varð til árið 1974, telur hann að ýmsir þættir hafi vegið mun 

þyngra og í raun hindrað að sú menntastefna sem lagt var upp með hafi átt 

möguleika á að festast í sessi. Ólafur nefnir að þung áhersla á greinabundin 

markmið og samræmd viðmið hafi gegnsýrt allt skólastarf og gagnrýnir 

harðlega að slíkt sé lagt til grundvallar þegar meta á gæði skólastarfs.   

Árið 2008 voru samþykkt ný lög um  grunnskóla. Sem fyrr fær lýðræði 

mikið vægi og að starfshættir grunnskólans eigi að einkennast af umburðar-

lyndi og víðsýni (Lög um grunnskóla, 91/2008). Í grunnskólalögum frá 2008 

birtist hugtakið skóli án aðgreiningar í fyrsta sinn og fellur undir kafla um 

nemendur með sérþarfir. Í skóla án aðgreiningar skal gengið út frá því að 

allir nemendur búi að jöfnum tækifærum til náms og að það sé á forsendum 

hvers og eins. Skóli án aðgreiningar á að vera staður þar sem þörfum allra 

nemenda er mætt, jafnt félagslega sem námslega, og að allir nemendur búi 

að jöfnum tækifærum til náms (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 

2009). Stefnan um skóla án aðgreiningar er samofin lýðræðishugtakinu og í 

nýrri Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011 er skýrt tekið fram að skólinn 

skuli taka mið af náms- og félagsþörfum hvers nemanda með manngildi og 

lýðræði að leiðarljósi. Í Almenna hlutanum kemur skýrt fram að grunn-

skólinn eigi að vera vettvangur fyrir alla nemendur til að þroskast og öðlast 

árangursríka menntun. Lýðræðislegir starfs- og kennsluhættir skulu jafnan 

vera áberandi og gegnum gangandi í öllu starfi skólans. Þá eru lýðræði og 

mannréttindi og jafnrétti  meðal þeirra sex grunnþátta sem hin nýja nám-

skrá byggir á (Aðalnámskrá grunnskóla 2011, almennur hluti ).  

Í 13. grein grunnskólalaga er sérstaklega fjallað um rétt nemenda þar 

sem tekið er fram að nemendur eigi rétt á kennslu við hæfi, í námsumhverfi 

sem hvetur þá áfram og tekur mið af þörfum þeirra og stuðlar að almennri 

vellíðan. Þá segir einnig orðrétt: „Nemendur eiga rétt á að koma sjónar-

miðum sínum á framfæri varðandi námsumhverfi, námstilhögun, fyrir-

komulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem snerta þá“. Efnisgreinin endar 

svo á eftirfarandi:  „Taka skal tillit til sjónarmiða þeirra eins og unnt er“ (Lög 

um grunnskóla, 2008). Hér er um að ræða skýlausan rétt barna og 

ungmenna til að koma skoðunum sínum er varða skólagönguna á framfæri, 

þó er ekkert talað um á hvaða vettvangi það geti gerst né hvort því skuli 

fylgja eftir með einhverjum hætti. Reyndar eru til lög um skólaráð þar sem 

tveir fulltrúar nemenda sitja fundi mánaðarlega. Í gegnum skólaráð opnast 

leið til að koma sjónarmiðum nemendahópsins á framfæri. Þó er hæpið að 
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ætla að markmiðum 13. greinar í grunnskólalögum um réttindi barna sé 

mætt nema að örlitlu leyti í gegnum skólaráð. Í 24. grein grunnskólalaga er 

kafli tileinkaður Aðalnámskrá grunnskóla. Þar er ítrekað að í Aðalnámskrá 

eigi að koma fram að við skipulagningu náms skuli gæta þess sérstaklega að 

allir nemendur búi að jöfnum tækifærum í náminu og eigi kost á að velja sér 

viðfangsefni og leiðir í eigin námi (Lög um grunnskóla, 2008).  

Það er óhætt að segja að Lög um grunnskóla séu nokkuð afdráttarlaus 

þegar kemur að réttindum nemenda. Í skólanum eiga nemendur að hafa 

ríkuleg tækifæri til þess að tjá skoðanir sínar á öllu því sem viðkemur námi 

og öðru starfi innan skólans sem snýr að nemendum. Starfsfólk skólans á að 

taka tillit til sjónarmiða nemenda eins og kostur er samkvæmt 13. grein. 

Orðalagið „eins og kostur er“ býður þó upp á ákveðinn fyrirvara  og veltir 

höfundur því fyrir sér hvort kostirnir í hverjum skóla byrji og endi fyrst og 

fremst í hugum stjórnenda og kennara. 24. greinin daðrar svo við þá 

hugmynd að nemendur eigi að geta ráðið einhverju um tilhögun námsins og 

vísar til þess að í Aðalnámskrá grunnskóla skuli útlistað hvaða val nemendur 

hafi og hvaða leið þeir kjósi að fara. Þar sem Lög um grunnskóla segja okkur 

hvorki með hvaða hætti eigi að framfylgja þessum lögum um réttindi barna 

né hvort því verði fylgt eftir með markvissum hætti er því nærtækast að 

skoða hvort Aðalnámskrá grunnskóla gengur lengra í að útfæra hugmyndir 

um lýðræðislegan grunnskóla.  

Líkt og kom fram hér fyrr, byggir Aðalnámskráin á sex grunnþáttum 

menntunar. Þessi grunnþættir menntunar eru: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði 

og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun (Aðalnámskrá grunn-

skóla − almennur hluti, 2011). Innbyrðis tengjast þessir þættir og eiga að 

umvefja allt skólastarf: „Allir grunnþættirnir sex eiga sér rætur í gagnrýninni 

hugsun, ígrundun, vísindalegum viðhorfum og lýðræðislegu 

mati“ (Lýðræði og mannréttindi, 2012 − Ritröð um grunnþætti menntunar, 

bls. 7). Lýðræði getur t.a.m. ekki orðið virkt án læsis á mismunandi táknkerfi 

og ólík samskiptamynstur meðal fólks. Þá er jafnrétti milli hópa og einstak-

linga í samfélaginu nauðsynleg forsenda þess að virkja raunverulegt lýðræði 

innan grunnskólans. Rit um lýðræði og mannréttindi varpar fram 

spurningum líkt og hvort lýðræði eigi einfaldlega heima í skólastarfi og 

hvernig það geti mögulega gengið upp og hvað það þýði að starfshættir 

skólans séu lýðræðislegir í ljósi þess að  skólinn sem stofnun sé í eðli sínu 

fremur ólýðræðislegur og nemendur hafi ekkert val um það hvort þeir yfir-

leitt mæti í skólann eða hvaða kennara þeir fái. En þá má spyrja sem svo 

hvort lýðræðismenntun nemenda sé með öllu óraunhæf. Í ritinu um lýðræði 

og mannréttindi er vitnað í orð Wolfgangs Edelstein sem segir að skólarnir 

verði að haga starfsháttum á þann veg að lýðræðislegt skólastarf verði í 
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raun hversdagslegt og sá taktur sem er gegnum gangandi í daglegu starfi 

nemenda. Skólinn verður að veita tækifæri til ábyrgra aðgerða og gera 
það með þeim hætti að það verði hversdagslegur hluti af skólastarfinu 
en ekki sérstök undantekning frá  því hversdagslega. Skólar þurfa því að 
skipuleggja starfið þannig að lýðræðislegir samskiptahættir og samstarf-
svenjur verði eðlilegir og sjálfsagðir fyrir nemendum og þeim finnist 
bæði eðlilegt og sjálfsagt að viðhalda þeim bæði utan skólans og síðar á 
ævinni (Wolfgang Edelstein, 2010). 

Leiða má líkum að því að hin nýja Aðalnámskrá frá 2011 sé tilraun til 

þess að endurreisa þá menntastefnu sem hóf göngu sína með grunnskóla-

lögunum 1974. Af framansögðu virðist ljóst að hún náði hvorki almennum 

skilningi né fótfestu innan kennarastéttarinnar. Þess vegna má velta fyrir sér 

hvað þurfi til að sameiginlegur skilningur byggður á faglegri umræðu og 

ígrundun verði að veruleika innan skólasamfélagins. Einnig má velta fyrir sér 

hvers vegna breytingar sem miða að því að gera skólann betri en hann er 

mæta svo mikilli mótspyrnu, sem og því hversu lengi verklag skólastarfs geti 

verið rökstutt með því að svona hafi þetta alltaf verið gert.  

Þrátt fyrir nýja Aðalnámskrá, sem vissulega kveður á um miklar 

breytingar á almennu skólastarfi, virðast opinber viðmið um gæði skóla-

starfs enn að stórum hluta byggja á niðurstöðum samræmdra prófa og segja 

má að innihald þeirra og framkvæmd eigi fátt skylt með lýðræðislegu  

skólastarfi (Ólafur Páll Jónsson, 2011). 

2.2 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

Árið 1979 hófst undirbúningur að gerð Barnasáttmálans hjá Sameinuðu 

þjóðunum og árið 1989 var hann lagður fyrir allsherjarþingið fullbúinn til 

undirritunar og fullgildingar. Hann var undirritaður hér á landi í nóvember 

1992. Grundvallarhugsunin á bak við Barnasáttmálann er fyrst og fremst að 

vernda öll börn og gæta réttar þeirra. Einnig er lögð áhersla á að börn verði 

virkir þátttakendur í þjóðfélaginu með réttindi og ábyrgð sem hæfir aldri 

þeirra og þroska. 

Í 1. grein Barnasáttmálans er hugtakið barn útskýrt sem hver sá ein-
staklingur er ekki hefur náð 18 ára aldri. 

Barnasáttmálinn felur í sér skuldbindandi samkomulag á milli þjóða. 

Alþjóðlegur eftirlitsaðili fylgist með framkvæmd hans og aðildarríkin hafa 

ríka upplýsingaskyldu. Þeim ber að skila skýrslu um framkvæmd Barnasátt-

málans á fimm ára fresti.  
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Mörg ríki hafa sett inn í sína stjórnarskrá sérákvæði um réttindi barna og 

enn fleiri endurbætt löggjöf til samræmis við Barnasáttmálann (Þórhildur 

Líndal, 2007). Ætla mætti að víða hafi Barnasáttmálinn breytt viðhorfi 

almennings til barna og alþjóðasamstarf í þágu barna hefur aukist. Í hnot-

skurn er Barnasáttmálinn: 

...alþjóðlegur samningur sem viðurkennir réttindi barna. Hann 

lögfestir þá skyldu aðildarríkja að tryggja að hvert barn, án 

nokkurrar mismununar, njóti sérstakrar verndar og 

umönnunar, að það geti að fullu þroskað hæfileika sína og 

getu, vaxi úr grasi við ást, skilning og hamingju og sé upplýst 

um og taki þátt í að móta málefni sem það varða (Þórhildur 

Líndal, 2007, bls. 6). 

Barnasáttmálanum er skipt niður í 54 greinar sem barnaréttarnefnd 

Sameinuðu þjóðanna hefur síðan skipt niður í átta flokka eftir efnisinnihaldi. 

Í ljósi þess að birtingarmynd lýðræðis er viðfangsefni rannsóknar minnar þá 

eru eftirfarandi greinar Barnasáttmálans athygli verðar; 2. grein sáttmálans 

sem fjallar um bann við mismunum af nokkru tagi: „Aðildarríki skulu virða 

og tryggja hverju barni innan lögsögu sinnar þau réttindi sem kveðið er á 

um í samningi þessum, án mismununar af nokkru tagi, án tillits til kynþáttar, 

litarháttar, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana, eða annarra 

skoðana...“ (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 2. grein/1992). Ástæðan 

fyrir því að þessi grein er sérstaklega dregin fram er sú að í grunnskólanum 

er nemendahópurinn margbreytilegur og þegar lýðræði í skólastarfinu er 

skoðað skiptir máli að athuga hvort lýðræðislegt skólastarf nái til allra 

nemenda burt séð frá atgervi þeirra og félagslegri stöðu. 12. greinin fjallar 

svo um rétt barna til að láta í ljós skoðanir sínar og hafa áhrif á málefni sem 

þau varða „Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir 

rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða, og skal 

tekið réttmætt tillit til skoðana þess í samræmi við aldur þess og þroska“. 

Greinin kveður skýrt á um það að skólanum beri að skapa raunverulegan 

vettvang fyrir nemendur til að hafa áhrif á skólastarfið og láta í ljós skoðanir 

sínar gagnvart þeim málum sem snerta nemendur. 13. grein sáttmálans um 

tjáningarfrelsi undirstrikar svo mikilvægi þess að bjóða uppá fjölbreyttar 

leiðir til að börn geti tjáð sig og túlkað skoðanir og sjónarmið. Það er því 

ekki nóg að gefa nemendum kost á því að skrifa hugmyndir eða persónulega 

upplifun á blað heldur verður skólinn að leita fjölbreyttra leiða til að virkja 

alla nemendur og finna þeim hentugan farveg til þess að tjá sig og taka við 

upplýsingum úr umhverfinu nær sem fjær:  „Barn á rétt til að láta í ljós 
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skoðanir sínar, og felur það í sér rétt til að leita, taka við og miðla hvers kyns 

vitneskju og hugmyndum, án tillits til landamæra, annaðhvort munnlega, 

skriflega eða á prenti, í formi lista eða eftir hvers kyns öðrum leiðum að vali 

þess“ (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 13. grein/1992). Barnasátt-

málinn var lögfestur í febrúar 2013 og er hluti af íslenskri löggjöf.  

2.3  Samantekt 

Hér á undan hefur verið fjallað um menntun og íslenska menntastefnu í 

sögulegu samhengi og hvaða þýðingu þessi hugtök hafa. Þá var farið yfir   

þann ramma sem opinber stefnumótun setur grunnskólakennurum. Enn 

fremur var rætt hvernig menntastefnan og áherslan um lýðræði í skólastarfi 

endurspeglast í opinberum reglugerðum og alþjóðlegum samþykktum eins 

og Lögum um grunnskóla og Aðalnámskrá grunnskóla. Lýðræðismenntun 

nemenda hefur verið eitt af meginhlutverkum grunnskólans frá árinu 1974 

og ákvæði um lýðræði í skólastarfi því ekki ný af nálinni. Fjallað var sérstak-

lega um Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna en hann var  undirritaður hér 

á landi í nóvember 1992. Grundvallarhugsunin á bak við Barnasáttmálann er 

fyrst og fremst að vernda öll börn og gæta réttar þeirra.  
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3  Fræðilegt baksvið 

Þegar rætt er um að hlutverk skólans sé að búa nemendur undir þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi þarf að horfa til þess hvaða námskenningar búa þar að 

baki. Aukin heldur er mikilvægt að varpa ljósi á það sem þegar hefur komið 

fram í sambandi við viðhorf kennara og nemenda til lýðræðis í skólastarfi, 

þekkingu kennara og þær aðferðir sem kennarar beita í því augnamiði að 

efla lýðræðismenntun nemenda. Hér á eftir verður fjallað um kenningar og 

hugtök sem nýtt verða til úrvinnslu á  rannsóknargögnum. Jafnframt verður 

greint frá niðurstöðum rannsókna sem fjalla um viðhorf kennara og 

nemenda og starfshætti í grunnskólum í tengslum við lýðræði í skólastarfi.  

3.1 John Dewey og hinn lýðræðislegi skóli 

Bandaríski heimspekingurinn John Dewey fæddist árið 1859 þann 20. októ-

ber í Burlington í Vermont. Hálfþrítugur útskrifaðist hann með doktorspróf í 

heimspeki og sama ár fékk hann kennarastöðu við háskólann í Michigan. Tíu 

árum síðar tók hann við forstöðu heimspeki- og sálfræðideildar Chicago-

háskóla en fyrir tilstilli hans var þar stofnuð sérstök kennslufræðideild 

(Dewey, 2000). John Dewey var mikill talsmaður lýðræðislegra starfshátta í 

skólum. Hann lagði sérstaka áherslu á að lýðræði fælist fyrst og fremst í því 

að hver og einn temji sér lífsviðhorf og lífsstíl sem einkennist af virðingu, 

umhyggju og fordómaleysi í garð annarra, trú á jafnrétti og þá sýn að allir 

séu mikilvægir, allir búi yfir einhverri kunnáttu eða hæfni sem sé mikilvæg 

fyrir samfélagið (Dewey, 1998). Með lýðræðislegum starfsháttum í skóla-

starfi mat Dewey það svo að hægt væri að mæta öllum nemendum þannig 

að þeir tækju virkan þátt í náminu og leggðu sjálfir eitthvað til málanna í 

stað þess að hafa ekkert að segja um nám sitt eða námsleiðir (Dewey, 

2000).  

Ef starfshættir grunnskóla eru skoðaðir í ljósi hugmynda Deweys ættu 

skólastjórnendur og kennarar að leggja mikla áherslu á að leita eftir 

skoðunum nemenda og hlusta á væntingar þeirra. Í raun ættu skoðanir, 

hugmyndir og reynsla nemenda að vera lykilþáttur í öllu námi og kennslu 

skólans. Þá lagði Dewey (2000) ríka áherslu á að menntun væri félagslegt 

ferli og reynsla nemenda þroskast í samspili og samskiptum við aðra í 

nemendahópnum. Kennarinn er mikilvægur hluti hópsins, leiðtogi hans og 

ber öðru fremur ábyrgð á framkvæmd samskipta og tjáskipta sem fram fara 
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innan hópsins.  Dewey fjallaði einnig um mikilvægi reynslu allra einstaklinga 

og að námið ætti að byggjast á reynslu hvers og eins og því væri afar mikil-

vægt að taka tillit til bakgrunns nemenda. Námið fengi þá aukna merkingu 

fyrir þá og leiddi til betri skilnings sem svo ýtti undir áframhaldandi þroska 

einstaklingsins (Dewey, 2000).  

Í íslenskum grunnskólum er margbreytileikinn meðal nemenda sífellt að 

aukast og bakgrunnur þeirra mikilvæg auðlind til þess að efla þroska þeirra, 

áhuga og vilja til að halda áfram að læra og efla þekkingu sína en Dewey 

taldi að löngun nemenda til að halda áfram að læra væri mikilvægasta 

viðhorfið sem hægt væri að tileinka sér (Dewey, 2000). Í Aðalnámskrá 

grunnskóla - almennum hluta (2011) og 2. grein laga um grunnskóla (2008) 

segir enn fremur að nám eigi að fara fram á forsendum nemenda sjálfra og 

skólinn eigi að tryggja að þeir finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. 

Kröfunni um nám við hæfi hvers og eins er t.d mætt með áætlunarvinnu 

nemenda en þannig bjóða kennarar upp á ákveðna fjölbreytni og nemendur 

hafa val um hraða og viðfangsefni að einhverju leyti (Gerður G. Óskars-

dóttir, 2003). Hafsteinn Karlsson bendir þó á að þær kennslustundir sem 

nýttar eru í slíka áætlanagerð séu einhæfar og bjóði hvorki upp á það að 

kennarinn né nemandinn fái notið sín. Það sem drífi nemandann áfram sé 

tilhugsunin um að klára bókina og það eigi ekki að vera markmið í sjálfu sér 

(Hafsteinn Karlsson, 2009).   

Samkvæmt kenningum Deweys er reynslan sem hlýst af sérhverri upp-

lifun það mikilvægasta við allt nám og því skiptir miklu að ferlið sjálft sé 

innihaldsríkt og áhugavekjandi. Nemendur verða t.d. að fá tækifæri til að 

prófa sig áfram, læra af mistökum, ræða saman og fá ráðrúm til um-

hugsunar og ígrundunar, það telur Dewey að raunverulegt lýðræði eigi að 

snúast um (Gestur Guðmundsson, 2008).  

Ef starfshættir innan kennslustofunnar eru skoðaðir í ljósi hugmynda 

Deweys ættu kennarar að leggja mikla áherslu á að nemendur fái að prófa 

sig áfram. Niðurstaða vinnunnar skiptir ekki mestu máli heldur það sem 

fram fer það er ferlið, eins og áður segir. Reynslan sem nemendurnir öðlast 

og það sem þeir taka með sér í ferlinu er æðsta markmiðið í sjálfu sér. Hlut-

verk kennarans er því öðru fremur að skapa ákveðnar aðstæður í 

skólaumhverfinu sem vekur forvitni nemenda og verður til þess að þeir 

reyna að leita svara (Dewey, 2000). Samkvæmt kenningum Deweys ætti 

kennarinn því ávallt að leita eftir rödd nemandans og reyna að lokka fram 

skoðanir hans og rökstuðning á þeim málefnum sem varða nám hans og 

tilveru í bekknum. Þannig er lagður grunnur að lýðræðislegu viðhorfi hjá 

einstaklingnum.  
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Í rannsóknin minni verður sjónum því öðru fremur beint að því hve mikið 

kennarar hvetja nemendur til vinnu út frá áhuga og hvort sérstaklega sé 

leitað eftir persónulegri reynslu og þekkingu nemenda í kennslustundum. Þá 

verður kannað hvort kennarar hvetji nemendur til umræðna og leiti fjöl-

breyttra leiða til að tryggja almenna þátttöku og virkni allra nemenda burt 

séð frá uppruna þeirra, eða líkamlegri eða félagslegri stöðu. Í því sambandi 

skiptir máli að varpa fram spurningum til nemenda sem lúta að áhuga þeirra 

á náminu og hvort þeir upplifi skólann sem lýðræðislegan starfsvettvang. 

Áhugavert verður að bera niðurstöðurnar saman við það sem kemur fram 

hjá Dewey um lýðræðislega starfshætti í skólastarfi. 

3.2  Basil Bernstein 

Basil Bernstein, breskur félags- og málfræðingur hefur beint kröftum sínum í 

að greina skólaumhverfið í því augnamiði að bæta það (Bernstein, 2000). 

Hann hefur sett fram kenningar um félagsfræði uppeldis og kennslu (e. 

sociology of pedagogy) og greiningu á því flókna táknkerfi sem stýrir skóla-

starfi. Kenningarnar eiga m.a að nýtast við að varpa ljósi á vald og valda-

tengsl milli hópa og innan þeirra. Í grunnskólanum þurfa nemendur að lesa í 

umhverfið og átta sig á hinum óskráðu reglum, táknkerfinu og notar Bern-

stein tvö hugtök, annars vegar umhverfislæsi (e. recognition rules) og hins 

vegar athafnafærni (e. realization rules). Umhverfislæsi snýst um færni 

nemandans til að lesa í umhverfið og átta sig á öllum þeim óskráðu táknum 

sem skólastarfið tekur mið af. Athafnafærni segir til um hvernig 

nemandanum gengur að eiga í samskiptum og athafna sig eins og ætlast er 

til samkvæmt táknkerfinu. Ef nemendum gengur illa að skilja og aðhafast 

samkvæmt táknkerfi skólans, t.d. ef gildismat heimilis og skóla fer ekki 

saman, getur það valdið togstreitu og hindrað virka þátttöku í skólastarfinu 

(Bernstein, 2000).  

    Bernstein (2000) færir rök fyrir því að kennsluhættir stjórnist m.a. af 

samskiptareglum og hefðum sem fests hafi í sessi á löngum tíma innan 

stofnana og nefnir hina uppeldislega orðræðu (e. pedagogic discourse), en 

hún feli í sér þær hugmyndir og hefðir sem stjórni kennsluháttum og 

skipulagi innan ákveðinna greina. Nefnir hann að tvennt hafi svo áhrif á 

þessa orðræðu, hin stýrandi orðræða annars vegar (e. regulative discourse) 

og kennsluorðræðan hins vegar (e. instructuional discourse) Bernstein segir 

að í hinni stýrandi orðræðu felist þau siðferðilegu gildi og hugmyndir sem 

kennarinn búi að og miðli áfram til nemenda sinna. Kennsluorðræðan segi 

svo til um hve mikið fræðileg þekking kennarans hafi áhrif á áherslur og 

kennsluhætti (Bernstein, 2000). 
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Önnur lykilhugtök í kenningum Bernsteins eru annars vegar flokkun (e. 

classification)  og hins vegar umgerð (e. framing). Flokkun vísar t.d. til þess 

hvernig námsgreinar eru afmarkaðar, rými afmörkuð innan skólabyggingar 

og hlutverk kennara og nemenda skilgreind. Vald og tengsl milli flokka eru 

svo útskýrð með því hve afmörkuð flokkunin er. Þá er einnig hægt að nota 

kenningu um flokkun til að útskýra vald og valdatengsl milli hópa og innan 

hópa. Sterk flokkun leiðir af sér skýra afmörkun hópa og ýtir undir að-

greiningu og vinnur þar með gegn lýðræðislegu skólastarfi. Sterk flokkun 

milli námsgreina getur leitt af sér einhæfa þekkingu sem nemendur eiga oft 

í erfiðleikum með að setja í samhengi við persónulega reynslu sem og annað 

sem nemendur fást við í skólanum. Umgerð er hugtak til að útskýra vald-

stýringu í samskiptum milli þeirra sem hafa með kennslu og uppeldi að gera. 

Í þessu sambandi, segir Bernstein, má því skoða hvar valdið liggi þegar velja 

á viðfangsefni, kennsluaðferð, námsbók, áherslur náms o.s.frv. Líti 

kennarinn svo á að það sé alfarið í höndum hans og skólayfirvalda að 

ákveða skipulag skólastarfs má ætla að lítið fari fyrir lýðræðislegum starfs-

háttum og ósennilegt  að skólinn skapi rými fyrir lýðræði. Sterk umgerð feli í 

sér skörp skil milli þess hvernig er kennt. Veik umgerð bjóði hinsvegar upp á 

meiri sveigjanleika og fjölbreytni í kennslunni (Bernstein, 2000). Innan 

hennar aukast möguleikar á því að skólastarf stjórnist af lýðræðislegum 

starfsháttum og skipulagið taki mið af áhuga, vilja og þekkingu nemenda. 

Bernstein benti á að rannsóknir hefðu leitt það í ljós að skólakerfið mis-

munaði nemendum út frá bakgrunni (stétt) þeirra, kyni, kynþætti eða trú 

þar eð viðhorf, gildi og siðir miðstéttarinnar væru ríkjandi innan þess, án 

þess að menn gerðu sér í raun grein fyrir því (Bøje, 2008). Hann benti á að 

með því að nota hugtökin umgerð og flokkun væri hægt að greina hvers 

vegna nemendur sitja ekki við sama borð í skólakerfinu, meðal annars með 

flokkun milli efnisatriða innan skólans og þeirra meginreglna sem eru 

ríkjandi í skólaumhverfi nemenda. Í raun sé þetta leið til að meta tvennt; 

Hvað sé viðurkennd þekking í skólanum og með hvaða hætti þessari 

þekkingu sé miðlað og af hendi hverra  (Dahlberg og Petterson, 1983). Í 

inngangi bókar sinnar Pedagogy, Symbolic Control and Identity, bendir 

Bernstein á tengsl menntunar og lýðræðis (2000). Í menntakerfinu sé 

grunnur þekkingar lagður, segir hann, hvort sem litið sé til einstaklinga, 

hópa eða samfélagsins í heild. Ef hlutdrægni (e. bias) í garð ákveðinna hópa 

er undirliggjandi í skólastarfinu og stýri skipulagi þess, svo sem hvað felist í 

menntuninni eða aðgengi að menntun, stuðli skólinn að því að viðhalda 

félagslegri mismunun í samfélaginu. 

Hæfileikar nemenda sem koma úr heimamenningu sem er ólík menningu 

skólans fara til spillis þar sem að skólakerfið stuðlar ekki að því að allir búi 
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að jöfnum tækifærum til menntunar og hafi jöfn tækifæri til að tjá sig um 

mál er þá varða og segja frá sinni þekkingu og upplifun. Bernstein telur 

þetta skapa hættu fyrir lýðræðið. Til að skólinn geti talist starfa á lýðræðis-

legan hátt og stuðlað að því að viðhalda lýðræðislegu samfélagi verður 

nemendum og foreldrum þeirra að finnast þeir hafa raunverulegt vægi, 

mikilvæga rödd í skólastarfinu og treysta því að skólinn leggi sig fram um að 

hlusta eftir henni. Samkvæmt Bernstein er það réttlætismál að í skóla-

kerfinu sé: 

 

 Unnið að eflingu (e. enhancement) nemenda. 

 Stuðlað að fullgildri þátttöku (e. inclusion) nemenda í skóla-
samfélaginu, í námslegu og félagslegu samhengi, á forsendum hvers 
og eins.  

 Þátttaka nemenda í ákvörðunum (e. participation) gerð möguleg. 

Meta má skólakerfið út frá því hvernig því tekst að tryggja jafnræði eða 

hvort að ójafnræði sé með nemendum (Bernstein, 2000). 

Það má því segja að sterkur samhljómur sé með kenningum Deweys um 

lýðræði í skólastarfi og kenningum Bernsteins um umgerð og flokkun því 

báðar beina þær sjónum að því að nemendur séu fjölbreytilegur hópur með 

ólíka þekkingu, reynslu og menningarauð sem skólinn þarf að vera 

meðvitaður um og nýta til að efla nemendur og tryggja fullgilda þátttöku 

þeirra. Með því að útiloka ákveðna reynslu og þekkingu frá þeim viðmiðum 

og gildum sem eru ríkjandi í skólastarfinu, séu starfshættir skólans 

ómeðvitað að mismuna nemendum og þar með stuðli skólinn ekki að 

lýðræðislegri þátttöku allra nemenda.  

Þó að kenningar Bernsteins eigi rætur að rekja til hinnar fastmótuðu 

stéttaskiptingar í bresku þjóðfélagi, sem sagt er að sé greypt í þjóðarsál 

Breta, er líklegt að þær eigi einnig við um íslenskt skólakerfi, sérstaklega ef 

litið er til þess fjölbreytta menningarbakgrunns nemenda sem nú blasir við í 

íslenskum grunnskólum. Ætla má að ef kennarar þekkja til þessara kenninga 

og nýta sér þær í starfi sínu eigi þeir auðveldara með að sjá hvað aðgreinir 

nemendur og það gæti þá auðveldað þeim að skipuleggja kennslu sem gerir 

þeim kleift að leyfa röddum allra nemenda að heyrast, hver sem bak-

grunnur þeirra er. Skóli með stífa umgerð hvað varðar námsefni, kennsluað-

ferðir, námsmat og almennt skipulag í skólastofunni getur t.d. varla talist 

mjög lýðræðislegur og eins getur umhverfi þar sem flokkun er mjög mikil 

verið aðgreinandi og í raun unnið gegn gildandi stefnu um skóla án að-

greiningar. Það er von mín að með því að greina viðhorf og hugmyndir 
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stjórnenda, kennara og nemenda og athuga það sem fram fer í kennslu-

stundum með hliðsjón af kenningum Bernsteins, verði unnt að varpa enn 

skýrara ljósi á birtingarmynd lýðræðis í grunnskólunum.  

3.3 Lýðræði í skólastarfi 

Í opinberri stefnumótun skólastarfs hefur um langt skeið verið lögð rík 

áhersla á að efla lýðræðismenntun nemenda í grunnskólanum, eins og áður 

hefur verið getið.  

Meðal þess sem leitað er eftir í rannsókn minni, er skilningur stjórnenda, 

kennara og nemenda á því hvað felst í lýðræðislegu skólastarfi og hvernig 

það tengist þeirri menntastefnu sem nú er í gildi. Guðmundur Finnbogason 

og skilgreining hans á menntun í bókinni Lýðmenntun gæti vel átt við um 

hvað lýðræði í skólastarfi snýst um, en hann segir: 

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.  

...Og enginn hefur í höndunum einkaréttarbréf er sýni og sanni 

að allt sem lifir eigi að þjóna honum einum, snúast um hann. 

Hafi ég rétt til að lifa, hafa jafningjar mínir það einnig; en af því 

leiðir að líf hvers einstaklings má ekki meta eingöngu eftir því 

hvers virði það er fyrir sjálfan hann, heldur verður jafnframt að 

taka tillit til hvers virði það er fyrir aðra, þ.e., að hve miklu leyti 

það er lagað til að styðja, styrkja og fullkomna líf annarra. 

Enginn getur orðið að manni nema í samfélagi annarra manna 

(Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 33). 

John Dewey (1998) segir að til þess að koma á raunverulegu lýðræði 

þurfi breytingar fyrst og fremst að eiga sér stað innra með manneskjunni. 

Því það er hugarfar og hegðun sem skapar lýðræði en ekki ytri skilyrði líkt og 

lýðræðislegar stofnanir og borgaraleg réttindi sem þó vissulega gegna mikil-

vægu hlutverki. Lýðræði byggist þannig á  skynsamlegri afstöðu til hvers 

kyns viðfangsefnis eða ágreinings og tilfinningarlegri afstöðu til þess sem 

mann greinir á um. Í raunverulegu lýðræði er það  öðru fremur trú hvers 

einstaklings að ágreining eigi að leysa með samræðum, rökræðum og 

skynsemi og þess sem ágreiningurinn snýr að skuli nálgast sem vin. Þannig 

má líta á hvert ósætti sem mikilvægt og nauðsynlegt verkefni til að leysa og 

þar með viðhalda lýðræðinu. Samkvæmt þessu þarf lýðræði í skólastarfi að 
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birtast á öllum sviðum skólans. Það er ekki nóg að ætla að viðhafa lýðræðis-

lega starfshætti í lífsleiknitímanum sem er fastur á stundatöflu einu sinni í 

viku. Öll viðbrögð við hverskonar hugmyndum, uppákomum eða ágreiningi 

innan skólans þurfa að grundvallast á lýðræðislegum viðhorfum (Ólafur Páll 

Jónsson, 2011). Lýðræðið þarf þannig að vera hluti af skólabragnum, því 

sem liggur í loftinu og er raun óskrifað og vex innra með hverjum 

nemanda.   

Aðalnámskrá grunnskóla fjallar um að hlutverk skóla gagnvart lýðræði sé 

tvíþætt, annars vegar á skólinn að undirbúa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi og hins vegar á skólinn að iðka lýðræðislega starfshætti 

dags daglega. Í kafla 2.1.3, Lýðræði og mannréttindi í Aðalnámskrá grunn-

skóla 2011 segir: 

Forsenda lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og virkni 

borgaranna sem gerir þá færa um að taka þátt í að móta sam-

félag sitt og hafa áhrif nær og fjær. ... Viðhorf, gildismat og sið-

ferði eru ríkir þættir í lýðræðismenntun jafnframt því sem þau 

atriði fléttast saman við aðra grunnþætti menntunar (Aðal-

námskrá grunnskóla − almennur hluti, 2011, bls. 21). 

Skólinn er álitinn mikilvægur vettvangur til þess að kenna nemendum 

lýðræði og ekki eingöngu með því að fjalla um fyrirbærið heldur að 

það sé hversdaglegur hluti af starfsumhverfi nemenda og nái yfir allt 

skólastarf: „Mikilvægt er að í öllu námi, viðfangsefnum skólastarfsins 

og aðferðum sé tekið tillit til áhuga nemenda og ábyrgðar þeirra á 

eigin námi“ (Aðalnámskrá grunnskóla 2011, bls. 21). 

Mikilvægt er að átta sig á að með lýðræði í skólastarfi er ekki verið að 

gefa í skyn stjórnleysi af neinu tagi eða að nemendur geri það sem þeim 

sýnist hverju sinni, fjarri lagi. Hér sýnist fyrst og fremst reyna á hæfni 

kennarans, að hann skipuleggi kennsluna með þeim hætti að nemendur 

þroski með sér lýðræðislegt gildismat út frá á gagnrýnni sjálfstæðri hugsun 

og þekkingu á þeim gildum sem samfélagið byggir á. Sigrún Aðalbjarnar-

dóttir telur að félags- tilfinninga- og siðferðilegir þættir séu undirstaða þess 

að börn og ungmenni átti sig á því hvað felist í því að vera borgari í 

lýðræðislegu fjölmenningar þjóðfélagi. Sigrún leggur því mikla áherslu á að 

nemendum séu kennd samskipti, að leysa úr ágreiningi og ná sáttum um 

sameiginleg gildi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Það má jafnvel segja að lýðræði í skólastarfi snúist að miklu leyti um það 

ferli sem felist í því að eiga innihaldsrík og merkingabær samskipti byggð á 
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virðingu og tillitsemi. Lýðræðið þarf þannig að vera hluti af skólabragnum, 

því sem liggur í loftinu og er raun óskrifað og vex innra með hverjum 

nemanda. Þátttaka nemenda snýst um að nemendur hafi ríkuleg tækifæri til 

að ræða skoðanir sínar, hlustað sé á sjónarmið þeirra og nemendur taki þátt 

í ákvörðunum um nám og skólastarf. Öðru fremur þurfa nemendur að 

öðlast vald til að koma á breytingum í skólanum og móta nám sitt (Thomas, 

2007). Því þurfa starfshættir grunnskólans að taka mið af því að öllum 

nemendum sé gert kleift að koma sjónarmiðum sínum á framfæri á 

lýðræðislegan hátt en til þess að það gerist þarf að kenna nemendum um 

lýðræði í lýðræði (Fielding, 2006).  

Af þessu má draga þá ályktun að það sé því hlutverk kennarans að kenna 

þess háttar samskipti í orði sem og í verki. Kröfur til nemenda séu ekki síður 

miklar, þar sem þeir þurfi að ígrunda nám sitt í skólanum, taka afstöðu, færa 

rök fyrir henni, hlusta á skoðanir annarra, taka tillit, bera ábyrgð á sjálf-

stæðri vinnu, skoðunum og gjörðum. Þetta ætti þá við um allt nám og 

skólastarf.  

3.4 Fagmennska kennara 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er kafli tileinkaður fagmennsku kennarans. Þar er 

tilgreint að hlutverk kennarans séu fjölbreytt, krefjandi og að vel menntuð 

og áhugsöm fagstétt kennara sé grundvöllur farsæls skólastarfs:  

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, 

þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara 

snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð. Markviss sam-

skipti og góð kennsla stuðlar að námi og aukinni hæfni barna 

og ungmenna. Á kennurum hvílir ekki aðeins sú skylda að miðla 

þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim tækifæri til 

að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla 

frjóa hugsun. Kennarar leiðbeina börnum og ungmennum í 

námi og mati á því og vinna að því að þeir tileinki sér heilbrigða 

lífshætti. Þeir leitast við að skapa góðan skólabrag, réttlátar 

vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi (Aðalnámskrá grunn-

skóla − almennur hluti, 2011, bls. 13). 

Af ofangreindu er ljóst að kröfur um fagmennsku, þekkingu og hæfni 

kennarans eru miklar. Kennarinn þarf að ígrunda vandlega allar þær 

ákvarðanir sem snúa að almennum starfsháttum og skipulagi skólastarfsins. 

Það er mikilvægt að hann spegli sjálfan sig í starfinu með gagnrýnum hætti 

með það að markmiði að auka gæði námsins fyrir nemendur og spyrji sig 
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spurninga eins og hvers vegna ætla ég að kenna þetta? Hvers vegna er það 

mikilvægt? Hvernig aðferð mun ég nýta og hvers vegna er það góð aðferð? 

Kennarinn sem fagmaður er í senn rannsakandi og spyr reglulega að því 

hvort hann hafi náð markmiðum sínum og hvað megi gera betur næst (Sig-

rún Aðalbjarnardóttir, 1999). Ígrundun kennarans, sem hann getur stundað 

einn eða með fleirum, leiðir til þess að kennarinn hugsar um starf sitt, orðar 

hugmyndir sínar og eflist um leið  sem fagmaður (Zeichner, 1994). Hugtakið 

fagmaður felur í sér sérfræðiþekkingu á ákveðnu sviði sem grundvallast á 

rannsóknum. Kennarinn sem fagmaður þarf því  taka ígrundaðar og rök-

studdar ákvarðanir um starfshætti sem byggja á dómgreind, gildismati og 

fræðilegri þekkingu með hagsmuni nemenda í huga (Trausti Þorsteinsson, 

2003). Thornberg (2008) kemst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni The 

lack of professional knowlegde in values education að töluvert skorti á fag-

mennsku kennara sem snýr að umfjöllun siðferðilegra álitamála með 

nemendum. Niðurstaðan er sú að oftast er slík umræða óundirbúin og til-

komin vegna einhvers sem á sér stað í nemendahópnum en viðhorf, siðferði 

og gildismat eru ríkir þættir í lýðræðismenntun nemenda (Aðalnámskrá 

grunnskóla -almennur hluti, 2011).  

Í rannsókn sinni Hlúð að félags - og tilfinningaþroska nemenda sem hafði 

það að markmiði að efla samskiptahæfni nemenda, telur Sigrún Aðal-

bjarnardóttir (2007) það skipta máli að þegar skólar fari af stað með 

þróunarverkefni af einhverju tagi þurfi kennarar að ígrunda starf sitt í sam-

félagi við aðra kennara, segja frá reynslu sinni í því augnamiði að koma af 

stað umræðum og greina gæði kennslunnar með hagsmuni nemenda að 

leiðarljósi. Þekking og leikni til þess að ræða um faglegar hugmyndir, að-

ferðir og ákvarðanir í tengslum ákveðna sérfræðiþekkingu er mikilvægur 

hluti þess að uppfylla skilyrði fyrir fagmennsku (Vygotsky, 1978). Þá heldur 

Ragnhildur Bjarnadóttir (2008) því fram að fagmennska og hæfni kennarans 

snúist um að búa yfir þekkingu, færni og tilteknum eiginleikum og geta 

miðlað og beitt í starfi sínu eftir viðeigandi og skilvirkum leiðum, í samhengi 

við aðstæður, fagleg viðmið og félagslegt samhengi. Það má því segja að 

það sé ekki nóg fyrir kennara að búa yfir ákveðinni þekkingu ef hann hefur 

ekki getu til að miðla henni áfram á faglegan hátt í starfi. Kennarinn er alltaf 

í hlutverki siðfræðikennarans og með starfsaðferðum sínum skapar hann 

siðrænt andrúmsloft burt séð frá þeirri námsgrein sem hann kennir (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Wolfgang Edelstein (2008) vitnar í barnasálfræðinginn Jean Piaget í bók 

sinni Skóli – nám – samfélag um Mótun skólastefnu og fagvitund kennara, 

sem taldi vandamál nemenda snúast fyrst og fremst um lélega kennslu og 

að allar umbætur á skólakerfinu væru því háðar aðgerðum kennarans, 
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menntun hans og starfsundirbúningi. Wolfgang kallar eftir því að kennara-

stéttin taki fulla ábyrgð á málefnum skólans og verði raunverulegir og fag-

legir leiðtogar í sinni starfsgrein. Öll nauðsynleg umgjörð sé fyrir hendi og 

ekki eftir neinu að bíða en til þess að kennarar geti orðið faglegir leiðtogar 

verði þeir að búa yfir þekkingu, vilja og elju. 

Þar sem rannsókn minni er ætlað að beina sjónum meðal annars að 

viðhorfum kennara og stjórnenda gagnvart lýðræði í skólastarfi og hvernig 

sú hugmyndafræði fellur að þeirra eigin starfsháttum er viðeigandi að 

glöggva sig á hvað felist í fagmennsku kennara og í framhaldinu velta fyrir 

sér að hve miklu leyti kennarar ræða um hugmyndir sínar, reynslu og leiðir á 

grundvelli þeirra fræða sem kennaranám byggir á.  

3.5  Rannsóknir 

Hæfni nemenda til þess að tjá skoðanir sínar, tilfinningar og hugsanir og 

geta þeirra til að eiga í uppbyggjandi samræðum og rökræðum er hluti af 

viðmiðum um lykilhæfni í Aðalnámskrá grunnskóla. Færni í samskiptum þarf 

að þjálfa og kenna og grunnskólinn á að skapa vettvang til að nemendur 

þroski með sér hæfni í samskiptum sem leggur grunn að virkri þátttöku 

þeirra í lýðræðissamfélagi.  

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) leiddi rannsókn sem ber heitið; Hlúð að 

félags- og tilfinningaþroska nemenda. Markmið hennar var margþætt en 

fólst öðru fremur í því að efla virðingu nemenda fyrir sjálfum sér og öðrum, 

efla samskiptahæfni þeirra ásamt því að styrkja tengsl þeirra og gagnkvæma 

umhyggju. Annar tilgangur rannsóknarinnar var að skapa aðstæður í skóla-

starfi til að hlúa að áðurnefndum þroskaþáttum hjá nemendum. Í 

athugunum John Dewey (1998) um lýðræði í skólastarfi kemur einmitt fram 

mikilvægi þess að þekking og skilningur byggist upp í félagslegum sam-

skiptum, þar sem teflt er fram ýmsum sjónarmiðum, tekist á og komist að 

samkomulagi. Niðurstöður Sigrúnar (2007) sýndu að eldri börn áttu 

auðveldara með að greina bæði sjónarmið kennara og nemenda en jafn-

framt kom fram að samskiptahæfni var mikið háð aðstæðum. Hæfileikinn til 

að leysa mál þroskast smám saman frá áherslu á sjálfið, í þá átt að við tekur 

meiri hæfni í að samhæfa mismunandi sjónarmið. Þá kom fram í mati 

kennara að þeir töldu sig sjá framfarir í samskiptum nemenda bæði inn-

byrðis og við kennara. Loks má nefna að námsárangur nemenda sem sýndu 

þroskaða hæfni í samskiptum var betri en nemenda sem ekki bjuggu yfir 

slíkri hæfni í sama mæli (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Rannsókn Sigrúnar endurspeglar að nokkru leyti þætti sem ég skoða í 

rannsókn minni og lúta að þátttöku nemenda í umræðum og hæfni þeirra til 
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að tjá sig. Það verður áhugavert að sjá hvort nemendur í rannsókn minni fái 

ríkuleg tækifæri til þess að ræða og takast á um málefni sem þau varða og 

hvort kennarar noti sérstakar aðferðir til þess að efla samskiptahæfni 

nemenda sinna.  

Rannsóknin Starfshættir í grunnskólum snýst um kennsluhætti og 

kennsluaðferðir og er hún ein viðamesta rannsókn sem gerð hefur verið í 

grunnskólum á Íslandi. Náði hún til 20 grunnskóla á landinu og var gerð á 

tímabilinu 2008 til 2013. Hugtakið kennsluhættir þar vísar til heildar-

kennsluskipulags líkt og það hvernig nemendum er skipt upp í hópa og 

hverjar megináherslur eru varðandi þær kennsluaðferðir sem mest eru 

notaðar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Markmið rannsóknarinnar var 

meðal annars að kanna kennsluhætti og undirbúning kennslu í grunn-

skólanum. Hér verður nú gerð grein fyrir nokkrum þeim niðurstöðum sem 

telja verður áhugaverðar í ljósi viðfangsefnis rannsóknar minnar. 

Niðurstöður sýndu að algengustu kennsluaðferðirnar voru bein kennsla 

með eða án samræðna eða kennsla þar sem unnið er í vinnubókum. Að-

ferðir sem gera annars konar kröfur til nemenda hvað varðar þátttöku og 

ábyrgð voru fremur fátíðar. Þær niðurstöður sem lúta að faglegum undir-

búningi kennara sýndu að hann snerist að stórum hluta um undirbúning 

kennslu og svo um aga og bekkjarstjórnun. Það verður áhugavert að skoða 

þessar niðurstöður í ljósi þess sem mun koma fram í minni rannsókn um 

starfshætti skólanna og hvort og þá hvernig þeir vinna með lýðræði í skóla-

stofunni. Sambærilegar niðurstöður um einhæfar kennsluaðferðir hafa 

komið fram í fyrri rannsóknum á kennsluháttum í íslenskum grunnskólum 

(sbr. Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; Hafsteinn Karlsson, 2009; Ingvar Sigur-

geirsson, 1996; Kristín Jónsdóttir, 2003). 

Viðhorf nemenda og starfsfólks skóla til þess hvað beri að leggja áherslu 

á í starfi skólans og hvort þessir hópar álíti að lögð sé rækt við þessa 

áhersluþætti voru einnig könnuð í þessari rannsókn (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2014). Niðurstöður sýndu að einungis fimmtungur starfsmanna skólanna 

taldi það mjög mikilvægt að öll börn stunduðu nám í heimaskóla líkt og 

opinber menntastefna um skóla án aðgreiningar leggur áherslu á. Sjónarmið 

nemenda í 10. bekk voru í samræmi við viðhorf kennara en 17% nemenda 

töldu að nemendur með þroskahömlun ættu að vera í almennum bekk. 

Niðurstöður sýndu að kennurum finnst skipta mestu máli að leggja rækt við 

þroska persónuleikans og efla sjálfsmynd nemenda eða um 85 %, en um leið 

var rúmlega fjórðungur kennara sem fannst uppeldi eiga alfarið að vera á 

ábyrgð foreldra. Elstu nemendur grunnskólanna töldu mikilvægast að 

skólinn legði áherslu á undirbúning fyrir framhaldsskólann. Fram kom að 
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kennarar töldu skólann standa sig síst í því að efla rökhugsun og ályktunar-

hæfni og í raun töldu fæstir starfsmenn að skólinn væri að sinna þeim 

áhersluþáttum vel sem þeir um leið telja mikilvægasta, líkt og að þroska 

persónuleika nemenda og efla sjálfsmynd þeirra. Í ljósi þess að eitt megin-

hlutverk skóla er að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi sbr. 

Lög um grunnskóla, (2008) þá hljóta þessar niðurstöður að vera áhyggjuefni 

og tilefni til að taka starfshætti skólanna til alvarlegrar endurskoðunar.  

Í rannsókninni var einnig fjallað um nám, þátttöku og samskipti nemenda 

í grunnskólanum og sýn nemenda á nám og kennsluaðferðir sem og vett-

vang nemenda til að hafa áhrif á og koma sjónarmiðum sínum áleiðis 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Niðurstöður eru um margt áhugaverðar og 

sláandi í senn. Sú niðurstaða að nemendur voru almennt ánægðir með 

kennsluna en áhugi gagnvart náminu eða ánægja með skólann var mun 

minni er miður góð niðurstaða fyrir grunnskólann. Vert er að velta fyrir sér 

hvers vegna nemendum þyki kennsla góð án þess að upplifa að námið sé 

áhugavert né þykja skemmtilegt í skólanum. Þá óskuðu nemendur eftir 

aukinni fjölbreytni í viðfangsefnum og þess að eiga kost á valverkefnum, t.d. 

í formi áhugasviðsverkefna. Niðurstöður sýndu fram á að nemendum fannst 

kennsluaðferðirnar einhæfar, þar sem kennarinn talar og nemendur glósa 

og vinna í vinnubækur. Þá telja nemendur þátttöku sína og áhrif á námið 

vera afar takmörkuð. Samhljómur var meðal þess sem nemendur sögðu og 

þess sem fram kom í vettvangsathugunum. Loks má nefna að það kom fram 

að nemendur eru spurðir og hvattir til að koma sjónarmiðum sínum á fram-

færi en ekkert kom þó fram sem benti til þess að tekið væri tillit til þessara 

sjónarmiða eða brugðist við þeim með einhverjum hætti (Gerður G. Óskars-

dóttir, 2014). Það verður áhugavert að bera þetta saman við niðurstöður í 

minni rannsókn sem lúta að viðtölum við nemendur um kennsluaðferðir, 

áhrif á eigið nám og almenna þátttöku í skólastarfinu.  

Fjölmenningarlegur nemendahópur er hluti af áskorunum 

kennarastarfsins. Grunnskólinn þarf að tryggja nemendum af erlendum 

uppruna ríkuleg tækifæri til virkrar þátttöku í skólastarfinu. Vilji og vænt-

ingar er heiti á rannsókn sem Hanna Ragnarsdóttir (2004) vann og  fjallar 

um áhrifaþætti í skólagöngu erlendra barna á Íslandi. Helstu niðurstöður 

hennar benda til þess að skipulag í skólum og þekking til að mæta fjöl-

breyttum þörfum barna sé víða ábótavant. Einnig kemur fram að foreldra 

skorti skilning á kröfum og viðmiðum skólanna. En með auknum samræðum 

og samstarfi heimila og skóla sé hægt að yfirvinna þær hindranir sem komið 

hafa fram. Bernstein (2000) bendir einmitt á það að ef nemendur og 

foreldrar ná ekki að lesa í og fylgja því táknkerfi sem viðgengst í skólanum er 

hætta á að vandamál skapist. Í rannsókn minni verður því fróðlegt að 
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komast að hvort nemendum af erlendum uppruna séu veitt sömu tækifæri 

og þeim íslensku til þess að taka þátt í verkefnum sem snúa að samskiptum, 

umræðum og tjáningu. En eitt af meginhlutverkum grunnskólans er að 

skapa nemendum vettvang þar sem tjáning og samskipti af margvíslegum 

toga fara fram á jafnréttisgrundvelli.  

Í greininni “Children´s participation in a democratic learning environ-

ment” segir Per Schultz Jörgensen frá alþjóðlegu rannsókninni Health Be-

haviour of School Children (HBSC). Rannsóknin, sem var framkvæmd á tíma-

bilinu 1998−2001, snýr að lýðræði í skólastarfi og viðhorfum nemenda til 

þess. Fram kom að helmingur barnanna var ekki ánægður með 

skólaumhverfið og stórum hópi þeirra fannst hann áhrifalaus. Niðurstaða 

höfundar er því í megindráttum sú að lýðræði sé ekki mikið í lífi barnanna 

og áréttar að lýðræðislegt skólastarf verði að snúast um virka þátttöku 

nemenda í eigin námi og hinu félagslega umhverfi. Jafnframt að hið mikil-

vægasta í námi snúi að hæfni nemenda, hæfileikanum til að skapa og þróa, 

þátttöku í stöðugu ferli uppgötvana og þekkingar, það sé skapandi nám 

(Jörgensen, 2004).  

Diane Reay (2006) stýrði breskri rannsókn sem ber yfirheitið I am not 

seen as one of the clever children, en þar voru tekin viðtöl við nemendur og 

þeir spurðir um nám sitt og félagslegar aðstæður í bekknum. Rannsóknin 

sýndi fram á að með því að hafa samráð við nemendur er unnt að varpa ljósi 

á þá menningu sem er innan nemendahópsins og einnig hvort það 

andrúmsloft sem er skapað innan skólastofunnar vinni gegn lýðræði. Niður-

stöður sýndu að börn sem standa ekki vel félagslega virðast ekki hafa sömu 

tækifæri til þess að tjá sig í skólastofunni og á þau er ekki jafnmikið hlustað 

eins og á „vinsælu“ börnin. Þannig getur kraftmikill hópur innan bekkjar 

þaggað niður í þeim sem standa að einhverju leyti höllum fæti og fækkað 

þar með tækifærum þeirra til þess að eiga í lýðræðislegum samskiptum. En 

Bernstein (2000) bendir einmitt á að félagsleg aðlögun í skóla verði ekki að 

veruleika nema félagslegir, menningarlegir, menntunarlegir og persónulegir 

þættir séu hafðir að leiðarljósi í skólanum. Kennarar ættu því í lengstu lög 

að varast að flokka nemendur eftir námsárangri því það geti skaðað félags-

lega aðlögun þeirra og unnið gegn lýðræðislegum samskiptum. Hann telur 

að kennarar misskilji oft líðan nemenda sinna og haldi að þeir nemendur 

sem standi sig vel í námi og séu almennt til „friðs“ hljóti að vera ánægðir í 

skólanum. Raunin er í mörgum tilfellum sú, segir Bernstein, að þessir 

nemendur hafa ekki sömu tækifæri til þess að láta í sér heyra eins og þeir 

sem standa vel félagslega. Það er sem sagt eitthvað í námsumhverfinu sem 

hindrar félagslega þátttöku nemenda (Bernstein, 2000). Í rannsókn minni 

verður sérstaklega hlustað eftir því, í viðtölum við nemendur, hvort 
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nemendur telji að allir búi við jöfn tækifæri til þess að tjá sig og koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri innan skólans og verður áhugavert að skoða 

þær niðurstöður í ljósi þess sem hér kemur fram. 

    Väms röst väger mest? er sænsk tvíhliða rannsókn sem Rädda barnen í 

Svíþjóð (sambærileg samtök og Barnaheill á Íslandi) stóðu að og kom út árið 

2008. Samtökin létu gera tvær rannsóknir sem fjalla um réttindi barna í 

grunnskólum. Í fyrri rannsókninni svöruðu ungmennin sjálf spurningum um 

hvað þeim fyndist að nemendur ættu að taka ákvarðanir um í  skólastarfinu, 

en markmið rannsóknarinnar var að kanna hugmyndir nemenda og kennara 

um það hvað nemendur ættu að taka þátt í að ákveða í skólanum. Niður-

stöður rannsóknanna sýndu að mikill munur var á því hvernig unglingarnir 

telja að hlutirnir eigi að vera og afstöðu þeirra fullorðnu. Unglingarnir töldu 

t.d. að þeir eigi að geta haft áhrif á allar ákvarðanir í skólanum, en hinir full-

orðnu töldu að unglingarnir ættu aðeins að fá að taka þátt í ákvörðunum á 

vissum sviðum innan skólans. Í ljósi þessa verður áhugavert að bera saman 

hugmyndir viðmælenda minna sem snúa að því á hvaða þætti skólastarfs 

nemendur ættu að hafa áhrif á.  

Robert Thornberg og Helene Elvstrand (2012) stóðu fyrir rannsókninni 
Children´s experiences of democracy, participation, and trust in school, en 
markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf og reynslu nemenda gagn-
vart þeim þáttum sem lúta að lýðræðislegri þátttöku í almennu skólastarfi. 
Rannsóknin var eigindleg og fór fram í þremur grunnskólum í Svíþjóð. Tveir 
þessara skóla teljast til hefðbundinna skóla en sá þriðji var opinn skóli þar 
sem lýðræðislegir starfshættir voru hluti af stefnu skólans. Niðurstöður 
leiddu í ljós að áhrif nemenda innan allra skólanna voru lítil og tækifæri til 
að taka þátt í ákvörðunum voru af skornum skammti. Óskráðar reglur um 
félagslega stöðu nemenda innan hópsins höfðu neikvæð áhrif á tjáninga-
frelsi þeirra nemenda sem stóðu veikar félagslega. Það leiddi til þess að 
tækifærum nemenda til þess að tjá skoðanir sínar var misskipt. Þá kom 
einnig fram að þrátt fyrir vilja kennaranna og stefnu eins skólans um að 
viðhafa lýðræðislega starfshætti, gekk það ekki eftir sem skyldi. Var talið að 
ástæðuna mætti rekja til ýmissa samverkandi þátta eins og ósamræmis milli 
reglna og athafna kennara, valdstýrðu sambandi kennara og nemenda sem 
byggir á ríkri og gamalli hefð og er fremur til þess fallið að vinna gegn 
lýðræðismenntun nemenda og lýðræðislegu skólastarfi. Bernstein (2000) 
bendir einmitt á mikilvægi þess að kennarar hafi skilning á þeirri hættu að 
stíf umgerð loki fyrir lýðræðislegan vettvang og hindri virkni og þátttöku 
nemenda. Þá skipti máli að kennarar séu meðvitaðir um það táknkerfi sem 
viðgengst innan félagahópsins og hvað stýri því hvort allir nemendur hafi 
gilda rödd í skólanum. Rannsakendur ofangreindrar rannsóknar álykta að 
kennarar verði að öðlast meiri meðvitund og þekkingu á óskráðum valda-



 

39 

tengslum meðal nemenda og hvernig slík tengsl geti unnið gegn 
lýðræðislegu samfélagi innan nemendahópsins (Elvstrand og Thornberg, 
2012). Þessar niðurstöður verður áhugavert að bera saman við það sem 
koma mun fram í rannsókn minni um það hvort  stjórnendur og kennarar 
leiti sérstakra leiða til þess að tryggja fullgilda þátttöku nemenda og hvort 
skólinn leggi séstaka áherslu á að áhrifa nemenda gæti meðal mikilvægra 
ákvarðana sem snúa að námi þeirra og skólastarfi. Í rannsókn Ursula Mager 
og Peter Nowak (2012) Effects of student particitation in decision making at 
school. A systematic review and synthesis of empirical research var sýnt 
fram á þýðingarmikinn ávinning þess þegar nemendur finna að þátttaka 
þeirra og áhrif á skólastarf eru raunveruleg. Þá kom fram tilhneiging 
kennara að velja úr svörum nemenda sem samrýmast þeirra eigin 
skoðunum burt séð frá því hvort þær endurspegli skoðanir meirihlutans. Í 
Rannsókn Robert Thornberg (2009) var markmiðið að skoða áhrif nemenda í 
kennslustundum þar sem kennarinn stýrði umræðum. Niðurstöður sýndu að 
þátttaka í umræðum og áhrif nemenda á þær voru yfirborðskennd. 
Kennarinn varpaði fram spurningum og í stað þess að leiða umræðuna 
áfram meðal nemenda og hlusta á mismunandi sjónarmið og rök voru svör 
þeirra flokkuð sem rétt eða röng sem leiddi til þess að nemendur urðu van-
trúaðir á tilgang eða gagnsemi umræðna í skólanum.  

Þar sem markmið rannsóknar minnar er meðal annars að skoða hvernig 
lýðræði í grunnskólunum birtist í daglegu starfi og hvaða leiðir kennarar fara 
til þess að stuðla að lýðræðislegum starfsháttum er áhugavert að bera þær 
niðurstöður saman við aðrar sambærilegar rannsóknir. Í rannsókninni er 
kannað hvað nemendum finnst um nám sitt og að hvaða leyti þeir telji sig 
hafa áhrif á nám og skólastarf. Jafnframt mun ég leita eftir sjónarmiðum 
nemenda og reynslu þeirra af lýðræðislegu skólastarfi meðal annars með 
það að markmiði að skoða hvort nemendur líti á grunnskólann sinn sem 
lýðræðislegan vettvang. 

3.6 Samantekt 

Hér að framan hefur verið fjallað um John Dewey og kenningar hans um 

lýðræði í skólastarfi sem íslensk menntastefna byggir að stórum hluta á. Í 

framhaldinu var rætt um kenningar Basil Bernstein og hvernig má nýta þær 

til að skoða lýðræði í skólastarfi. Þá var hugtakið lýðræði í skólastarfi til um-

fjöllunar og hvaða þýðingu það hefur fyrir íslenska menntastefnu. Skil-

greining á því hvað felst í fagmennsku kennarans var rædd og ljóst að krafa 

um fagmennsku, þekkingu og hæfni kennarans eru miklar. Þá var 

rannsóknum sem tengjast meðal annars viðhorfum kennara og nemenda, 

starfsháttum skóla, áhrifum og þátttöku nemenda einnig  gerð skil. 
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4 Aðferðarfræði og framkvæmd rannsóknar 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir aðferðarfræði rannsóknarinnar sem var 

eigindleg. Greint er frá vali á viðfangsefni, rannsóknarsniði og með hvaða 

hætti gagnaöflun og framkvæmd rannsóknarinnar fór fram. Þá verður 

fjallað um siðferðileg atriði sem nauðsynlegt er að hafa í huga við rannsókn 

sem þessa. Einnig er fjallað um með hvaða hætti þátttakendur voru valdir í 

rannsóknina, um greiningu gagna og trúverðugleika niðurstaðna.  

4.1 Rannsóknaraðferð 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir voru notaðar í þessari rannsókn, en þær má 

rekja til hugmynda og kenninga til dæmis hugsmíðahyggju, fyrirbærafræði 

og samskiptakenninga þar sem leitað er eftir því hvernig einstaklingarnir í 

hópnum upplifa veruleikann (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Rannsóknin sem 

hér um ræðir er svo kölluð tilviksrannsókn en það er nákvæm athugun á 

ákveðnu fyrirbæri í tilteknum aðstæðum. Hægt er að skoða fyrirbærið á 

mismunandi vegu og fá fram fleiri en eitt sjónarhorn (Bogdan og Biklen, 

2003). Tekin voru hálfopin viðtöl í því augnamiði að varpa ljósi á upplifun, 

skilning og sjónarmið viðmælenda minna þar sem markmiðið með þessari 

rannsókn er öðru fremur að skoða viðhorf, reynslu og þekkingu stjórnenda, 

kennara og nemenda á lýðræði í skólastarfi og kanna hvaða leiðir kennarar 

nýta sér til að stuðla að lýðræðislegu skólastarfi. Auk þess voru gerðar 

vettvangsathuganir til að fá raunsærri mynd af lýðræðislegum starfsháttum 

skólanna en Flick (2009) bendir á að starfshættir verði einungis kannaðir 

með því að fylgjast með fólki í raunverulegum aðstæðum.  

Stuðst var við margvísleg gögn til að fá sem skýrasta mynd af fyrir-

bærinu, meðal annars með því að rýna í viðtöl, skráningar úr vettvang-

sathugunum og opinber gögn líkt og skólanámskrá, heimasíður skólanna, 

lög um grunnskóla og Aðalnámskrá grunnskóla og Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. Til þess að lágmarka hlutdrægni rannsakendans (e. 

bias) var mikilvægt að gagnasöfnun væri nokkuð fjölbreytt en rannsakendur 

hafa bent á að ef gögnum er safnað úr mörgum áttum (e. triangulation) 

minnki líkur á hlutdrægni (e. bias) og að rannsakandinn fái þá áreiðanlegri 

niðurstöðu (Lichtman, 2010). 
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4.2 Gagnaöflun og framkvæmd rannsóknar 

Í þessari rannsókn var leitast við að safna fjölbreyttum gögnum og var þeirra 

aflað á fjóra vegu: 

 Skoðuð voru opinber gögn: Með opinberum gögnum er m.a. átt við 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, Lög um grunnskóla, Aðalnám-
skrá grunnskóla og skólanámskrár viðkomandi skóla. 

 Tekin voru hálfopin viðtöl við stjórnendur og kennara: Mikilvægt var 
að hafa  sveigjanleika þegar viðtölin voru tekin og geta þannig haft 
áhrif á hvernig þau þróuðust. Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð 
orðrétt. 

 Vettvangsathuganir: Fylgst var með í kennslustundum og það sem 
talið var máli skipta var skráð. 

 Tekin voru viðtöl við nemendur í rýnihópum: Nemendur gefa mikil-
vægar upplýsingar um skipulag skólans og hvort á þá sé almennt 
hlustað þegar ákvarðanir sem snerta þá eru teknar innan skólans. 
Leitast var við að þátttakendur yrðu á billinu 5 -7 í hvorum skóla.  

4.3 Skólar 

Þar sem rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á lýðræðislegt skólastarf og 

kanna viðhorf starfsfólks og nemenda til þess var ákveðið að velja sérstak-

lega tvo grunnskóla sem gefa sig út fyrir að viðhafa lýðræðislega starfshætti. 

Von mín var því að rannsóknin gæti með sannfærandi hætti sýnt fram á 

hvernig grunnskólinn gæti verið lýðræðislegur og framfylgt ákvæðum laga 

og Aðalnámskrár um lýðræðislegt skólastarf. Jafnfram fannst mér mikilvægt 

að skoða hvers konar viðhorf kennarar og stjórnendur hafa sem leggja 

áherslu á lýðræðislega kennsluhætti. Sjónarmið nemenda í slíku umhverfi 

eru ekki síst mikilvæg og ættu að endurspegla starfshætti skólans. Ég valdi 

því að skoða hvernig nemendur skilja og upplifa lýðræðið í skólanum sínum. 

Skólarnir verða ekki nafngreindir í rannsókninni en ég kýs að kalla þá Aspar-

skóla og Birkisskóla. 

4.3.1 Viðmælendur 

Rætt var við skólastjóra hvors skóla. Einnig voru tekin viðtöl við alls fimm 

kennara, tvo í Birkisskóla og þrjá í Asparskóla. Nemendur voru valdir í rýni-

hópa með aðstoð skólastjóra og umsjónarkennara. Í Birkisskóla ræddu um-

sjónarkennarar við nemendur í unglingadeild um að taka þátt en í Aspar-

skóla ræddi aðstoðarskólastjórinn við nemendaráðið í skólanum. Allir þeir 

nemendur sem rætt var við voru tilbúnir til þátttöku. Í Asparskóla voru 
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nemendur sex í rýnihópnum en í Birkisskóla voru þeir sjö. Lögð var áhersla á 

að þetta væru nemendur sem hefðu vilja til að tjá sig og áhuga á málefninu. 

Einnig skipti máli að nemendur þekktust vel innbyrðis og liði vel í návist 

hvers annars svo umræður yrðu einlægari (Sóley S. Bender, 2003). Allir 

viðmælendur mínir gangast undir breytt nöfn í rannsókninni. Geir er skóla-

stjóri í Birkisskóla og Birta er aðstoðarskólastjóri í Asparskóla. Kennara í 

Asparskóla kalla ég Mörtu, Hafdísi og Huldu en kennara í Birkisskóla kalla ég 

Önnu og Ingu.  

4.4  Siðferðileg atriði 

Kappkostað var að rannsóknin stæðist siðferðilegar kröfur. Ég lagði áherslu 

á að ekki yrði hægt að rekja upplýsingar til þátttakenda og byggði á  fjórum 

grunnreglum rannsókna; virðingu, skaðleysi, velgjörðum og réttlæti í því 

augnamiði að valda þátttakendum ekki skaða af neinum toga (Bogdan og 

Biklen, 2003). Tryggt var að þátttakendur fengju allar upplýsingar um eðli og 

tilgang rannsóknarinnar og upplýst samþykki þeirra var fengið fyrir þátt-

tökunni. Þeir áttu  jafnframt rétt á því að vita fyrirfram hvað fælist í þátt-

tökunni og hvernig unnið yrði með upplýsingarnar um þá. Þá var þeim gert 

ljóst að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem væri. Upplýsingabréf var sent í 

gegnum Mentor á foreldra og þeim gefinn kostur á að draga barn sitt út úr 

rannsókninni. Engin slík beiðni kom frá foreldri né fyrirspurn varðandi 

rannsóknina. Þá voru viðtölin send afrituð til viðmælenda (stjórnenda og 

kennara) og þeir beðnir að hafa samband ef einhverjar athugasemdir væru 

eða óskir um viðbætur. Það gerði ég til þess að tryggja að viðmælendur 

gætu leiðrétt ef um einhvern misskilning væri að ræða af minni hálfu og 

einnig ef viðmælendur óskuðu eftir að útskýra eitthvað betur. Engar 

athugasemdir eða óskir um viðbætur voru gerðar.  

4.5  Framkvæmd 

Áður en til framkvæmdar kom var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. 

Að því loknu voru grunnskólar valdir til þátttöku. Lögð var áhersla á að velja 

skóla sem höfðu það í opinberri stefnu skólans að leggja áherslu á 

lýðræðisleg vinnubrögð, eins og fyrr segir. Við undirbúning á rannsókninni 

var útbúið bréf til skólastjóra og viðkomandi kennara til að veita frekari 

upplýsingar og óska eftir samþykki þeirra. Fljótlega eftir að bréf til skóla-

stjóra var sent út var haft samband við stjórnendur símleiðis og rannsóknin 

útskýrð betur og möguleg þátttaka rædd (sjá viðauka). Þátttaka beggja 

skólanna var auðsótt og stjórnendur strax reiðubúnir að veita leyfi fyrir 

þátttöku. Þegar staðfesting á þátttöku lá fyrir gengu tölvupóstar á milli og 
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nánari tímasetningar ákveðnar. Óskað var eftir því að stjórnendur sendu 

bréf heim til foreldra og þeim gefinn kostur á að draga barn sitt út úr 

rannsókninni. Rík áhersla var lögð á nafnleynd og að farið yrði með allar 

upplýsingar sem trúnaðarmál. 

Skólanámskrá hvors skóla var skoðuð og spurningar mótaðar út frá þeim 

áherslum sem þar komu fram. Tekin voru viðtöl við stjórnendur og kennara 

með það að markmiði að fá svör við ofangreindri rannsóknarspurningu og 

undirspurningum, en samkvæmt 7. grein Laga um grunnskóla bera skóla-

stjórar ábyrgð á faglegu starfi grunnskóla (Lög um grunnskóla, 2008). 

Viðtölin voru hljóðrituð að fengnu leyfi þátttakenda. Ástæða þess að þessi 

aðferð var valin er sú að leitast var við að fá upp á yfirborðið skilning og 

viðhorf stjórnenda og kennara með opnum samtölum. Þá var unnt að spyrja 

áfram opinna spurninga, þar sem rannsakandi hafði minni hugmyndir um 

hvaða svör viðmælendur myndu gefa (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Samhliða viðtölunum heimsótti ég kennslustundir þar sem athugasemdir 

um það sem fyrir augu bar voru skráðar niður með fimm mínútna millibili. 

Kosturinn við þessa aðferð er að rannsakandi skráir hjá sér það sem hann 

sér án þess að hafa áhrif á það (Rúnar Helgi Andrason, 2003). Tilgangurinn 

með þessari athugun var að rannsaka hvort unnt væri sjá í framkvæmd það 

sem mælt er fyrir um í skólanámskrá eða annað sem mikilvægt var að skoða 

útfrá viðtölunum. Að síðustu voru myndaðir rýnihópar með 6 nemendum í 

Asparskóla og 7 nemendum í Birkisskóla að fengnu leyfi frá foreldrum 

þeirra. Í rýnihópi sátu þátttakendur saman við borð og ræddu þau mál sem 

ég spurði um. Leitast var við að hafa spurningar fáar og fá þannig fram gott 

flæði. Áætlaður tími í viðtöl við hvern rýnihóp var 20 -30 mínútur en í 

báðum tilfellum varð umræðan lengri, eða hátt í klukkustund. 

Spurningarnar voru á bilinu 6−10 og voru þær hafðar til hliðsjónar. Lögð var 

áhersla á að allir tækju þátt í umræðunum en þó um leið leitast við að leyfa 

umræðum að þróast eins eðlilega og hægt var til að sjá að hvaða leyti 

nemendur töldu sig vera þátttakendur í ákvörðunum innan síns skóla (Sóley 

S. Bender, 2003). 

4.6 Gagnagreining og úrvinnsla 

Viðtölin voru skrifuð upp og greind í lykilþætti sem voru svo flokkuð í 

nokkur þemu. En Lichtman (2010) bendir á þessa leið í bók sinni og nefnir 

hana „the three Cs“ eða „Coding to Categorizing to Concepts“. Gögnin sem 

aflað var í rannsókninni eru opinber gögn ríkis og skóla, upptaka af viðtölum 

við skólastjóra og kennara, skráð gögn frá viðveru rannsakanda á vettvangi 

og upptaka á umræðum í rýnihópum. Ég hafði fyrirfram ákveðna þætti í 



 

45 

huga sem ég hugsaði mér að veita sérstaka athygli og tengdust rannsóknar-

spurningum mínum. Lichtman (2010) mælir sérstaklega með því að rann-

sakandi sé búinn að forma ákveðin sjónarhorn sem veitt er sérstök athygli á 

vettvangi. Rannsakandi þarf því að forgangsraða þegar kemur að því hvað 

hann skoðar sérstaklega og meta hvað það er sem kemur rannsókninni 

mest við (Lichtman, 2010). Í minni rannsókn skipti ég gagnagreiningunni í 

þrjú stig. Fyrsta stigið var gagnagreining sem fór fram á meðan á 

viðtölunum stóð. Þá fannst mér skipta máli að vera vakandi fyrir óskýrum 

upplýsingum til þess að geta spurt nánar út í svör viðmælenda. Strax eftir 

viðtalið skráði ég niður þær athugasemdir sem voru efstar í huga mínum og 

ég taldi að tengdust rannsóknarspurningunum. Þriðja stigið fólst í greiningu 

á viðtölunum sem höfðu verið skrifuð orðrétt upp og flokkuð í ákveðnar 

hugmyndir eða þemu (Sóley Bender, 2003). Greining á skráningum á vett-

vangi fór fram með svipuðum hætti, þ.e. ég skráði athugasemdir mínar í 

rannsóknardagbók strax eftir hverja vettvangsheimsókn sem ég kallaði 

„mínar hugleiðingar“ en þar leyndust ýmsar vangaveltur um kennsluað-

ferðir, sætaskipan, skipulag kennslustofu og einstaka nemendur, sem og um 

samskipti kennara og nemenda. Þá hafði ég aftur samband við kennarana til 

þess að fá svör við spurningum sem vöknuðu við greiningu gagnanna og 

gerði ég það fimm sinnum.  

4.7  Trúverðugleiki rannsóknarinnar 

Viðtöl og vettvangsathuganir urðu fyrir valinu sem rannsóknaraðferðir því 

ég leit svo á að í viðtölum við stjórnendur, kennara og nemendur og með 

skráningum á vettvangi kæmu fram haldbær og trúverðug gögn sem 

þjónuðu markmiðum rannsóknarinnar. Hafa þarf hugfast að rannsóknin var 

gerð í raunverulegum aðstæðum og ekki endurtekin fyrir aðra hópa og því 

verður ekki hægt að alhæfa um niðurstöður hennar. Rannsóknin gæti þó 

haft yfirfærslugildi (e. transferability), en þá liggur ábyrgðin hjá rannsakanda 

að tryggja að öll gögn sem liggja fyrir séu nákvæm og skýr svo hægt sé að 

meta hvort um sambærileg gögn sé að ræða (Schwandt, 2007). Það skipti 

því máli að leggja áherslu á ítarlega gagnaöflun og vönduð vinnubrögð. 

Einnig var þess gætt í hvívetna að viðtalsspurningarnar hæfðu markmiðum 

rannsóknarinnar, rannsóknarefninu og að samræmi væri milli þess sem 

skoðað og leitað var eftir og þess sem kom fram í rannsókninni (sbr. Bogdan 

og Biklen, 2003; Schwandt, 2007). Í rannsókninni var lögð áhersla á fjöl-

breytta gagnasöfnun til að fá sem skýrasta mynd af fyrirbærinu sem rann-

sakað var, ekki síst í þeim tilgangi að lágmarka hlutdrægni (e. bias) og til að 

fá fram áreiðanlegri niðurstöðu (Lichtman, 2010). Auk viðtala og vettvang-
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sathugana voru því skoðuð opinber gögn eins og heimasíður skólanna og 

reglugerðir sem fjalla um lýðræði í skólastarfi.  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir verða þó alltaf fyrir áhrifum rann-

sakandans (Bogdan og Biklen, 2003). Hann tekur viðtalið, semur 

spurningarnar, greinir gögnin og túlkar niðurstöður. Ég var því þess 

meðvituð að bakgrunnur minn og eigin viðhorf gætu haft áhrif á það sem ég 

leitaði eftir og þær aðferðir sem ég kaus að beita. Rannsakandi þarf þess 

vegna að leggja allt kapp á að takmarka áhrif eigin viðhorfa og skoðana og 

safna hlutlægum, lýsandi gögnum til að vinna út frá. Þetta hafði ég því hug-

fast þegar ég vann úr niðurstöðum rannsóknar minnar.  

Viðtölin voru send afrituð til viðmælenda (stjórnenda og kennara) og 

þeir beðnir að hafa samband ef einhverjar athugasemdir væru eða óskir um 

viðbætur. Mér fannst mikilvægt að viðmælendur ættu þess kost að leiðrétta 

ef um einhvern misskilning væri að ræða af minni hálfu og einnig ef 

viðmælendur óskuðu eftir að útskýra eitthvað betur. Engar athugasemdir 

eða óskir um viðbætur voru gerðar.  

4.8 Samantekt 

Hér á undan var fjallað um viðfangsefni og markmið rannsóknarinnar. Þá var 

greint frá framkvæmd hennar, gagnaöflun, gagnaúrvinnslu  og hvernig 

staðið var að vali á þátttakendum. Jafnframt var fjallað um siðferðileg 

álitamál, trúnað við þátttakendur og með hvaða hætti trúverðugleiki 

rannsóknarinnar yrði sem best tryggður. Allt eru þetta þættir sem mikilvægt 

er að hafa í huga þegar rannsókn er skipulögð og framkvæmd. 
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5 Niðurstöður 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknar minnar 

sem fjallar um birtingarmynd lýðræðis í tveimur grunnskólum. Birt verður 

stutt lýsing á skólunum tveimur sem er samtvinnuð upplýsingum af 

heimasíðum þeirra og fyrstu heimsókn í skólana. Markmiðið er að draga 

fram einskonar skjáskot af skólabragnum sem mætir manni við fyrstu kynni. 

Auk þess að ræða um ýmsar hliðar lýðræðis í skólastarfi og hvað stjór-

nendur og kennarar telji að lýðræði í skólastarfi snúist um var leitað eftir 

sjónarmiðum stjórnenda og kennara um það sem einna helst standi í vegi 

fyrir lýðræðislegu skólastarfi. Í viðtölunum var að auki spurt um það sem 

væri skemmtilegast og erfiðast við starfið og hvar kennurum þættu 

styrkleikar þeirra helst liggja. Þá var rætt sérstaklega um samskipti við 

nemendur og hvað kennurum og stjórnendum þætti mikilvægast í því 

sambandi. Loks verður gerð grein fyrir viðhorfum og hugmyndum nemenda 

um lýðræði í skólastarfi og hvað það er sem þeir vilja fá að hafa áhrif á í 

skólanum.  

Þar sem markmið rannsóknarinnar var fyrst og fremst að skoða 

birtingamynd lýðræðis í skólastarfi  í tveimur grunnskólum var sú leið valin 

að tefla skólunum saman í stað þess að gera grein fyrir hvorum um sig sem 

sérstöku tilviki. Mismunandi sjónamið viðmælenda minna í skólunum 

tveimur kallast því á í niðurstöðunum eins og raunverulegar umræður færu 

fram.  

Birkisskóli er tiltölulega nýr skóli á höfuðborgarsvæðinu. Skólabyggingin 

er falleg, björt og opin. Áður en ég gekk inn í skólann horfði ég inn um stóra 

glugga og kom auga á nemendur einbeitta í vinnu. Verkefni nemenda eru til 

sýnis víðsvegar um skólann, ýmist stillt upp við veggi, á gólf eða hengd í 

loftin. Tveir drengir, á að giska átta ára, sátu gengt hvor öðrum og spiluðu á 

spil út á miðju gólfi. Nemendahópur sat við borð við hlið bókasafnsins og 

vann í spjaldtölvum. Andrúmsloftið var notalegt. Á heimasíðunni undir 

stefnu skólans er meðal annars rík áhersla lögð á einstaklingsmiðað nám, 

sveigjanlegar námsaðstæður og að nemendur tileinki sér lýðræðisleg vinnu-

brögð. 

Asparskóli er rótgróinn skóli staðsettur á landsbyggðinni. Skólabyggingin 

er fremur stór og ég áttaði mig ekki strax á umfangi hennar. Augljóst var að 

hlutum er haldið vel við. Byggingin er falleg og í hefðbundnum stíl með 

hefðbundnum kennslustofum. Þær kennslustofur sem ég skoðaði voru 
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bjartar og rúmgóðar. Samkvæmt upplýsingum á heimsíðu skólans er mikil 

áhersla lögð á að nemendur taki ábyrga afstöðu gagnvart eigin hegðun og 

velti fyrir sér hvernig manneskja þeir vilja vera, í stað þess að hugsa fyrst og 

fremst um hvað þeir fái ef þeir geri svona eða hinsegin.  Á heimasíðu Aspar-

skóla kemur fram að nemendur sem lenda í einhverskonar samskiptavanda 

séu hvattir til að ræða vandann og finna heillavænlega lausn í rólegheitum 

með leiðsögn kennara og eða starfsmanns. Það var gott að koma inn í 

skólann og aðstoðarskólastjórinn, Birta, tók vel á móti mér.  

5.1 Auðvitað snýst þetta alltaf um fólkið 

Viðhorf stjórnenda til lýðræðis í skólastarfi reyndust nokkuð ólík þegar þeir 

voru spurðir um hvað þeim fyndist um ákvæði Aðalnámskrárinnar um 

lýðræði í skólastarfi og hvaða þýðingu þau hefðu fyrir skólann. 

Skólastjóri Birkisskóla, sem ég kalla Geir, er á miðjum aldri, röggsamur og 

ákveðinn í fasi og er stutt í brosið og léttleikann. Geir ákvað fimmtán ára 

gamall að hann ætlaði að gerast kennari. Hann hefur starfað í tíu ár sem 

stjórnandi í Birkisskóla, allt frá upphafi skólans. Alls hefur hann starfað sem 

stjórnandi í fimmtán ár og þar áður sem kennari. Strax í upphafi kennslu-

ferilsins fannst Geir hann þurfa að ögra hinum hefðbundu óskráðu reglum 

sem viðgengust innan kerfisins. Honum fannst vont að horfa upp á skipulag 

sem virtist fremur vera sett fram fyrir kennara en nemendur: 

Það kom strax þegar ég var kennari og var með félagsstarfið 

líka og mér fannst, ég meina af hverju var það vesen ef ég 

ætlaði með krakkana út í brennó? Kennurum fannst vont ef 

það kom pressa á þá að þeir ættu þá líka að fara út í brennó og 

hafa jafn skemmtilegt og hjá mér. 

Skemmtilegast við starfið telur Geir vera þennan möguleika að koma á 

breytingum til hins betra. Að hafa áhrif á eitthvað sem skiptir máli og þá 

snýst allt um fólkið sem starfar í skólanum, að það vinni í takt og sé tilbúið 

að takast á við verkefnin. Í því birtist stærsta áskorun starfsins að mati 

Geirs: 

Auðvitað snýst þetta alltaf um fólkið, hvernig fær maður fólkið 

með og hvernig kemst maður yfir álagstíma. Til dæmis í fyrra 

var hrikalega erfiður tími og við vorum með svo mörg börn sem 

voru ofbeldisfull og það voru svona kröfur um breytingar út af 

námskrá. Já, seinasta ár var mjög flókið. Þannig að þetta snýst 

um hvernig okkur tekst að hafa sinkið í lagi í húsinu; hvernig 
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teymin eru að funkera, hvort  þau eru í góðum balans, að ekki 

sé togstreita á milli teyma. Já, að lesa fólkið og fá fólkið með. 

Það er eiginlega stóra málið. 

Geir telur hugtakið um lýðræði í skólastarfi ekki ganga upp því grunn-

skólinn sem stofnun sé í eðli sínu svo íhaldssöm og vinni í raun gegn 

lýðræði: 

Á ákveðinn hátt þá er þetta svona liptalk. Þetta eru bara falleg 

orð, vegna þess í að eðli sínu er skólinn alveg gríðarlega íhalds-

söm stofnun og lýtur regluverki boðvalds. Allt í strúkturnum í 

raun og veru segir „haltu kjafti og vertu góður og heiðra skaltu 

föður þinn og móður“, ég meina þetta er alveg gegnsýrt í 

gegnum skólastarf. Þetta er búið að festast mann fram af 

manni öldum saman og bara í eðli sínu orðið að vera skólaður, 

það segir bara að það sé búið að tukta mann til. Þetta snýst um 

að kerfið sé búið að sníða af vankanta hjá einstaklingnum eða 

þannig. 

Geir heldur því fram að umræða um lýðræði í skólastarfi sé fremur yfir-

borðskennd og óraunhæf því í raunveruleikanum sé skipulag skóla allt 

annað en lýðræðislegt. Skilningur hans á hugtakinu virðist því í fljótu bragði 

snúast fyrst og fremst um meirihlutakosningar eins og kemur fram hér 

neðar og kýs Geir fremur að tala um þarfir hvers og eins heldur en 

lýðræðislegt skólastarf.  

Hvað í rauninni þýðir lýðræði? Það er svo ofboðslega flókið 

hugtak og að vinna með það í svona njörvuðu kerfi sem er í eðli 

sínu íhaldssamt og flókið. Vegna þess að lýðræði sem felur í sér 

að meirihlutinn ræður og hvað mega börnin hafa skoðun á. 

Mér finnst við vera komin miklu nær því hvernig við komum til 

móts við þarfir hvers og eins einstaklings, frekar heldur en 

akkúrat lýðræði. Sko þjónustusjónarhornið hjá okkur, hvernig 

þjónum við mismunandi þörfum. Það er miklu sterkara heldur 

en að segja að lýður sé að ráða.  

Þegar Geir er spurður aftur um hvað felist þá raunverulega í ákvæðum 

Aðalnámskrár um lýðræði í skólastarfi segir hann: „Sko, mér finnst hugtakið 

ekki ganga upp, út frá hefðbundnum skilgreiningum á lýðræði eins og ég var 

að segja áðan”. 
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Á heimsíðu skólans er tekið sérstaklega fram að skólinn vinni í anda 

lýðræðis og mikilvægt sé að vilji og áhugi nemandans hafi áhrif á nám og 

skólastarf og að nemendur læri að bera virðingu fyrir umhverfi sínu. Geir 

telur þessa áhersluþætti ekki endilega vera áberandi í umræðu meðal 

kennara eða hluta af almennum undirbúningi og skipulagi skólastarfs: 

Nei ekki alltaf, ég held að menn séu meðvitaðir um það og ég 

held að þetta sé orðið svolítið samgróið en samt ekki þannig í 

frontinum endilega. Við leggjum áherslu á frumkvæðið hjá ein-

staklingum, leggjum áherslu á að börnin séu skapandi og þá 

virðingu sem snýr að þeim og umhverfinu og öðrum. Ég held að 

þetta sé bara soldið inngróið, en ekki eitthvað sem er alltaf 

haldið á lofti einhvernveginn, af því ég held að þetta sé eitt-

hvað sem gerist. Við höfum stundum tekið þetta upp og sagt 

„ok nú þurfum við soldið að minna betur á þetta“, en mér 

finnst þetta vera orðið soldið svona samofið. 

Þrátt fyrir takmarkaða umræðu um stefnu skólans meðal kennara telur 

Geir að stefna skólans sé ofarlega í vitund kennara og að þeir vinni 

markvisst að því að skapa nemendum vettvang sem gefi þeim töluvert frelsi. 

Geir gerir athugasemdir við orðið lýðræði í tengslum við skólastarf og finnst 

það alls ekki henta:  

Þá er bara spurningin hvort við séum að nota rétt orð. Og þá 

komum við að þessu óformlega námi og formlega námi. Þegar 

við erum að kenna einhver námssvið og það eru einhver verk-

efni og þú ræður hvort þú skilar ritgerð eða power point show 

eða skapalóni eða guð má vita hvað það er, er það lýðræðislegt 

skólastarf? Það er bara spurning um að hafa val um viðfangs-

efni eða úrlausn verkefna, en ég held að þetta sé nefnilega í 

átakaþættinum í samskiptunum sem þau eru að læra hvað það 

er að vera í samfélagi en ekki endilega lýðræðislegu. Vegna 

þess að í raun og veru er kennarinn verkstjórinn, hann á að 

halda einhverju í gangi. Svo getur maður farið út í hina áttina 

þegar krakkar einhvern veginn, þegar lýðræði eða rétturinn 

gengur of langt og þá má allt óháð öllum. 

Að mati Geirs á sá þáttur sem snýr að vali um verkefnaskil, náms-

aðstæður, námshraða eða fleira í þeim dúr fátt skylt með lýðræðislegu 

skólastarfi, það snúist einfaldlega um að standa frammi fyrir valkostum. Þá 
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telur Geir að þegar nemendum er kennt að eiga í samskiptum og leysa úr 

ágreiningi tengist það fremur því að lifa í samfélagi við aðra en ekki lýðræði 

sérstaklega og má af honum skilja að hætta gæti skapast á að í skólanum 

yrði ástandið stjórnlaust og nemendur geri það sem þeim sýnist, óháðir 

nokkrum reglum. Geir telur samt sem áður skólann starfa í þeim anda sem 

Aðalnámskrá grunnskóla kveður á um og tekur til lýðræðis í skólastarfi. 

Hann segir að markmið Birkisskóla sé fyrst og fremst fólgið í að nemendur 

þroski með sér ákveðna eiginleika sem lúta að samkennd, ábyrgð gagnvart 

sjálfum sér og umhverfinu: Nemandi „er ekki bara þiggjandi, hann leggur af 

mörkum“. Geir telur kennara skólans stuðla að þessum eiginleikum 

nemenda og áréttar að skólinn leggi mikla áherslu á að kennarar vinni sam-

kvæmt stefnu skólans og fylgi ákveðnu skipulagi. 

 

Andrúmsloftið er létt og óþvingað þegar aðstoðarskólastjóri Asparskóla 

sem ég kýs að kalla Birtu, tekur á móti mér. Hún er á að giska rösklega 

fimmtug og heilsar mér brosandi með þéttu og traustvekjandi handtaki. 

Áður en við setjumst niður til að spjalla býður hún mér kaffi sem ég þigg. 

Birta hefur verið stjórnandi í níu ár og þar áður kennari í áratug. Birta hefur 

kennt í fáeinum skólum, auk Asparskóla, og einnig í framhaldsskóla. Hún 

hefur mikla ástríðu fyrir skólamálum og sem stjórnandi telur hún kröftum 

sínum vel varið. Lýðræði í skólastarfi hefur verið Birtu hugleikið um árabil. 

Þegar hún er beðin um að lýsa því hvernig stjórnandi hún er svarar hún að 

bragði: 

Ég er náttúrulega búin að fara í gegnum sérkennslunám... og þá 

þarf maður að takast á við það að lýsa sjálfum sér. Ég held að í 

grunninn þá sé ég mjög lýðræðislega sinnuð og ég vil að fólk 

ráði eins miklu og mögulegt er, bæði kennarar og nemendur, 

og það eru samt svona meginlínur eins og til dæmis langar mig 

að allir vinni eftir stefnu skólans. 

Birta nýtur þess að mæta til vinnu á morgnana, en nefnir þó að henni 

þyki ganga heldur hægt með ákveðin verkefni. Birta er menntaður sér-

kennari og telur áherslur úr sérkennslufræðunum mikilvægan áhrifaþátt 

þegar kemur að stefnumörkun fyrir skólann í heild. Birta telur að helsta 

áskorunin við starfið felist í að fá fólk til samstarfs:  

Já, mér finnst stærsta áskorunin að fá kennarana í þessu húsi 

og skólaliðana og alla til að vilja hafa hlutina eins og ég vil! 

(hlær) Það gengur auðvitað misjafnlega, sumt svínvirkar, en 
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auðvitað gengur það ekki alltaf. Ég veit sjálf að valdboð virkar 

alls ekki, ég er búin að sjá það hérna.  

Birta segist fagna nýrri Aðalnámskrá og telur að markmiðum hennar um 

lýðræði í skólastarfi sé vel hægt að finna farveg í grunnskólanum en það 

verði hvorki einfalt verkefni né hægt að vinna með hraði.  Um ákvæði Aðal-

námskrár um lýðræði í skólastarfi segir Birta: 

Ég tók þessari Aðalnámskrá fagnandi og finnst hún frábær. 

Þetta er auðvitað flókið í framkvæmd en ég held að ef okkur 

tekst að gera þetta almennilega þá munum við kannski eftir 

fimmtán, tuttugu ár ekki sjá svona mikið af kjánalegum um-

ræðum stjórnmálamanna til dæmis. Að þá verði fólk búið að 

læra meira að tala saman, það er allavega draumurinn minn. 

Þannig að ég tók þessu mjög fagnandi og held að þetta sé mjög 

uppbyggilegt fyrir samfélagið að kenna krökkum lýðræðisleg 

vinnubrögð í lýðræði. 

Jákvætt viðhorf Birtu er afdráttarlaust. Það má þó velta fyrir sér hvort 

hún meti það svo að ákvæði um lýðræði í skólastarfi sé nýlunda í nýju Aðal-

námskránni og því sé lag nú að takast á við breytingar á starfsháttum innan 

grunnskólans. Þegar Birta er spurð nánar út í útfærsluna á því hvernig hún 

vilji sjá lýðræðislega starfshætti þróast innan skólans, telur hún mikilvægt 

að vinna þá vinnu með nemendum þannig að hlutdeild þeirra verði raun-

veruleg:  

Ég myndi vilja sjá, að ekki bara kennarar, heldur allir starf-

smenn væru  meira meðvitaðir um það sem við erum að gera. 

Næsta vor þá viljum við að nemendur gefi okkur einkunn og 

þau eru að vinna skilgreiningar inn í öllum bekkjunum. Það 

verður ekki eins hjá öllum og hér erum við að tína upp verkefni 

sem eru unnin, bekkjarsáttmálar, fundir, þemadagar, fjall-

göngur. Þetta eru verkefni sem eru sett upp til að þjálfa 

nemendur í þessum vinnubrögðum og það sem ég sé fyrir mér 

er að nemendur verði meðvitaðir um til hvers þessi verkefni 

séu hérna og komi með nýjar tillögur, en þetta tekur ofboðs-

lega langan tíma. 

Hér vísar Birta í verkefni sem hóf göngu sína á síðasta skólaári og nær frá 6. 

bekk og upp í 10. bekk. Nemendur hafa undir leiðsögn kennara  lagst í þá 
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vinnu að skilgreina sjálfir annars vegar hvernig skólinn þeirra er og hins-

vegar hvernig þeir vilja hafa hann og hvaða leiðir þurfi að fara til þess að 

skólinn verði eins og nemendur telja að hann eigi að vera. Í gegnum 

markvissa vinnu í skólastarfinu líkt og að semja bekkjarsáttmála, þátttaka á 

bekkjarfundum og þemadögum, læra nemendur vinnubrögð sem eru for-

senda lýðræðislegs skólastarfs. Þegar Birta er spurð hvort hún telji að 

kennsluhættir í skólanum séu almennt lýðræðislegir telur hún að svo sé og 

sífellt fleiri kennarar taki skref í þá átt:  

Þeir eru flestir að gera það, mismikið og til dæmis 6. bekkur og 

upp úr eru allir að vinna þetta verkefni hérna. Þannig að 

kennararnir eru búnir að vinna mjög mikið í þessari 

lýðræðislegu vinnu og það gera allir bekkir bekkjarsáttmála, 

sem er auðvitað líka unninn með svona lýðræðislegum vinnu-

brögðum. Það koma allir með tillögur að því hvað þurfi til að 

okkur líði vel hérna saman. Það kemur hver einasti nemandi 

með tillögu, svo ræða tveir og tveir saman. Það er mjög 

lýðræðisleg vinna, það er soldið innbyggt í skipulagið, alls konar 

smáræði. 

Þegar Birta var spurð hvort hún upplifði kennarahópinn almennt tilbúinn 

og viljugan til þess að takast á við kennsluhætti sem grundvallast á lýðræði 

telur Birta að svo sé og að flinkir kennarar átti sig á því að í raun felist 

gríðarmikið vald í því að dreifa því áfram til nemenda:  

Við erum með miklu fleiri kennara sem eru komnir út úr þeirri 

stöðu að þeir þurfi að ráða öllu í skólastofunni sinni, við erum 

með miklu fleiri kennara sem eru tilbúnir að færa valdið til 

nemenda af því nemendur geta tekið við því.  

Það kom verulega á óvart hvað Geir og Birta skilja lýðræði í skólastarfi á 

ólíka vegu. Geir telur að grunnskólinn sé svo íhaldssöm stofnun að lítið rými 

geti skapast fyrir raunverulegt lýðræði. Skólinn þurfi auk þess að fylgja 

reglum meðal annars til þess að tryggja öryggi og framfylgja náms-

markmiðum. Birta lítur hins vegar svo á að ákvæði um lýðræði í skólastarfi 

sé nauðsynlegur partur af menntastefnunni og telur að vel sé hægt að finna 

lýðræðinu farveg innan skólans. Það muni þó taka tíma og sé alls ekki einfalt 

í framkvæmd. Það nokkurt áhyggjuefni að þrátt fyrir að í opinberum 

stefnum beggja skólanna sem birtast á heimasíðum þeirra sé tekið fram að 
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skólastarfið taki mið af lýðræðislegum starfsháttum sé túlkun stjórnenda á 

lýðræði í skólastarfi svo ólík.   

5.1.1 Getur ekki hugsað sér að vera í hópi þar sem allir gera bara 
það sem þeir vilja! 

Þegar hugmyndir og viðhorf kennara gagnvart lýðræði í skólastarfi voru 

skoðuð var töluverður samhljómur meðal þeirra. 

Hulda er kennari í Asparskóla. Hún er fremur ungur kennari  og hefur frá 

útskrift 2005 starfað í Asparskóla. Hulda er með notalega framkomu, 

blíðlegt augnaráð og ég tek strax eftir þægilegum lágstemmdum málrómi. 

Hún hefur sérhæft sig í kennslu á miðstigi og er umsjónarkennari í 6. bekk. 

Ég byrja á að spyrja Huldu hvað henni þyki einna best við starfið og svarar 

hún: „Mér finnst bara allt skemmtilegast...“. Aftur á móti nefnir hún að 

árekstrar í frímínútum geti reynt töluvert á: 

Frímínúturnar eru oft erfiðar og einhverjir árekstrar, finnst það 

eiginlega leiðinlegast, en það gengur svo sem alltaf upp. Ég veit 

ekki hverju ég á að svara, finnst eiginlega bara allt skemmtilegt. 

Þegar hún er spurð um helstu styrkleika sína sem kennari nefnir hún 

bekkjarstjórnun og að alla jafna gangi henni vel með þá bekki sem hún hefur 

umsjón með. Hulda telur skipta þar mestu máli að innleiða góð samskipti og 

að nemendur nái saman um gildi sem bekkurinn vill starfa eftir:  

Ég hef allavega heyrt að mér gangi mjög vel með bekkjarstjórnun 

og nái vel utan um mína krakka. Ég reyni að koma inn ákveðnum 

gildum hjá þeim, að þau séu góð og allt þetta. Bekkirnir mínir eru 

yfirleitt frekar ljúfir. Þegar ég byrja með nýjan bekk þá fer ég alveg 

í stíft prógram með þau, hvernig ég vil hafa þetta, hvað má og 

hvað má ekki og þá einhvern veginn gengur þetta allt svo miklu 

betur. Því þá vita þau alveg hvernig hlutirnir eiga að vera hérna. En 

ég geri það samt ekki með því að vera brjáluð, ég reyni bara að 

setja línuna eða mörkin. 

Þegar Hulda er beðin um að lýsa því í stuttu máli hvernig kennari hún er, 

telur hún mikilvægt að koma vel fram við nemendur og sýna þeim góðvild: 

Maður þarf að byggja upp þetta traust, þau verða að geta 

treyst þér, það má ekki brjóta þá niður. Maður verður að vera 

uppbyggilegur og að það sé í lagi að gera mistök. Einnig að 
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maður verður að segja frá ef eitthvað gerist og að það gerist þá 

ekkert slæmt, manni líður betur með það. Já, mér finnst það 

virka best að byggja upp þetta traust og bara vera góð við þau. 

Hulda er ekki alveg viss hvernig hún eigi að skilgreina lýðræði í skólastarfi 

og tekur sér stutta stund til umhugsunar: „Lýðræði í skólastarfi? Þá dettur 

mér bara í hug að allir hafi eitthvað að segja hvort sem það eru kennarar 

eða nemendur eða skólastjórar, starfsfólk að allir komi með sitt input inní“. 

Hulda bætir svo síðar í samtalinu við útskýringu sína og vísar til skipulags 

sem hún hefur reynslu af og tengir við lýðræðislega kennsluhætti 

Eins og áætlanir, þá ertu með áætlanabók og svo áætlar þú á 

þig, hvað held ég að ég geti unnið mikið í eina viku. Þú færð í 

raun og veru ákveðinn skammt sem þú verður að gera en svo 

geturðu áætlað meira á þig og svo ræðurðu hvenær þú gerir 

þetta. Þú þarft t.d. ekki að gera stærðfræði í einhverjum 

stærðfræðitíma ef þér líður bara þannig að þig langi frekar að 

gera stafsetningu. Þá gerirðu það. Ég var með þetta síðast 

þegar ég var með 7. bekk. En þessi bekkur hér, hann er 

náttúrlega fjölmennur og hann er svona allskonar, það eru 

margir örðugleikar hérna, þannig að ég hef ekki treyst þeim í 

þetta. En það eru kannski fimm nemendur hérna sem myndu 

samt rúlla þessu upp. 

Hér nefnir Hulda dæmi um lýðræðislega kennsluhætti sem hún hafði 

nýtt fyrir tveimur árum með nemendum sínum í 7. bekk og snerust um að 

nemendur máttu ráða í hvaða röð þeir unnu verkefnin. Áhrif nemenda á 

sjálft námsefnið, aðferðir eða magn voru engin en þeir máttu vinna frjálst 

áfram þegar vinnuáætlunin sem samin var af kennurum, var lokið. Hulda 

hefur ekki haldið áætlanavinnu sem hluta af námsskipulagi áfram og nefnir 

að námsleg breidd hópsins sem hún hefur umsjón með núna sé mikil og því 

treysti hún þeim síður í slíka vinnu:  

Við erum með tuttugu og sjö nemendur, níu sem eru tví-

tyngdir, tólf lesblindir, það eru kannski þrír með ADHD, tveir 

einhverfir og einn með kvíðaröskun, einn með eitthvað afbrigði 

af Asberger eða eitthvað einhverfutengt. Svo myndi ég segja að 

ég væri með fimm góða námsmenn, en hinir eru flestir á milli. 

Það er ótrúlega breitt bil á milli þeirra. 
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Hulda leggur ríka áherslu á að nemendum líði vel í skólanum og telur það 

vera forsendu þess að nokkur geti lært. Henni finnst bekkurinn sem hún 

hefur umsjón með samanstanda af frábærum krökkum og nýtur hvers dags 

með þeim:  „Mér finnst ég vera með alveg fullkominn bekk, það er gott að 

koma hérna inn, þau eru ótrúlega dugleg og góð“. Huldu finnst Aðalnám-

skráin ekki nægilega skýr varðandi ákvæði um lýðræði í skólastarfi og telur 

að hennar eigin sjónarmið hljóti að teljast gamaldags miðað við þau hæfni-

viðmið sem leitast er við að grunnskólinn vinni að. Hún er óviss um afstöðu 

sína gagnvart því hvort skólinn ætti að gera betur í að viðhafa og innleiða 

lýðræðislega kennsluhætti og þegar Hulda er spurð hvort henni þyki að 

skólinn eigi að koma enn betur til móts við lýðræðislegt skólastarf svarar 

hún: 

Hver kennari finnur sitt, við erum samt alltaf að gera eitthvað. 

Stundum finnst okkur við vera með of mikið. Ég er kannski 

dáldið gamaldags en ég vil alltaf stíga varlega niður með þetta. 

Bara eins og með allt sem við erum að gera. Það er verið að I-

pad-væða allt hérna en það sem mér finnst virka best fyrir mig 

og mér finnst krökkunum samt líða vel, er að hafa þennan 

ákveðna ramma. En það er alveg heilmikið frelsi innan hans. Ég 

gæti ekki hugsað mér að vera í einhverjum hópi þar sem allir 

gera bara það sem þeir vilja! Ég sé það ekki virka fyrir mig. 

Hulda telur skólann standa sig nokkuð vel hvað varðar lýðræði í skóla-

starfi og er ekki endilega viss um að skynsamlegt sé að efla lýðræði í 

skólanum. Í svari hennar má greina áhyggjutón gagnvart því að aukið 

lýðræði hefði í för með sér stjórnleysi og að nemendur geri það sem þeim 

dettur í hug og þurfi hvorki að fylgja sérstöku skipulagi né reglum. Í svari 

Huldu má draga þá ályktun að hún telji lýðræði í skólastarfi snúast öðru 

fremur um að nemendur fái að gera það sem þeim sýnist og að skólinn þurfi 

að láta af skipulagi, aga og reglum.  

 

Marta hefur starfað við Asparskóla hátt í 40 ár og hefur sérhæft sig í að 

kenna ensku á unglingastigi en auk ensku kennir hún náttúrufræði, 

stærðfræði og lífsleikni.  Allan sinn kennsluferil hefur hún kennt í sama 

skólanum. Hún er umsjónarkennari í áttunda bekk. Yfirbragð Mörtu  er 

fremur alvarlegt en stutt í brosið þegar líður á spjallið okkar. Að mati Mörtu 

felast styrkleikar hennar fyrst og fremst í því að eiga samskipti við 

nemendur en hún nefnir líka að henni gangi líklega best að kenna ensku. 
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Það sem Mörtu þykir vera erfiðast við kennsluna tengist líðan nemenda og 

hjálparleysi kennara í vissum tilvikum: 

Kannski ef maður lendir í einhverju sem við getum ekki leyst 

einhvern veginn. Það vantar stundum aðstoð með að finna 

eitthvað sem er hægt að leysa. Fleiri úrræði. Það  finnst mér 

eiginlega erfiðast. 

Mörtu finnst skipta mestu máli að eiga í góðum samskiptum við 

nemendur sína, byggja upp traust og að gagnkvæm virðing sé milli hennar 

og nemenda en hún hefur ekki myndað sér endanlega skoðun á því hvað 

felst í lýðræði í skólastarfi en telur að það tengist auknu frelsi nemenda og 

að hafa áhrif á ákveðna viðburði innan skólans: „Leyfa þeim kannski að vera 

með ef það þarf að ákveða eitthvað sértakt. Núna er til dæmis árshátíð“, 

segir hún. Marta segir einnig frá mynd sem birtist í huga hennar þegar þetta 

hugtak er nefnt: „Krakkar út um allt kannski og hávaði og læti“. Þegar hún 

er spurð hvort hún haldi að Lög um grunnskóla og Aðalnámskrá grunnskóla 

hafi í huga skóla þar sem nemendur ganga stjórnlausir um með læti og 

hamagang, telur hún það ólíklegt og rifjar upp atvik frá síðasta vetri þar sem 

hún þurfti fyrst og fremst að komast yfir eigið óöryggi því nemendurnir hafi í 

raun spjarað sig vel. Marta segir svo frá verkefni sem hún vann ásamt sam-

kennara sínum veturinn áður í ensku með nemendum á unglingastigi:  

Við vorum að gera þetta í fyrra að einhverju leyti í ensku og 

leyfðum þeim bara að velja og gerðum ekki plan og einhvern 

veginn þá missti ég  tökin á þessu. Ég vissi ekkert hver var búin 

að gera hvað! Ég hafði ekkert yfirlit yfir þetta, þannig að ég 

varð bara að hætta og tjékka hvað þau voru búin að gera og 

svo kom það í ljós að þau voru búin að gera allt og þetta var þá 

bara ég sem hafði haldið að þau gætu þetta ekki.  

Það er umhugsunarvert að svo reyndur kennari líkt og Marta skuli ekki 

búa yfir vel ígrundaðri skilgreiningu á því hvað felist í lýðræðislegu skóla-

starfi. Hugmyndir hennar um lýðræði í skólastarfi snúast um að nemendur 

fái jafnvel að vera með í að skipuleggja og ákveða sérstaka viðburði á vegum 

skólans líkt og árshátíðir og aðrar sambærilegar uppákomur. Jafnframt sér 

Marta fyrir sér aðstæður þar sem hávaði og læti eru einkennandi en dregur 

þó strax úr þeirri skoðun þegar hún er spurð hvort hún telji að Aðalnámskrá 

leggi upp með að skólarnir verði stjórnlausir.  
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Hafdís kennir einnig í Asparskóla, hún er umsjónarkennari í 8. bekk og er 

í tveggja manna teymi með Mörtu. Hún er íslenskukennari í grunninn og 

telur það vera „fagið“ sitt, þar sé hún sterkust. Hafdís hefur líkt og Marta 

kennt við skólann frá því hún hóf störf við kennslu og er ferill hennar orðinn 

37 ár. Það er bjart yfir Hafdísi og hún hefur hlýlega og yfirvegaða framkomu. 

Samskipti og samskiptahæfni meðal nemenda hafa verið Hafdísi hugleikin 

um langt skeið og hefur hún um árabil farið fyrir stýrihópi innan skólans sem 

heldur utan um það starf skólans sem snýr að bættum samskiptum 

nemenda. Hafdís kemst að sömu niðurstöðu og Marta um hvað sé erfiðast 

við kennsluna:  

Þegar koma upp mál sem eru eiginlega fyrir utan okkar sko, 

það sem við getum eiginlega ekkert ráðið við eða stjórnað. 

Vandamál heima og maður veit að barni líður illa og maður 

getur voða lítið hjálpað. 

Hafdís telur að traust og gagnkvæm virðing vegi þyngst í sam-

skiptum við nemendur og að kennarar gefi sér og nemendum tíma í 

þá vinnu. Þegar hún er spurð um hvaða þýðingu lýðræði í skólastarfi 

hafi í hennar huga þarf hún að hugsa sig svolítið um og rifjar upp að 

þátttaka nemenda í skólaráði sé hluti af lýðræði í skólastarfi auk þess 

sem það snúist um áhrif nemenda á ýmsar ákvarðanir:  

Leyfa þeim að vera með að taka ýmsar ákvarðanir en það er 

auðvitað soldið takmarkað sem er hægt. Hafa þau meira með í 

að taka ákvarðanir, en þau eru í hérna, hvað heitir það? 

Skólaráð er það ekki? 

Hafdís telur að hægt sé að auka frelsi nemenda upp að einhverju marki 

en efast um leið um að nemendur myndu taka ábyrgð á náminu:  

Svona eins og hægt er, sumir krakkar eins og í 8. bekk, ef þau 

fengju að ráða þá væri nú kannski lítið um nám, þeir væru bara 

í tölvuleikjum eða að horfa á vídjó. 

Hafdís er tvístígandi þegar hún er spurð hvort auka eigi lýðræði meðal 

nemenda í skólanum og virðist ekki hafa nægilega trú á því að nemendur 

geti tekið við þeirri ábyrgð sem fylgir auknu frelsi. Í hennar huga snýst 

lýðræði um að nemendur hafi meiri áhrif á ákveðna þætti skólastarfsins en 

telur að það sé þó ákveðnum takmökunum háð hvað nemendur eigi að hafa 
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áhrif á. Hafdís rifjar upp í samtalinu að skólaráð að líklega sé skólaráð 

lýðræðislegur vettvangur fyrir raddir nemenda en hún er samt ekki viss um 

hvert hlutverk nemenda í skólaráði eigi að vera.  Þá er það umhugsunarvert 

að Hafdís tengi ekki ákveðna kennsluhætti eða tilteknar kennsluaðferðir við 

lýðræði í skólastarfi. 

Inga er umsjónarkennari 8. bekkjar í Birkisskóla. Í grunninn er hún 

stærðfræðikennari en samhliða stærðfræði á unglingastigi kennir hún sam-

félagsfræðigreinar og náttúrufræði sem eru settar upp í þemalotur. Inga er 

liðlega þrítug og henni fylgir mikil og jákvæð orka. Yfirbragð hennar ber með 

sér léttleika í bland við ákveðni. Fyrst þegar hún hóf störf í Birkisskóla 

kenndi hún á miðstigi en færði sig fljótlega alfarið yfir á unglingastig. Þetta 

er áttundi veturinn við kennslu. Hún hefur allan sinn starfsferil verið í Birkis-

skóla. Þegar Inga er spurð hvað henni þyki skemmtilegast við kennsluna er 

hún fljót til svars:  

Ég er sterkust í stærðfærði! En það er óskaplega gaman að vera 

tvær í undirbúningi og að skipuleggja. Maður fær fleiri 

hugmyndir og er tilbúnari að takast á við ýmislegt. Eins og t.d.í 

þema, þá kannski gerum við mismunandi hluti. Það er meiri 

rammi í stærðfræðinni, meira að gera alltaf svipað en í þema 

erum við miklu opnari fyrir að gera eitthvað öðruvísi. 

Erfið samskipti við foreldra er það sem fyrst kemur upp í huga Ingu þegar 

hún er beðin um að nefna það sem henni finnist erfiðast við starfið:  

Erfiðast er eiginlega erfiðir foreldrar. Það er erfiðast þegar 

maður lendir í því. Maður verður mest þreyttur á því en ég hef 

samt verið ótrúlega heppin því ég hef ekki mikið lent í því. 

Inga telur afar mikilvægt að vinna traust nemenda og að gagnkvæm 

virðing einkenni samskiptin á milli nemenda og kennara. Hún er ánægð með 

skólann og áherslur hans og  upplifir hann töluvert frábrugðinn öðrum 

skólum á þá vegu að nemendur séu mun frjálsari og ekki bundnir af því að 

sitja við borð og fylgjast með kennaranum upp við töflu:  

Það er bara rosalega skrýtið að byrja að vinna í svona skóla 

fyrst. Það er af því maður sjálfur upplifði skóla á gamla mátann, 

var í stofunni sinni með kennarann og kennaraborðinu. Svo allt 

í einu, ekkert kennaraborð hér og allt öðruvísi einhvern veginn 

og maður situr ekki bara kyrr „já krakkar bls. 38 flettið og lesið“ 
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þú veist, við erum einhvern veginn alltaf að út um allt að 

fylgjast með öllum, sest niður hjá krökkunum…„halda svo 

áfram!” Eitthvað svona. Mér finnst maður ná einhvern veginn 

meiri tengingu og þetta er miklu skemmtilegra! 

Inga er fljót til svars þegar hún er beðin að útskýra hvað hún telji að felist 

í  lýðræði í skólastarfi og segir það öðru fremur snúast um að hlusta eftir 

röddum nemenda: 

Mér finnst það bara vera að hlusta á skoðanir frá nemendum, 

hverju þeir óska eftir. Lýðræði finnst mér í rauninni vera að þau 

fái að segja sína skoðun, alveg sama hvort ég er sammála eða 

ósammála. Já og fái bara að ræða hana. 

Í huga Ingu er lýðræðislegur skóli áþekkur þeim skóla sem hún starfar í 

þar sem nemendur hafa töluvert frelsi en kennarar sjá um utanumhald og 

skipulag: 

Við þurfum náttúrlega sem kennarar að fylgja ákveðnu 

prógrammi, en við getum útfært það á mismunandi hátt. Mér 

finnst að ætti að skipuleggja námið aðeins með þeim en mest 

með stjórn okkar kennara en leyfa þeim að hafa eitthvað um 

það að segja, það er miklu skemmtilegra þannig. 

Í svari Ingu má segja að áhersla sé á að kennarar gætu ekki alveg sleppt 

takinu af nemendum og yrðu að stýra vinnunni og leiðbeina nemendum. Að 

hennar mati verður vinnan og námið þó mun skemmtilegra ef nemendur 

sjálfir hafa eitthvað um það að segja. Mynd Ingu af því hvernig hinn 

lýðræðislegi skóli eigi að vera er því í samræmi við þá starfshætti sem hún 

sjálf segist fylgja. 

Anna er einnig kennari í Birkisskóla og kennir í tveggja manna teymi með 

Ingu. Hún er annar tveggja umsjónarkennara í 8. bekk. Anna er á að giska 

hálffertug og hefur starfað sem kennari í sjö ár. Hún er róleg og yfirveguð í 

allri framkomu og með brosandi augnaráð. Hún hefur allan sinn kennsluferil 

starfað í Birkisskóla. Í ljósi þess að sagnfræði var hennar aðalfag í 

háskólanum finnst henni ganga best að kenna samfélagsfræði og nefnir 

sérstaklega umræðuþáttinn í því sambandi: 
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Mér finnst rosalega gaman að umræðum og þá í samfélags-

fræðigreinunum því það er svona mín sterka hlið eða það sem 

ég í rauninni var að fara að kenna þegar ég fór í námið. 

Þó nefnir Anna að umræður geti einnig verið það sem sé erfiðast við 

starfið því þær geti farið úr böndunum, sé þeim ekki stýrt nægilega vel: 

Það þarf kannski að grípa inn í umræður þegar mér finnst þær 

vera orðnar óæskilegar. Maður er hræddur um að þetta geti 

farið einhverja leið sem maður vill ekki og að þau misskilji um-

ræðuna. 

Líkt og Marta og Hafdís í Asparskóla, nefnir Anna að áhyggjur af 

nemendum geti tekið verulega á, sérstaklega þegar lítið virðist hægt að 

aðstoða: 

Maður fer að hafa áhyggjur af börnunum þú veist, maður er 

kominn með þau bara á heilann, maður getur orðað það 

þannig. Maður hefur áhyggjur af þeim, hvað þau eru að gera 

eftir skóla þegar maður veit að það er erfitt þarna. Maður tekur 

þetta alltof mikið inn á sig. 

Anna segist hafa átt í töluverðum erfiðleikum með að skilgreina hug-

takið, lýðræði í skólastarfi og segir erfitt að átta sig á hvað felist nákvæm-

lega í því:  

Mér finnst þetta rosalega erfið pæling þetta lýðræði, því maður 

hugsar alltaf um að lýðræði er svona að hver og einn má gera 

það sem hann vill á sínum forsendum, eða þannig. En innan 

skólans verða að vera einhver mörk, þau geta ekki bara „nei ég 

ætla ekki að læra í dag ég læri eftir mánuð“. Það einhvern 

veginn gengur ekki upp því við erum ekki með skóla allt árið. 

Þannig að það þurfa að vera einhver mörk og manni hættir 

alltaf til að stýra þeim of mikið. Maður fer óvart inn í það og 

svo allt í einu „nei, bíddu ég þarf að hafa meira val“. Manni 

hættir til að stjórna of miklu. Lýðræði er nefnilega soldið flókið, 

en ég held bara að ef maður fær rétt til þess að tjá sig og segja 

það sem manni finnst og gæti jafnvel mögulega haft áhrif, það 

held ég að sé í rauninni lýðræði. 
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Í svari Önnu felst töluverð ígrundun, en jafnframt að henni finnist vöntun 

á faglegri umræðu innan skólans. Anna er í raun að burðast með skil-

greiningu á hugtaki sem hún virðist ekki fá almennilegan botn í en er samt 

sem áður gert að starfa eftir. Því má velta fyrir sér hvort lýðræði í skólastarfi 

hafi ekki komið til umræðu innan kennarahópsins í því augnamiði að skil-

greina þýðingu hugtaksins svo þeir átti sig á hvers konar starfshætti þurfi að 

viðhafa til að vinna að hæfniviðmiðum og viðmiðum um vinnulag.  

Þegar Anna er spurð hvað lýðræðislegur skóli sé að hennar mati telur 

hún það vera skóla þar sem nemendur hafa meiri áhrif og fá aukin völd, hún 

er þó hvorki viss um að hugmyndin sé góð eða geti gengið upp: 

Það væri kannski bara að treysta nemendum, að leyfa þeim að 

koma með hugmyndir og framkvæma þær, en maður er alltaf 

soldið hræddur. Ég heyrði eina brjálæðislega, æ það var eitt-

hvað hérna, ég man ekki hvað það var, en það var eitthvað 

svona dæmi um að nemendur máttu ráða einum degi og bara 

stjórnuðu deginum og maður hugsaði bara hvort maður myndi 

treysta sér í það. 

Kennararnir voru almennt nokkuð jákvæðir gagnvart hugmyndinni um 

lýðræði í skólastarfi en áttu sumpart erfitt með að skilgreina nákvæmlega í 

hverju það felst. Þeir komast þó allir að þeirri niðurstöðu að það snúist að 

hluta til um að nemendur fái tækifæri til að ræða skoðanir sínar og að á þá 

sé hlustað. Þá segjast þeir líka telja að lýðræði snúist um að nemendur fái 

að hafa áhrif á ýmsar ákvarðanir sem teknar eru og tengjast nemendum. 

Það kom skýrt fram að kennarar telja varhugavert að veita nemendum of 

mikil áhrif þegar kemur að náminu og segja litlar líkur á því að nemendur 

geti tekið ábyrgð á eigin námi og að hætta skapaðist á að þeim yrði lítið úr 

verki. Þá komu fram sjónarmið um að lýðræði í skólastarfi hafi ákveðið 

stjórnleysi í för með sér og nemendur þurfi ekki að fylgja reglum.  

5.2 Þetta er ekki beint rætt við krakkana en þau upplifa 
þetta. 

Megin rannsóknarspurning mín lýtur að því að kanna hvaða leiðir kennarar 

segjast fara til þess að koma til móts við lýðræði í skólastarfi. Hulda í Aspar-

skóla segir að umræður séu stór hluti af námi nemenda en þó mætti gera 

enn betur í því að kenna nemendum rökræður: 

Já, við gerum það mikið en það mætti gera meira af því alveg 

frá byrjun að kenna þeim að rökræða og það er það sem við 
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lendum oft í þegar árekstrar eru, að þau kunna þetta ekki alveg 

nógu vel. Við reyndar tölum mikið um hvernig á að leysa 

vandamál og að sjónarmið beggja þurfi að heyrast og að finna 

lausn. 

Í Birkisskóla eru nemendur hvattir til þess að tjá sig og um það rætt að 

skoðanir þeirra séu mikilvægar án þess að það sé skipulagt með sérstökum 

hætti líkt og kemur fram í svari Ingu: 

Já, mér finnst við ræða það, ekki endilega í einhverjum sér-

stökum kringumstæðum, bara kannski ef maður er að lesa upp 

á morgnana og það er einhver hamagangur að þá förum við 

bara kannski aðeins að ræða það. ... Já ,ég myndi segja að við 

gerðum það. 

Fram kom hjá viðmælendum að umræða um lýðræði og hvaða þýðingu 

það hefur að vera virkur lýðræðisþegn fer ekki markvisst fram í skólunum. 

Marta og Hafdís í Asparskóla sögðu að þetta væri ekki rætt sérstaklega en 

hugtakið hefði verið til umfjöllunar þegar þær tóku þátt í Comeníusar-

verkefni, sem fjallaði um mannréttindi, með nemendum á unglingastigi: 

Við vorum í Comeniusar verkefni sem var eiginlega byrjunin á 

þessu öllu saman og núna er seinna árið í þeirri vinnu. Þess 

vegna gerðum við líka þetta með mannréttindi og allt þetta og 

tengdum bara með öllu hinu, þannig að við vorum dáldið lengi 

að vinna þetta, örugglega mánuð.  

Í svörum kennara um það hvort sérstaklega sé rætt um lýðræði kemur 

skýrt fram að svo er ekki. Kennararnir virðast þó álíta svo að nemendur séu 

frekar meðvitaðir um lýðræðislegan rétt sinn og læri lýðræði í gegnum 

aðstæður í umhverfinu eins og kom fram í svörum viðmælenda minna: 

 

 Hafdís: Ég held að við tölum ekki beint um þetta en gerum þetta 
meira í verki, held það sé meira þannig. Þetta er ekki beint rætt við 
krakkana en þau upplifa þetta. 

 Hulda: Nei, ekki sérstaklega, en við höfum náttúrlega rætt um 
lýðræði. Það er lýðræði á Íslandi og allt það. 

 Anna: Nei, ég myndi nú kannski ekkert segja það, ekkert eitthvað 
„nú ætlum við að ræða lýðræði“. En mér finnst unglingar alveg vita 
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um sinn rétt, að þau megi segja sína skoðun einhvern veginn, þó þau 
viti ekki beint rétta orðið.  

 Inga: Ekki nema kannski að við ræðum þetta þegar við förum í Þjóð-
félagsþema. 

Anna í Birkisskóla segir frá því að skipulag náms sé mikið sett upp í 

þematengdar lotur þar sem auðveldara sé að kenna nemendum lýðræðisleg 

vinnubrögð. Það hafi þó ekki alltaf verið þannig og unglingastigið hafi fyrst 

verið með fremur hefðbundið skipulag sem byggðist á bókakennslu og svo 

prófum: 

Já, í rauninni, ég hef verið mikið á miðstigi og ég var að kenna 

þar þemu en þetta var mikið bara bókin og próf í unglinga-

deildinni. Ég er soldið búin að snúa því við þannig að þetta er 

komið held ég í gegnum skólann núna. Þessi þemavinna er 

svona kannski það helsta sem maður notar, þó það sé 

náttúrlega inn í öllum greinum, að þá er það þemað sem er 

kannski notað í lýðræðisleg vinnubrögð. 

Í framhaldi af þessu var spurt hvort nemendur tengdu frelsi við ábyrgð 

og gerðu sér grein fyrir samhenginu þar á milli. Anna taldi að þetta væri 

reglulega rætt við nemendur og að nemendur hefðu ákveðnar skyldur og 

væri gert að fylgja reglum:  

Þau verða náttúrlega að ganga frá, þau verða að bera virðingu 

fyrir náunganum. Við erum alltaf að koma því inn hjá öllum. Og 

við tölum um það ef við sjáum að hópur gengur ekki nógu vel, 

að þá tökum við þá á eintal eða grípum allan hópinn, til þess að 

leiðbeina þeim. 

Þegar Hulda, sem er miðstigskennari í Asparskóla, er spurð nánar út í hve 

mikil áhrif nemendur hafi á nám sitt, telur hún þau vera óveruleg og hefur 

sérstaklega orð á námsmati: 

Ég er reyndar ekki mjög hrifin af námsmati svona almennt, eða 

ég er ekki með próf, en ég reyni að meta þau bara svona í 

gegnum símat. Eins og í hópavinnu og svona, þá meta þau sig 

bæði sig sjálf og svo félagana til að fá hvað þeim finnst, en 

svona námslega er ég ekki mikið með, þau eru ekki mikið að 

stjórna því sko. 
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Svipuð viðhorf koma fram hjá Mörtu og Hafdísi í Asparskóla þegar 

skipulag kennslustunda er rætt og telja þær að oft gleymist að huga að 

lýðræði líkt og kemur fram í svari Hafdísar: „Já, maður þarf að hafa þetta 

auðvitað bak við eyrað en ég gleymi því stundum. Það mætti vera oftar og 

maður þarf að vera vakandi“. Þegar Marta er beðin að nefna dæmi um leiðir 

til að auka lýðræði í kennslustundum telur hún að oft sé boðið upp á fjöl-

breytni til þess að mæta ólíkum þörfum nemenda og gefa þeim kost á vali: 

„Það er náttúrlega, jú það er oft  boðið upp á stöðvavinnu sem eru tíu 

stöðvar og þá eiga þau að velja einhverjar fimm eða sex stöðvar af þeim“. 

Inga í Birkisskóla segir aftur á móti að miðað við þær aðstæður sem hún 

kynntist sjálf í grunnskóla sé skólinn mun lýðræðislegri og leiti sífellt leiða til 

að skapa nemendum vettvang sem veiti þeim aukið svigrúm til náms og 

athafna: 

Maður miðar alltaf við sjálfan sig frá því í gamla daga og mikið 

er búið að breytast síðan þá. Þau eru bara svona ótrúlega fljót 

að tileinka sér sjálfstæði og já, við erum fljót að treysta þeim og 

þau þurfa ekki alltaf að vera á sínu svæði að vinna. Þau mega 

alveg vera þarna ef þau eru að vinna og  við fylgjumst með og 

erum að treysta þeim, þá fá þau rétt aftur skilurðu mig, þannig 

að mér finnst við alveg gefa þeim tækifæri. 

Anna segir að lýðræðislegir kennsluhættir snúist meðal annars um að 

nemendur vinni í hópum og hafi val um viðfangsefni og framsetningu undir 

leiðsögn og stjórn kennara:  

Við gerum þetta soldið í þemanu. Svo erum við með svona 

lotur í stærðfræði þar sem þau taka bókina, en svo höfum við 

alltaf eina lotu þar sem er hópverkefni og þá erum við með 

eitthvað sem við leyfum þeim að ráða og svo er bara spurning 

hvað verður úr þessu. Svo eiga þau að kynna og nota 

stærðfræðina soldið í daglegu lífi. 

Anna segir að helst leiði kennarar hugann að lýðræði við undirbúning 

kennslu þegar á að bjóða upp á einhvers konar val, en umræðan sé þó ekki í 

tengslum við fræði eða rannsóknir. Henni finnst það eiginlega hjákátleg 

tilhugsun að ræða slíkt út frá fræðilegum forsendum: 

Ekki neitt ákveðið nema þegar við erum að velta fyrir okkur 

einhverjum verkefnum og við ætlum að hafa val og hvernig 
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eigum við að leyfa þeim að velja, en ekki sérstaklega eitthvað 

fræðilega „hvernig getum við nálgast lýðræði inn í þessu?“ 

(hlær) 

Inga í Birkisskóla nefnir áhugaverðan þátt sem snýr að tengingu 

kennaramenntunar við starfið. Hún segir að mjög fljótlega eftir fyrsta árið 

fjari undan fræðunum og vinnan taki hreinlega yfir: 

Maður fer í gegnum fræðin í náminu og er með fræðin alveg á 

fullu hérna fyrsta árið, svo bara dettur það út og praktíkin tekur 

við og maður er ekkert að spá svo mikið í fínu fræðiorðunum. 

Maður bara gerir. 

Í svörum viðmælenda minna kemur fram að til þess að koma til móts við 

lýðræði í skólastarfi bjóði kennarar nemendum meðal annars upp á val í 

ýmsum myndum. Þá eru umræður í kennslustundum og á bekkjarfundum 

stór hluti skólastarfsins. Kennarar segjast ekki tala sérstaklega um lýðræði 

við nemendur né heldur fer umræða um lýðræðislega starfshætti fram í 

kennarahópnum. Þá kom fram að hinn fræðilegi grunnur sem kennarastarf-

ið byggir á sé almennt ekki til umræðu í daglegu starfi kennaranna.  

5.3 Allir skilja það sem koma hingað  

Þar sem markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á birtingarmynd 

lýðræðis í grunnskólunum er mikilvægt að skoða hvernig lýðræði birtist í 

daglegu starfi skólans. Hér á eftir verður greint frá því sem ég varð áskynja á 

vettvangi í kennslustund.  

Í Birkisskóla fylgdist ég með í fjórum kennslustundum; tveimur náttúru-

fræðitímum í 9. og 10. bekk, einum stærðfræðitíma í 8. bekk og lífs-

leiknitíma í 8. bekk. Mér fannst notalegt að koma inn í skólann. Ég fékk strax 

góða tilfinningu þegar ég hitti kennarana, þær Önnu og Ingu. Þær voru til-

búnar að taka á móti mér þrátt fyrir mikinn álagstíma og létu í ljós áhuga og 

samstarfsvilja.  

Kennslurýmið í skólanum er stórt og opið og samanstendur af þremur 

opnum svæðum og er opið á milli þeirra allra. Tvö vinnurýmin eru með 

aðeins mismunandi aðstöðu þar sem eru vinnubásar sem eru merktir 

nemendum. Þar hafa nemendur læstan skáp og aðstöðu til að vinna og 

geyma gögnin sín. Inn á milli eru svo stór hringborð sem eru ætluð fyrir 

hópavinnu. Inn af innra rýminu er svo lítill fyrirlestrarsalur sem hægt er að 
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loka. Í þriðja rýminu eru eingöngu hringborð og sófar. Þar er einnig tjald 

fyrir skjávarpa. Hægt er að ganga í hring í gegnum öll rýmin.  

Í Asparskóla fylgdist ég með í fjórum kennslustundum; tveimur lífs-

leiknitímum í 6. bekk, einum lífsleiknitíma í 8. bekk og íslenskutíma í 8. bekk.  

Í Asparskóla eru hefðbundnar kennslustofur, eins og áður segir. 

Borðunum var flestum raðað í U í stofu 6. bekkjar en sumstaðar gengu 

tveggja til þriggja borða raðir út úr U-röðinni. Kennaraborðið var upp við 

stóra hvíta tússtöflu á hlið, þannig að það snéri ekki beint á móti 

nemendum. Það var ekki mikið á veggjunum í þeim tveimur stofum sem ég 

heimsótti en það sem var uppi tengdist reglum í málfræði og stærðfræði. Í 

stofunum var skjávarpi sem beint var að töflunni. Bekkjarsáttmáli sem 

nemendur gerðu haustið á undan var sýnilegur í báðum kennslustofunum. 

Þar hafði hver og einn nemandi skrifað eitthvað sem hann vildi gera í því 

augnamiði að viðhalda góðum bekkjaranda. Undirskrift allra nemenda 

birtist svo á plagginu. Á töflunni í stofu 6. bekkjar var sett upp skipulag fyrir 

hvern dag þar sem sjá mátti í fljótu bragði tímasetningar, viðfangsefni, frí-

mínútur og matartíma. Þar er jafnframt innangengt í aðra kennslustofu. Hún 

er aðeins minni en einnig björt og snyrtileg. Það rými nýtist vel þegar þarf 

að skipta bekknum í smærri hópa.  

Í þeim kennslustundum sem ég fylgdist með var ekki að sjá að þær væru 

settar upp með þeim hætti að hluti tímans væri nýttur í skipulagðar um-

ræður. Þó voru umræður meðal nemenda til staðar þar sem þeir unnu 

saman í tveggja til fjögurra manna hópum en þær fóru fram án þess að leið-

sögn, hvatning eða endurgjöf frá kennurum væri að ræða. Í öllum kennslu-

stundunum, í báðum skólunum, utan einni sem skólastjórinn í Birkisskóla 

hafði umsjón með, voru nemendur að vinna einir í bókum en í lífs-

leiknitímum í Asparskóla og stærðfræðitíma í Birkisskóla unnu nemendur 

saman í litlum hópum. Þar sem nemendur unnu saman var virkni nemenda 

misjöfn og ég velti fyrir mér hvort sömu nemendur fari ítrekað í ákveðin 

hlutverk í slíkri hópavinnu því nokkuð stór hluti nemenda var nánast óvirkur 

og tók ekki þátt í vinnunni. Forsendur nemenda til að taka þátt í hópa-

vinnunni voru einnig misjafnlega góðar og sem dæmi er hægt að nefna 

tungumálaerfiðleika í því sambandi.  

Það vakti athygli mína að nemendur af erlendum uppruna virtust ekki 

hafa jöfn tækifæri á við aðra nemendur til þess að taka fullan þátt í kennslu-

stundunum og kennarar virtust ekki gera sérstakar tilraunir til að koma til 

móts við þarfir þessara nemenda. Einnig velti ég fyrir mér hvort skipulag í 

kringum nemendur með fatlanir hafi aðgreinandi áhrif á félagslega stöðu 

þeirra og hindri samskipti við jafnaldra og nefni sem dæmi þegar stuðnings-
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fulltrúum er gert að fylgja nemendum hvert fótmál og mynda því einskonar 

virki umhverfis nemandann sem hugsanlega hefur þær afleiðingar að sam-

skipti við aðra nemendur verða minni en efni standa til eða jafnvel engin. 

Skortur á kynningu í upphafi kennslustunda, lítil umræða í þeim og saman-

tekt í lokin á því efni sem nemendur voru að vinna að í kennslustundum, 

gerði það að verkum að hlutverk kennarans, vinna nemenda og tilgangur 

kennslustundanna yfirleitt, varð óskýr og ómarkviss. 

Í Birkisskóla vakti það athygli mína að í einu kennslustundinni þar sem 

voru skipulagðar umræður var þögull hópur nemenda sem tók ekki þátt í 

annars mjög málefnalegum og fjörugum umræðum. Ekki voru gerðar neinar 

tilraunir til þess að virkja þessa nemendur, en skólastjórinn stýrði um-

ræðunum, né heldur var reynt að hvetja þá sérstaklega til þess að tjá sig. Þá 

var ekkert sem gaf til kynna að umræður væru markviss hluti af námi 

nemenda né að þeir hefðu áhrif á skipulag náms á nokkurn hátt.  

Samskipti kennara og nemenda voru í öllum tilvikum góð án þess þó að 

geta talist til innihaldsríkra umræðna þar sem kennarar og nemendur ræða 

fram og til baka hin ýmsu mál og hlusta eftir ólíkum sjónamiðum.  Í Birkis-

skóla voru kennsluaðferðir um margt svipaðir og í Asparskóla en nemendur í 

fyrrnefnda skólanum höfðu þó meira val um viðfangsefni og hvar þeir unnu 

verkefni sín.  

5.4  Það eru sumir kennarar sem vilja ekkert tala, bara bókin!  

Sjónarmið og hugmyndir nemenda ættu að vega þungt í umræðunni um 

lýðræði í skólastarfi. Raddir þeirra eru almennt lágværari en raddir kennara 

og annarra sem láta sig málið varða. Þeir nemendur sem ég ræddi við höfðu 

ákveðnar skoðanir á lýðræði í skólastarfi, með hvaða hætti það birtist og 

ætti að birtast í skólunum þeirra. Það voru þó ekki allir nemendur sem 

áttuðu sig á merkingu hugtaksins og áður en umræðan hófst var því rætt 

um að lýðræði í skólastarfi snérist öðru fremur um að nemendur hefðu ríku-

leg áhrif á nám sitt og skólastarf og að í skólanum væri hlustað eftir sjónar-

miðum þeirra.  

Sá hópur nemenda í Asparskóla sem samþykkti að taka þátt í umræðum 

um lýðræði samanstóð af þremur stúlkum úr 10. bekk og þremur drengjum 

úr 9. bekk. Þau eru öll í stjórn nemendafélagsins og þekkjast vel og eru vön 

að vinna saman að margvíslegum verkefnum sem nemendafélagið stendur 

fyrir. Nemendur í Asparskóla töldu umræðu um lýðræði sérstaklega, aldrei 

hafa átt sér stað í skólanum en kennarar hvettu nemendur samt sem áður 

til að tala um ýmislegt en þó með ákveðnum skilyrðum: 
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Það er ótrúlega oft þannig ef það er sagt til dæmis í lífsleikni 

„skrifið um þetta“, að þá er það ekki rétt fyrr en þau fái svarið 

sem þau vilja fá. 

Nemendur gagnrýndu aðferðarfræði kennara sem samkvæmt 

nemendum gera kröfu um að „réttu“ svörin eða sjónarmiðin 

komi fram: 

Í fyrra var verið að tala um símareglur og þá var sagt við okkur 

að ef við gerðum þær ekki almennilega að þá byggju þeir sjálfir 

til reglur. Þannig að þeir neyddu okkur til að gera reglur og svo 

kom kannski einhver ein manneskja með reglu og þeir bara 

„já!“ og samt var enginn annar sammála þessari reglu. 

Reglur varðandi síma voru töluvert til umræðu og nemendum þótti 

ósanngjarnt hvernig staðið var að þeim og töldu að ábyrgðin ætti að liggja 

meira hjá þeim nemendum sem sífellt eru í símanum. Eftirfarandi sjónarmið 

komu fram hjá nemendum varðandi þetta atriði:  

„Þetta kannski fer eftir því hvort að síminn er í alvöru að trufla eða hvort 

þú ert bara með hann“ 

„Mér finnst að kennarinn er bara, hann er að taka tíma af þeim sem vilja 

læra með því að stoppa hina sem eru í síma í staðinn fyrir að leyfa þeim 

að…“ 

„Já, þá er það bara honum að kenna“ 

„Já, þá fær hann bara lélegri einkunnir“ 

Það er greinilegt að viðmælendur nemenda í Asparskóla telja ýmsu 

ábótavant þegar kemur að lýðræði innan skólans. Þeir gagnrýna að 

nemendur fái ekki að segja það sem þeim býr raunverulega í brjósti heldur 

sé því stýrt af kennurum hvaða skoðanir og svör fái áheyrn. Þá telja 

nemendur reglur varðandi símanotkun ósanngjarnar og sá tími sem 

kennarinn eyðir í að framfylgja símareglunum sé kennslutími sem aðrir 

nemendur missa af. Það var auðheyrt af svörum og tóni nemenda að þeir 

höfðu rætt þetta áður sín á milli og þeim lá mikið á hjarta. Það var athyglis-

vert að heyra frá nemendum að á sama tíma og kennarar hvetji þá til að 

ræða margvísleg mál þá loki þeir á ákveðin svör eða skoðanir nemenda og 

velji úr sjónarmið sem samræmist vilja og skoðunum kennaranna.  
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Fjórar stúlkur og þrír drengir samþykktu að taka þátt í umræðunum í 

Birkisskóla. Þetta eru nemendur af öllu unglingastiginu. Þau þekkjast öll og 

finnst greinilega gott að spjalla í návist hvers annars. Þegar nemendur voru 

spurðir hvort þeim fyndist skólinn þeirra lýðræðislegur svara þau flest 

játandi og telja að það lærist einfaldlega sjálfkrafa því hugtakið lýðræði hafi 

ekki verið rætt sérstaklega við nemendur eða hvað felist í að búa í 

lýðræðisþjóðfélagi. Drengur úr 8. bekk lýsir því hvernig lýðræðið hafi áhrif á 

skipulag náms í skólanum: 

Mér finnst bara allir skilja það sem koma hingað, þeir sjá það 

bara sjálfir að þú hefur rétt á að hafa skoðanir. Ég kom úr 

öðrum skóla og þar sem ég var þá áttum við ekki að hafa eins 

mikla ábyrgð á náminu okkar. Það var bara, þú gerir þessa 

blaðsíðu í tíma og þessar blaðsíður heima. Hérna er þetta 

svona flæði yfir allt. Ef maður nær ekki að klára, þá er það 

heimanám. Svo má skeggræða hvort það er þægilegt eða ekki. 

Nemendur hafa val um að nýta tímann í skólanum til þess að klára verk-

efnin eða taka þau með heim ef tíminn hefur ekki dugað til eða honum 

verið eytt í annað en verkefnavinnu. Þegar nemendur voru beðnir um að 

nefna fleiri dæmi um skipulag í tengslum við námið sem væri lýðræðislegt 

sögðu þeir að það væri mjög breytilegt eftir kennurum og því hve tilbúnir 

þeir væru að gefa nemendum svigrúm: 

Það fer mjög mikið eftir tímunum og kennurunum. Eins og 

stærðfræðikennarar, þeir halda meira utan um skipulagið eða 

þú veist, meiri einstaklingsvinna og við séum ekki að truflast og 

eitthvað, en íslenskukennarar þeir leyfa okkur að vera meira í 

hópum af því við erum öll í  sama verkefninu og þá megum við 

vera saman. 

Á meðan nemendur í Birkisskóla segja kennarana starfa lýðræðislega þá 

gagnrýna  nemendur í Asparskóla kennsluaðferðir til dæmis í lífsleiknitímum 

og kalla eftir meiri umræðum: „Lífsleikni gæti verið svo góður tími en hann 

er gerður svo leiðinlegur og endar bara ekki í neinu. Það er aldrei talað 

saman, bara blað, penni og hvað er einelti?“ Nemendum í Asparskóla er 

mikið niðri fyrir þegar þeir ræða einhæfni í  kennsluaðferðum í bóklegum 

fögum sem þeir segja að dragi úr áhuga þeirra og einbeitingu: 
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Mér finnst bara verða að hafa skemmtilegri aðferðir að náminu 

í staðinn fyrir alltaf að sitja og vinna í bókinni. Þú lærir samt 

það sama, bara öðruvísi. Eins og kennarinn í náttúrufræði, þá 

förum við í spurningakeppni og eitthvað, þú veist í tímanum 

fyrir próf eða eitthvað og manni gengur miklu betur í náttúru-

fræði þannig. Hún svona leyfir okkur að segja hvað við viljum 

gera, hvort við viljum gera eitthvað öðruvísi. Síðan eru hinir 

kennararnir bara fastir. 

Nemendur í Asparskóla óska eftir að fá raunveruleg tækifæri til að ræða 

málin á eigin forsendum án þess að kennarinn segi þeim að skoðanir þeirra 

séu réttar eða rangar: 

Sko, kennararnir segja alltaf „Jæja krakkar nú er fundur“, samt 

eru þetta alltaf leiðandi spurningar og maður má ekki segja 

hvað sem er. Þeir vilja að maður segi eitthvað ákveðið en þær 

vilja samt að við séum skóli þar sem kennararnir leyfa 

nemendunum að tala. Það er ekkert þannig, ekki svona algjört 

málfrelsi. 

Í framhaldi af þessu töluðu nemendur um að vissulega væri þetta mis-

jafnt eftir kennurum og minntust með hlýhug kennara sem þau höfðu haft 

síðasta vetur: 

Það eru líka kennarar sem vilja ekkert tala bara svona „bókin!“ 

og svo eru líka kennarar sem tala um allt og það er rosalega 

þægilegt. Í fyrra, við vorum með kennara sem við gátum talað 

við. Samt var meðaleinkunnin alveg átta eða eitthvað. 

Það var auðheyrt að nemendur í Asparskóla höfðu sterkar skoðanir á því 

að kennsla hlyti að geta verið áhugaverðari og þegar þeir voru spurðir hvort 

ekki væri hægt að ræða þetta við kennarana, höfðu tilraunir þeirra til að 

hafa áhrif hingað til ekki fengið miklar undirtektir: 

Ef við erum eitthvað að setja út á að þá bara „já, en þetta er 

svona frá Menntamálaráðuneytinu, eða hvað sem þetta heitir“. 

Þeir segja bara „já, okkur er bara sagt að gera þetta svona“. 

Eins og þetta komi þeim ekkert við burt séð? frá milliliðnum. 
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Á meðan nemendur í Asparskóla kalla eftir auknum umræðum í kennslu-

stundum er ánægja nemenda í Birkisskóla gagnvart þeim vettvangi sem 

skólinn skapar blendin.  

Það er bara svona: „Þið eruð búin að ganga illa um svæðið 

ykkar!“ Bara að segja hvað við höfum verið að gera rangt. Ég 

myndi bara vilja sjá breytingu á innan viku eða eitthvað. Sjá að 

það myndi virka af því ég hef oft séð litlar breytingar allavega 

frá mínu sjónarhorni af því oft er verið að ræða eitthvað sem á 

ekkert við mig persónulega. 

Umræðan í lífsleiknitímum virðist þó taka nokkrum breytingum þegar 

nemendur verða eldri ef marka má lýsingu frá stúlku í 10. bekk: 

Þetta er meira svona að kennarinn spyr: „Stelpur hvernig líður 

ykkur? Er traust í hópnum, er góður (?) bekkjarandi?“ Og það 

sitja bara allir og stara út í loftið og svo kemur einhver og segir 

„Já, mér líður ekki nógu vel“, og þá segir hún bara: „Er eitthvað 

annað?“ Þú veist, það er ekki gert neitt í því beint, þú bara 

segir það. 

Almennt voru nemendur í Birkisskóla ekki sáttir við þann vettvang sem 

nýttur er undir umræður og kallast bekkjarfundir. Umræðan virðist sjaldnast 

sprottin út frá nemendum sjálfum og þeim finnst of mikill tími fara í að 

skammast yfir hegðun fárra einstaklinga. Drengur í hópnum, sem sagðist 

yfirleitt leggja sig fram um að taka þátt í umræðum bekkjarfundanna, lýsti 

því að oft væri erfitt að fá almennilegt flæði í umræðurnar því reglan væri 

að maður eigi að rétta upp hönd. En þá væri það sem hann hefði til málanna 

að leggja stundum ekki lengur í samhengi við það sem væri verið að tala um 

loks þegar hann fengi orðið. Þá bendir hann á að sumir nemendur hundsi 

regluna um að rétta upp hönd og bíða eftir að kennarinn gefi merki: 

Þá fara rökin þín bara í vaskinn af því það er kannski komið 

eitthvað nýtt og þú varst ekki nógu fljótur að fá að segja eitt-

hvað. Þetta verður svona mjög hljóðlát kappræða. Sumir ignora 

þig og rökstyðja strax og þá er allt þitt bara farið beint í vaskinn 

og síðan er bara farið í næsta málefni. 

Í umræðum nemenda í Asparskóla kom fram að þeir upplifi að þeim sé 

mismunað af kennurum: „Það eru líka bara krakkarnir sem eru uppáhalds 
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sem eru langklárastir, þú veist, það eru ekkert allir jafnklárir, þannig að það 

er meira hlustað á þessi gáfuðu börn“. Hér sést að þau telja að nemendur 

séu flokkaðir í lélega og góða námsmenn og frekar sé hlustað á þá náms-

menn sem eru í „klára flokknum“. Drengur í hópnum tók sérstaklega undir 

þetta og tók sjálfan sig og eldri systkini sem dæmi: 

Ég á eldri bróður og hann var ekki í uppáhaldi hjá kennaranum 

og ég á líka eldri systur og hún [kennarinn] byrjaði að hata hana 

af því bróðir minn var ömurlegur námsmaður og hún var svo 

ógeðslega góð og svo varð ég  ógeðslega mikið í uppáhaldi hjá 

kennurum af því systir mín var svo góður námsmaður en ekki 

ég en þegar þeir byrjuðu að kenna mér þá var ég í uppáhaldi af 

því ég átti klára systur. En hún tapaði á því að eiga stórabróður 

af því hann var, þú veist, lélegur námsmaður. Í hvert skipti sem 

maður heyrir „oh! Ert þú ekki systkini þess? Þá ertu í góðum 

málum”“. 

Þegar umræðan í Birkisskóla snérist um það hvort allir hefðu sömu tæki-

færi til að tjá skoðanir sínar töldu nemendur svo ekki vera. Stúlka úr 9. bekk 

segir svo frá: 

Það fer mjög mikið eftir kennurum, sumir reyna að láta alla 

tala, sumir láta bara þá sem rétta upp hönd tala og sumir bara 

segja þér að tala en sumir bara sá sem er fyrstur að tala talar. 

Eins og það eru stelpur í bekk með okkur og ég held að ég hafi 

aldrei heyrt þær tala. 

Hópurinn taldi að það væri ákveðinn hópur sem ekki segði mikið. Það 

væri eins og ákveðnir nemendur tryðu því einfaldlega að skoðanir þeirra 

væru ekki merkilegar og að þögn þeirra væri einfaldlega samþykkt af öllum, 

líka kennurunum, eins og sjónarmið drengs úr 8. bekk ber með sér:  

Sumir nemendur gera sér ekki grein fyrir að þeir hafi alveg jafn-

stórar skoðanir og þeir sem að tala oftar og koma sínum 

skoðunum á framfæri.  Það á að taka tillit til þeirra sem eru 

feimnir og leyfa þeim og spyrja líka, ekki bara þeim sem hafa 

rödd. 

Nemendur voru nokkuð sammála um að lýðræði í skólastarfi snúist 

öðrum þræði um að fá að tjá skoðanir sínar, að hlustað sé á nemendur og 



 

74 

að þeir fái að hafa áhrif á nám og skólastarf. Munur var á því hvernig og 

hvort nemendur töldu að skólinn þeirra væri lýðræðislegur. Viðmælendur 

nemenda í Birkisskóla telja að almennt sé hann það og nefna val um 

vinnuaðstæður, val um verkefni og sveigjanleika kennara sem dæmi. 

Nemendur í rýnihópnum í Asparskóla voru sammála um að skólinn þeirra 

væri ekki lýðræðislegur og kalla eftir því að hlustað sé á sjónarmið nemenda 

í skólanum. Í báðum skólunum kom fram gagnrýni á skipulag umræðna í 

kennslustundum og telja nemendur að umræður séu hvorki á þeirra for-

sendum né hafi þær sérstakan tilgang. Þá kom fram að ekki hafi allir 

nemendur sömu tækifæri til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri.   

5.4.1 Þeir vilja að maður segi eitthvað ákveðið  

Viðmælendur í hópi nemenda voru spurðir um hvað þeir vilja fá að hafa 

áhrif á í skólanum. Það fyrsta sem nemendur í báðum skólunum ræddu var 

mikilvægi þess að hlustað væri á nemendur þannig að það hefði einhvern 

tilgang. Það er því ekki nóg að leyfa nemendum að tala heldur þurfa 

nemendur að finna að sjónamið þeirra hafi raunverulegt vægi.  

 

Úr umræðu nemenda í rýnihópi Birkisskóla:  

 Skólinn er oft að segja að hann vilji koma til móts við nemendurna 
þannig að allir svona fundir hvort sem það eru sálfræðitímar eða 
bekkjarfundir eru oft mjög góðir en það gerist aldrei neitt.  

 Það er kannski klukkutímafundur og svo bara ekkert.  

 Eins og þegar það var á hverjum degi fundur um að það þyrfti að 
vera betri vinnufriður í tímum og svo gerist ekki neitt. 

 

Úr umræðu nemenda í rýnihópi Asparskóla: 

 Sko kennararnir segja „Jæja krakkar nú er fundur“, samt eru þetta 
alltaf leiðandi spurningar og maður má ekki segja hvað sem er.  

 Þeir vilja að maður segi eitthvað ákveðið. 

 Mér finnst samt núna að aðstoðarskólastjórinn sé að laga þetta 
finnst mér, út af því að við vorum til dæmis á fundi með henni fyrir 
stuttu og hún var til dæmis að koma með þessa hugmynd að það 
væri einhver nefnd eða eitthvað í hverjum bekk sem fær að ráða 
námsefninu að einhverju leyti eða fær að koma með sínar skoðanir. 
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Þarna kom fram skýr vilji hjá nemendum um að fá að hafa áhrif á nám 

sitt og eiga þess kost að velja námsgreinar eftir áhuga og hæfni líkt og 

kemur fram í umræðum beggja rýnihópanna: 

 

 Það væri alveg gaman að hafa valfög sem myndu nýtast manni sem 
einhver hefur raunverulega áhuga á. Ok ég skil sko yngsta og mið-
stigið, en þegar þú ert komin í 8. 9. 10., þá gætirðu byrjað að taka út 
og bæta inn í ef þú ert búinn að ákveða. 

 Ég er búinn að biðja oft um að fara í aðeins erfiðara, vinur minn er í 
10. bekkjar stærðfræði núna og hann er jafngamall mér. 

 Sumt fólk í kringum mig er ekki eins fljótt, og ég þarf t.d. að líða fyrir 
það. Ég er eiginlega viss að alveg helmingurinn af krökkunum getur 
alveg auðveldlega gert eitthvað annað. 

 Fá að ráða námsefni og svona af og til að fá að segja eitthvað um 
kennsluaðferðir. 

 Maður verður náttúrlega að taka það líka að grunnskólinn er bara 
kynning á öllu námsefni, en mér finnst kynningin of löng. 

 Ég veit ekki hver er algengasta atvinnugreinin en það er örugglega 
ekki að vera samfélagsfræðingur, samt erum við í þessu liggur við á 
hverjum degi. 

 Ég spurði einu sinni kennarann „af hverju þarf ég að læra að 
orðflokkagreina?“, og hún svaraði bara: „Ja, ef þú verður íslensku-
kennari!“ 

 Mér finnst bara oft hafa verið logið að nemendum, eins og að það sé 
gott að vera búinn að læra mikið til að ná góðri vinnu. Eins og með 
stærðfræðina þegar við vorum að mæla ljósastaura. Við áttum að 
finna út lengdina án þess að mæla hana og ég spurði hvað það 
myndi hjálpa mér að finna út lengdina án þess að mæla. Hún 
[kennarinn] spurði hvað ég ætlaði að vinna við og ég sagðist mjög lík-
lega fara í vélvirkjann og málmsmíði. Þá sagði hún að það hjálpaði 
mér þegar ég þyrfti að reikna út rammann. En þá sagði ég að ég 
myndi nota málband og þá labbaði hún bara í burtu og kom ekki 
aftur til mín. 

Það skiptir nemendur greinilega máli að skólinn sé lýðræðislegur og þeir 

vilja fá að hafa áhrif á nám og skipulag skólastarfs. Það er mat nemenda að 

skólinn þurfi að efla umræður í náminu á þann hátt að nemendur finni að 

það hafi raunverulega þýðingu að taka þátt í þeim. Þá kemur skýrt fram að 

nemendur vilja fá að hafa meira að segja um nám sitt og kennsluaðferðir. 

Þeir telja að oft séu þeir að fást við of létt verkefni og of miklum tíma sé eytt 
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í endurtekningar og æfingar sem hafi ekki neinn sérstakan tilgang eins og 

sést hér ofar. Auk þess segja þeir að kennarar séu ekki alltaf reiðubúnir að 

bregðast við óskum nemenda um þyngra efni. Einnig er ljós að nemendur 

vilja eiga kost á að velja valgreinar sem tengjast áhuga þeirra og hugsanlegu 

framtíðarstarfi þeirra. 

Segja má að óskir og viðhorf nemenda fara ágætlega saman við ákvæði 

opinberra laga og reglugerða um hlutverk grunnskólans og rétt nemenda til 

að hafa áhrif og fá raunverulega áheyrn í skólanum. Nemendur átta sig á því 

að starfshættir skólans gætu verið á annan veg, en eru almennt ekki 

meðvitaðir um innihald Laga um grunnskóla eða Aðalnámskrár og telja 

kennara því einfaldlega vera að fylgja fyrirmælum 

Menntamálaráðuneytisins.  

5.5 Samantekt 

Í kaflanum voru til umfjöllunar viðhorf og hugmyndir stjórnenda, kennara 

og nemenda um lýðræði í skólastarfi. Þá var rætt um hvaða leiðir kennarar 

fara til þess að koma til móts við lýðræði í skólanum. Fjallað var um hvernig 

lýðræði birtist í daglegu starfi skólans með hliðsjón af niðurstöðum 

vettvangsathugana. Loks var greint frá því sem nemendur vilja hafa áhrif á í 

skólanum 

.
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6 Umræður 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman og 

þær tengdar umfjölluninni um fræðilegan bakgrunn hennar. Verða þær 

ræddar með hliðsjón af rannsóknarspurningum mínum, en þær voru um 

viðhorf og hugmyndir stjórnenda, kennara og nemenda til lýðræðis í skóla-

starfi og birtingarmynd lýðræðis í þeim tveimur skólum sem þátt tóku í 

rannsókninni. Þá verður rætt hvaða lærdóma megi draga af rannsókninni.  

6.1 Viðhorf og hugmyndir stjórnenda, kennara og nemenda 
til lýðræðis í skólastarfi 

Í rannsókninni komu fram efasemdir hjá Geir, stjórnanda Birkisskóla, um að 

lýðræði í skólastarfi gæti hreinlega gengið upp og að stefnan væri sett fram 

án þess að hugsa til þess hvort hún væri framkvæmanleg. Telur hann að 

hugtakið lýðræði gangi ekki upp í skólastarfi: „Sko, mér finnst hugtakið ekki 

ganga upp, út frá hefðbundnum skilgreiningum á lýðræði“. Viðhorf Geirs 

eru því ekki í samræmi við það sem birtist á heimasíðu skólans um stefnu 

skólans en þar kemur fram að lýðræðisleg vinnubrögð séu samofin öllu 

skólastarfi. Viðhorf Geirs til náms við hæfi hvers og eins, fjölbreyttra 

kennsluaðferða og þess að efla samskiptahæfni nemenda eru þó í takt við 

opinbera menntastefnu en hann virðist ekki tengja það sérstaklega við 

lýðræðislega starfshætti. Það má því velta fyrir sér hvaða skilning hann 

raunverulega leggi í hugtakið lýðræði í skólastarfi og hvort það samræmist 

skilgreiningu Aðalnámskrár grunnskóla − almennum hluta (2011). 

Birta, stjórnandi í Asparskóla, telur að ákvæði um lýðræði eins og þau 

birtast í almenna hluta aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2011 séu vel 

framkvæmanleg en að innleiðing lýðræðislegra starfshátta krefjist mikils 

tíma og hæfni af hendi starfsfólks. Að auki telur Birta lýðræðismenntun 

nemenda mikilvægan þátt í starfi skólans. Hún metur það svo að hæfni 

nemenda til að ræða mál og leysa ágreining sé mun betri nú en áður og 

þakkar það þeirri hugmyndafræði sem skólinn hefur unnið eftir síðastliðin 

ár og birtist á heimasíðu skólans. Segja má að viðhorf Birtu séu einnig í sam-

ræmi við Lög um grunnskóla (91/2008) þess efnis að hlutverk grunnskólans 

sé að ýta undir lýðræðisþátttöku nemenda. Álíka sjónarmið komu jafnframt 

fram í rannsókn Þorsteins Hjartarsonar (2005).  
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Í rannsókn minni létu kennarar í báðum skólunum í ljósi áhyggjur af að 

lýðræði í skólastarfi gæti haft í för með sér stjórnleysi og að nemendur 

þyrftu ekki að fylgja reglum eða axla ábyrgð. Samkvæmt kenningum Dewey 

(2000) veltur lýðræði í skólastarfi þó að stórum hluta á góðu og öguðu 

skipulagi kennarans og getu hans til að skapa vettvang fyrir innihaldsríka 

samfellu náms sem tekur tillit til reynslu nemenda og framtíðarstefnu. Í ljósi 

þessa er vert að spyrja hvort kennarar og einnig stjórnendur átti sig yfirleitt 

á hvað felist í hugtakinu lýðræði í skólastarfi og til hvers það eigi að leiða 

samkvæmt íslenskri menntastefnu.  

Allir viðmælendur mínir úr hópi kennara nefndu að lýðræði í skólastarfi 

snúist um að nemendur fái tækifæri til að ræða um skoðanir sínar og hafa 

áhrif í skólanum auk þess að nemendur eigi að koma að skipulagningu og 

framkvæmd viðburða innan skólans og nefndu sem dæmi árshátíð 

nemenda í því sambandi. Kennarar virðast þó hvorki sannfærðir um að 

aukið lýðræði í skólastarfi sé skynsamlegt né til hagsbóta fyrir skólakerfið. 

Hafdís í Asparskóla telur til að mynda  ólíklegt að nemendur hennar tækju 

raunverulega ábyrgð á námi sínu fengju þeir aukið frelsi og val um viðfangs-

efni og leiðir. Hún telur töluverðar líkur á því að flestir nemendur myndu 

einungis festast við tölvuleiki í stað þess að sinna náminu. Hulda í Aspar-

skóla ræddi um að henni þætti það ekki ákjósanleg staða að nemendur 

gerðu það sem þeim sýndist og hefðu ekki ákveðinn skipulagsramma utan 

um daglegt skólastarf. Anna í Birkisskóla áréttar að í skólanum verði að 

fylgja ákveðnu skipulagi:  „...innan skólans verða að vera einhver mörk, þau 

[nemendur] geta ekki bara „nei ég ætla ekki að læra í dag ég læri eftir 

mánuð“. Það má því segja að viðhorf þessara kennara fari ekki alveg saman 

við lög og reglugerðir sem íslensk menntastefna byggir á, því þar kemur 

fram að taka skuli mið af sjónarmiðum nemenda í öllum námsgreinum sem 

og öðru skipulagi skólanna (Aðalnámskrá grunnskóla − almennur hluti, 

2011). Í viðtölunum kom ítrekað fram að undir niðri óttast kennarar að 

aukið lýðræði hefði stjórnleysi í för með sér og að skólastarfið myndi 

einkennast af hávaða og óreiðu, nemendur myndu einfaldlega gera það sem 

þeim sýndist og þyrftu ekki að fylgja skipulagi og reglum. Það er því áhuga-

vert að bera saman niðurstöður á viðhorfum stjórnenda og kennara til 

lýðræðis í skólastarfi í rannsókn minni við niðurstöður Gerðar G. Óskars-

dóttur (2014) þar sem fram kom að einungis fimmtungur kennara taldi 

mikilvægt að skólinn væri fyrir alla nemendur. Í því ljósi má velta fyrir sér 

hvort viðhorf kennara hindri það að grunnskólinn sé sú lýðræðislega 

menntastofnun sem henni ber að vera. Það er einnig áhyggjuefni að 

skilningur kennara á hugtakinu lýðræði í skólastarfi skuli ekki vera betri en 

raun ber vitni.  
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Niðurstöður mínar sýna að þó að viðhorf kennara til lýðræðis í skólastarfi 

séu fremur jákvæð, þá eru þau óstöðug því þó viðhorfin séu jákvæð þá eru 

kennarar hikandi og hafa litla trú á að unnt sé að uppfylla ákvæði um 

lýðræði í skólastarfi  líkt og opinber menntastefna kveður á um og Dewey 

(1998) leggur áherslu á. Samhljómur er því með niðurstöðum rannsóknar 

minnar og rannsókn sem Rädda barnen (2008) stóð fyrir varðandi það að 

kennarar telji að nemendur eigi að hafa áhrif á nám og skólastarf en að það 

skuli þó sæta miklum takmörkunum. Takmarkað lýðræði er setning sem þó 

gengur varla upp því til þess að starfshættir skóla geti talist lýðræðislegir 

verða þeir að vera órjúfanlegur hluti af öllu daglegu starfi skólans og öll 

viðbrögð við hverskonar hugmyndum, uppákomum eða ágreiningi innan 

skólans þurfa að grundvallast á lýðræðislegum viðhorfum (Ólafur Páll Jóns-

son, 2011). Svo virðist sem vandinn hér liggi í skilningi kennaranna og 

annars stjórnandans, Geirs, um að lýðræði snúist almennt um enga flokkun 

og losað yrði verulega um umgjörð, útkoman yrði því algert lýðræði þar sem 

nemendur gera hvað sem þeim dettur í hug. Hugmyndir um lýðræði í skóla-

starfi geta þó aldrei snúist um algjört lýðræði því þó losa þurfi um umgjörð 

og flokkun í samanburði við „hefðbundna skólann“ felur lýðræði í skólastarfi 

í sér mikið skipulag og skýra framtíðarsýn kennara þar sem hin stýrandi 

orðræða er fyrst og fremst grundvölluð út frá kennsluorðræðunni (Bern-

stein, 2000; Dewey, 1998).  

Hugmyndir nemenda í rannsókn minni um lýðræði í skólastarfi snúast 

fyrst og fremst um að nemendur fái að hafa áhrif á nám sitt og hlustað sé á 

sjónarmið þeirra. Þær eru því í góðu samræmi við lög og reglugerðir líkt og 

birtist í  Aðalnámskrá grunnskóla − almennum hluta (2011), Lögum um 

grunnskóla (91/2008) og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1992). Tölu-

verður munur var á viðhorfum nemendahópanna í skólunum tveimur. Í 

Asparskóla töldu nemendur að lýðræði innan skólans væri verulega ábóta-

vant á meðan nemendur í Birkisskóla töldu skólann sinn yfirleitt lýðræðis-

legan.  Margt var þó sameiginlegt með viðhorfum beggja hópanna þegar 

ákveðnir þættir innan skólastarfsins voru ræddir. Í báðum skólunum kom til 

dæmis fram að vettvangur fyrir umræður í skólanum sem nemendum er 

gert að taka þátt í sé ekki raunverulegur, að hann ætti að vera betri og á 

forsendum nemenda. Í umræðum nemenda í Asparskóla kom til að mynda 

fram að kennarar hlusti oft ekki á öll sjónarmið nemenda heldur handvelji 

svör og skoðanir nemenda sem samræmist þeirra eigin viðhorfum. Þátttaka 

nemenda er því ekki raunveruleg heldur á vissan hátt sviðsett. Viðmæl-

endur úr hópi nemenda í Birkisskóla nefndu að umræðuefnin væru yfirleitt 

ekki frá nemendum sprottin og of oft væri verið að ræða mál sem varða 

hegðun og umgengni. Þessar niðurstöður samræmast til dæmis niður-
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stöðum úr rannsóknum Gerðar G. Óskarsdóttur (2014), Thornberg og El-

vstrand (2012) og Jörgensen (2004). Þessar niðurstöður kallast á við það 

sem Dewey (1998) bendir á um mikilvægi þess að kalla fram þekkingu og 

reynslu nemenda og að raddir allra nemenda hafi vægi í skólanum. Ef horft 

er á niðurstöðurnar út frá kenningu Bernsteins (2000) um umgerð og 

flokkun, má álykta sem svo að umgerð skólanna hvað vettvang umræðna 

snertir, sé of stíf til að raunverulegt rými skapist fyrir lýðræði. Það sama má 

segja um nám nemenda sem virðist að mestu leyti vera ákvarðað af 

kennurum. Þá má segja að viðhorf kennara sem tengjast lýðræði í skóla-

starfi byggi að stærstum hluta á hinni stýrandi orðræðu en minna fari fyrir 

kennsluorðræðunni sem segir til um hve mikið fræðileg þekking kennarans 

hafi áhrif á áherslur og kennsluhætti. 

Nemendur í Asparskóla telja kennsluaðferðir einhæfar og óskuðu eftir að 

kennarar kæmu í ríkari mæli til móts við áhuga og vilja nemenda. Nemendur 

sögðu að flestar kennslustundir snúist um að vinna í bókunum. Einn 

nemandi í Asparskóla gagnrýndi að jafnvel í lífsleikni væri áherslan mest á 

að skrifa í stað þess að ræða saman: „Lífsleikni gæti verið svo góður tími ... 

en hann er gerður svo leiðinlegur og endar bara ekki í neinu ... það er aldrei 

talað saman, bara blað, penni og hvað er einelti?“ Þetta samræmist niður-

stöðum rannsóknar Gerðar G. Óskarsdóttur (2014) um nám, þátttöku og 

samskipti, þar sem nemendur óskuðu einnig eftir aukinni fjölbreytni í vali á 

viðfangsefnum og verkefnum. Sambærilegar niðurstöður má finna í 

rannsóknum um áhrif nemenda á nám og þátttöku í skólastarfinu (Elvstrand 

og Thornberg, 2012; Jörgensen, 2004; Thomas, 2007; Thornberg, 2010). Þá 

kom einnig fram í umræðum nemenda í Asparskóla að ef þeir gagnrýndu 

kennara fyrir kennsluaðferðir og námsefni þá bæru þeir fyrir sig að þeir 

væru eingöngu að framfylgja fyrirmælum samkvæmt opinberum reglu-

gerðum og menntastefnu. Þetta samrýmist niðurstöðum Gerðar G. Óskars-

dóttur (2014) um að orðræðan í skólanum réttlæti þátttökuleysi nemenda 

með því að áherslur námskrárinnar gefi ekki svigrúm fyrir slíka þátttöku. 

Mat nemenda á einhæfum kennsluaðferðum eru einnig í samræmi við það 

sem fram kom í vettvangsathugunum mínum.  

Viðmælendur mínir úr hópi nemenda í skólunum tveimur líta svo á að  

þar hafi ekki allir nemendur sömu tækifæri til þess að koma skoðunum 

sínum á framfæri og kennarar athugi ekki að gæta jafnræðis þegar hlustað 

er á nemendur. Í Asparskóla töluðu nemendur til dæmis um að kennarar 

hlusti frekar á „kláru“ krakkana, en í Birkisskóla ræddu nemendur um að 

ákveðnir einstaklingar úr hópi nemenda tækju aldrei til máls í skólanum og 

ekki væri heldur leitað sérstaklega eftir því. Einn nemandi komst svo að orði 

að „...það eru stelpur í bekk með okkur og ég held að ég hafi aldrei heyrt 
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þær tala“. Svipað kom fram í rannsókn Diane Reay (2006). Þá benda um-

mæli nemenda einnig til þess að kennarar ættu að varast að draga þá 

ályktun að nemendur sem alla jafna eru til friðs og gangi vel í náminu, líði 

endilega vel í skólanum, því eitthvað í félagslegu umhverfi nemenda gæti 

hindrað fullgilda þátttöku þeirra í skólastarfinu. Bernstein (2000) bendir á 

að stíf flokkun innan nemendahóps geti hindrað þátttöku sumra nemenda 

og ýtt undir einangrun þeirra og þöggun. Því eins og Reay (2006) segir, ættu 

kennarar að leggja sig fram um að hafa samráð við nemendur til þess að 

varpa ljósi á þá menningu sem er innan nemendahópsins og jafnframt að 

kanna hvort það andrúmsloft sem er skapað innan kennslustofunnar vinni 

gegn lýðræði. Því með auknum samræðum og samráði er mögulega hægt 

að yfirvinna þær hindranir sem vinna gegn lýðræði í skólanum (Hanna 

Ragnarsdóttir, 2004). Nemendur í Birkisskóla álíta að kennsluhættir í 

skólanum samrýmist að mörgu leyti hugmyndum þeirra um lýðræði í skóla-

starfi og nefna því til stuðnings að þeir hafi töluvert frjálsræði innan 

kennslurýmisins og þurfi ekki endilega að sitja kyrrir við borðið sitt. Þá kom 

fram að nemendur stýri því sjálfir hvort þeir vinni heimavinnu eða klári 

verkefnin á skólatíma. Sömu nemendur töldu að lýðræði í skólastarfi snúist 

fyrst og fremst um það að hafa áhrif á eigið nám og að nemendur hafi gilda 

rödd innan skólasamfélagsins. Það má því velta fyrir sér í hverju lýðræðið í 

skólanum felist, því í raun eru áhrif nemenda á nám afar takmörkuð þó svo 

þeir hafi um það að segja hvar þeir vinna og á hvaða hraða. Einnig ræddu 

nemendur um að umræður á bekkjarfundum væru oft tilgangslausar og ekki 

á forsendum nemenda. Loks könnuðust nemendur ekki við að rætt hefði 

verið um lýðræði eða merkingu þess nema í tengslum við þjóðfélagsfræði í 

10. bekk en Wolfgang Edelstein (2010) bendir einmitt á mikilvægi þess að 

lýðræði verði að læra og til þess þurfi að skapa  lýðræðislegan vettvang í 

skólanum sem hefur raunverulegt gildi fyrir nemendur. 

6.1.1  Leiðir kennara til að koma til móts við lýðræði í skólastarfi 

Vettvangsathuganir gefa til kynna að þær kennsluaðferðir sem kennarar 

beittu séu hvorki líklegar til að koma til móts við lýðræði í skólastarfi né 

auka áhrif nemenda í skólanum. Það er umhugsunarefni í ljósi þess að eitt 

meginhlutverk grunnskólans er að búa nemendur undir þátttöku í lýðræðis-

samfélagi og í öllu daglegu starfi skólans á lýðræðismenntun nemenda að 

vera í forgrunni (sbr. Aðalnámskrá grunnskóla − almennur hluti, 2011). 

Öðrum rannsóknum ber einnig saman um að þær leiðir sem kennarar fari 

oftast í kennslu séu ekki til þess fallnar að koma til móts við lýðræði í skóla-

starfi (Gerður G. Óskarsdóttir,2014; Hafsteinn Karlsson, 2009 og Ingvar 

Sigurgeirsson, 1996). Viðmælendur í hópi kennara töldu að umræður væru 
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mikilvægur hluti skólastarfsins en tengdu það ekkert sérstaklega við hug-

takið lýðræði. Þá virðast þessir kennarar ekki nýta sér sérstakar aðferðir til 

að efla samskiptahæfni nemenda sinna né heldur kenna þeim markvisst að 

taka þátt í umræðum, en það telur Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) grund-

vallaratriði ef efla á samskiptahæfni nemenda. Einnig kom fram að kennarar 

ræða ekki hugtakið lýðræði við nemendur en flestir líta svo á að þeir átti sig 

þó á merkingu þess. Þá er fagleg umræða meðal kennara í skólanum um 

lýðræði í skólastarfi ekki algeng, hvorki þegar kennsla er undirbúin, né á 

faglegum fundum skólans. Inga í Birkisskóla lítur svo á að ákveðin umskipti 

eigi sér stað þegar kennarar hafa nýlokið námi sínu, vinnan taki yfir og ekki 

gefist tími til velta sér mikið upp úr fræðunum líkt og hún lýsir sjálf: „Maður 

fer í gegnum fræðin í náminu og er með fræðin alveg á fullu hérna fyrsta 

árið, svo bara dettur það út og praktíkin tekur við“. Svipaðar niðurstöður 

komu til dæmis fram hjá Gerði G. Óskarsdóttur (2014) og Thornberg ( 2008). 

Ragnhildur Bjarnadóttir (2008) bendir á að fagmennska og hæfni kennarans 

snúist um að búa yfir þekkingu, færni og tilteknum eiginleikum og að geta 

miðlað og beitt í starfi sínu eftir viðeigandi og skilvirkum leiðum. Það er því 

ekki nóg fyrir kennara að búa yfir þekkingu á fræðunum ef hann hefur ekki 

getu til að skipuleggja kennslu í anda hennar. Vygotsky (1978) bendir á að 

þekking og leikni til þess að ræða um faglegar hugmyndir, aðferðir og 

ákvarðanir í tengslum við nám og skólastarf sé þýðingarmikill hluti fag-

mennsku kennarastarfsins. Wolfgang Edelstein (2010) vitnar í og tekur undir 

með barnasálfræðingnum Jean Piaget, sem taldi vandamál nemenda flest 

tilkomin vegna lélegrar kennslu og því væru allar úrbætur og framþróun 

skólastarfs háðar aðgerðum kennarans, menntun hans og starfsundirbún-

ingi.  

6.1.2 Lýðræðið í daglegu lífi skólans  

Vettvangsathuganir mínar sýndu að kennsluhættir kennaranna voru ekki 

alltaf í samræmi við það sem þeir nefndu í viðtölunum. Þá vakti það athygli 

mína að uppbygging kennslustunda var oft á tíðum óljós og hlutverk 

kennarans sýndist fyrirferðarlítið. Kennslustundir hófust gjarnan með 

stuttum fyrirmælum kennaranna sem svo drógu sig í hlé og nemendur unnu 

að skriflegum verkefnum þar til kennslustundin var á enda. Hlutverk 

kennaranna var ýmist að ganga á milli nemenda og halda þeim að verki, 

aðstoða eða yfirfara heimavinnu. Kennslustundunum lauk heldur ekki með 

því til dæmis að kennarinn drægi efnið saman. Viðfangsefni nemenda í 

skólunum voru alla jafna samskonar en í Birkisskóla voru nemendur mis-

langt komnir í námsbókunum og verkefnin því að einhverju leyti mis-

munandi. Í Birkisskóla vinna nemendur einnig eftir áætlun sem kennari 
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semur og hafa tækifæri til að sleppa við heimanám ef næst að ljúka við 

áætlun. Gerður G. Óskarsdóttir (2003) bendir á að krafan um að kennarar 

ættu að einstaklingsmiða nám verið mætt með áætlunarvinnu nemenda, en 

þannig bjóða kennarar upp á ákveðna fjölbreytni og nemendur hafa val um 

hraða og viðfangsefni að einhverju leyti. Hafsteinn Karlsson (2009) áréttar 

þó  að þær kennslustundir sem nýttar eru í áætlanagerð séu einhæfar og 

bjóði hvorki upp á það að kennarinn né nemandinn fái notið sín. Það sem 

drífi nemandann áfram sé tilhugsunin um að klára bókina og það eigi ekki 

að vera markmið í sjálfu sér. Samhljómur var því með skráningum í 

vettvangsathugunum og því sem fram kom í umræðum nemenda Aspar-

skóla um einhæfar kennsluaðferðir og skort á umræðum í kennslustundum. 

Sambærilegar niðurstöður komu fram í rannsókn Hafsteins Karlssonar 

(2009) og Gerðar G. Óskarsdóttur (2014). Það vekur vissulega upp 

spurningar um hvort kennsluaðferðir í íslenskum grunnskólum séu almennt 

svo fábreyttar og einhæfar og í litlu samræmi við gildandi menntastefnu og 

einnig um það hvað valdi því að kennarar velji að hverfa nánast af sjónar-

sviðinu sem faglegir leiðtogar nemenda. Það er verðugt umhugsunarefni að 

þó grunnskólinn sé talinn mikilvægur vettvangur til að efla lýðræðis-

menntun nemenda (sbr. Aðalnámskrá grunnskóla − almennur hluti, 2011) 

þá snúist almennt skólastarf og kennsluhættir samt sem áður lítið um að 

auka þátttöku og hlutdeild nemenda hvað varðar réttindi þeirra og ábyrgð 

innan skólans.  

Þorsteinn Hjartarson (2005) bendir á að í einstaklingsmiðuðu námi felist 

ákveðin þversögn, því um leið og opinberar reglugerðir kveði á um fjöl-

breytta kennsluhætti og að skólinn eigi að búa nemendur undir virka þátt-

töku í lýðræðissamfélagi, séu viðmið um gæði skólastarfs meðal annars 

mæld út frá náðum markmiðum, stöðluðum og samræmdum prófum. Það 

má því segja að niðurstöður úr minni rannsókn komi heim og saman við 

aðrar rannsóknir þegar litið er til kennsluaðferða, þátttöku nemenda, um-

ræðna og áhrifa þeirra á skipulag náms (sjá t.d. Gerður G. Óskarsdóttir, 

2014; Hafsteinn Karlsson, 2009;  Kristín Jónsdóttir, 2003).  

Það er áhyggjuefni að nemendur hafi ekki allir sömu tækifæri til að taka 

þátt í umræðum og verkefnum þar sem reynir á samskipti og tjáningu. Í 

rannsókn minni var þetta annars vegar þögull hópur íslenskra nemenda sem 

einfaldlega tók ekki þátt í umræðum og hins vegar nemendur af erlendum 

uppruna sem stóðu ekki vel í íslensku máli. Þessar niðurstöður eru í sam-

ræmi við niðurstöður í rannsókn Hönnu Ragnarsdóttur (2004) um 

áhrifaþætti í skólagöngu nemenda af erlendum uppruna. Erfiðara er að átta 

sig á ástæðum fyrir þögn íslensku nemendanna en ef til vill eru þær af sama 

meiði og þær sem birtast í rannsókn Thornberg og Elvstrand (2012), nefni-
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lega að óskráðar reglur um félagslega stöðu nemenda innan hópsins hafi 

neikvæð áhrif á tjáningarfrelsi þeirra nemenda sem standa veikar félags-

lega, þannig að tækifærum nemenda til þess að tjá skoðanir sínar sé mis-

skipt. Það má því velta fyrir sér hvort ástæðan fyrir því að þessir nemendur 

hafa sig lítið í frammi snúist öðru fremur um félagslega stöðu þeirra sem 

hindrar því þátttöku þeirra í umræðum innan skólans. Bernstein (2000) 

færir rök fyrir því að til þess að skólinn geti talist starfa á lýðræðislegan hátt 

verði nemendur að upplifa að vægi þeirra innan skólans sé raunverulegt og 

sjónarmið þeirra séu mikilvæg í skólastarfinu. Það er að lokum töluvert 

áhyggjuefni að svo mikið ósamræmi sé milli stefnumörkunar stjórnvalda og 

þess sem raunverulega á sér stað í þeim kennslustundum sem fylgst var 

með.  

6.1.3 Það sem nemendur vilja hafa áhrif á í skólanum 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að nemendur óska eftir fjölbreytni í 

kennsluháttum og kennsluaðferðum, auknum áhrifum í skólanum, að á þá 

sé hlustað, að sjónamið þeirra séu tekin gild og að þeir fái að hafi áhrif í 

skólastarfinu. Nemandi í Asparskóla nefndi að það hlyti að teljast sanngjarnt 

að hafa eitthvað um námið að segja í ljósi þess hve löng grunnskólagangan 

er: „Við erum hérna í 10 ár, ætli það sé ekki þess virði að við fáum aðeins að 

ráða hvað við lærum hérna“. Niðurstöðum um það sem nemendur vilja hafa 

áhrif á í skólanum ber saman við niðurstöður í rannsókn Gerðar G. Óskars-

dóttur (2014), að því leyti að nemendur vilja hafa meiri áhrif á nám sitt og 

óska eftir fjölbreyttari viðfangsefnum sem samrýmast áhuga þeirra og 

hæfni.  

Það er áhyggjuefni að nemendur telji að áhrif þeirra á nám og skólastarf 

séu lítil sem engin og að ekki sé hlustað á sjónarmið þeirra í skólanum 

(Gerður. G. Óskarsdóttir, 2014; Jörgensen, 2004; Rädda barnen, 2008). Jafn-

framt lögðu nemendur áherslu á að þeir vildu að umræður í skólanum færu 

í auknum mæli fram á þeirra forsendum. Þó að nemendur í Birkisskóla hafi 

almennt rætt um að skólinn þeirra væri lýðræðislegur fannst þeim sá vett-

vangur sem nýttur er fyrir umræður ekki ganga upp vegna þess að um-

ræðan snerist ekki um mál sem þau hefðu áhuga á eða tengdust þeim bein-

línis: „Það er bara svona: „Þið eruð búin að ganga illa um svæðið ykkar!“ 

Bara sagt hvað við höfum verið að gera rangt“. Annað dæmi snýst um 

regluna „að rétta upp hönd“ og þegar réttlæti hennar snýst upp í andhverfu 

sína þegar sumir virða hana að vettugi: „...sumir ignora [regluna] og rök-

styðja strax og þá er allt þitt bara farið beint í vaskinn og síðan er farið í 

næsta málefni...“. Skoðanir nemenda í rýnihópunum fara saman við niður-
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stöður annarra rannsókna (sbr. Elvstrans og Thornberg, 2012; Jörgensen, 

2004; Reay, 2006).  

Það vakti athygli mína að óskir nemenda um áhrif í skólanum fara á 

engan  hátt fram úr ákvæðum opinberra laga og reglugerða um hlutverk 

grunnskólans og í því samhengi er áhugavert að bera saman vilja nemenda 

annars vegar og væntingar kennara hins vegar. Viðmælendur úr hópi 

kennara ræddu um að með auknum áhrifum nemenda á skólastarf aukist 

hættan á stjórnleysi og þeir töldu ólíklegt að nemendur tækju ábyrgð á 

námi sínu. 

Ef marka má niðurstöður þessarar rannsóknar og þær bornar saman við 

íslenskar rannsóknir (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014; Hafsteinn Karlsson, 

2009; Kristín Jónsdóttir, 2003; Hanna Ragnarsdóttir, 2004), má draga þá 

ályktun að lýðræði í skólastarfi sé skammt á veg komið þrátt fyrir að hafa 

verið hluti af lögum um grunnskóla og lykilatriði í íslenskri menntastefnu frá 

árinu 1974. Hugmyndafræði um lýðræði í skólastarfi sem endurspeglast í 

alþjóðlegum reglugerðum og íslenskri menntastefnu boðar breytta starfs-

hætti í skólunum. Jafnframt kallar hún á annars konar starfshæfni kennara 

og stjórnenda og snýst öðru fremur um færni, þekkingu, viðhorf og 

persónuleg einkenni (Trausti Þorsteinsson 2003). Svo virðist sem kennara og 

stjórnendur skorti betri skilning á inntaki og markmiðum menntastefnunnar 

í heild sem hlýtur að teljast grundvallar forsenda þess að henni verði fram-

fylgt. Það er umhugsunarvert hvort þekking og færni kennara sé einnig 

ábótavant, sem þá leiðir til þess að starfshættir verða ekki í samræmi við 

þær áherslur og markmið sem íslensk menntastefna setur fram.  

Niðurstöður benda til að nemendur séu sannarlega í stakk búnir til að 

takast á við lýðræði í skólastarfi. Í umræðunum kom fram með áberandi 

hætti hvað nemendur hafa mikið fram að færa og hversu þörf nemenda til 

að ræða saman um margvísleg mál er brýn og mikilvæg. Óskir nemenda eru 

skýrar en um leið má segja að þær séu hófsamar, því þær snúast einfaldlega 

um aukin áhrif á starfið í skólanum og raunveruleg tækifæri til að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri. Svo virðist sem kennarastéttin hafi ekki 

skilgreint á faglegum vettvangi hvað hugtakið lýðræði í skólastarfi þýði né 

heldur hvers konar starfshæfni og starfshætti hún þurfi til að geta komið til 

móts við kröfur um þess konar skólastarf, þannig að nemendur læri til 

lýðræðis í lýðræði. 

 





 

87 

Lokaorð 

Hér á undan hefur verið fjallað um viðhorf og hugmyndir stjórnenda og 

kennara um lýðræði í skólastarfi og þær leiðir sem kennarar fara til að efla 

lýðræðismenntun nemenda. Í kjölfarið var rætt um hvernig lýðræðislegt 

skólastarf birtist í skólunum tveimur. Þá var rætt við nemendur og kannað 

hvaða hugmyndir og reynslu þeir hafa af lýðræði í skólastarfi og hvað þeir 

myndu helst kjósa að hafa áhrif á í skólanum.  

Lýðræðislegt skólastarf er lykilforsenda þess að nemendur fái að vaxa og 

dafna á eigin forsendum og hafi tækifæri til að hafa áhrif á nám og daglegt 

starf skólans líkt og  Lög um grunnskóla og ákvæði Aðalnámskrár grunnskóla 

kveða á um. Í inngangi var rætt um að þær kröfur, sem opinber mennta-

stefna gerir til skólanna um að hlutverk þeirra sé öðrum þræði að búa 

nemendur undir þátttöku í lýðræðissamfélagi, séu óraunhæfar og ekki sé 

hægt að hrinda þeim í framkvæmd. Niðurstöður rannsóknar minnar stað-

festa þessar hugmyndir og því má velta fyrir sér hvort verið geti að þau 

snúist öðru fremur um þekkingar- og kunnáttuleysi kennara og stjórnenda 

fremur en að stefnan sjálf sé ónothæf.  Í framhaldinu má spyrja hvort unnt 

sé að framfylgja markmiðum íslenskrar menntastefnu ef kennarar sjálfir 

hafa ekki skilning og þekkingu á raunverulegu inntaki hennar og til hvers 

þurfi að koma svo að kennarar öðlist þennan faglega skilning og bregðist við 

í samræmi við markmið menntastefnunnar. Einnig má velta fyrir sér hversu 

lengi eigi að bíða eftir að ákvæðum, sem sett voru í Lög um grunnskóla árið-

1974, verði raunverulega framfylgt. Þessar vangaveltur mínar sýna að enn 

er þörf á frekari rannsóknum á þessu sviði. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að starfshættir í grunnskólunum 

tveimur séu ekki í samræmi við opinbera menntastefnu um menntun til 

lýðræðis í lýðræði. Kennurum hefur verið ætlað stórt og krefjandi hlutverk 

við að innleiða lýðræðislega kennsluhætti og að undirbúa nemendur undir 

þátttöku í lýðræðissamfélagi, en ýmislegt bendir til að fagmennska þeirra 

hafi ekki þróast til samræmis við auknar kröfur í starfsumhverfi þeirra. Já-

kvætt viðhorf kennara og áhugi á að breyta starfsháttum skólanna er mikil-

vægur og nauðsynlegur grunnur til að byggja á til að efla lýðræðismenntun 

nemenda. Ef kennarar ætla að standa undir nafni sem fagmenn þurfa þeir 

að öðlast hæfni og færni til þess að mæta þeim kröfum sem umhverfi 

grunnskólans setur þeim. Hluti kennarastarfsins þarf að vera fólginn í því að 
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kennarar ræði markvisst saman á faglegum vettvangi um hugtök og 

rannsóknir sem búa að baki þeim starfsháttum sem einkenna eiga skóla-

starfið hverju sinni og þá alltaf með hagsmuni nemenda að leiðarljósi. Í 

rannsókninni kom í ljós að nemendur hafa mikla þörf fyrir að ræða saman, 

rökræða, skiptast á skoðunum og komast að niðurstöðu um allskyns málefni 

sem eru þeim hugleikin. Nemendur óska eftir að fá að hafa áhrif á nám sitt 

og skólastarf. Í raun er það afar hófsöm ósk. Ef grunnskólinn ætlar að starfa 

samkvæmt lögum og opinberri menntastefnu verður hann að bregðast við 

og endurskoða starfshætti sína með tilliti til lýðræðis í skólastarfi og hvaða 

þýðingu það hefur í raun. 

Þar sem þetta er eigindleg rannsókn er ekki hægt að alhæfa út frá henni. 

En hún gefur vísbendingar um hvar skórinn kreppir. Ég hef fulla trú að sá 

kröftugi og reynslumikli hópur sem grunnskólakennarar og skólastjórnendur 

skipa, geti með góðum stuðningi stuðlað að betri starfsháttum sem stuðla 

markvisst að því að búa nemendur undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi. 

Með endurskoðun og lengingu kennaranámsins er það von mín að nýút-

skrifaðir kennarar öðlist haldgóða þekkingu á því hvað felst í lýðræði í skóla-

starfi og hver birtingarmynd lýðræðis í skólastarfi getur verið.  
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Viðauki A- bréf til skólastjórnenda 

Komdu sæl/sæll 

Helga Helgadóttir heiti ég og  er nemi í meistaranámi við Uppeldis- og 

menntunarfræðideild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og vinn nú að 

lokaverkefni mínu til M.Ed.gráðu. Ég er að fara af stað með rannsókn sem 

hefur það að markmiði að varpa ljósi á lýðræði í grunnskólanum og hvernig 

sé unnt að mæta þeim kröfum sem aðalnámskrá grunnskóla setur skólanum 

um að viðhafa lýðræði í skólastarfi. Nánari lýsing á rannsókninni, tilgangi og 

aðferðaferðafræði var send til þín í tölvupósti fyrr í haust. 

Ég óska eftir samþykki þínu fyrir eftirfarandi: 

●    Heimsækja kennslustundir í 2 - 4 skipti og taka viðtal við kennara þess 

hóps sem ég fæ að fylgjast með 

●     Taka eitt viðtal við skólastjóra 

●     Taka eitt viðtal við rýnihóp nemenda (4-5 nemendur) 

Ef þú veitir samþykki fyrir þessari beiðni minni bið ég þig að staðfesta 

það með undirskrift þinni hér neðar í bréfinu. Kennari/kennarar þess 

bekkjar sem ég fæ að heimsækja mun einnig fá sambærilegt bréf þar sem 

óskað er eftir því að hann veiti samþykki sitt með undirskrift. Samráð verður 

haft við hann um heppilegan tíma til heimsóknarinnar. 

Ég vil að lokum ítreka að öllum nöfnum í rannsókninni verður breytt, 

nafn skólans mun ekki koma fram, fyllsta trúnaðar verður gætt í hvívetna og 

gögnum eytt að vinnu lokinni. 

Vinsamlegast hafðu samband ef einhverjar spurningar vakna. 

Með bestu kveðju og von um gott samstarf, 

Helga Helgadóttir 

Ég undirrituð/undirritaður veiti hér með samþykki mitt fyrir þátttöku 

skólans í rannsókn samkvæmt ofangreindu bréfi. 

Dags.:  _______________  Nafn:_________________________________ 
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Viðauki B- bréf til kennara 

 

Komdu sæl, 

Ég, undirrituð er nemi í framhaldsnámi í sérkennslufræðum við Uppeldis- og 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og vinn nú að rannsókn um lýðræði í 

skólastarfi en það er lokaverkefni mitt til M.Ed.gráðu. Ósk mín er að fá að 

heimsækja bekkinn þinn og sitja 2-4 kennslustundir, fylgjast með kennslu og 

nemendum við vinnu sína og skrá það sem fyrir augu ber. Að því loknu 

langar mig að fá að taka viðtal við þig um starfið í bekknum og kennsluna. 

Áætluð lengd viðtalsins er 40 mínútur. 

Skólastjóri hefur fengið beiðni frá mér um þessa vettvangsheimsókn, 

sem hann hefur fyrir sitt leyti samþykkt og staðfest með undirskrift. Ég fer 

þess því á leit við þig að þú samþykkir beiðni mína og staðfestir með 

undirskrift neðst í bréfinu. Ég mun nálgast staðfestinguna og finna ákjósan-

legan tíma fyrir heimsókn í kennslustund og einnig fyrir viðtalið. 

Ég vil taka fram að öllum nöfnum verður breytt og raunveruleg nöfn 

koma ekki fram við úrvinnslu rannsóknarinnar, fyllsta trúnaðar verður gætt í 

hvívetna og gögnum eytt að vinnu lokinni. 

Vinsamlegast hafið samband ef einhverjar spurningar vakna. 

Með bestu kveðju og von um jákvæðar undirtektir, 

Helga Helgadóttir 

 

Ég undirrituð/undirritaður veiti hér með samþykki mitt fyrir vettvang-

sathugun í x bekk samkvæmt ofangreindu bréfi. Rannsakandi fær leyfi til að 

heimsækja bekkinn tvisvar. 

Dags:_____________________Nafn:_______________________________ 
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Viðauki C -bréf til foreldra 

Ágæta foreldri/ágætu foreldrar og forráðamenn nemenda í x. bekk  xxxx-

skóla 

Ég, undirrituð er nemi í framhaldsnámi í sérkennslufræðum við Uppeldis 

og menntunarfræðideild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og vinn nú að 

rannsókn um lýðræði í skólastarfi en það er lokaverkefni mitt til meistara-

gráðu. Ósk mín er að fá að heimsækja bekki í skólanum og gera vettvang-

sathugun, sitja tvær til fjórar kennslustundir og skrá niður það sem fram fer. 

Í kjölfarið langar mig að fá að spjalla stutta stund við 4-5 nemendur saman í 

rýnihópi um lýðræði í skólastarfi og á hvaða hátt nemendur skilja og upplifa 

sig sem þátttakendur í lýðræðislegum skóla. 

Vinsamlegast láttu/látið skólastjórnendur vita fyrir 26. janúar ef þú/þið 

vilt ekki að barn þitt/ykkar taki þátt í rýnihópi. Ég vil taka fram að nöfn 

barnanna og skólans munu ekki koma fram við úrvinnslu rannsóknarinnar, 

fyllsta trúnaðar verður gætt í hvívetna og gögnum eytt að vinnu lokinni. 

Vinsamlegast hafið samband ef einhverjar spurningar vakna. 

Með bestu kveðju og von um jákvæðar undirtektir, 

Helga Helgadóttir 
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Viðauki D- viðtalsrammi skólastjórnenda 

 Hvað ertu búinn að vera skólastjóri lengi? 
Hversu lengi starfaðir þú við kennslu? 

 Hvar varstu áður? 

 Hvers vegna ákvaðstu að gerast skólastjóri? 

 Hvað finnst þér skemmtilegast og áhugaverðast við starfið? 
Finnst þér starfið hafa breyst mikið síðan þú hófst störf sem 
skólastjóri? Ef já hvað þá helst?  

 Hverjar finnast þér vera stærstu áskorarirnar í starfinu? 

 Hvernig myndir þú lýsa sjálfum þér sem skólastjóra? 

 Hvernig myndir þú lýsa skólanum þínum? 

 Hverjar eru þínar helstu áherslur sem skólastjóri? 

 Nú er mikið rætt og unnið með nýju aðalnámskrána og mis-
jafnt hvað fólki finnst um þær áherslur sem þar birtast. Hvað 
finnst þér um ákvæðin í aðalnámskrá um lýðræði í skóla-
starfi? Þar er t.d. gert ráð fyrir að nemendur læri til lýðræðis 
með því að læra um lýðræði í lýðræði? 

 Hvað finnst þér um þetta ákvæði? 

 Ætti skólinn að leggja (mikla) áherslu á lýðræði í skóla-
starfinu? 

 Finnst þér að grunnskólinn sé réttur eða heppilegur vett-
vangur til að kenna nemendum lýðræði? Ef já, hvers vegna? 
Ef nei, hvers vegna ekki? 

 Hvað þýðir það í þínum huga að læra um lýðræði í lýðræði? 

 Hvernig myndir þú vilja sjá að þessu ákvæði væri framfylgt í 
þínum skóla? 

 Heldur þú að kennararnir séu að vinna í þessum anda? 
Hvernig - geturðu nefnt dæmi? 

 Ef ekki, hvers vegna heldur þú að svo sé? 

 Hvað heldur þú að hindri kennara helst í því?  

 Hvaða leiðir finnst þér sem skólastjóra gott að fara til að 
hvetja þitt fólk, kennarana til vinna með og viðhafa lýðræðis-
lega kennsluhætti í skólastofunni? 
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 Sérðu fyrir þér að nemendur gætu haft meira að segja um 
mál sem þá varða í skólanum eins og t.d. skipulag náms, 
lengd skóladags, skólareglur...ef já hvernig þá? Ef nei hvers 
vegna ekki? 

 Nú á grunnskólinn samkvæmt lögum um grunnskóla og 
aðalnámskrá grunnskóla að búa nemendur undir þátttöku í 
lýðræðisþjóðfélagi. Ef þú mættir ráða öllu, í hinum full-
komna heimi! Hvaða leiðir telur þú að séu farsælar fyrir 
skólana að fara til að búa nemendur undir svo ábyrgðarfullt 
hlutverk? 

 Að hvaða marki telur þú raunhæft að mæta þeim kröfum 
sem lög um grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla setja 
varðandi lýðræðislega þátttöku nemenda í skólastarfinu? 

 Hvað telur þú að skipti mestu máli í lýðræðisuppeldi grunn-
skólanemenda? 

 Annað sem þú vilt að komi fram að lokum?
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Viðauki E –viðtalsrammi kennara 

 Hvað hefurðu starfað lengi við kennslu? 

 Hvað ertu að kenna? 

 Hvað finnst þér skemmtilegt  og ganga vel við kennsluna? 

 En hvað er erfitt?  

 Hvernig myndirðu lýsa sjálfri þér sem kennara? 

 Hvað finnst þér skipta mestu máli þegar kemur að 
samskiptum  þínum við nemendur þína? 

 Hvernig myndir þú lýsa sambandi þínu við nemendur?  

 Hvað er lýðræði í skólastarfi í þínu huga? Geturðu útskýrt nánar? 
Dettur þér eitthvað annað í hug? 

 Hvernig finnst þér að lýðræðislegir starfshættir í skóla eigi að vera? 

 Hefur þú rætt sérstaklega um lýðræði við nemendur þína?  

 Við hvaða tækifæri er rætt um lýðræði? 

 Hvernig brugðust nemendur við umræðu um lýðræði? 

 Nú hefur verið rætt nokkuð um lýðræðisleg vinnubrögð í skóla-
stofunni. Hvað myndir þú segja að einkenndi lýðræðisleg vinnubrögð 
í skólastofunni? 

 Myndir þú segja að þú legðir áherslu á lýðræðisleg vinnubrögð gagn-
vart nemendum þínum? Ef já geturðu útskýrt nánar? Ef nei hvers 
vegna ekki?  

 Telur þú raunhæft að taka tillit til áhuga nemenda í öllum náms-
greinum skólans líkt og rætt er um í aðalnámskrá grunnskóla? Ef já 
geturðu útskýrt betur? Ef nei hvers vegna ekki?  

 Hvað telur þú að felist í því ákvæði sem aðalnámskrá grunnskóla 
setur um að nemendur fái að læra um lýðræði í lýðræði? 

 Að hvaða leyti hafa nemendur þínir áhrif á skipulag námsins að 
segja, t.d. hvaða verkefni eru í gangi, hvernig þau eru unnin eða 
hvernig námsmati er háttað?  

 Sérðu fyrir þér að nemendur gætu haft meira að segja um mál sem 
þá varða í skólanum eins og t.d. skipulag náms, lengd skóladags, 
skólareglur...ef já hvernig þá? Ef nei hvers vegna ekki? 

 Hvað telur þú að standi helst í vegi fyrir því að í skólum séu kennslu-
hættir lýðræðislegir? 
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 Færðu hvatningu og eða leiðsögn frá stjórnendum um að viðhafa 
lýðræðisleg vinnubrögð í kennslunni? Ef já finnst þér það mikilvægt? 
Ef já hvers vegna? Ef nei hvers vegna heldurðu að það sé? 

 Sérðu fyrir þér að skólinn geti gert betur í að kenna um lýðræði í 
lýðræði. Ef já hvernig þá?  

 Eitthvað að lokum sem þú vilt nefna? 
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Viðauki F – viðtalsrammi nemenda 

 Hvað dettur ykkur í hug þegar þið heyrið orðið lýðræði? 

 Hvað haldið þið að lýðræði í skólastarfi sé? 

 Mynduð þið segja að starfið í skólanum ykkar væri lýðræðislegt? 

 Ef já hvernig, ef nei hvers vegna ekki? 

 Finnst ykkur þið fá að ráða einhverju í skólanum? 

 Hverju mynduð þið vilja fá að ráða í skólanum? 

 Hvenær fá nemendur tækifæri til að segja skoðanir sínar í skólanum? 

 Finnst ykkur að nemendur ættu að fá fleiri slík tækifæri? Ef já hvers 
vegna? 

 Finnst ykkur hlustað nógu vel á nemendur í skólanum? Ef já nefnið 
dæmi, ef nei hvers vegna haldið þið að það sé? 

 Hvers vegna skiptir máli að hlusta á skoðanir nemenda og taka tillit 
til þess hvað þeim finnst? 

 Hafa allir nemendur sömu tækifæri til að segja skoðanir sínar? Ef nei 
útskýrið betur. 

 Hvernig kennir skólinn ykkur um lýðræði? Er eitthvað talað um 
lýðræði? 

 Mynduð þið vilja hafa kennslustundir öðruvísi? Ef já hvernig? 

 Hverju mynduð þið vilja fá að taka þátt í að ráð í skólanum? (Muna 
að spyrja hér sérstaklega um námið ef það kemur ekki fram) 

 Skiptir það ykkur máli að skólinn sé lýðræðislegur? 

 Ef já hvers vegna? 

 Vitið þið hvað lög um grunnskóla eða aðalnámskrá grunnskóla segir 
um réttindi og ábyrgð nemenda í skólanum? Ef já hvað vitið þið? 

 Hverjir haldið þið að ráði því hvernig skólar eru? 


