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Ágrip 

Í þessari ritgerð er greint frá rannsókn sem unnin var á haustdögum 2016. Rannsókninni er 

ætlað að varpa ljósi á hvernig nýútskrifaðir kennarar á fyrsta kennsluári vinna með 

grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi í kennslu og hvaða kröfur gerðar voru til þeirra 

er varða grunnþáttinn þegar þeir hófu störf. Þátttakendur rannsóknarinnar voru fimm 

kennarar sem allir svöruðu viðhorfsspurningum skriflega um efnið. Eitt af fjölmörgum 

hlutverkum grunnskóla er að undirbúa nemendur sína undir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. 

Til þess er mikilvægt að efla gagnrýna og sjálfstæða hugsun og þjálfa vinnubrögð þar sem 

reynir á samvinnu, umræður og virka hlustun. Þessar áherslur má sjá í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011/2013) og þá sérstaklega undir grunnþættinum Lýðræði og mannréttindi, 

sem er einn sex grunnþátta menntunnar. Fræðilegur grunnur rannsóknarinnar byggir á 

samantekt þess er fram kemur um lýðræði og mannréttindi í Aðalnámskrá, hefti um lýðræði 

og mannréttindi, sem gefið var út í ritröð um grunnþætti menntunar og hugmyndum 

bandaríska heimspekingsins John Dewey um lýðræði í skóla og lýðræði sem hugsunarhátt. 

Í niðurstöðum kemur fram að meirihluti þátttakenda leggur sig fram um að kenna í anda 

lýðræðis, að efla sjálfstæð vinnubrögð nemenda og ábyrgð þeirra á eigin námi. Eins að taka 

tillit til vilja og skoðana nemenda og breyta eftir þeim þar sem því er viðkomið. Jafnframt 

kemur skýrt í ljós að engar sérstakar kröfur voru gerðar til meirihluta þátttakenda er varða 

vinnu með grunnþáttinn og þeim ekki skapaður sérstakur vettvangur til þess að skipuleggja 

kennslu með hann, né aðra grunnþætti, í huga. Það er von mín að niðurstaða þessi veki 

spurningar er varða útfærslu og framkvæmd íslenskrar menntastefnu og geti nýst sem 

innlegg í umræðuna um hvernig við gerum enn betur til þess að undirbúa íslensk ungmenni 

undir virka þátttöku í því samfélagi sem þau búa.  
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 Formáli 

Fyrir nokkrum árum hóf undirrituð nám við kennaradeild Háskóla Íslands þá alls óundirbúin 

undir þann möguleika að námið gæti dregist á langinn. Hugmyndir að ritgerðarefni komu 

og fóru og ekkert virtist nógu áhugavert eða hvetjandi til þess að hefja skriftir. Umræða um 

skólamál hefur alltaf verið mér hugleikin og auðvitað sér í lagi eftir að hugurinn stóð til þess 

að verða kennari. Ímyndaður veruleiki minn af kennara með unglingahóp í huggulegri 

heimastofu þar sem allir ræða saman af eldmóði um málefni líðandi stundar, skiptast á 

skoðunum, rökræða og hafa til þess nægan tíma er truflaður. Þessi ímyndaði veruleiki er til 

að mynda truflaður í vettvangsheimsóknum, í tímum innan Háskólans og í samtali við 

kennara og kennaranema. Vitneskjan um allt námsefnið sem þarf að komast yfir, um 

nemendur sem erfitt er að virkja til þátttöku og hið flókna námsmat dregur mig niður á 

jörðina og mér verður ljóst að málið snýst um meira en viðleitni til að spjalla og gera vel. Á 

sama tíma undirstrikar það fullvissu mína um mikilvægi þess að hafa skýra sýn á hlutverk 

kennarans og haldbæra þekkingu á menntastefnu stjórnvalda ef markmiðið á að vera að 

vinna samkvæmt henni. Ég er sannfærð um mikilvægi kennarahlutverksins í nútíma 

samfélagi og áherslu þess að í skólum séu viðhöfð lýðræðisleg vinnubrögð og allir 

nemendur hvattir til virkrar og ábyrgrar þátttöku á eigin námi og námsvali. Þess vegna varð 

þessi ritsmíð loks að veruleika. Áhuginn kviknaði og efnið er afar verðugt. 

Rannsóknin var framkvæmd á haustdögum 2016 og leiðbeinandi minn var Gunnar E. 

Finnbogason prófessor við Kennaradeild Háskóla Íslands. Honum er ég þakklát fyrir 

gagnlegar og greinargóðar athugasemdir. Fjölskyldu minni er ég þakklát fyrir aðstoð og 

hvatningu í hverju því sem ég tek mér fyrir hendur. 

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

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

vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er 

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

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

undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Í þessari ritgerð er fjallað um rannsókn sem var gerð með það að markmiði að varpa ljósi á 

hvernig nýútskrifaðir starfandi kennarar vinna með grunnþáttinn um lýðræði og 

mannréttindi. Skoðað er hvort þeir skipuleggja sína kennslu og kennsluhætti með tilliti til  

grunnþáttarins um lýðræði og mannréttindi sem settur eru fram í aðalnámskrá og á að 

endurspeglast í allri kennslu og skólahaldi á Íslandi. Í rannsókninni er grunnþátturinn 

lýðræði og mannréttindi sérstaklega til athugunar og umfjöllunar en ekki hinir fimm 

grunnþættir menntunar. Ef skoða hefði átt alla grunnþættina með þessum hætti hefði 

umfjöllunin og efnismagn orðið svo yfirgripsmikið að ekki hefði orðið unnt að gera því skil í 

ritgerð sem þessari. Grunnþátturinn um lýðræði og mannréttindi varð fyrir valinu 

sérstaklega vegna þess að afar brýnt er að skólastarf sé lýðræðislegt og mannréttindi og 

frelsi einstaklingsins til áhrifa og þátttöku í eigin námi sé tryggður. 

Kveikjan að þessari hugmynd var lestur meistararitgerðar sem skrifuð var við kennaradeild 

Háskóla Íslands af Bæring Jóni Breiðfjörð Guðmundssyni (2016). Sú ritgerð fjallar um 

rannsókn sem hann gerði á því hversu undirbúnir nemendur á lokaári grunnskóla telja sig 

vera undir þátttöku í lýðræðissamfélagi. Niðurstöður rannsóknar hans gáfu til kynna að 

nemendum þótti skólinn geta gert betur til þess að starfa lýðræðislega og búa þá undir 

þátttöku í lýðræðissamfélagi. Þó ekki megi alhæfa út frá niðurstöðum rannsókna hans eru 

þær mjög áhugaverðar og að einhverju leyti áfellisdómur yfir hlutverki kennarans í því tilliti. 

Þess vegna vaknaði sú hugmynd að skoða hvernig nýir kennarar vinna í anda grunnþáttarins 

og stuðla þannig að bættu lýðræði innan sinna skóla.  

Tilgangur rannsóknarinnar var jafnframt sá að athuga hvaða kröfur voru gerðar til 

þátttakenda varðandi vinnu með grunnþáttinn og hvort þeim hafi verið skapaður 

vettvangur til þess að koma grunnþættinum sem best fyrir í daglegu starfi og kennslu. 

Ástæða fyrir vali á rannsóknarefni og þátttakendahóp var raunar sú hugmynd að til þess að 

raunverulegar breytingar á skólastarfi og framþróun innan þess verði, þurfi tilstuðlan 

kennara og að viðhorf þeirra og þekking á efninu sé raunveruleg forsenda framþróunar. 

Einnig vangaveltur um að þó til sé ný og framsækin menntastefna er ekki þar með sagt að 

kennsluhættir og skólastarf breytist. Til þess þarf hugarfarsbreytingu starfsfólks skólanna 

og þess vegna var kjörið að fá innsýn í starf nýútskrifaðra kennara. Nýútskrifaðir kennarar 

ættu að vera meðvitaðir og hafa á takteinum efni Aðalnámskrár (2011/2013) og þá 

menntastefnu sem í henni birtist og ef til vill þekkja betur en eldri kennarar tilgang 

grunnþáttanna og hugmyndina sem liggur að baki framsetningar þeirra. Þess vegna mætti 

ætla að sá hópur væri í stakk búinn til þess að innleiða nýjar áherslur í sinni kennslu og sé 
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meðvitaður um mikilvægi lýðræðis í skólastarfi og að virðing sé borin fyrir manngildi allra 

nemenda, óháð líkamlegu eða andlegu atgervi. 

Kveikja rannsóknarinnar voru einnig almennar vangaveltur kennaranema um raunverulega 

framkvæmd og birtingamynd menntastefnu Aðalnámskrár í skólum. Það dylst engum sem 

les Aðalnámskrá (2011/2013), bæði almenna hluta hennar og greinasvið að markmið 

hennar eru háleit og verðug og sú vinna sem lögð er á herðar kennara, að útfæra efni 

hennar og ekki síst að starfa í anda grunnþátta, mikil. Grunnþátturinn um lýðræði og 

mannréttindi er þar ekki undan skilinn. Hér verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningunni: Hvernig unnið er með grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi 

í völdum skólum. Undirspurningarnar eru tvær: Hvaða skilaboð fengu kennarar varðandi 

grunnþáttinn þegar þeir hófu störf og hvaða kröfur voru gerðar til þeirra varðandi vinnu 

með hann?  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum hluta ritgerðarinnar verður fjallað um þann fræðilega grunn sem rannsóknin 

byggir á. Byrjað er á því að fjalla um Aðalnámskrá og hlutverk og hugmyndafræði um 

grunnþætti menntunar skýrð. Því næst er fjallað sérstaklega um grunnþáttinn lýðræði og 

mannréttindi. Fjallað verður um hugmyndir bandaríska heimspekingsins John Dewey og 

þær skoðaðar út frá hugmyndum um lýðræðisleg vinnubrögð í skólum. Skoðað verður 

sérstaklega hlutverk kennarans í því samhengi. Í lok kaflans verður svo fjallað stuttlega um 

rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið á síðustu árum á lýðræðislegum starfsháttum í 

íslenskum grunnskólum, þar sem þátttakendur eru ýmist kennarar eða nemendur.  

 2.1 Aðalnámskrá grunnskóla – grunnþátturinn lýðræði og mannréttindi 

Aðalnámskrá grunnskóla byggir á lögum um grunnskóla (nr.91/2008) í henni er sett fram 

útfærsla á menntastefnu og dregin upp mynd af því hvernig menntun skuli háttað í landinu 

og hver tilgangur menntunnar og markmið eru. Aðalnámskrá er ætlað að samræma 

menntun í landinu og tryggja öllum börnum og unglingum góðar aðstæður til náms. 

Aðalnámskrá er verkfæri mennta- og menningamálaráðuneytisins til þess að sinna 

lögboðnu eftirlitshlutverki sínu til þess að tryggja gæði skólastarfs og að grunnskólar 

landsins starfi lögum samkvæmt (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Í aðalnámskrá er 

menntun skilgreind á eftirfarandi hátt: 

Almenn menntun stuðlar á hverjum tíma að aukinni hæfni einstaklingsins til að 

takast á við áskoranir daglegs lífs. Almenn menntun miðar að því að efla skilning 

einstaklingsins á eiginleikum sínum og hæfileikum og þar með hæfni til að leysa 

hlutverk sín í flóknu samfélagi. Hún er hvort tveggja í seinn einstaklingsmiðuð og 

samfélagsleg (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 15).   

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011/2013) eru tilgreindir og skýrðir sex grunnþættir í íslenskri 

menntun sem menntastefna aðalnámskrár byggir á og eiga sér stoð í lögum um grunnskóla. 

Þessum þáttum er ætlað að vera leiðarljós í starfsháttum skóla, samskiptum innan skóla og 

þeir eiga að birtast í skólanámskrá, inntaki námsgreina, hæfni nemanda, námsmati og innra 

mati. Þessir grunnþættir eru, í þeirri röð sem þeir eru settir fram í aðalnámskrá; læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sköpun (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011/2013). Í umfjöllun Aðalnámskrár um grunnþáttinn lýðræði og 

mannréttindi segir að lýðræðis- og mannréttindamenntun byggi á gagnrýnni hugsun og að 

lýðræðislegur hugsunarháttur eigi við í öllum námsgreinum. 

Að skólinn beri virðingu fyrir manngildi allra og gefi nemendum kost á að læra til lýðræðis í 

lýðræði á sér samhljóm með grunnskólalögum en í þeim er tryggt að skólinn komi til móts 
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við námsþarfir allra nemenda, án aðgreiningar, óháð líkamlegu eða andlegu atgervi (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Í 13. grein laga um grunnskóla er jafnfram sagt að: „Nemendur 

eiga rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi námsumhverfi, 

námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem snerta þá. Taka skal tillit til 

sjónarmiða þeirra eins og unnt er.“ (91/2008).  

Í hefti um grunnþáttinn lýðræði og mannréttindi úr ritröð sem gefin var út af Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu segir: „Gert er ráð fyrir því að börn og ungmenni læri til 

lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði.“ (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björk 

Sigurðardóttir, 2012, bls. 7). Hér þarf að skoða hvað við er átt og hvaða skilgreining á  

lykilhugtakinu lýðræði liggur til grundvallar. Í íslenskri orðabók (2007) er skilgreiningin á 

lýðræði eftirfarandi: „stjórnarfar þar sem almenningur getur með (leynilegum) kosningum 

haft úrslitavald í stjórnarfarsefnum, réttur og aðstaða einstaklinga til að láta í ljós vilja sinn 

og hafa áhrif á öll samfélagsleg málefni“.   

Umrætt hefti um Lýðræði og mannréttindi var gefið út í þeim tilgangi að kennarar og 

starfsfólk skólanna gæti glöggvað sig á áhersluatriðum og hugsuninni sem býr að baki 

grunnþættinum. Þar segir meðal annars að mikilvægt sé að rækta með nemendum það 

viðhorf að samfélög eigi að vera lýðræðisleg þar sem borgararnir ráði málum sínum 

sameiginlega og taki virkan þátt í mótun samfélagsins. Einnig að mikilvægt sé að skólarnir 

kenni börnum um þess háttar samfélög þar sem þeirra býður þátttaka í lýðræðissamfélagi 

og að það sé skólans að búa alla nemendur undir virka þátttöku í lýðræðisríki. Skólar eiga 

jafnframt að bera virðingu fyrir manngildi allra einstaklinga, taka tillit til áhugasviðs 

nemenda og efla ábyrgð þeirra á eigin námsframvindu og þekkingu á grundvallarréttindum 

barna (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012).  

Í heftinu er jafnframt bent á mótsögnina sem felst í því að nálgast skilgreiningu um lýðræði 

í skólum út frá þeirri skilgreiningu sem á við um lýðræðislegt stjórnarfar í samfélagi 

kosningabærra manna. Með því eiga höfundar við að lýðræði sem stjórnskipulag á sér 

takmarkaða samsvörum í starfsháttum skólanna, þar sem nemendur hlíta valdboði kennara 

og skólastjórnenda og hafa takmarkað yfir eigin málefnum að segja. Þrátt fyrir vandann sem 

felst í skilgreiningunni og efasemdir sem beinast að henni er jafnframt áréttað að þær eigi 

ekki að draga úr mikilvægi þess að skólar starfi lýðræðislega (Ólafur Páll Jónsson og Þóra 

Björg Sigurðardóttir, 2012).  

2.2 Hugmyndir John Dewey um lýðræði og menntun 

Hugmyndir um lýðræði í skólastarfi eru ekki nýjar af nálinni og sá fræðimaður sem er hvað 

þekktastur fyrir sínar hugmyndir um framsækið og lýðræðislegt skólastarf er bandaríski 
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heimspekingurinn og menntafrömuðurinn John Dewey. Hann var einn helsti og áhrifamesti 

heimspekingur og fræðimaður á sviði menntamála á Vesturlöndum og áhrifa hugmynda 

hans gætir enn víða (Ólafur Páll Jónsson, 2010). Hér verða helstu hugmyndir hans um 

menntamál og lýðræði reifaðar en ætlunin er ekki að gagnrýna þær eða taka afstöðu til 

þeirra heldur aðeins draga upp einhverja mynd af kenningum hans. 

Hugmyndir síðustu ára og áratuga um menntamál eru margar sprottnar af framsæknum 

menntahugmyndum Dewey sem voru í mótun á fyrri hluta 20. aldar (Gunnar E. 

Finnbogason, 2010). Hugmyndir hans hafa verið meira áberandi, hér á landi, meðal 

skólafólks en heimspekinga og þeirra gætt víða (Ólafur Páll Jónsson, 2010). Áhugavert 

verður að teljast að þó hugmyndir Dewey séu síður en svo nýjar af nálinni geti þær enn í 

dag talist framsæknar og jafnvel vegvísir að lýðræðislegri kennsluháttum í nútíma 

skólasamfélagi. Hafa verður hugfast að í svo stuttri umfjöllun sem þessari er ekki gerlegt að 

gera öllum hugmyndum svo afkastamikils heimspekings skil. Inn í þessa umfjöllun verða 

dregnar þær hugmyndir hans sem höfundi þykja dýpka og gagnast rannsóknarefninu og 

varpa ljósi á áskorunina sem felst í því að kenna í anda lýðræðis.  

John Dewey fæddist í  Vermont í Bandaríkjunum árið 1859. Dewey lauk doktorsprófi í 

heimspeki aðeins 25 ára gamall frá Johns Hopkinsháskóla. Hann starfaði í níu ár við kennslu 

í heimspeki og sálfræði í Michigan-háskóla en auk þess gegndi hann starfi forseta 

heimspekideildar Minnesóta-háskóla í eitt ár. Það var svo árið 1894 sem hann kom til 

Chicago í Illinois í Bandaríkjunum en þar átti hann eftir að stofna skóla tveimur árum síðar, 

ásamt konu sinni Alice Chipman. Skóli þessi bar nafnið The University Elementary School en 

var oftast kallaður Laboratory School eða Dewey skólinn og hefur verið kallaður 

Tilraunaskólinn á íslensku og var tilraunaskóli fyrir verðandi kennara (Dewey, 2000a). Á 

þeim tíma sem hjónin stofnuðu Tilraunaskólann höfðu þau mikinn áhuga á námi og kennslu 

barna og tilgangur skólans var að prófa frábrugðnar og framsæknar hugmyndir Deweys um 

menntamál þar sem fræðilegri vinnu var haldið í nánum tengslum við starfsvettvanginn 

(Ólafur Páll Jónsson, 2010). Eftir að ósætti kom upp sagði Dewey upp störfum við 

Tilraunaskólann og hóf störf sem prófessor í Columbia-háskóla í New York og kenndi einnig 

við Teachers College (Kennaraháskólann) sem var frægasti skóli sinnar tegundar í 

Bandaríkjunum (Dewey, 2000a).  

Dewey var einn af frumkvöðlum bandarísks pragmatisma eða verkhyggju. Þeir sem 

aðhylltust verkhyggju lögðu áherslu á að nám byggðist á reynslu (Ólafur Páll Jónsson, 2010). 

Í bókinni Hugsun og menntun segir: „Grundvallarviðhorf þessarar heimspeki er að 

maðurinn sé fyrst og fremst virk og starfandi vera sem eigi rætur að rekja til náttúrunnar 

eins og aðrar lífverur á jörðinni. Hún hafnar öllum yfirnáttúrulegum skýringum á uppruna 
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mannsins. Þess vegna er náttúruhyggja snar þáttur verkhyggjunnar.“ (Dewey, 2000a, bls. 

28). Hugmyndasmiðir verkhyggjunnar lögðu áherslu á að nám væri virkt ferli þar sem 

nemandinn lærði með beinni þátttöku og athugunum á viðfangsefnum. Ólíkt því 

námsfyrirkomulagi sem áður þekktist, og þekkist enn, þar sem kennarinn er í hlutverki 

einhverskonar fræðara sem „matar“ nemendur sína af upplýsingum. Þannig var þekkingin 

ekki aðeins fólgin í útkomunni heldur var rannsókn viðfangsefna og leiðin að lausninni 

þáttur í þekkingunni (Ólafur Páll Jónsson, 2010).  Hugmyndir Dewey byggðu á því að börnin 

lærðu saman og finndu sameiginlega lausn á verkefnum undir handleiðslu kennarans og 

með þeim gagnrýndi hann aðferðir sem ríkjandi voru á þeim tíma og byggðust á 

utanbókarlærdómi og yfirheyrslum kennarans (Dewey, 2000a).  

Í heimspeki John Dewey er reynsla grundvallar hugtak. Sér í lagi þegar rætt er um eðli, 

inntak og markmið menntunnar en samkvæmt honum eru óhjákvæmileg tengsl milli 

persónulegrar reynslu og náms og menntunnar (Ólafur Páll Jónsson, 2010). Hann sagði 

jafnframt að reynsla og menntun yrðu ekki lögð að jöfnu þó reynsla myndi styðja við nám 

og menntun væri ekki öll reynsla menntandi. Út frá þeirri hugmynd skipti hann hugtakinu 

um reynslu í neikvæða reynslu annars vegar og jákvæða reynslu hins vegar, í 

menntunarlegu tilliti (Dewey, 2000b). Í bókinni Reynsla og menntun segir þetta um 

neikvæða reynslu: „Reynsla og menntun verða ekki beinlínis lagðar að jöfnu. Því sum 

reynsla er neikvæð í menntunarlegu tilliti. Reynsla sem hefur þær afleiðingar að stöðva eða 

afskræma frekari þroska hefur neikvætt menntunargildi.“ (Dewey, 2000b, bls. 35-36). 

Gagnrýni Dewey á hefðbundnum kennsluháttum og hinum hefðbundna skóla snerust ekki 

að því að skólinn skapaði nemendum sínum ekki reynslu, heldur að því hvaða þýðingu sú 

reynsla hafði fyrir nemendur. Hann vildi meina að reynslan hefði að mestu leyti verið „af 

rangri gerð“ og ekki til þess fallin að vekja áhuga nemenda á frekara námi heldur miklu 

frekar að draga úr áhuga þeirra og letja þá (Dewey, 2000b).  

Dewey sagði áhrif reynslunnar ekki liggja í augum uppi og það væri raunar vandi kennarans 

að stuðla að menntandi reynslu. Að það væri á valdi kennarans að virkja nemendur til 

þátttöku og athafna sem væru til þess fallnar að stuðla að jákvæðri reynslu þeirra síðar 

meir. Um reynslu og menntun segir hann meðal annars:  

Því ákveðnari og einlægari sem sú skoðun manns er að menntun sé þroski innan 

marka reynslunnar, sem verður með tilstyrk hennar og vegna hennar, þeim mun 

mikilvægara er að hafa skýrar hugmyndir um hvað reynsla er. Ef skilningur manna á 

reynslu leiðir ekki til þess að mótuð sé áætlun um námsefni, um kennsluaðferðir og 

aga, um námsgögn og búnað og félagslegt skipulag skólans þá svífur hann algerlega 

í lausu lofti (Dewey, 2000b, bls. 38).  
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Áhugavert er í þessu samhengi að benda á það sem segir meðal annars í grein Guðmundar 

Heiðars Frímannssonar (2010) að nokkur samhljómur er með hugsun Dewey og 

Guðmundar Finnbogasonar um menntun. Þeir lögðu báðir áherslu á að menntun mótaði 

einstaklinginn og gerir þann sem menntast betur til þess fallinn að lifa lífinu (Guðmundur 

H. Frímannsson, 2010). Guðmundur Finnbogason, sem var samtímamaður Dewey, segir á 

einum stað í bókinni Lýðmenntun:  

Námið verður þá sannmenntandi, þegar það í hvívetna er starf sniðið eftir 

þroskastigi nemandans, svo að hann fái sívaxandi yndi af og áhuga á að neyta krafta 

sinna og verða æ leiknari í að nota þá. Allt annað nám er aðeins gylling sem ekkert 

verulegt gildi hefur, aðeins „menntaprjál“ (1903/1994, bls. 66). 

Í þessum skrifum Guðmundar birtist sú hugmynd, sem enn er fjallað um í kennaranámi, að 

til þess að einstaklingur læri þarf að mæta honum þar sem hann er og byggja svo ofan á 

þann grunn sem hann hefur. Jafnframt leggur Guðmundur áherslu á að menntun leiði til 

vaxandi áhuga nemandans síðar en sú hugmynd kallast á við hugtak John Deweys um 

reynsluna sem fjallað hefur verið um fyrr í þessum kafla.  

Hér verður vikið að því hvaða hugmyndir Dewey hafi um félagslegt skipulag skólans og 

lýðræði í skólastarfi. En hann leit svo á að horfa þyrfti á lýðræði í skólastarfi með öðrum 

augum en horft er á lýðræðislega stjórnskipan ríkis. Lýðræðið að mati Deweys býr í 

einstaklingseðlinu og þrífst að hans mati ekki nema það skjóti rótum sem tilfinningaleg 

afstaða eða hugsunarháttur. Hann höfðar í raun til einstaklinganna til varnar lýðræðinu en 

lýðræðislegur hugsunarháttur er forsenda lýðræðis sem í huga Dewey var samvistarháttur 

sem með ástundun mótar persónuleika fólks og kjarni þess liggur í viðhorfum fólks til 

samvinnu (Dewey, 1916/2007; Ólafur Páll Jónsson, 2010). Dewey taldi að ef skóli átti að 

geta talist menntastofnun þyrftu starfshættir hans að vera lýðræðislegir og að sama skapi 

er forsenda lýðræðislegra starfshátta að hans mati, lýðræðisleg samskipti nemendanna og 

viðhorf þeirra til hvers annars.  

2.3 Lýðræði og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna   

Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1992) er fjallað sérstaklega um rétt barna til 

lýðræðislegrar þátttöku og mikilvægi þess að börn fái að koma hugmyndum sínum og 

sjónarmiðum á framfæri. Í greinum sáttmálans, númer 12, 13 og 14, er fjallað sérstaklega 

um rétt barna til frjálsar hugsunar, sannfæringar og trúar og til þess að mynda eigin 

skoðanir og að tillit sé tekið til þeirra. Í 12. grein Barnasáttmálans segir orðrétt:  
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1. 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.  

2. Vegna þessa skal barni einkum veitt tækifæri til að tjá sig við hverja þá 

málsmeðferð fyrir dómi eða stjórnvaldi sem barnið varðar, annaðhvort beint 

eða fyrir milligöngu talsmanns eða viðeigandi stofnunar, á þann hátt sem 

samræmist reglum í lögum um málsmeðferð. 

Í 13. grein segir jafnframt: 

1. Barn á rétt til að láta í ljós 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 (Barnasáttmálinn, 1992).  

Þessar greinar sáttmálans sem hér hefur verið vitnað í tryggja börnum lagalegan rétt til 

tjáningar- og skoðanafrelsis. Ekki síst í því ljósi er ábyrgð skólanna mikil, að kenna 

nemendum gagnrýna hugsun, að mynda sér upplýsta skoðun, taka tillit til annarra og virða 

ólík sjónarmið. Í Barnasáttmálanum kristallast líka það sem gengið er út frá í þessari 

rannsókn, að þegar unnið er í anda lýðræðis er sömuleiðis unnið í anda mannréttinda. Með 

því er átt við að lýðræðisleg vinnubrögð í skólum eru til þess fallin að vinna að 

mannréttindum nemendanna. 

Áður en fjallað verður um hlutverk kennara í þessu samhengi er ætlunin að draga stuttlega 

saman það sem fram hefur komið  hér að framan um lýðræðislega starfshætti eða 

lýðræðislegt hugarfar í þeim tilgangi að skýra nánar, út frá hvaða skilgreiningu á hugtakinu 

lýðræði er gengið í rannsókninni. Með hugtakinu lýðræði eða lýðræði í skólastarfi er átt við 

starfshætti sem miða að því að efla ábyrgð nemenda á eigin námi, þjálfa þá í gagnrýnum 

vinnubrögðum og kenna mikilvægi umræðu og virkrar hlustunar. Lýðræðislegir starfshættir 

í skólum eru til þess fallnir að fá nemendur til þess að mynda sér ígrundaðar skoðanir og 

taka upplýstar ákvarðanir. Ef ætlunin er að kenna nemendum að samfélög eigi að vera 

lýðræðisleg er nærtækt að þeir læri á eigin skinni ávinning samvinnu og skoðanaskipta, fái 

hlutdeild í ákvörðunum er lúta að námi þeirra og félagslífi og tillit sé tekið til skoðana þeirra 

og vilja þar sem því verður við komið.  

2.3 Hlutverk kennara – að starfa með mannréttindi og lýðræði að leiðarljósi 

Forsenda þess að skólar geti kennt nemendum lýðræði er að þeir séu lýðræðislegir. Að 

þessu sögðu má glöggt sjá að ábyrgð kennara er mikil. Það hvílir á herðum kennarans að 

skapa námsumhverfi þar sem manngildi allra er haft að leiðarljósi og starfað er í anda 
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lýðræðis og viðhöfð vinnubrögð sem talist geta lýðræðisleg og eru til þess fallin að mennta 

nemendur og hafa gildi fyrir þá. En hvernig kennarar standa undir þessum kröfum og mæta 

áskoruninni liggur ekki í augum uppi og framkvæmdin getur í hlutarins eðli orðið töluvert 

snúin. Hér er vikið að því hvaða kröfur og markmið til grunnþáttarins um lýðræði og 

mannréttindi eru sett fram í Aðalnámskrá.   

Kennarar geta hafa margvísleg áhrif á nemendur sína og geta verið þeim mikilvægar 

fyrirmyndir út lífið (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Kennarar, ásamt skólastjórnendum, 

bera sameiginlega ábyrgð á því að útfæra stefnu aðalnámskrár í daglegu skólastarfi og 

kennslu á faglegan hátt. Í lýðræðismenntun eru viðhorf, gildismat og siðferði mikilvægir 

þættir og kennurum ber að rækta með nemendum sínum þau viðhorf að samfélagið eigi að 

vera lýðræðislegt og einstaklingar þess gagnrýnir (Aðalnámskrá, 2011). Í aðalnámskrá segir 

orðrétt á einum stað: 

Mikilvægt er að í öllu námi, viðfangsefnum skólastarfsins og aðferðum sé tekið tillit 

til áhuga nemenda og ábyrgðar þeirra á eigin námi. Einnig þarf að efla þekkingu á 

grundvallarréttindum barna og fullorðinna með hliðsjón af íslenski löggjöf og 

mannréttindum. Samfélagsgreinar og lífsleikni eru kjölfesta þekkingar á lýðræði og 

mannréttindum og viðhorfa til sömu þátta. Lýðræðislegur hugsunarháttur á þó við í 

öllum námsgreinum. Lýðræðislegt gildismat verður ekki mótað nema allar 

námsgreinar og öll námssvið séu notuð til þess (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 

21). 

Að ofansögðu má sjá að ábyrgðin er allra kennara og starfsmanna skólans. Í aðalnámskrá 

(2011) segir að skólastjórnendum beri að skapa kennurum vettvang til þess að vinna að því 

hvernig grunnþáttum menntunnar verði sem best fyrir komið í daglegu skólastarfi. 

Samkvæmt því hlutverki þeirra má gera ráð fyrir því að skólastjórnendur séu þá tilbúnir til 

leiðsagnar eða samtals um hvernig slíkri vinnu er best háttað og séu sömuleiðis leiðandi í 

vinnu með grunnþætti menntunar.  

Í heftinu um grunnþáttinn lýðræði og mannréttindi er oft vikið að mikilvægi umræðu í 

kennslustundum þegar markmiðið er að kenna í anda lýðræðis (Ólafur Páll Jónsson og Þóra 

Björg Sigurðardóttir, 2012). Í umræðu reynir á að kennarinn sé ekki of leiðandi og gefi 

nemendum sýnum kost á að koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Eins er mikilvægt að 

hann kynnir fyrir nemendum fleiri en eina hlið á málum og hvetji þá til að mynda gagnrýnar 

skoðanir. Í umræðu reynir jafnt á framsögn og ekki síður hlustun, því mikilvægt er að 

nemendur læri að hlusta hver á annan og geti borið virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ef kennarar forðast að takast á við umdeild og erfið 
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samfélagsleg málefni, svo sem stjórnmál eða trúmál dragi það úr lýðræðislegri þátttöku 

nemenda (Ingimar Ólafsson Waage, 2012).  

Í aðalnámskrá eru sett fram hæfniviðmið en með því að skilgreina hæfni sem stefnt er að á 

skólagöngunni er ætlunin að leggja grunn að heildstæðari menntun. Þar er jafnframt sagt 

að það sé hlutverk grunnskólanna að útfæra nánar hvernig hæfniþáttunum eru gerð skil í 

skólastarfi. Hugtakið hæfni felur í sér yfirfærslu og hagnýtingu þeirrar þekkingar og leikni 

sem nemandinn býr yfir sem og siðferðileg viðhorf hans. Í Aðalnámskrá segir að 

„námsgreinar og námssvið grunnskólans eru hjálpartæki til að nemendur nái 

hæfniviðmiðum sem sett eru í aðalnámskrá“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011/2013, bls. 40). 

Námsmatið byggir síðan á því hve vel nemendur hafa náð hæfniviðmiðum, bæði almennum 

viðmiðum sem og viðmiðum sem sett eru fyrir einstök námssvið (Aðalnámskrá gunnskóla, 

2011). 

Í greinasviði Aðalnámskrár (2013) eru sett fram hæfniviðmið fyrir hvert námssvið og við 

námsmat á að horfa til þeirra en jafnframt skal leggja mat á hæfni nemenda sem byggist á 

grunnþáttum menntunnar og áhersluþáttum grunnskólalaga. Þessi hæfni er í Aðalnámskrá 

nefnd lykilhæfni og viðmið um hvernig hún skal metin sett þar fram. Um menntagildi og 

viðmið þessarar svonefndu lykilhæfni segir meðal annars:  

Menntagildi lykilhæfni felst meðal annars í því að þroska sjálfsvitund og 

samskiptahæfni nemenda og búa þá undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi [...] 

Með því að skilgreina hæfniviðmið í lykilhæfni í öllu námi frá upphafi skólagöngu er 

lagður grunnur að alhliða þroska nemenda. Hæfni til tjáningar, gagnrýninnar 

hugsunar, hæfni til samstarfs við aðra, sjálfsþekkingar, ábyrgðar og sjálfstæðis, 

frumkvæðis og skapandi hugsunar eru meðal þeirra þátta sem leggja grunn að 

heildstæðri almennri menntun alla ævi (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 87-88). 

Skýr samhljómur er með áherslum aðalnámskrár þegar fjallað er um grunnþáttinn um 

lýðræði og mannréttindi og þau hæfniviðmið sem byggð eru á honum og hugmyndum John 

Dewey sem fjallað var um hér að framan. Líkt og segir í Aðalnámskrá (2011) gegnir  

kennarinn lykilhlutverki í öllu skólastarfi og gæði starfsins byggir fyrst og fremst á 

fagmenntun og viðhorfi kennarans. Það er í verkahring hans að skapa nemendum hvetjandi 

námsumhverfi og stuðla þannig að því að nemendur afli sér þekkingar og leikni sem er svo 

aftur grundvöllur þess að hæfniviðmiðum verði náð.  

2.4 Aðrar rannsóknir 

Hér ætla ég að gera stuttlega grein fyrir þremur innlendum rannsóknum sem gerðar hafa 

verið á lýðræði í skólastarfi. Fyrsta rannsóknin sem ég ætla að gera grein fyrir var 
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framkvæmd af Sigrúnu Aðalbjarnardóttur árið 2011. Markmið þeirrar rannsóknar var að 

kanna viðhorf íslenskra ungmenna til réttinda innflytjenda en meðal þess sem rannsóknin 

náði yfir var hvernig bekkjarbragur hafði áhrif á tækifæri nemenda til þess að taka þátt í 

lýðræðislegri umræðu. Megin niðurstaða rannsóknarinnar er að nemendur sem telja sig fá 

tækifæri til lýðræðislegrar umræðu og telja sig sömuleiðis virka í umræðunni hafa 

jákvæðara viðhorf til réttinda innflytjenda en aðrir nemendur. Niðurstöður hennar sýna 

jafnframt að fjórðungur nemenda telur kennara sína sjaldan eða aldrei hvetja til umræðu í 

tímum. Tæpur fimmtungur nemenda telur kennara sína sjaldan eða aldrei kynna fleiri en 

eina hlið á málum sem rædd eru í tímum og jafn stór hluti nemenda telur að kennarar hvetji 

þá sjaldan eða aldrei til þess að hafa skoðanir á málum (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Eva 

Harðardóttir, 2012).  

Áhugavert er að velta fyrir sér niðurstöðu rannsóknar Sigrúnar sem snýr að lýðræðislegri 

umræðu því hluti rannsóknarspurninga rannsóknarinnar sem í þessari ritgerð er fjallað um 

er ætlað að veita innsýn í það hvernig þátttakendur telja sig stuðla að lýðræðislegum 

vinnubrögðum í skólastofunni og hvort þeir telji nemendur sína fá svigrúm til þess að fjalla 

um lýðræðisleg málefni á gagnrýninn hátt í kennslustundum. Niðurstöður hennar gefa 

einnig tilefni til þess að ætla að ef kannaðir yrðu aðrir þættir er lúta að mannréttindum, 

heldur en réttindi innflytjenda, hvort niðurstöður yrðu þær sömu. Það er hvort lýðræðisleg 

umræða og virkni í umræðu hefur ekki jákvæð áhrif á fleiri málefni er lúta að 

mannréttindum.  

Í rannsókn sem Ingimar Ólafsson Waage framkvæmdi árið 2012 kannaði hann viðhorf 

grunnskólakennara til lýðræðis. Ingimar sendi spurningalista á kennara tveggja stórra 

sveitarfélaga og rannsakaði hvernig viðhorf til lýðræðis í skólastarfi birtist í störfum 

kennaranna. Í niðurstöðum hans kemur í ljós að skilningur þátttakenda á hugtakinu lýðræði 

beinist fyrst og fremst að hugsjónum lýðræðis frekar en framkvæmd og er raunar 

tæknilegur og formgerð þess virðist ekki í sjónmáli, þ.e. með hvaða hætti það birtist með 

einhverri þátttöku, til dæmis í virkum samræðum og hlustun.  

Stærstur hluti þátttakenda í rannsókn Ingimars telur nemendur sína taka virkan þátt í 

umræðum í kennslustundum en athygli vekur að aðeins 29% kennara segja nemendur á 

unglingastigi virka í umræðum sem er talsvert mikið lægra hlutfall en á mið- og yngstastigi. 

Staðhæfingar um hvatningar kennara til nemenda um að hlusta, vera gagnrýna í hugsun og 

mynda sér skoðun á málefnum eru sömuleiðis jákvæðar og niðurstöður spurninga Ingimars 

sem beindust að lýðræðislegri hugsun nemenda benda til þess að kennarar telji nemendur 

sína ófeimna við að tjá skoðanir sínar í kennslustundum og að meiri hluti nemenda ber 

virðingu fyrir ólíkum skoðunum samnemenda. Hins vegar komu fram í niðurstöðum hans 
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vísbendingar um að ef kennarar forðast að ræða viðkvæm eða umdeild samfélagsleg 

málefni við nemendur sína dragi það úr lýðræðislegri virkni þeirra. Ingvar telur það skjóta 

skökku við að á sama tíma og kennarar telja sig hvetja nemendur til umræðu forðist þeir að 

ræða samfélagsleg málefni og veltir fyrir sér um hvað umræður kennslustundanna snúast 

þá raunverulega (Ingimar Ólafsson Waage, 2012).  

Síðasta innlenda rannsóknin sem verður til umfjöllunar hér var framkvæmd af Bæring Jóni 

Breiðfjörð Guðmundssyni (2016) þar sem hann rannsakaði viðhorf nemenda á lokaári 

grunnskóla til lýðræðis og hvernig þeir upplifa sig sjálfa sem þátttakendur í íslensku 

lýðræðis-samfélagi. Niðurstöður hans gefa til kynna, að þátttakendur rannsóknar hans, 

telja sig almennt óundirbúna undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi. Nemendur vilja hafa 

meiri áhrif á nám sitt og kalla eftir fjölbreyttara vali viðfangsefna sem hæfa betur áhugasviði 

þeirra og hæfni. Þessi niðurstaða hans er í samræmi við aðrar niðurstöður rannsókna sem 

gerðar hafa verið meðal íslenskra nemenda á efninu en út frá niðurstöðum þeirra má draga 

þá ályktun að innleiðing lýðræðislegra vinnubragða í skólum hérlendis sé skammt á veg 

komin (Bæring J. B. Guðmundsson, 2016; Helga Helgadóttir, 2015; Ingimar Ólafsson Waage, 

2012). 

Af niðurstöðum þessara þriggja rannsókna sem fjallað hefur verið um hér að ofan sést að 

upplifun kennara og nemenda af lýðræðislegu skólastarfi og virkri þátttöku í umræðum er 

ekki endilega sú sama. Talsvert stór hluti nemenda í rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur 

(2007) telur sig sjaldan eða aldrei fá svigrúm til umræðu í kennslustundum og meirihluti 

þátttakenda í rannsókn Bærings J. B. Guðmundssonar (2016) telur sig almennt óundirbúna 

undir lýðræðislega þátttöku. Niðurstöður rannsóknar Ingimars Ólafssonar W. (2012) gefa 

hins vegar til kynna að meirihluti kennara telur nemendur sína virka í umræðum og þá eiga 

auðvelt með að tjá sig um umdeild mál í tímum. Hins vegar benda niðurstöður hans 

jafnfram til þess að hugmynd þátttakenda hans um lýðræðislega kennsluhætti beinist fyrst 

og fremst að hugsjónum lýðræðis en síður að formgerð lýðræðisins og raunverulegri 

framkvæmd eða birtingarmynd lýðræðis í skólastofunni. Sú niðurstaða er þá frekar í takt 

við upplifun þátttakenda (nemenda) í hinum rannsóknunum tveimur sem til umfjöllunar 

voru. Niðurstöður kveiktu áhuga á því að skoða hvernig nýútskrifaðir kennarar starfa í anda 

lýðræðis og mannréttinda og varpa einhverju ljósi á þeirra upplifun og reynslu af 

lýðræðislegu skólastarfi.  
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3 Aðferðafræði 

Hér verður þeirri aðferð sem notuð var við rannsóknina lýst. Fjallað verður um rannsóknar-

snið, réttmæti rannsóknarinnar og áreiðanleika hennar. Eins verður gerð grein fyrir vali á 

þátttakendum, framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna.  

Við framkvæmd þessarar rannsóknar sem hér er líst var stuðst við eigindlega aðferðafræði. 

Eigindlega aðferðafræði má rekja til hugmynda og kenninga um það að einstaklingurinn er 

virkur túlkandi veruleikans. Ástæðu fyrir valinu má rekja til þess að aðferðin er talin hentug 

til þess að meta hvaða skilning einstaklingar leggja á eigin athafnir, aðstæður og reynslu 

(Esterberg, 2008). Eigindleg rannsóknaraðferð býður upp á rannsókn með fáum 

þátttakendum þar sem færi gefst á því að kafa djúpt í tiltekið viðfangsefni (Lichtman, 2013).  

Í eigindlegri aðferðafræði er gögnum oftast safnað með viðtölum, þátttökuathugun eða 

rýnihópum en í þessari rannsókn svöruðu þátttakendur viðhorfsspurningum skriflega, hver 

fyrir sig. Ástæðu þess má bæði rekja til þess að ef um rýnihópaviðtal hefði verið að ræða 

hefðu svör ef til vill orðið of einsleit, bæði vegna þess hve úrtakið er fámennt og einnig 

vegna þess að ætla má að þátttakendur þekkist allir að einhverju marki innbyrðis. Til þess 

að fá nákvæm svör við þeim rannsóknarspurningum sem leitast er við að svara var farin sú 

leið að fá svörin skriflega og í niðurstöðukafla verður síðan gerð grein fyrir helstu 

niðurstöðum, þær bornar saman og skoðað hvort greina megi einhver líkindi í svörum 

þátttakenda. Leitast var við að semja spurningar sem kröfðust persónulegra svara og 

kölluðu á lýsingu af upplifun og viðhorfum þátttakenda sem voru jafnframt beðnir að taka 

dæmi úr sinni kennslu, máli sínu til stuðnings þar sem það átti við. Spurningalistinn sem 

sendur var þátttakendum er hafður með sem viðauki aftast í ritgerðinni (sjá viðauka 1, bls. 

35).   

3.1 Rannsóknarsnið  

Stuðst var við snið tilviksrannsókna (case study) við þessa rannsókn en með þeim er 

mögulegt að rannsaka ákveðið „tilfelli“ í smáatriðum í þeim tilgangi að þróa dýpri skilning 

á því. Þessi aðferð er talin hentug þegar rannsakandi vill skoða eða kanna ákveðið tilfelli 

ítarlega (case). Í tilviksrannsókn getur tilfellið ýmist vísað til einstaklinga sem taldir eru hafa 

svipaða reynslu, persónueinkenni eða hæfni en umrætt tilfelli getur einnig falið í sér skoðun 

á ákveðnum atburði eða aðstæðum. Mikilvægt er að gögnum sé safnað skipulega og 

rannsakandi þarf að hafa hugfast og að markmiði allan tímann á meðan á rannsókn stendur 

að gögnin séu til þess fallin að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram í 

upphafi. Við gagnaöflun og úrvinnslu gagna þarf að hafa í huga áreiðanleika og réttmæti 

rannsóknar (Lichtman, 2013). 
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 3.2 Réttmæti og áreiðanleiki 

Við framkvæmd tilviksrannsókna eru gerðar sömu kröfur um réttmæti og áreiðanleika og 

gerðar eru í megindlegum aðferðum. Réttmæti rannsóknar snýr að því hvort rannsóknin 

svarar þeim spurningum sem leitast er við að svara og hversu vel hún metur 

raunveruleikann. Þegar fjallað er um réttmæti er hugtakið of skilgreint á eftirfarandi hátt; 

innra réttmæti vísar til þess hvor rannsókn varpi réttu ljósi á raunveruleikann, ytra réttmæti 

segir til um hvort hægt sé að alhæfa um niðurstöðuna út frá tilfellunum sem skoðuð voru 

og hugtakaréttmæti felur í sér að notaðar séu réttar mælingar til þess að meta þau hugtök 

sem til rannsóknar eru. Skortur á réttmæti felur raunar í sér ósannsögli eða skort á 

samræmi milli gagnaöflunar og raunveruleikans. Áreiðanleiki rannsóknar vísar, hins vegar, 

til þess hvort sömu niðurstöðu mætti vænta ef rannsóknin væri endurtekin við sem líkastar 

kringumstæður (Kvale, 1995; Lichtman, 2013). Í rannsókninni sem hér er fjallað um var 

unnið með fámennum hópi þátttakenda og þess vegna ekki hægt að alhæfa út frá 

niðurstöðunni. Niðurstöður rannsóknarinnar hafa verið settar fram í samræmi við þann 

veruleika sem lýst var í svörum þátttakenda og eins eru beinar tilvitnanir úr svörum 

þátttakenda sett fram til þess að auka áreiðanleika hennar.  

3.3 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fimm, fjórar konur og einn karl.  Þátttakendur eru á 

ólíkum aldri en eiga það sameiginlegt að hafa brautskráðst frá Háskóla Íslands með M.Ed. 

gráðu vorið 2016 og starfa nú allir á fyrsta ári sem kennarar. Ekkert þeirra starfar við sama 

skólann og þau kenna jafnframt á mismunandi aldursstigum og ólíkar námsgreinar. Við val 

á þátttakendum var stuðst við hentugleikaúrtak en það er þegar tekið er úrtak úr þýði sem 

auðvelt er að hafa aðgang að og er sú aðferð sem mest er notuð í eigindlegum rannsóknum 

(Esterberg, 2008). Aðferðin var valin út frá þeirri hugmynd að ætla mætti að þátttakendur 

væru tilbúnir að gefa sér tíma til þess að svara spurningunum og að þeir hefðu á málefninu 

einhverja skoðun, bæði út frá þekkingu sinni og nýfenginni reynslu við kennslu. Til að gæta 

fyllsta trúnaðar við þátttakendur rannsóknarinnar verða þeir ekki nefndir á nafn né þeim 

gefin dulnefni. Úrtakið er smátt og fram hafa komið upplýsingar um útskriftarár þeirra frá 

Háskóla Íslands og nafnleynd mikilvæg til þess að draga úr líkum á því að hægt sé að rekja 

svör til tiltekinna einstaklinga. Þátttakendur svöruðu viðhorfsspurningum skriflega og voru 

beðnir að taka dæmi úr eigin kennslu máli sínu til stuðnings. Þeir voru hvattir til þess að tjá 

sig opinskátt og segja sína skoðun á málefninu.   
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4 Niðurstöður 

Í niðurstöðukafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar sem fjallar 

um hvernig unnið er með grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi í völdum skólum og 

hvaða skilaboð valdir þátttakendur fengu varðandi grunnþáttinn þegar þeir hófu störf og 

hvaða kröfur gerðar voru til þeirra varðandi vinnu með grunnþáttinn. Niðurstöðurnar eru 

settar fram á sama hátt og spurningalistinn sem sendur var til þátttakenda og svörin 

eingöngu flokkuð eftir innihaldi en ekki að öðru leyti. Þar af leiðandi verður ekki gerð grein 

fyrir því hvaðan svörin koma eða hvaða þátttakandi er á bak við tiltekið svar. Sá háttur er 

hafður á til að tryggja algjöra nafnleynd og að ekki sé nokkur möguleiki á að rekja svör til 

umræddra einstaklinga. 

Markmið spurninganna sem lagðar voru fyrir þátttakendur var að fá svör við þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í byrjun. Markmið rannsóknarinnar var að 

skoða hvernig nýútskrifaðir starfandi kennarar vinna með grunnþáttinn um lýðræði og 

mannréttindi, hvaða viðhorf þeir hafa til lýðræðis í skóla og hvernig þeir starfa í anda þess. 

Rannsóknarspurningin var í raun tvíþætt en megin spurningin sem leitast verður við að 

svara er svo hljóðandi: Hvernig er unnið með grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi í 

völdum skólum? Undirspurningarnar voru settar fram með það að markmiði að varpa 

einhverju ljósi á hvaða kröfur voru gerðar til þessara kennara þegar þeir hófu störf í völdum 

skólum, varðandi umræddan grunnþátt og hljóma svona: Hvaða skilaboð fengu 

þátttakendur um grunnþáttinn og hvernig lýðræðislegum vinnubrögðum er háttað innan 

skólans þegar þeir hófu störf? Hvaða kröfur voru gerðar til kennara varðandi vinnu með 

grunnþáttinn lýðræði og mannréttindi þegar þeir hófu störf? 

Þátttakendur eru eins og áður sagði kennarar á fyrsta kennsluári. Þeir kenna á ólíkum 

aldursstigum og mismunandi námsgreinar. Hafa ber í huga að hér er ekki verið að bera 

saman svör kennara út frá aldri nemendahóps þeirra eða námsgreina sem þeir kenna og sú 

hugmynd að grunnþættirnir eigi að fléttast inn í allt skólastarf, þvert á námsgreinar og óháð 

aldri nemenda, höfð til grundvallar. Þátttakendur hafa allir lokið M.Ed. gráðu í 

kennslufræðum en völdu þó ólík námssvið, þeir eru á misjöfnum aldri og af báðum kynjum. 

Þessar forsendur eru ekki hafðar til hliðsjónar þegar svör þátttakenda eru borin saman 

heldur eingöngu horft til þess hvaða viðhorfum þeir lýsa og hvernig þeir svara tilteknum 

spurningum. Til þess að gefa gleggri mynd af svörum verður vitnað beint til orða 

þátttakenda þar sem það á við.  
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4.1 Stefna um hvernig skal unnið með grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi 

 Er skýr stefna á vinnustað um hvernig vinna skal með grunnþáttinn um lýðræði og 

mannréttindi?  

Í fyrstu spurningu voru þátttakendur spurðir að því hvort skýr stefna væri í þeirra skóla um 

hvernig unnið skal með grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi og hvernig. Spurningunni 

var einfaldlega ætlað að varpa ljósi á hvort tilteknir skólar hafa tekið beina afstöðu til þessa 

grunnþáttar og útfært hvernig unnið skal að honum. Fjórir af mínum fimm viðmælendum 

svara spurningunni neitandi og tveir viðmælenda tiltaka að sé hún til hafi hún í það minnsta 

ekki verið kynnt þeim. Einn þátttakendi svarar spurningunni á þessa leið:  

Nei, ég get kannski ekki sagt að stefnan sé mjög skýr þó skólinn vinni vissulega með 

grunnþáttinn að einhverju leyti. Það er ekkert sérstakt plagg sem hangir upp á vegg 

sem segir að svona vinnum við með grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi. 

Einn viðmælandi svarar spurningunni játandi og lýsir stefnunni á þessa leið (tekið skal fram 

að nafnið skólaþing er dulnefni þar sem í nafni þessa þings kemur fram nafn tiltekins skóla):   

Já það má segja það, allavega um lýðræði. Í vor kom upp hugmynd sem byrjað var 

að vinna með í haust sem kallast skólaþing. Það er tvöföld kennslustund sem allir 

nemendur skólans eru skráðir í á sama tíma í hverri viku. Markmið og stefna 

skólaþings er að efla lýðræði nemenda, láta þá vinna meira saman og leyfa þeim 

þeim að hafa áhrif á skólastarfið, bæði innra og ytra starf. Kennslustundirnar eru 

ýmist skipulagðar þvert á alla árganga, stiga eða fyrir hvern bekk fyrir sig, það er eftir 

hvert viðfangsefni dagsins er.  

Í svari þessa þátttakenda lýsir hún á hvaða grundvelli kennarar vinna sameiginlega með 

grunnþáttinn eða lýðræðishugtakið og hvernig sú vinna er skipulögð. Spurningin kallar þó 

ekki á nákvæmari útskýringar á því hvernig kennslustundirnar fara fram. 

 

4.2 Skilningur á hugtakinu lýðræði  

 Hver er skilningur þátttakenda á hugtakinu lýðræði í skólastarfi? 

Með þessari spurningu var ætlunin að gera sér einhverja mynd af því hvaða hugmyndir 

þátttakendur hafa um hugtakið lýðræði í skólastarfi, hvort samhljómur er í svörum þeirra 

og hvort samhljómur er með svörum þeirra og því sem segir í Aðalnámskrá um grunnþáttinn 

og hvar áherslur þeirra um efnið liggja. Sami þráður var í öllum svörum þó að svörin hafi 

verið misítarleg og áherslur ekki alveg þær sömu í öllum svörum. Í svörum þriggja 

þátttakenda var áhersla lögð á að lýðræði í skólastarfi felist í því að nemendur hafi eitthvað 
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um nám sitt, „hvað og hvernig þeir læra“,  skólaumhverfi og félagslíf innan skólans, að segja. 

Í svörum hinna tveggja var áherslan hins vegar sú að skólinn ætti að búa nemendur undir 

þátttöku í lýðræðis- samfélagi. Á einum stað í svari sagði m.a. „Skólastarfið á að vera minni 

útgáfa af samfélaginu sem nemendur búa í og því eiga þeir að fá að upplifa hvernig lýðræði 

virkar“. Meirihluti þátttakenda tiltók mikilvægi þess að kennarar hlusti á skoðanir nemenda 

sinna og taki tillit til vilja þeirra við skipulagningu kennslu. Einn þátttakendi lýsti hugtakinu 

á þennan hátt:  

Ég tel lýðræði í skólastarfi vera þegar nemendur eru vikir þátttakendur í mótun 

skólasamfélagsins, hvort sem snýr að náminu eða öðrum störfum skólans. Að 

nemendur fái að taka afstöðu til siðferðilegra álitamála innan skólans og að þeir finni 

og upplifi að þeirra skoðun skiptir máli. Að nemendur fái að tjá sig og að tekið sé 

mark á þeim. Að þeir fái tækifæri til þess að taka virkan þátt í umræðum, læri að 

vinna saman, læri að tjá skoðanir sínar og tilfinningar, læri að bera virðingu fyrir 

skoðunum annarra, læri að hlusta á aðra af virðingu og læri að bera virðingu fyrir 

öðrum, leysa ágreiningsmál í sameiningu og fá að kljást við raunveruleg vandamál í 

skólanum. Það er þessi flotta setning úr Aðalnámskránni að nemendur læri til 

lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði. 

Annar þátttakendi svaraði spurningunni eftirfarandi:   

Að undirbúa nemendur undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi. Að nemendur 

þjálfist í lýðræðislegum vinnubrögðum í gegnum reynslunám. 

Seinna dæmið hér að ofan er hnitmiðaðra en það fyrra en ætla má að með lýðræðislegum 

vinnubrögðum sé þátttakendi að vísa til sömu þátta og tilteknir eru í fyrra dæminu hér að 

ofan af öðrum þátttakenda. Að sama skapi fjallar annar þátttakendinn um reynslunám en 

hinn nefnir að nemendur fái að leysa ágreiningsmál í sameiningu og að kljást við 

raunveruleg vandamál í skólanum. 

 4.3 Hvaða kröfur voru gerðar varðandi grunnþáttinn  

 Hvaða kröfur voru gerðar til þátttakenda þegar þeir hófu störf er varða vinnu með 

grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi? 

Fjórir þátttakenda svara spurningunni allir á þann veg að engar kröfur hafi verið gerðar til 

þeirra varðandi námsþáttinn. Einn þátttakandi svaraði á þennan hátt: 

Engar kröfur gerðar. Aldrei verið minnst á grunnþætti menntunar (eigum engu að 

síður að gera kennsluáætlanir í samræmi við aðalnámskrá). 
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Sá eini þátttakendi sem telur að til hans hafi verið gerðar kröfur er varða námsþáttinn 

tilgreinir þær kröfur sem til hans voru gerðar og snúa að skólaþingi sem lýst var hér að 

framan, undir lið 4.1.  

4.4 Um samráðsvettvang þar sem unnið er með grunnþáttinn 

 Er samráðsvettvangur innan skólans þar sem rætt er hvernig vinna skal með 

grunnþættina, þar með talinn grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi? Er 

þátttakendum skapaður vettvangur til þess að skipuleggja hvernig grunnþættinum 

er best komið fyrir í daglegu starfi skólans?  

Svör allra þátttakenda við þessari spurningu voru á þá leið að enginn sérstakur vettvangur 

er í þeirra skólum fyrir vinnu með grunnþáttinn né neitt fyrirkomulag um slíkt samráð sem 

spurt var um. Einn þátttakendi sagði meðal annars „ég held ég hafi aldrei heyrt neinn tala 

um einn einasta grunnþátt“.  

Þetta kom meðal annars fram í svari þátttakenda:  

Það er engin sérstök áhersla lögð á að við kennararnir ræðum og skipuleggjum 

kennslu tengda grunnþáttunum sérstaklega og ég er ekkert viss um að þeir kennarar 

sem eru búnir að kenna lengi séu allir með grunnþættina alveg á hreinu og séu að 

hugsa út í þá við skipulag kennslu sérstaklega. Þó ég telji nú að góðir kennarar með 

fjölbreytta kennslu séu að vinna með grunnþættina flest alla daga þó það sé ekki 

sérstakur fyrirfram ákveðinn grunnþátta-límmiði á þeirri kennslu.  

Annar þátttakendi svaraði á þessa leið:  

Einu sinni í viku eru annað hvort kennarafundir eða starfsmannafundir. Á þessum 

fundum eru ýmiss málefni rædd en kennarar sem kenna sömu fögin fá lítið af 

tækifærum til að ræða saman hvernig þeir haga hlutunum og hvernig best væri að 

vinna í ýmsum þátt og þá sérstaklega grunnþáttunum. 

Tveir þátttakendur töluðu um að áhersla væri lögð á hæfniviðmið og námsmat og að 

umræðan beindist að námsmati og einn þátttakendi fjallaði jafnframt um tímaskort í því 

samhengi:  

Því miður verð ég að segja nei við þessari spurningu. En það væri mjög þarft. Aftur 

á móti þá skil ég það núna þegar ég er sjálf orðin starfandi kennari hvaða tímaskort 

kennarar eru alltaf að tala um og ég held að það geti vel verið ástæðan fyrir því hvers 

vegna samráðsvettvangur eða skipulagt samstarf er ekki til staðar. Til að mynda 

erum við að taka inn nýja námsmatið, bókstafina, og að læra á nýja útgáfu af Mentor 

sem tengist því og mun allt samstarf og samráðsfundir fram að áramótum einblína 
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á það. Kannski hefði verið eitthvað samráð tengt grunnþáttunum ef ekki væri fyrir 

nýtt námsmat. Ég bara veit það ekki. 

Hér var skýr samhljómur meðal allra þátttakenda. Þeim er ekki skapaður sérstakur 

vettvangur til þess að skipuleggja hvernig grunnþættinum um lýðræði og mannréttindi, sem 

og hinum grunnþáttunum fimm, er best komið fyrir í daglegu starfi þeirra skóla sem þeir 

starfa í. 

4.5 Hvernig fléttast grunnþátturinn inn í daglegt starf og kennslu 

 Hvernig fléttast grunnþátturinn inn í daglegt starf og kennslu þátttakenda?  

 Velja þátttakendur viðfangsefni og kennsluaðferðir með grunnþáttinn um lýðræði 

og mannréttindi að leiðarljósi? 

 Með hvaða hætti stuðla þátttakendur að lýðræði í kennslustofunni? 

 Fá nemendur tækifæri til þess að tjá sig um málefni líðandi stundar á gagnrýninn 

hátt í kennslustundum þátttakenda?   

Spurningar númer fimm, sex, sjö og átta miða allar að því að skoða hvernig þátttakendur 

rannsóknarinnar vinna með grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi í daglegu starfi og 

kennslu. Hér verða tekin tæmi um hvernig grunnþátturinn fléttast inn í þeirra kennslu, hvort 

þeir leggja sig fram um að velja kennsluefni og viðfangsefni með grunnþáttinn að leiðarljósi 

og að lokum hvernig þeir telja sig stuðla að lýðræði í kennslustofunni og hvort þeir gefi 

nemendum sínum svigrúm til þess að ræða samfélagsleg málefni á gagnrýninn hátt í 

kennslustundum. 

Þegar þátttakendur voru beðnir að lýsa því hvernig grunnþátturinn um lýðræði og 

mannréttindi fléttast inn í kennslu þeirra voru svörin ekki einsleit. Eins ber að geta þess að 

svör bárust ekki frá einum þátttakenda við umræddri spurningu. Allir þátttakendur nefna 

sérstaklega að þeir reyna að gefa nemendum sínum kost á að hafa áhrif á námsefnisval og 

að þeir fái að velja viðfangsefni eða í hvaða röð þeir vinna þau viðfangsefni sem fyrir þá eru 

lögð. Í tveimur svartilfellum var það eina útskýringin á því hvernig grunnþátturinn fléttast 

inn í starfið. Í svari eins þátttakendans lýsir hann sérstaklega kennslu tengdri 

mannréttindum og hvernig hann beitir sér fyrir því að efla gagnrýna hugsun nemenda og 

hlusta á þeirra skoðanir:  

Hann fléttast inn að því leyti að við á unglingastigi reynum að skipuleggja minnst 

einu sinni í viku kennslu tengda mannréttindum, t.d. með því að ræða 

minnihlutahópa og stöðu þeirra, stríð og aðstæður fólks í þeim og fræða nemendur 

um ýmsar stofnanir o.þ.h sem til eru. Við beitum okkur að miklu leyti í að efla 

gagnrýna hugsun nemenda okkar og fá þá til að færa rök fyrir hlutunum, hvort það 
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sé réttlátt að t.d. transfólki sé strítt og af hverju o.s.frv. Ásamt því að taka þátt í 

skólaþingi þá reyni ég að efla lýðræðislega hugsun nemenda minna með því að leyfa 

þeim að taka þátt, virkan þátt í kennslunni og skipulögn. Ég passa einnig að hlusta á 

þá þegar þeir hafa skoðanir á hinu og þessu tengdu skólastarfinu og reyni að breyta 

ef hægt er í takt við það eða koma upplýsingunum áfram til þeirra starfsmanna sem 

geta nýtt sér skoðanir nemendanna til að vinna betra starf. 

Í öðru svari segir segir meðal annars:  

[...] nemendur taka á málefnum líðandi stundar, fá að hafa áhrif á námsefnisval 

kennslutíma, reynt er á samræður, rökræður, gagnrýna hugsun og hópavinnu. 

Nokkur samhljómur er með svörum þessara tveggja þátttakenda líkt og er með svörum 

hinna tveggja sem lýsa því hvernig þeir starfa í anda lýðræðis og mannréttinda með því að 

leyfa nemendum að hafa einhver áhrif á efnisval. Einn þátttakendi tekur nokkuð sterkt til 

orða og segir að kennsla hans sé ekki lýðræðisleg:  

[...] því miður hefur ekki farið mikið fyrir lýðræðislegri kennslu hjá mér. Ég er bara 

að reyna að fóta mig í starfinu og komast í gegnum allt sem þarf að gera, halda aga 

og kynnast nemendum. Þó reyni ég nú stundum að spyrja nemendur hvort þeir vilji 

að ég fari í gegnum eitthvað ákveðið efni eða á ákveðinn hátt. Ég reyni stundum að 

fá álit þeirra en get ekki neitað því að yfirleitt ákveð ég hvað er tekið fyrir og hvernig. 

Eins og ég hef áður sagt nefndu allir þátttakendur að nemendur þeirra hefðu einhver áhrif 

á námsefnisval en að hve miklu leyti að á hvaða hátt er ekki hægt að leggja mat á út frá 

þessari rannsókn. Á meðan þetta umrædda val var megin inntak tveggja svarenda var mun 

ítarlega sagt frá og útskýrt hvernig unnið er með grunnþáttinn í víðtækara samhengi.  

 Þegar þátttakendur voru spurðir hvort þeir myndu velja viðfangsefni og kennsluaðferðir 

með grunnþáttinn að leiðarljósi kom í fram að þrír af fimm þátttakendum svara játandi en 

tveir telja sig ekki hafa grunnþáttinn í huga við skipulagningu kennslu eins og hér segir: 

Ég verð að viðurkenna að ég er ekki nógu dugleg að velja viðfangsefni og 

kennsluaðferðir út frá grunnþættinum um lýðræði og mannréttindi. Oftar en ekki sé 

ég það frekar eftir á að viðfangsefnin og aðferðirnar sem ég nota ná yfir 

grunnþáttinn. Þetta er til að mynda eitthvað sem ég þarf að bæta sem kennari. Aftur 

á móti er ég að kenna námsgrein sem fellur mjög vel að grunnþættinum og það gerir 

það að verkum að oftar en ekki eru nemendur að vinna með lýðræði og 

mannréttindi í tímum hjá mér. 

Í öðru svari segir meðal annars:  
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Nemendur sem eru ekki vanir lýðræði í skólastarfi eiga bara mjög erfitt með það. 

Svo er ekki hægt að neita því að sem kennari er ég bundin af því sem er metið. Það 

litla sem hefur verið sett í hendur á nemendum er í stærðfræði þar sem bókin býður 

upp á dæmi á mismunandi erfiðleikastigi. Þá geta þeir valið sjálfir. Ég myndi varla 

flokka það sem lýðræðislegt. 

Eins og sjá má í fyrra svarinu hér að ofan er ekki hægt að útiloka að kennsla falli ekki að 

hugmyndum og inntaki grunnþáttarins þrátt fyrir að hún sé ekki skipulögð með hann að 

leiðarljósi. Í síðara svarinu gefur þátttakandinn sér hins vegar að nemendur eigi erfitt með 

lýðræðisleg vinnubrögð en í umræðukafla gefst færi á að bera saman svör við ólíkum 

spurningum því erfitt er að skoða svarið við þessari spurningu án þess að hafa í huga 

skilgreiningu sama þátttakenda á lýðræði í skólastarfi. Þeir þátttakendur sem telja sig hafa 

grunnþáttinn að leiðarljósi við val á viðfangsefnum og kennsluháttum eiga sameiginlegt að 

nefna mikilvægi umræðna eins og birtist í eftirfarandi svari:  

Ég kýs að hafa mikið af umræðum og innan þeirra reyni ég að gefa öllum ólíkum 

sjónarmiðum jafnt vægi. Ég reyni að velja viðfangsefni sem varða nemendur, sem 

þau hafa (eða ættu að hafa) skoðun á, helst ólíkar skoðanir. Ég reyni að taka fyrir 

verkefni sem eru erfið og skapa umræður – verkefni sem skipta þau máli – umræður 

um FreeTheNipple byltinguna, flóttamannavandan o.s.frv. 

Fjórir þátttakendur svara spurningunni um hvernig þeir stuðla að lýðræði í kennslustofunni 

á þann hátt að þeir hvetji nemendur sína til umræðna og hlusti á sjónarmið þeirra og hvetji 

þá til virkrar þátttöku á eigin námi. Í einu svari sem dregur vel saman þær áherslur sem 

birtust í þessum fjórum svörum segir:  

Ég notast mikið við kennsluaðferðir og verkefni þar sem nemendur eru virkir 

þátttakendur í náminu, þurfa að vinna saman að því að leysa og ræða raunveruleg 

vandamál. 

Einn þátttakandi svaraði á allt aðra leið og lýsir því svona hvernig hann stuðlar á lýðræði í 

kennslustofunni:  

Það er helst með því að spyrja nemendur álits af og til um kennsluaðferðir og nálgun. 

Einnig ræði ég stundum hegðun og hvernig hegðun býr til gott námsumhverfi. Þar 

fá þeir tækifæri til að hafa eitthvað um hlutina að segja en þetta er mjög takmarkað 

lýðræði. 

Allir þeir þátttakendur sem nefna mikilvægi umræðna í lýðræðislegri kennslu svara 

spurningunni um hvort nemendur fái tíma til þess að ræða málefni líðandi stundar í tímum 

einnig játandi og taka dæmi um umfjöllun um forsetakosningar Bandaríkjanna, 
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FreeTheNipple byltinguna. Tveir þátttakendur fjölluðu sérstaklega um útfærslu á einmitt 

þessu atriði þar sem nemendur áttu í örðu tilfellinu að búa til stuttmynd um álitamál sem á 

þeim brennur eða áberandi er í þjóðfélagsumræðunni og hinu tilfellinu vikulega 

kennslustund sem ber yfirheitið „Fréttir núlíðandi stundar“. 

Hér hefur verið farið yfir helstu niðurstöður þessarar litlu rannsóknar sem gerð var með það 

að marki að athuga hvernig unnið er með grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi og 

hvaða kröfur voru gerðar til þátttakenda varðandi námsþáttinn þegar þeir þeir hófu störf á 

sínum vinnustöðum. Í kaflanum sem á eftir fer verða þessar niðurstöður ræddar, bæði út 

frá niðurstöðunum sjálfum sem og í ljósi fræðanna og því sem í Aðalnámskrá segir og snýr 

að þættinum um lýðræði og mannréttindi.  
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5 Umræður  

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar teknar saman og tengdar við 

fræðilegan bakgrunn hennar og það sem segir í Aðalnámskrá og varðar grunnþáttinn um 

lýðræði og mannréttindi. Niðurstöður verða einnig bornar saman við niðurstöður þeirra 

innlendu rannsókna sem voru til umfjöllunar hér að framan. Umfjöllunin miðar að því að 

svara þeim rannsóknarspurningum sem voru til grundvallar rannsókninni en þeim var ætlað 

að varpa ljósi á hvernig unnið er með grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi í völdum 

skólum og hvaða skilaboð þátttakendur fengu varðandi grunnþáttinn og hvaða kröfur voru 

gerðar til þeirra varðandi hann þegar þeir hófu störf. Til þess að varpa ljósi á það hvernig 

þátttakendur vinna með grunnþáttinn voru þeir beðnir að lýsa hugmyndum sínum um 

lýðræði í skólastarfi og taka dæmi úr eigin kennslu um hvernig unnið er í anda lýðræðis.  

Meginniðurstaða rannsóknarinnar er sú að meirihluti þátttakenda vinnur í anda 

grunnþáttarins um lýðræði og mannréttindi og nefnir í því sambandi leiðir eða útfærslu sem 

nokkur samhljómur er með og því sem segir Aðalnámskrá grunnskóla um kennslu í anda 

lýðræðis. Hugmyndir þátttakenda um lýðræðið snúa fyrst og fremst að aukinni þátttöku og 

aðild nemenda að skipulagningu námsins og vali á viðfangsefnum. Jafnframt er skýr 

samhljómur með svörum allra þar sem rætt er mikilvægi umræðu og samvinnu nemenda í 

verkefnaúrlausnum. Allir þátttakendur geta nefnt dæmi úr kennslu þar sem þeir hafa rætt 

við nemendur sína umdeild samfélagsleg málefni. Fjórir af fimm þátttakendum nefna 

sérstaklega mikilvægi þess að hlusta á skoðanir og viðhorf nemenda sinna og taka tillit til 

þeirra við skipulagningu kennslunnar og telja sig meðvitaða um það atriði og leggja sig fram 

um að breyta og bæta kennslu í takt við óskir og þarfir nemenda sinna. Aðeins einn 

þátttakandi telur sig hafa fengið skilaboð varðandi grunnþáttinn þegar hann hóf störf í 

sínum skóla og að gerð hafi verið skýr krafa um hvernig unnið er í anda lýðræðis í tilteknum 

skóla. Hinir þátttakendurnir segja allir að þeir hafi ekki fengið skilaboð varðandi vinnu með 

grunnþáttinn og að sömuleiðis hafi ekki verið gerðar til þeirra neinar kröfur er hann varða. 

Hér á eftir verður þessu lýst nánar.   

5.1 Um stefnu og kröfur varðandi grunnþáttinn lýðræði og mannréttindi 

Eins og sagði hér að ofan svöruðu fjórir þátttakendur af fimm því þannig til að engar kröfur 

hafi verið gerðar til þeirra er varða vinnu með námsþáttinn. Allir þátttakendur 

rannsóknarinnar svara því þannig til að enginn sérstakur samráðsvettvangur sé, þar sem 

rætt er um grunnþáttinn, eða aðra grunnþætti menntunnar né neitt fyrirkomulag um slíkan 

samráðsvettvang eða samvinnu við aðra kennara í því tilliti. Áhugavert verður að teljast að 

aðeins hafi verið gerðar kröfur til eins þátttakenda er varðar vinnu með námsþáttinn og 
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raunar afar miður að sú sé raunin. Ætla má að í fjórum af fimm skólum sé ekki nein opinber 

eða sýnileg stefna um hvernig unnið skal með námsþáttinn, eða þátttakendur í það minnsta 

ekki upplýstir um hana. Þessi niðurstaða samræmist ekki því sem boðað er í menntastefnu 

og lögum um grunnskóla (lög um grunnskóla nr.91/2008) og sett er fram í Aðalnámskrá 

(2011/2013). En þar segir meðal annars að það sé í verkahring skólanna að útfæra 

menntastefnu nánar, bæði hvað varðar grunnþætti, námgreinar og námsmat. Jafnframt 

segir að kennarar og skólastjórnendur gegni í því sambandi lykilhlutverki og jafnframt sé 

það í höndum skólastjórnenda að skapa kennurum vettvang til þess að skipuleggja vinnu 

með grunnþætti menntunnar.  

5.2 Skilningur á hugtakinu lýðræði 

Samhljómur er í svörum þátttakenda þegar þeir eru beðnir að útskýra þann skilning sem 

þeir leggja í hugtakið lýðræði í skólastarfi. Svörin eru ekki einsleit, eins og við var að búast, 

en engu að síður nefna þrír þátttakendur í því sambandi mikilvægi þess að nemandinn hafi 

áhrif á eigin nám. Tveir þátttakendur nefna að hlutverk skólans sé að búa nemendur undir 

virka þátttöku í lýðræðissamfélagi. Fram kom í svari þessi setning úr Aðalnámskrá (2011) 

„að nemendur læri til lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði“ (bls. 21) og töluðu 

þátttakendur meðal annars um samvinnu nemenda, að þeir læri að tjá skoðanir sínar og 

sömuleiðis að hlusta á og virða ólíkar skoðanir og að nemendur læri til lýðræðis í gegnum 

reynslunám og með því að takast á við að leysa raunveruleg vandamál. Hugmyndir 

þátttakenda um hvað felst í lýðræðislegu skólastarfi kallast á við þá menntastefnu sem 

Aðalnámskrá (2011/2013) birtir okkur. Í niðurstöðum rannsóknar Ingimars Ólafssonar 

Waage (2012) segir að skilningur þátttakenda hans á hugtakinu lýðræði beinist fyrst og 

fremst að hugsjónum lýðræðis frekar en framkvæmd og að hann sé raunar tæknilegur og 

formgerð þess virðist ekki í sjónmáli, þ.e. með hvaða hætti það birtist með einhverri 

þátttöku, til dæmis í virkum samræðum og hlustun. Segja má að skilningur þátttakenda 

minna sé frekar í þá átt að benda á hvernig lýðræði í skólastarfi birtist með þátttöku, til 

dæmis í ákvörðunum er lúta að nemendum, í umræðum, í viðhorfi kennarans til nemenda 

hans, frekar að skilningur þeirra sé tæknilegur og snúi að stofnanaskipulagi skólans að 

einhverju leyti. Færa má rök fyrir því að ákveðinn tónn í svörum þátttakenda 

rannsóknarinnar kallist á við hugsjónir John Dewey um reynslunám og að lýðræðislegir 

einstaklingar séu forsenda lýðræðislegs samfélags eða skóla og fjallað var um í kafla 2.2 hér 

að framan (Dewey, 1916/2007, 2000a, 2000b; Ólafur Páll Jónsson, 2010).  
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5.3 Hvernig þátttakendur vinna með grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi 

Niðurstöður rannsókna sem áður hafa verið gerðar á lýðræði í skólastarfi gefa til kynna að 

nemendur telji sig ekki nægilega vel undirbúna undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi að 

skólagöngu lokinni og fái ekki nægjanlega hvatningu frá kennurum sínum til þess að taka 

þátt í umræðum í kennslustundum og tjá skoðanir sínar (Bæring J. B. Guðmundsson, 2016; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir og Eva Harðardóttir, 2012). Niðurstöður rannsóknar Ingimars 

Ólafssonar Waage (2012) gáfu jafnframt til kynna að skilningur kennara á hugtakinu lýðræði 

beinist fyrst og fremst að hugsjónum þess en síður að formgerð þess og með hvaða hætti 

það birtist innan skólans. Niðurstöður þessar voru meðal þess sem vakti forvitni 

rannsakenda á því hvernig nýútskrifaðir kennarar vinna með grunnþáttinn um lýðræði og 

mannréttindi og helmingur spurninga til þátttakenda miðaði að því að skoða hvernig þeir 

telja sig vinna í anda grunnþáttarins og hvort þeir velji viðfangsefni með hann að leiðarljósi 

og með hvaða hætti þeir stuðla að lýðræði í kennslustofunni. 

 Í svörum allra þátttakenda kemur fram að þeim finnst mikilvægt að nemendur fái að hafa 

áhrif á námsefnisval. Eins og fram kemur í niðurstöðukafla lýsir helmingur svarenda því ekki 

nánar með hvaða hætti grunnþátturinn fléttast inn í kennsluna. Tveir þátttakendur gefa 

hins vegar mjög greinargóð svör um það hvernig grunnþátturinn fléttast inn í kennslu og 

nefna í því sambandi, kennslu tengda mannréttindum, umræður sem miða að því að efla 

gagnrýna hugsun, hópavinnu og samræður í kennslustundum. Þær leiðir sem þátttakendur 

nefna sem þeir nota til að efla lýðræði í kennslustofunni eru kennsluaðferðir sem gera 

kröfur um virka þátttöku nemenda, samvinnu, umræður og gagnrýna hugsun. Meiri hluti 

þátttakenda telur sig hafa grunnþáttinn í huga við skipulagningu kennslu en í ljós kemur að 

aðeins einn þátttakendi telur að ekki fari mikið fyrir lýðræðislegum vinnubrögðum í hans 

starfi. Hinn þátttakendinn sem telur sig ekki meðvitaðan um grunnþáttinn við skipulagningu 

lýsir samt sem áður vinnubrögðum og viðfangsefnum sem heyra mjög vel undir markmið 

og áherslur Aðalnámskrár og lúta að lýðræði og mannréttindum.  

Af niðurstöðum rannsóknarinnar má ráða að meirihluti þátttakenda var meðvitaður um 

mikilvægi lýðræðiskennslu og nefndi dæmi um birtingarmyndir sem kallast á við 

menntastefnu Aðalnámskrár. Aðeins einn þátttakendi af fimm telur kennslu sína ekki falla 

nægilega að grunnþættinum og telur sömuleiðis að umræður í tímum mættu vera meiri. 

Þessar niðurstöður verða að teljast jákvæðar og út frá þeim er hægt að álykta að nýir 

kennarar eru viljugir til þess að innleiða lýðræðisleg vinnubrögð í kennslu og finnst 

mikilvægt að raddir nemenda hafi vægi og þeir séu virkir þátttakendur og áhrifamenn um 

nám sitt. Hugtök eins og reynslunám, gagnrýnin hugsun, úrlausn raunverulegra vandamála, 
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hópvinna/samvinna og umræður um samfélagsleg málefni eru þátttakendum 

rannsóknarinnar hugleikin og koma oft fram í svörum þeirra.  

Af niðurstöðum má einnig ráða að skólarnir mættu sannarlega gera betur í því að marka sér 

stefnu um hvernig unnið skal í lýðræðislegum anda. Gerðar voru kröfur varðandi 

grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi til eins þátttakenda en við hina fjóra 

þátttakendurna hafði hvorki verið minnst á þennan grunnþátt né hina fimm grunnþætti 

menntunnar sem settir eru fram í Aðalnámskrá. Af því má ráða að hvorki sé stefna né 

eftirfylgni er lýtur að þessum þætti í þeim skólum sem hér um ræðir og það þá algjörlega 

háð viðhorfi og þekkingarlegum bakgrunni kennara hvort unnið sé að því að nemendur 

„læri til lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði“ (Aðalnámskrá, 2011, bls. 21).  
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6 Lokaorð 

Hér hefur verið lýst eigindlegri rannsókn sem gerð var meðal fimm nýútskrifaðra starfandi 

kennara. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvernig unnið er með grunnþáttinn um 

lýðræði og mannréttindi í skólum þátttakenda og hvaða skilaboð þeir fengu varðandi hann 

þegar þeir hófu störf og hvaða kröfur gerðar voru til þeirra varðandi vinnu í anda lýðræðis 

og mannréttinda.  

Fræðilegum bakgrunni ritgerðarinnar var ætlað að draga fram helstu áherslur 

Aðalnámskrár grunnskóla um grunnþáttinn lýðræði og mannréttindi. Í viðleitni til þess að 

útskýra hvað felst í lýðræði í skólastarfi voru einnig dregnar fram hugmyndir 

heimspekingsins John Dewey um efnið en það sem fram kemur um efnið í Aðalnámskrá og 

hefti um Lýðræði og mannréttindi kallast mjög á við hugmyndir hans um lýðræðið. Hann 

taldi lýðræði í skólastarfi ætti ekki að miða að lýðræðislegri stofnanagerð heldur byggi 

lýðræðið í einstaklingseðlinu og að lýðræðisleg hugsun og samvistarháttur fólks væri 

forsenda lýðræðislegs samfélags. 

Spurningalisti, sem saman stóð af opnum eða hálfopnum spurningum, var sendur til 

þátttakenda þar sem þeir voru beðnir að lýsa viðhorfi sínu og reynslu af vinnu með 

grunnþáttinn. Niðurstöður þessara spurninga voru á þá leið að allir þátttakendur eru 

meðvitaðir um mikilvægi lýðræðiskennslu og meirihluti þeirra telur sig starfa í anda 

grunnþáttarins um lýðræði og mannréttindi og getur nefnt kennsluaðferðir og raunveruleg 

viðfangsefni úr kennslu máli sínu til stuðnings. Aðeins einn þátttakandi taldi að kröfur hafi 

verið gerðar til sín er varða vinnu með grunnþáttinn en hinir þátttakendurnir fjórir segja að 

aldrei hafi verið um hann rætt og þeir hafi hvorki fengið skilaboð er hann varða, né sérstakar 

kröfur um hann verið gerðar til þeirra þegar þeir hófu störf. Fram kemur í niðurstöðum að 

engum þessara fimm þátttakenda hefur verið skapaður sérstakur vettvangur til vinnu með 

grunnþáttinn og þeir hafa sömuleiðis ekki fengið tækifæri til þess að vinna með efni hans 

og útfærslu með samkennurum. 
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Viðauki 1: Spurningar til þátttakenda 

Hugmyndin mín er að skoða hvernig nýútskrifaðir kennarar vinna með grunnþáttinn um 

lýðræði og mannréttindi og hvaða viðhorf þeir hafa til hans. Einnig hvaða skilaboð þeir 

fengu og hvaða kröfur gerðar voru til þeirra varðandi grunnþáttinn um lýðræði og 

mannréttindi þegar þeir hófu störf í völdum skólum.  

 
Rannsóknarspurning/-ar:  

Hvernig er unnið með grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi í völdum skólum?  

Undirspurningar:  

Hvaða skilaboð fengu þátttakendur um grunnþáttinn og hvernig lýðræðislegum 

vinnubrögðum er háttað innan skólans þegar þeir hófu störf? 

Hvaða kröfur voru gerðar til valdra kennara varðandi vinnu með grunnþáttinn lýðræði og 

mannréttindi þegar þeir hófu störf? 

 

Spurningar til þátttakenda:  

1) Er skýr stefna á þínum vinnustað (skóla) um hvernig á að vinna með 

grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi? (Ef já, hvernig er hún?) 

2) Hver er þinn skilningur á hugtakinu lýðræði í skólastarfi?    

3) Hvaða kröfur voru gerðar til þín varðandi vinnu með grunnþáttinn um lýðræði 

og mannréttindi þegar þú hófst störf?  

4) Er samráðsvettvangur innan skólans þar sem rætt er hvernig vinna á með 

grunnþættina, þar með talinn grunnþáttinn um lýðræði og mannréttindi? Er 

þér og/eða örðu starfsfólki skólans skapaður vettvangur til þess að skipuleggja 

hvernig grunnþáttunum verði best komið fyrir í daglegu starfi skólans? Lýstu 

fyrirkomulaginu. 

5) Hvernig fléttast grunnþátturinn inn í daglegt starf og þína kennslu?   

6) Velur þú viðfangsefni og kennsluaðferðir með grunnþáttinn um lýðræði og 

mannréttindi að leiðarljósi? Taktu dæmi.  

7) Með hvaða hætti stuðlar þú að lýðræði í kennslustofunni? 
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8) Fá nemendur tækifæri til þess að tjá sig um málefni líðandi stundar á 

gagnrýninn hátt í kennslustundum? Taktu dæmi um umræður/álitamál sem 

upp hafa komið.  

  


