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Formáli 

Ritgerð mín, Að rækta börnin sín í ljósi Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, er 30 ECST 

lokaverkefni í meistaranámi mínu í menntunarfræðum leikskólakennara. Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins eða Barnasáttmáli SÞ 1989 eins og hann er 

oftast nefndur var lögfestur á Íslandi árið 2013 og er þar með orðin að lögum Íslands. Sú 

staðreynd að ég vinn með börn vakti áhuga minn á Barnasáttmálanum sögu hans og 

innihaldi. Það er áskorun til okkar leikskólakennara, annarra kennara og foreldra að ala 

upp barn með hliðsjón af Barnasáttmálanum. 

Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir mikið umburðalyndi og aðstoð á meðan ég hef 

unnið þetta verkefni og hundinum Mikka fyrir það að vera ævinlega tilbúinn til þess að 

koma í gönguferðir þegar ég hef þurft að standa upp frá tölvunni. Ég vil þakka Höllu 

Jónsdóttur leiðbeinanda mínum fyrir góða aðstoð. Starfsmönnum bókasafnsins í 

Stakkahlíð og ritversins færi ég einnig þakkir fyrir hjálpsemi. 
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Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 

annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem hafa lagt mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Það staðfesti ég með undirskrift minni.  
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Ágrip 

Ritgerð mín Að rækta börnin sín í ljósi Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna með 

undirtitlinum það þarf heilt þorp til þess að ala upp eitt barn samkvæmt 

Barnasáttmálanum fjallar um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 1989, 

þekktari undir nafninu Barnasáttmáli SÞ. Barnasáttmálinn var settur í lög árið 2013 á 

Íslandi ( lög nr. 90/2013). Að rækta börnin sín merkir að með því að ala upp börn í anda 

Barnasáttmálans verða þau að virkum borgurum. Það þarf heilt þorp til þess að ala upp 

eitt barn vísar til þess að Barnasáttmáli SÞ fjallar ekki eingöngu um réttindi fyrir börn og 

þær skyldur sem ríkið þarf að standa við gagnvart börnum og fjölskyldum þeirra, heldur 

er hann ekki síður ábending til fólks og alþjóðlegt samkomulag um uppeldi, menntun og 

viðhorf til barna. Leikskólakennarar, aðrir kennarar og þeir aðilar sem vinna með 

börnum þurfa að taka mið af Barnasáttmálanum í starfi sínu. 

Bakgrunnur og efni ritgerðarinnar felst því í Barnasáttmálanum sjálfum, sögu, greiningu 

á honum, hvaða áhrif hann hefur haft á landslög á Íslandi t.d lög um leikskóla og skóla. 

Leið mín um fræðilega hlutann felst í umræðunni um mannréttindi, sýn á börn í 

gegnum tíðina, sögu leikskólans á Íslandi, auk sögu uppeldis og menntunar á börnum á 

fyrri tímum.  

Rannsókn mín er tilvistarrannsókn (e.case study) og fólst í rannsókn á námskrám eða 

starfsáætlunum sem birtist á heimasíðum leikskóla sem Reykjavíkurborg rekur, hvort 

þeir minntust á Barnasáttmálann í þeim í starfi sínu með börnum og hvaða greinar hans 

leikskólarnir tækju fyrir.  

Niðurstaða mín er sú að af 64 leikskólum sem Reykjavíkurborg rekur nefna 29 leikskólar 

Barnasáttmála SÞ í námskrám sínum eða starfsáætlunum og nota hann. Þeir nefna 

jafnframt að í grunnstoðum Barnasáttmálans sé stefna og leið leikskólans fólgin. 

Lykilorð í ritgerðinni Að rækta barn eru: Barnasáttmáli SÞ, mannréttindi, uppeldi, 

menntun börn.  
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Abstract 

The title of the following study presented in this paper, To cultivate our children in the 

light of The Convention on the right of the child 1989, with the subtitle It takes a whole 

village to bring up one child according to the Convention is aims to shed light on The 

Convention on the Right of the Child 1989. In Iceland, this Convention was included in 

Icelandic law in year 2013 (law nr. 90/2013).  

To cultivate a child means that if we bring up a child in the spirit of the Convention the 

child will in the future become an influential member of the society.  

It takes a whole village to bring up one child is related to the fact that the Convention is 

not only the rights of the child and duties and obligations which the Goverment has to 

fulfill for the child and it‘s family, but it also means that every citisen, teacher, and 

parent in the community needs to bear in mind that bringing up a child is about 

cooperation and as well an international task.  

The Convention is therefore also an instruction of how to bring up a child. Theachers 

and those who work with children have to bear in mind the right of the child they are 

teaching and caring for. 

The background of this paper therefore follows The Convention on the Right of the 

Child,and it´s history . 

My way through the acdemic part is through the history of human rights, visions of 

children, history on preschool in Iceland and history of children‘s education and 

pedagogic. 

My reseach (e. case study) was on preschool‘s curriculum run by the Reykjavik city, 

(the capital of Icleand) weather they mentioned The Convention on the Right of the 

Child in it or not. My result shows that of 64 preschools run by the Reykjavik city, 29 out 

of 64  mention The Convention in their curriculum and they also claim that in the 

fundament of the Convention was the theoritical background of the fundament of the 

preschool.  

 

Key words: United natoins Convention on the Right of the child, human right, 

pedagogic and education, children. 
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1 Inngangur 

Ritgerð mín fjallar um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna 1989 hér eftir 

nefndur Barnasáttmáli SÞ 1989. Réttindi barna er aðalefni Barnasáttmálans. Uppeldi og 

menntun barna er ekki siður mikilvæg í Barnasáttmálanum. Því horfi ég á sögu 

mannréttinda, uppeldis og menntunar á leið minni að Barnasáttmálanum. 

Fyrir þennan samning voru til tveir samningar sem snéru að réttindum barna, 

Genfarsamningurinn 1924 og samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

1959 en þeir samningar voru fyrirmæli til ríkja heims um rétt barna en ekki alþjóðleg lög 

sem kröfðu ríki heims um að fylgja eftir þeim fyrirmælum (Barnasáttmáli SÞ, 1989 1. 

hluti).  

Þau mannréttindabrot sem börn urðu fyrir í heimstyrjöldunum tveim (1914-

1918) og (1939-1945) auk annars ofbeldis varð til þess að hópur fólks samdi fyrir hönd 

barna í heiminum sáttmála um réttindi þeirra. Börn í þeim löndum sem samþykkt hafa 

Barnasáttmálann fá með honum sömu réttindi og fullorðnir aðilar hafa í 

Mannréttindasáttmála Sameinuðu þjóðanna.  

Börn eru oft talin vera jaðarhópur í samfélaginu á þann hátt að þau hafa lítil 

formleg völd. Framtíð barnsins tengist hins vegar framtíð samfélagsins. Það þarf heilt 

þorp til þess að ala upp eitt barn vísar til þess að allt samfélagið þarf að vera meðvitað 

um réttindi barna sérstaklega þeir aðilar sem vinna með börn (Skýrsla starfshóps í 

tilefni lögfestingar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 2015 ). 

Barnasáttmálinn er ekki síður leiðsögn um uppeldi á börnum. Barn sem elst upp 

í anda hans verður seinna meir að vel upplýstum og virkum borgara. Uppeldi barnsins í 

anda Barnasáttmálans snýst um jafnrétti, virðingu fyrir barninu, viðurkenningu á því að 

barnið hefur sjálfstæðan rétt, börn eiga að læra að leysa deilumál án þess að nota 

ofbeldi, þau eiga að kunna ræða saman um hluti og málefni, þau eiga að læra að virða 

skoðanir annarra, bera virðingu og umhyggju fyrir minnihlutahópum, þau læra að bera 

umhyggju fyrir umhverfinu og á þann hátt erum við að rækta börnin okkar. 

Einstaklingur er barn þar til hann nær 18 ára aldri og er litið á hvert tímabil æskunnar 

sem jafnmikilvægt (Barnasáttmáli SÞ, 1989 1. hluti). 

Á þeim tuttugu og átta árum sem Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 1989 

hefur verið i gildi ætti því að vera búið að tryggja öllum börnum rétt til þess að dafna og 

þroskast við gott atlæti, rétt til þess forða börnum undan stríð og koma þeim í öruggt 

skjóli, rétt til þess að fá að alast upp í friði, njóta menntunar, menningar, heilsugæslu, 

einfaldlega njóta bernsku sinna. 
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Save the children (Barnaheill á íslensku) gáfu nýlega út skýrslu um stöðu barna í 

heiminum í dag. Í henni koma samtökin með uppástungu um að við ættum að fjárfesta í 

börnum. Sú fjárfesting myndi að vísu ekki skila miklum hagnaði til þess að byrja með 

heldur skila betri framtíð fyrir börnin og þar með fyrir okkur sjálf (Save the children, 

2017). 

Við leikskólakennarar fáum til okkar yngsta hópinn. Hugtakið leikskóli sem 

stofnun, er eldra en sá leikskóli sem í dag er hluti af íslenska skólakerfinu og skilgreindur 

sem fyrsta stig skólakerfisins á Íslandi og upphaf formlegrar menntunar barna á Íslandi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:32). 

Leikskólanum er ætlað að jafna aðstöðu barna, stuðla að jafnrétti telpna og 

drengja, efla alhliða þroska barna og vera öruggur staður fyrir öll börn undir 

skólaskyldualdri og á þann hátt fellur hann undir gildi Barnasáttmála SÞ, um vernd, 

umönnun og bann gegn mismunun á börnum og þátttöku þeirra þar.  

Litið er á leikskólann sem lærdómssamfélag bæði kennara og barna og sem 

vinnustað þar sem ein mesta áskorun okkar leikskólakennara sé sú á hvern hátt við 

ættum að vinna starfið með Barnasáttmála SÞ 1989 að leiðarljósi.  

Öll börn eiga rétt á að alast upp við ást, hamingju, frið og öryggi og fá það besta 

sem heimurinn getur boðið þeim, óháð kyni, kynþætti, félagslegri og trúarlegri stöðu og 

óháð því hvort þau eru veik eða heilbrigð.  

Markmið mitt með ritgerðinni er að auka þekkingu leikskólakennara og annarra 

sem hafa áhuga á samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna 1989 hér eftir 

nefndur Barnasáttmáli SÞ 1989, á hvaða hátt hann snertir almennt leikskólastarf og 

hvernig hann er ekki síður leiðarvísir um uppeldi á börnum. 

Leiðin að þessu markmiði er að fara í sögulega ferð. Í þeirri ferð mun ég m.a. 

fjalla um mannréttindi og mismunandi hugmyndir um uppeldi og menntun barna sem 

er í sjálfu sér saga barnanna. Höfum þar í huga að börn voru ekki með þessi lögleiddu 

réttindi áður og var því staða þeirra mismunandi eftir því hver bakgrunnur þeirra var. 

 

Uppbygging ritgerðarinnar er eftirfarandi: 

1. þáttur fjallar almennt um Barnasáttmálann, síðan kemur kafli um þá aðila sem 

börðust fyrir réttindum barna og þar næst er almenn umfjöllum um mannréttindi. 

2. þáttur er um Barnasáttmálann sjálfan, uppruna og innihald hans og hvaða áhrif 

Barnasáttmálinn hefur haft á opinbert starf á Íslandi með börn í huga. Ég mun fjalla um 

flóttabörn og hælisleitendur og stöðu þeirra á Íslandi og barnamenninguna. Í þættinum 

um börn og lýðræði fjalla ég um Loris Malaguzzi og valdeflingu barna í tengslum við 

lýðræði og Barnasáttmálann. Í þessum kafla er staða barna í heiminum könnuð og þar 
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er miðað við skýrslu Save the children 2017. Að lokum kanna ég hvernig heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna réttindum og hag barna í tengslum við Barnasáttmála SÞ 1989. 

3. þáttur fjallar um uppeldi og menntun barna fyrr á öldum. Í þessum þætti skoða ég 

ýmsar uppeldiskenningar fyrri tíma og reyni að tengja þær við Barnasáttmálann. Á 

Íslandi vel ég Húsagatilskipunina 1746 og hvaða áhrif hún hafði á uppeldi og menntun 

barna hér á landi. Kenningar félagslegra hugsmíðahyggju um börn verða reifaðar, sýn 

fræðimanna á barnæskuna og sýn Barnasáttmálans á börn. Í þessum þætti mun ég 

svara því hvort Barnasáttmálinn sé ekki síður leiðarvísir um uppeldi og menntun á 

börnum en sáttmáli um réttindi þeirra og hver sé sýn Barnasáttmálans á börn. 

4. þáttur fjallar um sögu leikskólans á Íslandi. Lög um leikskóla verða skoðuð og kannað 

hvort Barnasáttmáli SÞ 1989 hafi haft áhrif á þau lög. Aðalnámskrá leikskóla 2011 

verður skoðuð með aðkomu Barnasáttmála SÞ og réttindi barna í huga. Hér mun ég 

svara því hvort leikskólakennarar þurfi ekki að vera meðvitaðir um réttindi barna í starfi 

sínu. 

5. þáttur fjallar um rannsókn mína á heimasíðum leikskóla í Reykjavík. Í henni kanna ég 

hvort Barnasáttmáli SÞ 1989 sé nefndur í námskrám og starfsáætlunum leikskóla og þá 

hvaða greinar eru nefndar og hvernig er efni hans notað í starfi í leikskólanum. 

6. þáttur fjallar síðan um niðurstöðu mína byggða á umræðum út frá köflunum á undan. 

7. þáttur er um lokaorð. 

Rannsóknarspurningar 

Er Barnasáttmáli SÞ ekki síður leiðsögn um uppeldi og menntun barna en sáttmáli um 

réttindi þeirra? 

Hvaða sýn á börn er að finna í Barnasáttmála SÞ 1989?  

Þyrftu leikskólakennarar í starfi ekki að vera meðvitaðir um réttindi barna? 

Hafði Barnasáttmáli SÞ 1989 áhrif á lög um leikskóla og Aðalnámskrá leikskóla 2011 á 

Íslandi?  

Er Barnasáttmáli SÞ 1989 nefndur á nafn í námskrám leikskóla Reykjarvíkur? Hvaða 

greinar hans eru þar nefndar og hvernig vinna leikskólarnir með efni Barnasáttmálans í 

starfi sínu? 
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1.1 Skilgreiningar 

Öll börn ættu að fæðast jafnrétthá hvar sem er í heiminum og njóta réttinda 

Barnasáttmálans en því miður er því ekki þannig farið (UNICEF. is, e.d). 

Barnasáttmáli SÞ 1989 nær ekki eingöngu til allra barna í þeim löndum sem  hafa 

samþykkt hann. Barnasáttmálinn nær einnig til þeirra barna sem eru í vanda, lenda í 

stríði, eru á flótta og leita aðstoðar til annarra landa án aðkomu Sameinuðu þjóðanna 

undir liðnum sérstök verndarráðstafanir er greinum Barnasáttmálans skipt í a hópur 22. 

gren, 38. gr. og 39. gr ( Barnasáttmáli SÞ, 1989 I. hluti;UNICEF. is, e.d). 

Á Íslandi var Barnasáttmálinn lögfestur árið 2013 lög nr. 90/2013 og er þar með orðinn 

að opinberum lögum og ætti hann því að vera leiðarljós allra leikskóla á Íslandi þar sem 

leikskólinn sinnir velferð og hugsar um hag, menntun og réttindi barna sem dvelja þar.  

Með því að fara eftir þeim gildum sem Barnasáttmálinn fjallar um, ræktum við börnin 

okkar. Því börn sem alin eru upp í þeim anda verða að vel upplýstum og virkum 

borgurum (Skýrsla starfshóps í tilefni lögfestingar samnings Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins, 2015 ). Hér á eftir koma skilgreiningar sem snerta ritgerðina. 

 

Skilgreining á hugtakinu barn 

Samkvæmt Barnasáttmálanum er hugtakið barn skilgreint sem einstaklingur frá 

fæðingu að 18 ára aldri (Barnasáttmáli SÞ 1989 1. gr.). Svipuð skýring kemur fram í 

barnaverndarlögum nr. 80/2002. Barn er einstaklingur undir 18 ára aldri. Í 

lögræðislögum 1. mgr. 3. gr. nr. 71/1997 er litið á að einstaklingar verði lögráða 18 ára 

gamlir. 

Aðildarríki Sameinuðu þjóðanna: Þau ríki og lönd sem eiga aðild að Sameinuðu 

þjóðunum og skrifað hafa undir Barnasáttmála SÞ. Í dag eru 193 lönd aðilar að 

Sameinuðu þjóðunum (Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, e.d.). 

Lögfesting: Þegar samningur er lögfestur á Íslandi er hann orðin að lögum á Íslandi. 

Lögfesting hefur því áhrif á þær stjórnvaldsákvarðanir sem teknar eru á vegum 

sveitarfélaga á Íslandi. 

Lýðræðisríki: Þrískipt vald löggjafarvald, framkvæmdarvald og dómsvald (fjölmiðlar eru 

stundum kallaðir fjórða valdið) (Ritmálasafn Orðabókar Háskólans, e.d.). 

Ígildi reglugerða: Hér er lagður sá skilningur að Aðalnámskrá leikskóla, grunnskóla og 

framhaldskóla sé ígildi laga og reglugerðar um nám. Í þeim eru markmið og 

fyrirkomulag í skólastarfi útskýrð nánar (Stjórnarráðið.is, e.d). 
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Þjóðabandalagið (e.league of nations). Þjóðabandalagið varð til 1919 eftir 

heimstyrjöldina fyrri og byggt á grundvelli Versalasamningsins. Markmið samtakanna 

var afvopnun og að koma í veg fyrir stríð, auk þess að reyna að bæta velferð í 

heiminum. Þjóðabandalagið voru fyrsta alþjóðarsamtökin sem höfðu það að markmiði 

að viðhalda friði í heiminum. Þjóðabandalagið hafði ekki eigin her og þegar kom í ljós að 

samtökunum hafði mistekist að koma í veg fyrir seinni heimstyrjöldina lagði það starf 

sitt niður. Sameinuðu þjóðirnar tóku við af þjóðabandalaginu eftir seinni heimstyrjöld 

árið 1945 (Evrópuvefurinn, 2013). 

 

Evrópuráðið (Council of Europe). Var stofnað árið 1949 til þess að standa vörð um 

mannréttindi, lýðræði, réttarríki og evrópska samkennd. Að auki stuðlar það að 

efnahags- og félagslegum framförum. Frá því að kalda stríðinu lauk hefur Evrópuráðið 

stutt við lýðræðisþróun ríkja í Evrópu með aðkomu að alþjóðasamningum m.a. 

mannréttindasamningum. Nú eru 47 ríki aðilar að Evrópuráðinu. Íslendingar urðu aðilar 

að því 7. mars 1950. Evrópuráðið sem lítur á að réttarríki séu tryggð með lögum og 

reglum og þeim ber að standa við grundvallarmannréttindi og frelsi borgara sinna og 

fullgilda Mannréttindasáttmála Evrópu. Evrópuráðið er opið öllum ríkjum Evrópu. 

Evrópuráðið tilheyrir ekki Evrópusambandinu (Evrópuvefurinn, 2012). 

 

Dyflinnarsamstarfið. Er byggt á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins ESB nr. 604/2013 

frá 26. júní 2013 um að koma á viðmiðum og fyrirkomulagi við að ákvarða hvaða 

aðildarríki beri ábyrgð á meðferð umsókna um alþjóðlega vernd sem ríkisborgari þriðja 

lands eða ríkisfangslaus einstaklingur leggur fram í einhverju aðildarríkjanna. 
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1.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 1989 

Barnasáttmáli SÞ 1989 sem 192 aðildarríki Sameinuðu þjóðanna hafa samþykkt og 

skrifað undir tryggir börnum réttindi sem líkja má við Mannréttindasamning Sameinuðu 

þjóðanna. Barnasáttmálinn er því stjórnarskrá barna ,,Magna Carta‘‘ barna. Ísland 

skrifaði undir samninginn árið 1990, fullgilti hann árið 1992 (þingskjal nr.923/1991-

1992) og lögfestu árið 2013 (lög um réttindi barnsins nr.90/2013). Með lögfestingunni 

urðu réttindi barna á Íslandi að lögum. Opinberir aðilar svo sem ríki, sveitarfélög, 

leikskólar og aðrir skólar verða að fara eftir honum (Umboðsmaður barna, e.d.).  

Í Barnasáttmála SÞ 1989 er farið eftir þeim gildum sem aðildarþjóðir Sameinuðu 

þjóðanna hafa samþykkt sem grunngildi samfélagsins. Samkvæmt honum er 

einstaklingurinn barn frá fæðingu þar til hann nær 18 ára aldri (Barnasáttmáli SÞ, 1989 

1. hluti). 

Samfélagshugsjónir í anda Sameinuðu þjóðanna eru skilgreindar í inngangi 

Barnasáttmálans 1989, anda friðar, virðingar, umburðalyndis, frelsis, jafnréttis og 

samstöðu (formáli Barnasáttmála SÞ, 1989). 

Barnasáttmáli SÞ 1989 kveður á um þá grunnþætti sem taldir eru nauðsynlegir fyrir 

barn til þess að þroskast og dafna eðlilega og búa það undir að lifa í lýðræðislegu og 

friðsamlegu samfélagi seinna meir. Grunnstoðir Barnasáttmálans eru: réttur til lífs, 

réttur til verndar, réttur til umönnunar og réttur til þátttöku barna (Umboðsmaður 

barna, e. d.). Hann er því alþjóðleg viðurkenning á, að börn séu hópur sem þarf sérstaka 

vernd og umönnun umfram fullorðna (Barnasáttmáli SÞ, 1989). Börn fengu með 

tilkomu Barnasáttmála SÞ 1989 eigin réttindi óháð réttindum fullorðinna. Hann 

inniheldur grundvallarréttindi barna svo sem réttinn til lífs, friðhelgi, fjölskyldu og 

einkalífs, félags - skoðana, - tjáningar- og trúfrelsi. 

Ásamt þessum réttindum leggur Barnasáttmáli SÞ 1989 þær skyldur á aðildarríki 

hans að sjá til þess að velferð barna sé tryggð á sviði mennta,- heilbrigðis,- félags – og 

menningarmála (Barnasáttmáli SÞ, 1989). 

Sameinuðu þjóðirnar endurskoðuðu Barnasáttmálann árið 2005 (United Nations, 

2005 CRC/C/GC/7). Í þeirri endurskoðun var fjallað sérstaklega um yngstu börnin og það 

ítrekað að allar greinar samningsins ættu einnig við ung börn frá fæðingu til átta ára. 

Þar var einnig ítrekaður réttur barnsins til þess að njóta verndar fullorðins gegn 

skaðlegri reynslu. Litið er á að þessi aldur sé mjög viðkvæmur í lífi barna og hafa allar 

aðildarþjóðir samningsins verið hvattar til þess að yngri börn fái að tjá sig og hafa 

skoðanir (United Nations, 2005 CRC/C/GC/7; Jóhanna Einarsdóttir, 2008b). 
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Um framkvæmdina á þessum ákvæðum samkvæmt Barnasáttmála SÞ (United 

Nations, 2005, CRC/C/GC/7) kemur fram að í daglegu lífi barna þurfi að efla hæfni 

þeirra til þess að gæta réttinda sinna og bæta einnig þátttöku þeirra í samfélaginu. Á 

þann hátt geta börn haft áhrif á málefni sem þau varðar (Vecchi, 2010). Leikskólar á 

Íslandi fá til sín yngsta hópinn og hefur hann í umsjá sinni stóran hluta vökutíma hans 

og hefur því mikil áhrif á daglegt líf barnanna. 

Með Barnasáttmála SÞ 1989 er viðkenndur sá réttur barna, að þau séu sjálfstæðir 

einstaklingar í samfélaginu, þau eigi að fá að alast upp hjá fjölskyldu sinni við ást og 

hamingju og við skilning. Þannig á persónuleiki barnsins að fá að mótast á heilbrigðan 

og heilsteyptan hátt. Það er viðurkennt að börn hafi sömu réttindi, borgaraleg, félagsleg 

og menningarleg og foreldrar þeirra hafa auk a annarra aðila innan fjölskyldunnar 

(Barnasáttmáli SÞ, 1989). 

Hér að ofan hef ég sagt almennt frá Barnasáttmálanum en það var hópur fólks innan 

Sameinuðu þjóðanna sem lagði drög af honum. Í næsta kafla mun  ég greina frá 

nokkrum einstaklingum sem hafa barist fyrir réttindum barna. 

1.3 Baráttufólk fyrir réttindum barna 

Þáttur þessi segir frá nokkrum einstaklingum sem barist hafa fyrir réttindum barna. 

Malala Yousafzai berst fyrir réttindum barna í dag og hlaut fyrir baráttu sína 

friðarverðlaun Nóbels árið 2014. Bana al Abed er átta ára gömul sýrlensk stúlka. Hún 

var nýlega tilnefnd af tímaritinu Time sem ein af áhrifamestu persónum internetsins 

vegna skrifa sinna um ástandið og stríðið á Sýrlandi (Hrund Þórsdóttir, 2017). 

Fyrir heimstyrjöldina fyrri 1914-1918 voru nokkrir uppeldisfrömuðir m.a. Ellen 

Key (1849-1926), Eglantyne Jebb (1876-1928) og Janusz Korczak (1874-1942) farnir að 

ræða opinberlega um að tryggja ætti börnum sérstakan rétt sem verndaði þau gegn 

stríði, fátækt og ofbeldi. Ellen Key hafði mikil áhrif á uppeldisfræðinga á þessum tíma 

m.a. Korczak. Hann var meðal þeirra sem trúði því að öll börn ættu rétt á ást og virðingu 

hver sem uppruni þeirra væri. Hugmyndir hans höfðu mikil áhrif á uppeldisfræði, lög og 

reglugerðir um börn (Sheridan og Pramling Samuelsson, 2001) 
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Ellen Key 

Ellen Key skrifaði bók árið 1900 sem hún nefndi ,,Barnets århundrade‘‘ og vakti mikla 

athygli í Evrópu. Í henni líkti hún nöktu barninu við táknmynd nýs árþúsunds og taldi að 

20. öldin yrði öld barnsins (Ólafur Páll Jónsson, 2011). 

Markmið hennar var að koma af stað byltingu í umræðunni um fræðslu og uppeldi 

barna (Myhre, 2001). Í bókinni birti hún róttæka og byltingakennda stefnu um ,,barnið í 

öndvegi‘‘. Hún var eldheit baráttukona fyrir réttindum barna og kvenna og áleit að þau 

réttindi væru samofin. Key lagði áherslu á rétt barna til þess að þroskast og rétt þeirra 

til þess að spyrja spurninga. Hún vildi að stúlkur og drengir fengju sömu menntun og var 

á móti ströngum aga skólans og námi þar á hennar tímum (Key, E. 1909). 

 

Janusz Korczak (rithöfundarnafn hans var Henryk Goldszmit).  

Korczek var pólskur gyðingur, læknir og rithöfundur. Hann taldi að börn ættu rétt á að 

tala um eigin hugsanir og meta sig sjálf. Korczak taldi að þegar við hin fullorðnu hefðum 

öðlast nógu mikinn þroska til þess að virða og treysta börnum og börnin að treysta 

hinum fullorðnu og tjá sig um eigin réttindi mættum við búast við færri mistökum og 

árekstrum (Korczak, 2003). Hann trúði því að öll börn ættu rétt á ást og virðingu og 

hamingju hvaðan sem þau kæmu. Korczak lagði sérstaka áherslu á að börn væru þegar 

fullgildar manneskjur. Korczak átti sinn þátt í því að koma fram með drög til 

Þjóðabandalagsins 1924 að réttindum barna. Korsczak las einnig bók Ellen Key og hafði 

hún mikil áhrif á hann. Korczac lést árið 1942 í Treblinka útrýmingarbúðum nasista 

þegar hann var sendur ásamt 200 börnum og starfsmönnum frá munaðarleysingjahæli 

hans í Varsjá (Gunnar E. Finnbogason, 2012).  

 

Eglantyne Jebb  

Eglantyne Jebb- krafðist sérstakra réttinda fyrir börn og alþjóðlegar viðurkenningu á 

þeim. Hún var meðal þeirra sem bentu á að það væri réttur barna að alast upp í öryggi 

og friði. Hún samdi síðan yfirlýsingu um réttindi barna sem seinna voru notuð af 

Sameinuðu þjóðunum til þess að vinna að sjálfum Barnasáttmálanum. Árið 1919 stóð 

Jebb á Trafalgar torgi og dreifði blöðungum sem sýndu hræðilegar myndir af 

hungruðum börnum. Yfirskriftin á myndunum var þessi .Vegna herkvíar hers okkar í 

Þýskalandi svelta milljónir barna í hel. Hún var handtekin fyrir mótmælin, leidd fyrir rétt 

og sakfelld vegna þessa. Sagan hermir að dómarinn hafi hrifist svo af rökfærslum 

hennar að hann borgaði sektina sem fólk var dæmt til þess að greiða ef það lenti fyrir 
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dómstólum. Sektin var fyrsta gjöfin til samtakanna Save the Children sem Jebb stofnaði 

fyrir börn. Frá þessum samtökunum komu árið 1923 drög af sáttmála sem var yfirlýsing 

um réttindamál barna. Yfirlýsingin var samþykkt af Þjóðabandalaginu 1924 (Save the 

children, e.d. þýtt af höfundi). Áherslur samtakanna hennar (Barnaheill á íslensku) eru 

að standa vörð um réttindi barna, baráttu gegn ofbeldi á börnum, heilbrigðis- og 

menntamál barna og að rödd barna heyrist betur (Barnaheill á Íslandi, e.d.). 

 

Malala Yousafzai 

Malala Yousafzai er fædd í Pakistan árið 1997. Hún hefur barist fyrir réttindum barna, 

stúlkna, til þess að fá að fara í skóla. Faðir hennar rak skóla í Pakistan og var talsmaður 

þeirra sem vildi leyfa almenna skólagöngu stúlkna og andstæðingur Talibana. Talibanar 

juku smátt og smátt völd sín í Pakistan og m.a meinuðu þeir stúlkum að ganga í skóla. 

Talibanar voru þar að auki á móti almennri menntun. Malala sætti sig ekki við það að 

henni yrði bannað að ganga í skóla á grundvelli þess að hún væri stúlka og talaði um 

rétt barna til þess að ganga í skóla og mennta sig. Árið 2009 kemur hún undir nafnleynd 

á framfæri í breska ríkisútvarpið BBC, fréttum um ástandið í Pakistan, þess efnis að 

talibanar meinuðu börnum að ganga í skóla. Ráðist væri á stúlkur sem sóttu skóla og 

skólar væru sprengdir í loft upp. Malala lýsti yfir því að hún væri hrædd um að talibanar 

reyndu að myrða sig, fjölskyldu sína og eyðileggja skólann hennar. Sama ár var gerð 

heimildarmynd um hana fyrir New York Times og þá var opinberað hver hún var. Malala 

benti á að skv. Barnasáttmála SÞ 1989 hefði hún rétt til þess að tjá sig, hafa skoðanir, 

láta þær í ljós, fara í skóla og sjást opinberlega. Hún þyrfti ekki að fela sig lengur því hún 

hefði þennan rétt. 

Malala var orðin þekkt í Pakistan fyrir skoðanir sínar og baráttu fyrir réttindum 

barna. Talibanar reyndu árið 2012 að myrða hana en það tókst ekki og var flogið með 

Malala helsærða í skurðaðgerð til Englands sem bjargaði lífi hennar. Morðtilraunin var 

fordæmd bæði í Pakistan og annars staðar í heiminum. Hún hefur síðan búið ásamt 

fjölskyldu sinni á Bretlandi. Árið 2011 hlaut hún friðarverðlaun ungmenna í Pakistan og 

árið 2014 hlaut hún friðarverðlaun Nóbels þá 17 ára gömul vegna baráttu sinnar gegn 

undirokun barna og ungmenna og að öll börn ættu rétt að ganga í skóla. Þar með var 

Malala orðin yngsti Nóbelsverðlaunahafi sögunnar. Hún stofnaði einnig ásamt föður 

sínum Malala sjóðinn sem er fyrir menntun stúlkna alls staðar frá. Sjóðurinn var 

stofnaður til þess að vekja athygli á því hvernig skortur á menntun hefur áhrif á stúlkur 

(Malala Yousafzai, 2011; Malala‘s story, 2017). 

 



 

17 

Bana al Abed 

Bana al Abed er fædd í júní 2009 í Sýrlandi og er því átta ára gömul í dag. Hún er þekkt 

fyrir að hafa sagt frá stríðinu og umsátrinu í borginni Aleppo í Sýrlandi. Í skrifum sínum á 

samfélagsmiðlinum Twitter ( á ísl. Tístið) sýndi hún bæði myndbandsbrot af ástandinu í 

Sýrlandi og ákallaði leiðtoga heims eftir friði. Þegar bandamenn hófu að ráðast á 

borgina var leitað að henni en hún var ásamt fjölskyldu sinni þegar flúin frá Aleppo í 

Sýrlandi til Tyrklands. Þá var þegar búið að sprengja upp heimili hennar og skóla. Þeir 

sem gagnrýnt hafa skrif hennar hafa bent á að hún sé of ung til þess að geta skrifað og 

sagt frá á ensku og sagt skrifin séu frá móður hennar sem er enskukennari. Vegna skrifa 

telpunnar hefur henni verið sýndur sá sómi af tímaritinu Time að það hefur tilgreint 

hana sem eina af áhrifamestu einstaklingum internetsins (Bana al Abed, 2017; Hrund 

Þórsdóttir, 2017). 

 

Hér hefur verið sagt frá nokkrum einstaklingum sem barist hafa fyrir réttindum barna. 

Einn af baráttumönnum fyrir þeim Korczak, lét lífið í útrýmingarbúðum nasista vegna 

kynþáttar síns ásamt þeim börnum sem hann hafði umsjón með (Gunnar E. 

Finnbogason, 2012). Meðal annars vegna þessara glæpa var Barnasáttmálinn saminn til 

þess að tryggja að börn þyrftu ekki lenda í slíkum aðstæðum (Þingskjal nr.140/1187). 

Mannréttindasamningar eiga að vernda börn og fullorðna. Baráttufólk um réttindi til 

handa börnum kallaði jafnframt eftir breyttum uppeldisaðferðum og bættum 

uppeldisskilyrðum. Malala og Bana al Abed sem eru nú á lífi óskuðu eftir því að réttindi 

þeirra væru tryggð. Það væri þeirra réttur að ganga í skóla og fá að tjá sig opinberlega 

þó að þær væru stúlkur, auk þess ættu þær rétt á því að lifa í friði (Barnasáttmáli SÞ, 

1989). Næsti kafli fjallar almennt um mannréttindi og sögu mannréttinda. 
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1.4 Mannréttindi 

Í þessum kafla mun ég kynna hugtakið mannréttindi, og sýna hvernig það fléttast inn í 

sögu mannsins. Mannréttindahugtakið hefur komið fram í forsögu mannsins en með 

mismunandi áherslum þó. 

Ein grunnhugmynd mannréttinda er bann við mismunun á einhvern hátt. Það eigi ekki 

að mismuna fólki eftir bakgrunni eða félagslegri stöðu (Skýrsla starfshóps í tilefni 

lögfestingar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 2015).  

Lýðræði, mannréttindi og jafnrétti eru ein af grunnþáttum menntunar í skólastarfi á 

Íslandi (Mennta - og menningarmálaráðuneytið, 2011:14)  auk þess er ítrekað í 

Barnasáttmálanum sjálfum að kenna eigi börnum í anda þessara þátta. 

Mannréttindasáttmálar fjalla um réttindi mannsins. Í þeim eru ítrekuð þau gildi 

sem talin eru vera ofar öðru sem eru m.a. mannfrelsi, trúfrelsi, réttur til þess að hafa 

skoðanir, tjáningarfrelsi, jafnrétti og jafnræði. Mannfrelsi og mannréttindi eru talin vera 

undirstaða réttlætis og friðar og þau eigi að tryggja með virku lýðræðislegu stjórnarfari, 

ásamt því að ítrekuð sé nauðsyn þess að almennur skilningur sé um að mannréttindi 

séu grundvöllur friðar í heiminum (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d; 

Mannréttindasamningur Sameinuðu þjóðanna 1948). Það er undir okkur kennurum 

komið að sjá til þess að börn og ungmenni skilji hvað eru mannréttindi og einnig hvað 

eru mannréttindabrot. Barnasáttmáli SÞ 1989, er dæmi um mannréttindasáttmála sem 

snýr að börnum. 

Mannréttindi er oft flokkuð í kynslóðir samkvæmt áliti Karels Vasaks (1929-2015) 

Fyrsta kynslóð mannréttinda felur í sér skoðanafrelsi og borgaraleg réttindi. 

Önnur kynslóð mannréttinda eru félagsleg og efnahagsleg réttindi. 

Þriðja kynslóð mannréttinda eru svo nefnd samstöðuréttindi sem eru t. d. réttur 

til friðar og óspilltrar náttúru (Brander og fl., 2009; Mannréttindi, 2016). 

Mannréttindahugtakið eins og við þekkjum nú kveður á það að mannréttindi séu um 

meðfædd réttindi hvers einstaklings má rekja til Immanuels Kants (1724-1804) en hann 

fjallaði um mannlega reisn og að allar manneskjur hefðu manngildi (Myhre, 2001)  

1.5 Saga mannréttinda og hugmyndir manna um þau 

Líkt og ég nefndi í upphafi hafa verið hugmyndir um að maðurinn hafi sér réttindi vegna 

þess að hann sé maður verið raktar til fornaldar. Í flestum samfélögum og ýmsum 

menningarheimum koma fram hugmyndir um einhverskonar réttindi mannsins, um eðli 

manna og gerðir samfélaga allt austan við Kína og Indlandi til Grikkja löngu fyrir Krist (3. 

öld f. Kr.) Mannréttindi voru því ekki fundin upp í vestrænni hugmyndafræði eða á 
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20.öldinni (Árni Þór Árnason 1994; Brander og fl. 2009; Mannréttindaskrifstofa Íslands, 

e.d). 

Fyrstu skrifuðu upplýsingar um réttindi og skyldur manna sem vitað er um eru lög 

Hammurabis í Babylon frá 2000 f.Krist. Hlutverk þeirra var að eyða öllu ofbeldi úr ríki 

Hammurabis og upphefja hið góða. Með öðrum orðum átti að koma í veg fyrir að hinir 

sterku gætu nýtt sér hina veiku og kúgað þá. Lögin áttu að fræða landsmenn og ýta 

undir hagsæld þjóðarinnar (Brander og fl. 2009; Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Í lögum Faraós í Egyptalandi (2000. f. kr.) átti að fara eftir þeim lögum sem þar voru í 

gildi og þeir sem kæmu til Egyptalands ættu að fá að njóta þeirra. Í lögbók Kýrusar 

Persakonungs (570 f.kr.) voru tilgreind ýmis lög svo sem um öryggi, ferðafrelsi, félagsleg 

og efnahagsleg réttindi. Benda má á að hugsunin í þeirri lögbók er svipuð þeirri hugsun 

sem teljast til mannréttinda í dag (Brander og fl. 2009). 

Í grískri fornaldaheimspeki og kenningum hennar var markvisst hugsað um hvert 

hugtakið manngildi var. Forngrikkir (Sókrates, Platon, Aristóteles) álitu að visst 

manngildi væri öllum mönnum eðlislægt en menn hefðu ekki sama rétt, sá réttur færi 

eftir þjóðfélagsstöðu manna. Þegar einstaklingurinn varð borgari og þar með fullgildur 

aðili að ríkinu var manngildi hans tryggt (Myhre, 2001). Dyggðir voru það sem menn 

áttu að þjálfa til góðs fyrir samfélagið. Réttindum manna var raðað eftir aldri, félagslegri 

stöðu og líkamsburði. Þannig var réttur mannsins meiri en réttur konunnar og réttur 

eldri manna til þess að stýra borgríki langmestur (Myhre, 2001). Sókrates talaði um gildi 

réttlætisins, réttlæti og skyldum einstaklinga væri skipt á lýðræðislegan hátt eftir 

eðlisgetu manna. Aristóteles kom með svipuð rök fyrir yfirburðum karlmannsins yfir 

konunni auk þess sem hann réttlætti þrælahald. Í hans kenningum voru karlmenn 

réttmeiri en konur. Þær áttu að lúta valdi þeirra (Myhre, 2001; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). 

Sófistar voru e.k viskukennarar og róttæklingar á þessum tíma. Þeirra 

hugmyndafræði gekk út á það að engir væri æðri öðrum. Menn fæddust með sömu 

náttúru og sömu skynsemi. Mannkynið er allt jafn rétthátt sama hvaðan menn kæmu 

því allir hefðu sömu skyldur til þess að viðhalda samfélaginu eða þjóðríkinu. Körlum, 

konum, börnum og þrælum voru á þann hátt sköpuð sömu réttindi því framlag þeirra 

þjónaði áframhaldandi tilvist þjóðríkisins enda gagnrýndu þeir kúgun kvenna, 

kynþáttafordóma og þrælahald (Myhre, 2001). 

Stóuspeki (hellensismi 3.öld f. Kr.) átti rætur að rekja til sófistanna. Megináhersla 

þeirra lá í persónulegri breytni, að rækta með sér sjálfstjórn og láta helst ekkert raska ró 
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sinni. Þeir viðurkenndu að siðgæðislegt innsæi mannsins væri ekki nóg heldur yrði að 

fylgja meðvitað átak frá vilja hans (Myhre, 2001). 

Eftir tíma þeirra má finna hugmyndafræði þeirra í ýmsum trúarbrögðum heims (Árni 

Þór Árnason, 1994; Myhre, 2001). 

Réttindi mannsins eru í kennisetningum trúarbragðanna þ.e. kristinnar trúar, 

Gyðingatrúar, Búddatrúar og í kenningum Múhameðs tilkomin vegna æðri máttarvalda. 

Í kristinni trú birtust nýjar hugmyndir um mannréttindi í þremur megin atriðum  

1. Guð er kærleikur. Sá kærleikur var lifandi og honum var beint til allra 

manna,kvenna og barna án tillit til stöðu og stéttar í samfélaginu. 

2. Guð elskaði manninn. Þannig áttu menn að elska náunga sinn eins og sjálfan sig 

og gæta hvers annars. Við eigum þar að koma fram við aðra eins og við viljum að sé 

komið fram við okkur (tvöfalda kærleiksboðorðið). Fræðimenn telja að Í gegnum 

siðareglurnar hafi hugtakið réttlæti fyrir alla myndast eða réttlætishugtakið hafi 

myndast út frá skylduhugtakinu og bræðralagshugmyndinni. 

3. Nýju trúarbrögðin var einnig táknmynd vonarinnar með sátt og fyrirgefningu. 

Þannig var hið gamla að baki og ný byrjun framundan þeim sem kusu það.  

Hugmyndafræði kristindómsins um að allar manneskjur séu jafnar í augum Guðs féll 

vel að fólki sem mátti sín lítils meðala valdhafa og útskýrir hugsanlega hvers vegna 

þeirri hugmynd var yfirleitt vel tekið meðal fólks í Evrópu (Myhre, 2001; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Þó að trúarbrögðin og stefnur fornaldar væru hliðhollar manngildinu var ekki búið 

að skilgreina hugtakið jafnrétti nógu vel á þá leið að konur hefðu sama rétt og karlar og 

að börn hefðu sama rétt og fullorðnir. Mannréttindahugtakið eða manngildið eins og 

við hugsum það, gekk út frá þeirri kenningu kristinnar trúar að gæta bróður síns, þ.e við 

gætum hvers annars (Ágúst Þór Ágústsson, 1994; Atli Harðarson, 2004). 

 

Endurreisnartímabilið fjórtánda og fimmtánda öld 

Öld endurreisnartímabilsins, fjórtánda og fimmtánda öldin eins og þetta tímabil er 

oft nefnt er svo aftur á móti öld húmanista. Hugmyndafræði Þeirra má rekja til 

heimspeki forn-grikkja og til kenninga Krists að hver maður eigi sér gildi óháð stétt eða 

kynþætti. Stefna endurreisnarhúmanisma má skipta í þrjá þætti, menntun, mannúð og 

manngildi. Einstaklingurinn, var að þeirra mati var sjálfstæður og honum bæri að virða 

aðra. Endanlegt markmið þeirra var líf í trú, siðgæði, þekkingu á hver séu borgaraleg 
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skylda manna, góð framkoma, kurteisi og ást á bókmenntum og vísindum. Áhersluatriði 

húmanista á menntun hefur haft áhrif á menntastefnu okkar (Myhre, 2001). 

 

Framfarir og aukin vísindaþekking 

Miklar framfarir verða í Evrópu á þessum tíma t.d. upphaf prentlistarinnar og eins 

koma nýjar vísindahugmyndir fram. Þetta varð til þess að vald kaþólsku kirkjunnar 

dvínaði. Mótmælendur risu upp gegn kenningum hennar. Nýjar hugmyndastefnur verða 

til í kjölfar nýrra þekkingar. Maðurinn sjálfur og allt það sem hann snerti, fékk aukið 

vægi. Menn tóku að horfa öðrum augum á náttúruna og stöðu mannsins í henni 

(Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005). Trúarátök koma fram þar sem 

algeru valdi páfans er mótmælt og lýkur á siðaskiptunum 1550.  

Með vísindabyltingu og upplýsingastefnu sautjándu aldarinnar var tilvist mannsins 

hugsuð aftur upp á nýtt. Nýjar hugmyndir um önnur stjórnkerfi komu fram og ekki var 

lengur litið á að konungar eða keisarar fengju vald sitt frá Guði. Í stjórnmálum voru 

andstæður milli einveldis- og þjóðveldisstefna. Hugmyndin um að maðurinn hefði 

,,náttúrurétt‘‘ lifnar. Maðurinn hefði ákveðin réttindi af því að hann var maður þar á 

meðal var rétturinn til lífs, frelsis og til eignar (Myhre, 2001).  

Þróunin til þessa persónulegra sjálfstæðis sem hófst á sextándu öld, hélt áfram að 

þróast á sautjándu öld, nær miklum krafti á átjándu öld, sér í lagi á síðari hluta hennar 

verður að upplýsingaröld (Myhre, 2001)  

 

Mannréttindahugtakið á upplýsingaröld 

Mannréttindi í dag, eru venjulega rakin til sjálfstæðisyfirlýsingar Bandaríkjanna og 

stjórnarbyltingu Frakka við lok átjándu aldar. Í þeim yfirlýsingum er krafist 

grundvallafrelsis og réttinda fyrir borgaranna (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d). 

Hugtakið ,,mannréttindi‘‘ kemur fram á upphafi 18 aldar í skrifum Thomasar Paine 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands e.d; Brander og fl. 2009). 

Einstaklingsfrelsi og jafnrétti urðu að stjórnmálalegum réttindum í amerísku 

sjálfstæðisyfirlýsingunni (1776) og í frönsku stjórnarbyltingunni (1789) (Myhre, 2001). 

Þar komu fram nýjar hugmyndir um frelsi og jafnrétti. Þær hugmyndir voru að miklu 

leyti sóttar í kenningar Locke (1632-1704) og Montesquieu (1689-1755) um ,,hinn 

náttúrulega rétt mannsins‘‘ og kenningar Immanuel Kants (1724-1804) um ,,mannlega 

reisn‘‘ Þeir sem aðhylltust stefnu Montesquieu og Lockes álitu að siðgæðishæfni séu í 

hverri manneskju frá fæðingu, þ.e. hver manneskja væri fædd frjáls og með hliðsjón út 
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frá einstaklingnum um sjálfum hvað sé rétt eða gott en ekki út frá kröfu ríkisins, út frá 

þessum skilgreiningum ætti maðurinn ekki að skaða aðra manneskju (Árni Þór Árnason, 

1994; Myhre, 2001)  

Kant taldi að maðurinn setti sér sjálfur siðareglur sem hann vildi fylgja. Siðalögmálið 

væri aðferð mannsins til þess að greina hvaða athöfn hans væri rétt og hvað væri rangt 

út frá samvisku hans. Hin mannlega reisn gæfi manninum sérstöðu í sköpunarverkinu 

og þar með ómetanlegt gildi. Það væru samkvæmt siðalögmáli Kants eingöngu 

mannréttindi ef fólk kýs að velja hvað það gerir út frá samvisku sinni. Með lygum og 

svikum missir fólk hina mannlegu reisn að mati Kants (Rachels, 1997). Kant á við með 

þessu að maðurinn sé skynsemisvera því hann velji athafnir sínar út frá skynsemi. Þá 

hugmynd að maðurinn sé skynsemisvera með mannlega reisn er að finna í flestum 

mannréttinda samningum í heimi. Með þeirri hugsun eru m.a. færð rök fyrir frelsi, 

virðingu og jöfnuði manna (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

 

Mannréttindahugtakið á nítjándu öld 

Í upphafi nítjándu aldar fara baráttumenn um mannréttindi að hverfa frá þeim 

hugmyndum að maðurinn eigi náttúrlegan eða siðferðislegan rétt. Mannréttindi voru 

fyrst og fremst samkomulag milli einstaklinga og ríkisvalds um nauðsynlegt lögmál og 

reglur til þess að viðhalda mannlegu samfélagi (pósitívismi). Eingöngu væri hægt að 

viðurkenna þau mannréttindi sem sett væru í löggjöf hvers ríkis (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands e.d; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Á 19.öld var einnig farið að afnema 

þrælahald og þrælaverslun sem þá viðgekkst og samdir voru alþjóðlegir samningar 

varðandi þær aðgerðir (Brander og fl. 2009). 

Hugtakið mannréttindi fær ekki almenna viðurkenningu fyrr en um miðja nítjándu 

öld við stofnun Rauða krossins árið 1863 og undirritun fyrsta Genfarsamningsins. (Árni 

Þór Árnason, 1994). Markmið þeirra var að draga úr skelfingum styrjaldar, stuðla að 

friði, bæta kjör sjúkra og særðra hermanna sem voru í herþjónustu (Árni Þór Árnason, 

1994). Rauði Krossinn hafði árið 1864 frumkvæði að fyrstu almennu ráðstefnunni um 

lög um mannúð og undirritun Genfarsamningsins (Árni Þór Árnason, 1994). 
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Mannréttindi og tuttugasta öldin – Aðkoma Sameinuðu þjóðanna 

Tvær heimstyrjaldir á tuttugustu öld 1914-1918 og 1939-1945, urðu til þess að 

umræðan um mannréttindi tók aftur við sér. Fallið var frá þeirri hugmynd að 

mannréttindi sem löggjafavaldið setti, væru þau einu réttu og horft var aftur á 

náttúruréttinn. Það var ekki síst vegna hegðunar nasista og fasista í seinna stríði . Ekki 

væri hægt að treysta ríkisvaldinu til þess að tryggja réttindi og vernda alla þegna sína 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d).  

Sameinuðu þjóðirnar tóku að sér að efla mannréttindi enn frekar og byggðu upp 

kerfi mannréttinda í formi stofnana, ráða og alþjóðalegra mannréttindasamninga 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d).  

Niðurstaða Sameinuðu þjóðanna á skilgreiningu mannréttinda var sú að göfgi 

mannsins var viðurkennd, hver maður væri jafn til virðingar og réttinda sem væri ekki 

hægt að afnema. Allar manneskjur eiga sama rétt til lífs, frelsis og mannhelgi. Þessar 

hugmyndir eru í formála mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna 1948. Þar er 

horft til hins náttúrulega réttar mannsins enda séu þessi mannréttindi sameiginleg 

öllum mönnum, konum og börnum sama hvaðan þau koma (Mannréttindayfirlýsing 

Sameinuðu þjóðanna 1948). Þar eru einkum þrjár aðalástæður nefndar um sérstakan 

rétt til handa börnum: 

1. Börn hafa manngildi á sama hátt og aðrir einstaklingar. 

2. Börn eru algerlega varnarlaus. 

3. Börn eiga allt sitt undir okkur komið  til þess að geta dafnað og þroskast (Ólafur 

Páll Jónsson, 2011). 

Umræður um almenn mannréttindi, jafnrétti kynjanna og réttindi handa börnum 

má rekja til 18. aldar. Umræðan hélt áfram á nítjándu öld og á tuttugustu öld (Myhre, 

2001).  

Hugsjónafólk í Evrópu áttaði sig á því að bæta þurfti félagslegar aðstæður fátækra 

barna, afnema vinnuþrælkun á börnum og illa meðferð á umkomulausum börnum. Með 

hugmyndafræðinni ,,barnið í öndvegi‘‘ (vom Kinde aus, The child-centered school) átti 

barnið að fá að njóta sín, vera frjálst og fá tækifæri til þess að rækta það sem í því bjó 

(Myhre, 2001). 

Sérstaða barna um að þau ættu að hljóta vernd gegn ofbeldi hlaut alþjóðlega 

viðurkenningu með Genfaryfirlýsingu Þjóðabandalagsins frá árinu 1924. Í þeirri 

yfirlýsingu var fjallað um nokkrar grundvallarreglur sem samtökin töldu að lytu að 

umönnun og vernd barna. Sú hugmynd að börn ættu að hafa sérstakan rétt spratt hins 
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vegar út frá hugmyndinni um réttindi og skyldur (Genfarsamningurinn,1924; Ólafur Páll 

Jónsson , 2011).  

Genfaryfirlýsingin var ekki lagalegs eðlis heldur ábending um að börn ættu að njóta 

sérstakrar umönnunar og verndar og að þau ættu skilið það besta sem mannkynið geti 

boðið börnum (Genfarsamningurinn, 1924). 

Í fyrsta sinn í sögunni varð til skriflegt skjal um viðurkenningu á alþjóðlegum 

skuldbindingum til verndar öllum börnum án tillits til kynþáttar, þjóðernis eða 

trúarbragða (þingskjal nr.140/1187).  

Genfaryfirlýsingin (1924) um réttindi barna innihélt fjögur atriði sem vörðuðu réttindi 

þeirra: 

Barnið er fullgild manneskja. 

Barn á rétt á því að komið sé fram við það af sömu virðingu og fullorðna. 

Það má ekki beita barn ofbeldi, misnota barn eða svipta það á annan hátt friðhelgi. 

Barn á rétt á því að alast upp við frið, en á stríðstímum á barnið alltaf að hafa 

forgang (Englundh, 2009). 

 

Samantekt. 

Mannréttindahugtakið hefur því þróast í þá átt að skilgreint hefur verið hvað séu 

sameiginleg megingildi mannsins hvaðan sem hann kemur, hverjar þarfir hans eru, t.d. 

fyrir fatnað, húsnæði, menntun, hæfni, kærleika, réttsýni, virðingu og vald. 

Mannréttindi eru þannig flokkuð í borgaraleg, efnahagsleg, félagsleg og menningarleg 

réttindi (Brander og fl., 2009).  

Það má segja að menn hafi í upphafi leitað að uppruna mannréttinda á 

mismunandi forsendum. Sumir héldu því fram að mannréttindi væru af guðlegum toga 

og helgi manneskjunnar út frá honum. Aðrir aðilar slepptu þeim þætti úr og töldu að 

leita ætti mannréttinda í eðli mannsins. Náttúrulagakenningin gekk út á að til væru 

ákveðin mannréttindi sem væru sameiginleg öllum mönnum óháð stað og stund. 

Maðurinn væri skynsemisvera  gædd tilfinningum og hefði sameiginlegar þarfir óháð því 

hvar hann byggi (Ágúst Þór Árnason, 1994; Myhre, 2001; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007; Brander og fl.,2009). 

Stjórnarbyltingin í Frakklandi (1789) og frelsisbaráttan í Bandaríkjunum (1776) 

höfðu mikil áhrif á mannréttindi og mannréttindaumræður í Evrópu. Smátt og smátt 

tóku áhrif trúarbragða í umræðunni um mannréttindi að minnka.  
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Aukin umræða átti sér stað um réttindi til handa börnum og jafnrétti kynjanna auk 

almennrar umræðu um uppeldi og menntun barna. Umhverfi og samfélag hafa þannig 

áhrif á siðgæðisvitund fólks og réttindabaráttu þess (Myhre, 2001; Sigrún 

Aðalbjarnadóttir, 2007).  
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2 Sameinuðu þjóðirnar 

Sameinuðu þjóðirnar eru alþjóðasamtök sem voru stofnuð árið 1945 í lok seinni 

heimstyrjaldarinnar. Í dag eru 193 aðildarríki í Sameinuðu þjóðunum en voru 

upphaflega 51 (un.is, e.d.). Þau ríki sem eru almennt viðurkennd sjálfstæð ríki eru 

meðlimir Sameinuðu þjóðanna að undanskildu Vatíkaninu sem á þar sinn 

áheyrnafulltrúa. Innan Sameinuðu þjóðanna eru m.a. allsherjarþingið, öryggisráðið, 

efnahags- og félagsmálaráðið, gæsluverndarráðið, aðalskrifstofa auk 

alþjóðadómstólsins. Upphaflega voru samtökin stofnuð til þess að koma á friði til 

frambúðar í heiminum (un.is, e.d.). 

Á sviði Sameinuðu þjóðanna eru starfræktar margs konar stofnanir svo sem WHO 

alþjóða heilbrigðismálastofnunin, UNRIC flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna, 

UNESCO mennta, vísinda og menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, UNICEF, 

barnahjálp Sameinuðu þjóðanna sem var stofnuð árið 1946 til þess að aðstoða allslaus 

og umkomulaus börn eftir síðari heimstyrjöld. Stofnunin átti að starfa tímabundið að 

því verkefni en varð seinna ein af stofnunum Sameinuðu þjóðanna (Barnahjálp 

Sameinuðu þjóðanna, 2016; un.is, e.d.).  

Íslendingar gengu í Sameinuðu þjóðirnar árið 1946 (Sameinuðu þjóðirnar, 2017, 

UNRIC, e.d). 

í kjölfar nýs ársþúsundar árið 2000 settu Sameinuðu þjóðirnar svo nefnd 

þúsaldarmarkmið. Markmiðunum var komið á til þess að bæta heiminn með því að 

stuðla að mannsæmandi og sjálfbærri framtíð fyrir alla íbúa jarðarinnar. Markmiðin 

gengu ekki eftir og árið 2015 voru þau endurskoðuð og skilgreind á ný. 

Þúsaldamarkmiðin heita nú Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og eru sautján talsins. 

Í þeim eru hugmyndir að bættu samfélagi þar sem öll börn heims gætu notið 

barnæskunnar og ekkert barn yrði skilið eftir (Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi, 

2016).  
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Mannréttindasamningur Sameinuðu þjóðanna 1948 

Sameinuðu þjóðirnar sömdu yfirlýsingu um mannréttindi árið 1948 eða Magna Carta 

alls mannkynseins eins og Eleanor Roosevelt ein af aðalhvatamönnum samningsins 

kallaði hann. Mannréttindasamningurinn átti að tryggja öllum einstaklingum jöfn 

réttindi sama hver hann var og hvaðan í heiminum hann kæmi. Með 

mannréttindasamningnum skuldbundu ríki Sameinuðu þjóðanna sig til þess að virða 

mannréttindi, mannhelgi, jafnrétti karla og kvenna. Talið var nauðsynlegt að aðildarríkin 

legðu sama skilning í einstaklingsfrelsi og mannréttindi (Mannréttinda samningur 

Sameinuðu þjóðanna 1948).  

Í Mannréttindasamningi Sameinuðu þjóðanna 1948 er getið um börn í 25 gr. 2.m.g. 

Þar stendur að: ,,mæðrum og börnum beri sérstök vernd og aðstoð og að öll börn, 

skilgetin sem óskilgetin, eigi að njóta sömu félagsverndar´´(Þingskjal nr.140/1187; 

Mannréttindasamningur Sameinuðu þjóðanna 1948). 

 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins árið 1959  

Sameinuðu þjóðirnar endurmátu þann samning sem til var fyrir um börn þ.e. 

Genfarsamkomulaginu um réttindi barna, frá árinu 1924, og samþykktu 20. nóvember 

1959 (United Nations A/res/14/1386) nýja yfirlýsingu um réttindi barnsins. Í honum 

voru notuð ákvæði frá Genfaryfirlýsingunni 1924 um vernd og umönnun barna. Síðan 

þá hefur 20.nóvember verið nefndur alþjóðlegur dagur barna(Barnaheill .is, e.d.). 

Nú var gengið lengra í réttindum barna. Í Genfarsamningum frá 1924 kom fram að 

barnið væri fullgildur einstaklingur sem ætti skilið virðingu á við hinn fullorðna. Í 

samning Sameinuðu þjóðanna 1959 var bætt við að börnum skyldi ekki vera mismunað 

út frá trú, kynferði, eða bakgrunni. Börn áttu ekki eingöngu rétt á nafni, heldur líka 

þjóðerni, börn áttu að fá að alast upp hjá foreldrum sínum og að auki áttu börn að njóta 

ókeypis grunnmenntunar (Barnaheill, e.d.; United Natioans A/res/14/1386). 

Vandinn var sá að hvorki Genfarsamningurinn 1924 um réttindi barna né samningur 

Sameinuðu þjóðanna 1959 um réttindi barna voru bindandi, heldur ábending til ríkja og 

landa Sameinuðu þjóðanna um hvernig standa ætti vörð um rétt barna. Því kom sú 

hugmynd fram að setja ákvæði um réttindi barna inn í nýjan samning, s.k. 

milliríkjasamning, sem aðildarríki Sameinuðu þjóðanna yrðu skuldbundin til að fara eftir 

og auka á þann hátt alþjóðlegan rétt barna (Þingskjal nr. 140/1187). 
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2.1 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins árið 1989  

Pólska ríkið lagði til við Sameinuðu þjóðirnar að endanlega ætti að tryggja öllum 

börnum réttindi og lagði fram drög að Barnasáttmálanum árið 1979. Skipaður var 

starfshópur innan Sameinuðu þjóðanna með fulltrúum 45 ríkja, sem áttu að vinna 

saman að samningnum. Auk þeirra komu að honum samtökin Save the children, 

UNICEF og UNESCO (Rachel Hodgkin og P. Newell, 2007). 

Aðildarríki Sameinuðu þjóðanna voru þó ekki öll sammála um að nýjan samning 

þyrfti og töldu mörg ríki að tíminn væri ekki réttur þar sem kalda stríðið var þá í 

hámarki auk þess að þegar væri fyrir hendi samningur um réttindi barna og vísuðu þar 

með í samninginn frá 1959. Engu að síður var ákveðið að útbúa nýjan samning um 

réttindi barna og ætti hann að vera bundin í lögum landa aðildarríkjanna (þingskjal 

nr.140/1187; Rachel Hodgkin og P. Newell, 2007).  

Árið 1979 var nefnt ár barnsins hjá Sameinuðu þjóðunum og þá var hafist handa við 

að undirbúa sérstakan þjóðréttarsamning um réttindi barna sem oftast er nefndur 

Barnasáttmálinn. Það var þó nokkur ágreiningur strax frá upphafi um hvað fælist í 

réttindum barna. Ósætti var á milli Austur- Evrópu annars vegar og Vestur-Evrópu hins 

vegar og má kenna kalda stríðinu um það en kalda stríðið var í hámarki (þingskjal 

nr.140/1187). Austur-Evrópa vildi leggja áherslu á efnahags-félagsleg og menningarleg 

réttindi barna en Vestur-Evrópa lagði áherslu á borgaraleg og stjórnmálaleg réttindi 

barna (Þingskjal nr.140/1187). Óvissa var um hvernig ætti að skilgreina hugtakið ,,barn´‘ 

hvenær barnæskan byrjaði og hvenær henni lyki auk þess var ágreiningur um hvort 

réttur barns til lífs næði til ófæddra barna (þingskjal nr.140/1187). Einnig urðu miklar 

deilur um aldurstakmörk barna í hernaði og stríði og vildu mörg ríki hækka aldurinn úr 

15 árum í 18 ár. Að lokum náðu Sameinuðu þjóðirnar að sameina allar tillögur og leysa 

ágreiningsmálin. Tíu árum síðar eða 20. nóvember 1989 var samningurinn, formlega 

lagður fyrir allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna, tilbúinn til undirritunar. 

Flest öll aðildarríki Sameinuðu þjóðanna eða 192 lönd hafa skrifað undir 

Barnasáttmálann og er hann þar með útbreiddasti mannréttindasáttmáli heims. 

Barnasáttmálinn er eini alþjóðlegi samningurinn sem á við börn sérstaklega og felur 

hann því í sér alþjóðlega viðurkenningu á því að börn séu sérstakur hópur sem hafi 

sjálfstæð réttindi óháð forsjáraðilum og að það skuli vernda þau fyrir ofbeldi og 

óæskilegum áhrifum. Samningurinn felur í sér borgaraleg, félagsleg, menningarleg og 

efnahagsleg réttindi fyrir börn (formáli Barnasáttmáli SÞ, 1989; þingskjal nr.140/1187). 

Hið opinbera þarf að fara eftir þremur atriðum þegar kemur til framkvæmda 

Barnasáttmálans. Þau eru: 
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Hagsmunir barnsins skulu hafa forgang og vera í fyrirrúmi. Í þeirri vinnu sem unnin 

er með börnum hvort sem er af opinberum aðilum, einkaaðilum, dómstólum eða 

stjórnvöldum eiga hagsmunir barnsins alltaf að vera hafðir að leiðarljósi. 

Starfið skal vera unnið án mismununar. Réttindi barnsins skulu vera tryggð án tillits 

til litarháttar, tungumáls, trúar, stjórnmálaskoðana, þjóðernis, efnahagslegrar 

stöðu, fötlunar eða nokkurra sérkenna hvers sem eðlis þau kunna að vera.  

Öll börn hafa rétt á eigin skoðunum og hafa rétt til þess að tjá þær skoðanir, sér í 

lagi varðandi þau málefni sem snerta þau.  

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d). 

Barnasáttmáli SÞ 1989 fjallar um börn og þann rétt sem þau hafa. En hann leggur einnig 

skyldur um framkvæmd Barnasáttmálans á herðar ríkja. Ein af skyldum hins opinbera er 

að hlusta á börn og virða skoðanir þeirra í málefnum sem snerta þau. Geta það verið 

málefni eins og leikskóli, grunnskóli, nánasta umhverfi og umferðargötur svo eitthvað 

sé nefnt. M.a hafa verið stofnaðar barnaréttarnefndir samkvæmt fertugustu og fjórðu  

grein. hans og hafa þær það hlutverk að fylgjast með aðildarríkjum sem skrifað hafa 

undir Barnasáttmálann auk ýmissa annarra stofnana sem vinna að réttindum barna og 

sinna eiga málefnum barna. Á Íslandi hefur Barnasáttmálinn m.a. haft þau áhrif að 

fræðsluskylda gildir nú um fyrstu tvö árin í framhalds- eða menntaskóla. Var það gert til 

þess að tryggja samfellu í námi frá leikskóla til framhaldskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:10). 

2.2 Innihald Barnasáttmálans 

Barnasáttmáli SÞ 1989 felur í sér fimmtíu og fjórar greinar sem hafa verið flokkaðar í 

þrennt. Vernd barna (e. protection), þátttöku barna (e. participation) auk ráðstafana til 

þess að tryggja rétt barna (e. provision) (Flowers, 2007). Með ráðstöfunum er átt við 

leiðir eða aðferðir til þess að fylgja eftir réttindum barna. Í Barnasáttmálanum er því 

gert ráð fyrir að öryggi barna sé tryggt og að börn njóti leiðsagnar og verndar 

fullorðinna gegn skaðlegum áhrifum (Jóhanna Einarsdóttir, 2008b). 

Efnisreglur í Barnasáttmálanum er að finna í fyrstu til fertugustu og fyrstu gr. sem 

fjalla um þau réttindi sem barnið hefur. Í greinum fjörtíu og tvö og fjörtíu og fimm er 

fjallað nánar um hvernig aðildarríkin sinni upplýsingaskyldum sínum um framkvæmd 

Barnasáttmálans gagnvart almenningi. Auk þess er sérstök nefnd sem á að hafa eftirlit 

með því að farið sé eftir réttindum barna svo kölluð barnaréttarnefnd. Greinar fjörtíu 

og sex og fimmtíu og fjögur fjalla síðan um formleg atriði sem snúa að samningnum 

sjálfum hvernig eigi að uppfylla skyldur ríkja, hvernig uppsögn á Barnasáttmálanum 
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skuli háttað og hvernig hægt sé að breyta honum eða aðlaga að hverju landi 

(Umboðsmaður barna, e.d; Þingskjal nr.140/1187). 

 

Grunnstoðir Barnasáttmálans og almennar grundvallarreglur 

Grunnstoðir Barnasáttmála SÞ 1989 eru fjórar. Ætlast er til þess að þær séu hafðar að 

leiðarljósi með öðrum greinum hans. 

 

Önnur grein kveður á um bann við allri mismunun á börnum.  

Öll börn njóta réttinda Barnasasáttmálans án tillits til kynþáttar, kyns, fötlunar, 

trúarbragða, ætternis og félagslegrar stöðu og það á að tryggja að börnum sé ekki 

refsað fyrir gerðir eða stöðu foreldra sinna. 

 

Þriðja grein fjallar um hvað barninu er fyrir bestu. 

Allar opinberar og stjórnmálalegar ákvarðanir sem hið opinbera tekur byggjast á því 

hvað börnum er fyrir bestu. Börn eiga að fá þá vernd, umönnun og velferð sem þau 

þurfa. Stjórnvöld eiga einnig að sjá til þess að til séu stofnanir sem geta annast uppeldi 

og menntun barna og tryggja það að þær stofnanir fari eftir settum reglum um öryggi, 

heilsuvernd  

 

Sjötta grein fjallar um rétt barnsins til lífs og þroska. 

Öll börn eiga rétt til lífs og er það skylda stjórnvalda að sjá til þess að börn dafni og vaxi. 

Með því er átt við að börn hafi húsaskjól, föt við hæfi, fái nóg að borða og eigi rétt á 

læknis og félagslegri þjónustu.  

 

Tólfta grein fjallar um áhrif barnsins á eigin málefni daglegs lífs. 

Börn eiga rétt á því að láta í ljós skoðanir sínar í málefnum sem þau varðar. Taka á tillit 

til skoðana þeirra í samræmi við aldur og þroska. Við málsmeðferð hjá dómsvaldi eða 

opinberum aðilum ber að taka tillit til skoðana barnanna. Barnið er barn þar til það nær 

18 ára aldri (Umboðsmaður barna, e.d ; Þingskjal nr.140/118). 

 

Barnasáttmálinn leggur því með grunnstoðum sínum áherslu á rétt barna til þess að 

hafa áhrif á líf sitt og rétt barna til þess að á þau sé hlustað. 
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Borgaraleg réttindi í Barnasáttmálanum eru í eftirfarandi greinum 

 

7. gr. Nafn og þjóðerni barna. 

8. gr. Réttur barna til að varðveita einkenni. 

13.gr. Réttur barna til tjáningarfrelsis. 

14. gr. Réttur barna til frjálsar hugsunar, sannfæringar og trúar.  

15. gr. Réttur barna til þátttöku í félagslífi og réttur barna til að hittast með friðsömum 

hætti. 

16. gr. Vernd einkalífs barna. 

17. gr. Aðgangur barna að upplýsingum. 

37. gr. (a) Bann við pyndingum á börnum eða ómannúðlegri meðferð eða refsingu 

 

Fjölskyldumálefni tengd börnum í Barnasáttmálanum eru í eftirfarandi greinum 

 

5. gr. Leiðsögn og handleiðsla barnsins  

16. gr. (1-2) Uppeldi og þroski barna. 

9. gr. Aðskilnaður barna frá foreldrum. 

10.  gr. Endurfundir fjölskyldunnar. 

11. gr. Ólöglegur útflutningur barna og hald erlendis. 

27. gr. (a) Lífsafkoma barna. 

20.  gr. Börn sem njóta ekki fjölskyldu sinnar. 

21. gr. Ættleiðing barna. 

25. gr. Regluleg endurskoðun á vistun barna. 

19. gr. Misnotkun og vanræksla á börnum. 

29. gr. Líkamlegur og sálrænn bati og samfélagsleg aðlögun barna. 
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Undir heilsugæslu og velferð falla þessar greinar Barnasáttmálans 

6. gr. Réttur barnsins til lífs og afkomu og þroska. 

16. gr. (3)Uppeldi og þroski barnsins. 

23. gr. Fötluð börn. 

24. gr. Um heilsugæslu. 

27. gr.(1-3) Um lífsafkomu barna 

26. gr. Félagslega aðstoð barna. 

 

Flokkurinn menntun, tómstundir og menningarmál nær til eftirfarandi í 

Barnasáttmálanum 

28. gr. Um menntun barna 

29. gr. Um inntak menntunar 

31. gr. Um frítíma, tómstundir og þátttöku í menningarlífi  

 

Undir sérstakar verndarráðstafanir eru greinar skiptar Barnasáttmálans  í A, B, C og D 

hópa. 

 

A hópur er um. 

 

22. gr. Börn á flótta 

38. gr. Börn í vopnuðum átökum. 

39. gr. Líkamlegur og sálrænn bati og aðlögun í samfélagi. 

 

B hópur fjallar um börn sem komast í kast við lögin. 

 

40. gr. Stjórn í málum sem varða brot ungmenna. 

37. (a) Börn sem eru svipt frelsi sínu og refsing barna. 

39. gr. Líkamlegur og sálrænn bati og aðlögun í samfélagi  
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C hópur fjallar um misnotkun barna. 

 

32. gr. Efnahagsleg misnotkun barna. 

33. gr. Misnotkun ávana og fíkniefna. 

34. gr. Kynferðisleg misnotkun 

35. gr. Brottnám barna og sala og verslun með börn. 

36. gr. Önnur misnotkun barna . 

 

D hópur. Börn sem teljast til þjóðfélags minnihluta eða frumbyggum. 

 

30. gr. Viðurkennd eru réttindi barna sem tilheyra minnihlutahóp innan lögsögu ríkisins 

eða frumbyggjum til þess að njóta eigin menningar, nota eigið tungumál í samfélaginu 

með öðrum hópum. 30. gr. staðfestir fjölbreytileika heimsins og mannlífsins 

(Umboðsmaður barna, e.d.; þingskjal nr.140/1187). 

 

Barnasáttmáli SÞ 1989, er því einn viðamesti samningur um réttindi barna að leiðarljósi. 

Í fyrsta sinn voru réttindi barna sett í alþjóðalög. Með fullgildingu samningsins 

skuldbundu aðildarríki Sameinuðu þjóðanna sig til að fara eftir ákvæðum 

Barnasáttmálans 1989 í lögsögu sinni. Réttindi barna eru þar með vernduð af mjög 

miklu alþjóðlegu kerfi svæðisbundinna mannréttinda, mannúðar og flóttamannalaga 

(Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

 

Hlutverki Barnasáttmála SÞ 1989 má lýsa á eftirfarandi hátt: 

Barnasáttmálinn er alþjóðlegur samningur, sem viðurkennir mannréttindi 

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 og skilning og 

hamingju og sé upplýst um og taki þátt í að móta málefni sem það varðar  

(Þórhildur Líndal, 2007:6; Gunnar E. Finnbogason, 2008:106).  

Seinni tíma viðbót við Barnasáttmála SÞ 1989 kom árið 2005 Í honum er ítrekað að 

allar greinar hans gildi einnig fyrir ung börn það er frá fæðingu til 8 ára (United Nations, 

2005, CRC/ C/GC/7). 
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2.3 Ýmis opinber verkefni tengd Barnasáttmálanum 

Hér á eftir mun ég gera grein fyrir þeim opinberu breytingum sem lögfesting 

Barnasáttmálans hafði á Íslandi. Íslendingar skrifuðu undir Barnasáttmálann 26. janúar 

1990 og fullgiltu samninginn 28. október 1992. Þau lög sem hafa verið endurskoðuð og 

breytt með tilkomu sáttmálans eru: barnalög, barnaverndarlög, lög um leikskóla, lög 

um grunnskóla og lög um framhaldskóla, lög um æskulýðsslög, útvarpslög (útvarps-

sjónvarpsefni og auglýsingar). Lög um eftirlit varðandi aðgang barna að kvikmynda-

húsum, tölvuleikjum, lög um eftirlit vegna viðskipta og markaðssetningar (auglýsingar 

með börn í huga), almenn hegningarlög, lög um meðferð sakamála og lög um sjúklinga 

(þingskjal nr. 140/1187). Nemendaverndarráðum var komið á í grunnskóla og foreldra-

ráði í leikskóla, ungmennaráð hafa verið stofnuð þar sem ungmenni á Íslandi fá tækifæri 

til þess að hafa áhrif á samfélagið. Auk þess hefur ýmsum öðrum verkefnum verið 

komið á laggirnar vegna Barnasáttmála SÞ 1989. 

 

Barnaréttarnefndin í Genf 

Barnaréttarnefndin var stofnuð af Sameinuðu þjóðunum. Hlutverk hennar er að kanna 

hvernig og hvort aðildarríkin fari eftir Barnasáttmálanum skv. fertugustu og fjórðu gr. 

hans. Barnaréttarnefndin bjóða ríkjum einnig ráðgjöf hvernig bæta megi við ákveðna 

þætti Barnasáttmálans ef þarf (Umboðsmaður barna, e.d.). 

Í 44 gr. í Barnasáttmála SÞ 1989 hafa barnaréttarnefndir heimildir til þess að kalla á 

þjónustu frjálsra og óháðra hjálpastofnana við það eftirlit. Samtökin Save the Children 

hafa verið barnaréttarnefndum innan handar í þeim málum. Reglulega eru gerðar 

kannanir á hag barna í þeim aðildarríkjum sem skrifað hafa undir Barnasáttmálann og 

telja samtökin að þurfi að bæta úr einherjum atriðum Barnasáttmálans fái ríkin 

leiðbeiningar um áætlun til þess. Íslenska ríkið hefur þrisvar sinnum skilað inn skýrslum 

um stöðu mála á Íslandi varðandi framkvæmd Barnasáttmálans á Íslandi. 

Barnaréttarnefndin hefur auk þess gert nokkrar athugasemdir varðandi framkvæmdir 

einstakra hluta samningsins hjá íslenska ríkinu og komið með athugasemdir og 

hugmyndir að lausnum vegna þess. 
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Umboðsmaður barna. Barnvæn nálgun 

Umboðsmaður barna er embætti sem var stofnað með lögum nr. 83/1994 og er ætlað 

það hlutverk að vinna að bættum hag barna og sjá til þess að hagsmunir og réttindi 

barna bæði gagnvart opinberum aðilum svo sem stjórnvöldum og einkaaðilum séu virt. 

Lögin tóku gildi þann 1. janúar 1995. Umboðsmanni barna er ætlað að hafa frumkvæði 

að stefnumarkandi umræðum um málefni barna. Þetta embætti var gagngert stofnað 

vegna Barnasáttmála SÞ 1989 um skyldur ríkisins í garð réttinda barna (Umboðsmaður 

barna, e.d.). Börn geta sent inn spurningar um réttindi sín til umboðsmanns barna. Þær 

geta fjallað um heimanám, rétt kennara til þess að taka af þeim farsíma og rétt barna til 

útiveru (Umboðsmaður barna, e.d). Á síðu umboðsmanns barna eru einnig finna 

ítarlegar upplýsingar um málefni svo sem lög og fræðsluefni sem varða börn og 

ungmenni. 

  

Barnvæn sveitarfélög  

Verkefnið Barnvæn sveitarfélög er byggt á alþjóðlegu verkefni frá árinu 1996 UNICEF, 

og nefnist CHILD FRIENDLEY CITIES (CFC) og hefur verið innleitt í hundruðum 

sveitarfélaga um allan heim. Verkefnið var kynnt 17. október 2016 af UNICEF á Íslandi 

og umboðsmanni barna. Markmið verkefnisins er að fá sveitarfélög til þess virða og 

uppfylla réttindi barna í starfsemi sinni (Barnvæn sveitarfélög.is, 2016). Íslenska líkanið 

um Barnvæn sveitarfélög byggir á efni UNICEF frá Svíþjóð, Noregi og Finnlandi.  

Sveitarfélög geta sótt um að vera útnefnd barnvæn sveitarfélög en það þýðir að þá 

fara sveitarfélögin eftir öllum atriðum Barnasáttmálans í starfi sínu. Ferlið tekur um tvö 

ár hjá sveitarfélögum sem vilja fara þessa leið (Barnvæn sveitarfélög, 2016). 

Sveitarfélög þurfa að uppfylla ákveðin atriði til þess að hljóta þessa viðurkenningu  

(Skýrsla starfshóps í tilefni lögfestingar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins, 2015; Barnvæn sveitarfélög.is, 2016). 

Lagt hefur verið til að Reykjavíkurborg sem höfuðborg landsins og þar með 

fyrirmynd fyrir önnur sveitarfélög á Ísland verði eitt af barnvænum sveitarfélögum. 

Meðal þeirra sveitarfélaga á Íslandi sem þegar eru orðin barnvæn má nefna Akureyri, 

Akranes, Hólmavík og Garðabæ. Með því gæfi Reykjavík öðrum sveitarfélögum gott 

fordæmi í krafti stærðar sinnar. Að auki væri mikill ávinningur af slíku verkefni þar sem 

hægt væri að safna upplýsingum um hag barna í Reykjavík, stuðla að markvissri fræðslu 

um Barnasáttmálann meðal fagfólks í Reykjavík s. s. kennara (Skýrsla starfshóps í tilefni 
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lögfestingar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 2015). Eftirfarandi 

fimm grunnþættir sem sveitarfélög verða að uppfylla í verkefninu eru  

1. Þekking á réttindum barna (Barnasáttmálinn í heild sinni). 

2.Það sem barni er fyrir bestu (3. gr. Barnasáttmálans). 

3. Jafnræði fyrir öll börn (2. gr. Barnasáttmálans). 

4. Þátttaka barna (12. gr. Barnasáttmálans). 

5. Barnvæn nálgun. 

(Skýrsla starfshóps í tilefni lögfestingar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins, 2015, Barnvæn sveitarfélög.is. 2016). 

 

Talsmenn barna á Alþingi 

Verkefnið talsmenn barna á Alþingi er komið frá UNICEF árið 2014. Verkefnið snýst um 

að fá alþingismenn á Íslandi til þess að setja upp ,,sérstök barnagleraugu‘‘ þegar málefni 

og frumvörp sem varðar börn eru til umræðu á Alþingi. Verkefnið fjallar um hvernig 

nota á Barnasáttmálann sem verkfæri við ákvarðanatöku og stefnumótun. Á þann hátt 

eiga alþingismenn að muna að horfa á málefnin út frá sjónarhorni barna  

Það hefur alltaf forgang hvað barni er fyrir bestu þegar stjórnvöld taka ákvarðanir 

sem varða börn eins og segir í þriðju gr. Barnasáttmálans en hún er einnig ein af 

grunnstoðum hans (UNICEF á Íslandi, 2017). 

Með þessari skuldbindingu alþingismanna í huga er rétt að nefna að næsti kafli fjallar 

um stöðu flóttabarna á Íslandi.  Barnasáttmálinn gildir fyrir öll börn og með sérsökum 

verndunarákvæðum Barnasáttmálans gildir hann fyrir þau börn sem eru í lögsögu 

Íslands, leita hingað í von um aðstoð og landvist án aðkomu Sameinuðu þjóðanna. 

 

2.4 Flóttafólk og börn í vopnuðum átökum 

Flóttamaður er sá sem flýr eigið land vegna stríðs eða annarra ofsókna og hans eigin 

stjórnvöld veita honum ekki vernd. Hælisleitendur eru þeir sem sækja um hæli utan síns 

heimalands og eru á þann hátt að biðja um stöðu flóttamanns. Hér er um að ræða fólk í 

neyð sem flýr án aðstoðar Sameinuðu þjóðanna. Stór hluti af þessum flóttamönnum 

eru börn og flýja á eigin vegum. 

Ef stjórnvöld í því landi sem hælisleitandinn leitar til samþykkja umsókn hans fær hann 

stöðu flóttamanns (Mannréttindaskrifstofa Íslands e.d.; Amnesty International á 

Íslandi). 
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Kvótaflóttamenn eru svo þeir flóttamenn sem flóttamannahjálp SÞ biður ríki heims 

um að taka við vegna stríðsástands í landi þeirra. Kvótaflóttafólk sem fær hæli hér á 

Íslandi og fær strax fjárhags húsnæðis - og heilbrigðisaðstoð, aðgang að skólakerfinu, 

túlkaþjónustu, aðstoð hjá sálfræðingi og aðstoð við atvinnuleit. Kvótaflóttamenn verða  

einnig að fara á íslenskunámskeið (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

UNCHR flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna var stofnað árið 1950 gagngert til 

þess að aðstoða flóttamenn úr seinna stríði (Flóttamannastofnun UNCHR. is, e.d). 

Vinna þeirra miðar að því að allir flóttamenn njóti réttar síns til þess að leita hælis og 

skjóls eftir að hafa flúið undan stríði, ofsóknum eða öðrum hörmungum. 

Flóttamannastofnunin reynir að aðstoða flóttamenn til þess að leita hælis og finna 

öruggt skjól í öðru landi með möguleikann á því að snúa seinna heim eða flytja annað 

(Flóttamannastofnun UNCHR. is, e.d). 

Í dag er staðan sú að aldrei hafa fleiri þurft að flýja heimili sín á heimsvísu eða um 

65.3 milljónir manna. Þar af teljast 21.3 milljónir vera flóttamenn og er álitið að 

helmingur þeirra séu undir 18 ára aldri (Flóttamannastofnun UNCHR. is, e.d) 

Til Evrópu hafa flúið yfir milljón manns bara á árinu 2015 en svo margir flóttamenn 

hafa ekki komið Evrópu síðan síðari heimsstyrjöld lauk (Innanríkisráðuneytið, 2016). 

Evrópuráðsþingið ályktaði árið 2016 að hvetja  öll aðildarríki Evrópu til þess að taka 

á flóttamannavandanum. Það ítrekaði að veita ætti fylgdarlausum ungmennum aðstoð 

og hjálp og ekki vísa þeim burt í nafni mannréttinda, mannúðar eða flóttamannalaga 

(þingskjal nr.420/308). 

Íslendingar hafa tekið á móti 550 kvótaflóttamönnum frá þrettán löndum en þeir 

fyrstu komu hingað árið 1956 og voru frá Ungverjalandi. 

Á árinu 2017 hafa um 130 umsóknir um alþjóðlega vernd einstaklinga borist til 

Íslands. Þrjár þessara umsókna eru frá fylgdarlausum ungmennum sem eru undir 

lögaldri. Samtals hafa fimm hundruð umsóknir borist hingað það sem af er árs og hafa 

þær aldrei verið svo margar. Fjöldi umsókna fyrir árið 2017 gæti því orðið um 

tvöþúsund talsins (Útlendingastofnun, 2017). Á Íslandi eru nítján börn á grunnskólaaldri 

sem sækja um alþjóðavernd en hafa ekki fengið skólavist í upphafi árs 2017 þrátt fyrir 

tuttugustu og áttundu gr. Barnasáttmálans SÞ 1989 um menntun og löggjöf um skóla á 

Íslandi. Að auki eru of margir 16-18 ára unglingar í sömu sporum og hafa hvorki fengið 

menntun né starfsþjálfun sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum um framhaldsskóla 

(Umboðsmaður barna, 2017). Hvað yngstu börnin varðar hafa mörg þeirra fæðst á 

Íslandi, verið hér í leik- eða grunnskóla og aðlagast á þann hátt íslensku samfélagi en 
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verða svo fyrir því að vera send úr landi vegna þess að umsókn foreldra þeirra um vernd 

er hafnað (Umboðsmaður barna, 2017).  

Íslensk stjórnvöld eru einnig aðilar að Dyflinnarreglugerðinni (ESB nr. 604/2013) sem 

gefur Útlendingastofnun Íslands heimild til þess að hafna og vísa burt umsóknum 

flóttamanna og hælisleitenda um landvist til þess lands sem þeir komu frá, ef þeir telja 

að umsækjendurnir þurfi ekki á aðstoð Íslands að halda. 

Í eftirfarandi greinum Barnasáttmálans er kveðið á um börn í vanda þar með talin 

börn á flótta undan átökum og stríði: 22. gr. Börn á flótta, 38. gr. Börn í vopnuðum 

átökum og 39. gr. líkamlegur og sálrænn bati og aðlögun í samfélagi (Þingskjal 

nr.140/1197). 

Í tuttugustu og annarri gr. Barnasáttmála SÞ 1989 er þess krafist að aðildarríki tryggi 

það að börn sem leiti til þeirra sem flóttamenn eða hælisleitendur fái viðeigandi 

þjónustu og vernd hvort sem þau eru með foreldrum sínum eða án þeirra og er vísað til 

þess að flóttabörn eigi að njóta réttinda Barnasáttmálans. 

Íslensk stjórnvöld hafa verið gagnrýnd fyrir að taka ekki hvorki nógu vel hvorki á 

málefnum flóttafjölskyldna sem komið hafa til lands á eigin vegum og eignast börn hér 

á landi né á málefnum barna sem eru ein á ferð og skilgreind sem hælisleitendur og 

sent þau til baka án þess að huga að réttindum þeirra. Þess ber að geta að stjórnvöld 

eiga samkvæmt lögum að vinna náið með barnaverndarnefndum vegna barna sem 

koma hingað ein. Barnaverndarnefndir sértaklega í Reykjavík hafa verið gagnrýndar fyrir 

að skipta sér ekki af hælisleitendum sem eru undir 18 ára aldri og taka of seint við sér 

varðandi málefni þeirra (UNICEF á Íslandi og Rauði krossinn, 2016). 

Í gagnrýni á stjórnvöld frá UNICEF og Rauða krossinum er sagt að stjórnvöld eigi að 

taka þær ákvarðanir varðandi flóttabörn, sem eru börnunum fyrir bestu. Þau þurfa að 

vega og meta möguleg áhrif þeirra á líf barna í nútíð og framtíð, með hliðsjón af öðrum 

ákvæðum Barnasáttmálans, svo sem um rétt barna samkvæmt 6. gr.hans um réttinn til 

að lifa og þroskast við bestu mögulegu aðstæður. Þá er sérstaklega mikilvægt samanber 

12. gr. að veita öllum börnum tækifæri til að tjá sig og að taka tillit til sjónarmiða þeirra í 

samræmi við aldur þeirra og þroska (UNICEF á Íslandi og Rauði krossinn, 2016). 

Að mati UNICEF á Íslandi og Rauða krossinum eiga börn sem sækja um alþjóðlega 

vernd á Íslandi að njóta sömu mannréttinda og önnur börn. Þau telja hins vegar að 

flóttabörn, bæði þau sem fæðast hér á landi og þau sem koma á eigin vegum og ekki í 

gegnum flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna njóti ekki þessara réttinda. Samtökin 

nefna að það sé verkefni okkar allra að berjast fyrir réttindum allra barna sérlega þeirra 

sem koma í neyð til Íslands (UNICEF á Íslandi og Rauði krossinn, 2016). 
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Samantekt 

Samkvæmt sýn Barnasáttmála SÞ 1989 eiga ríki og sveitarfélög að sjá um 

framkvæmdina á honum. Það má ekki mismuna börnum hvorki vegna kynþáttar, heilsu, 

fjárhagsstöðu né félagslegs bakgrunns foreldra. Barnasáttmálinn gildir í lögsögu Íslands 

og fjallar um öll börn þar með talin flóttabörn og börn hælisleitenda sem er sá hópur 

barna sem þarf sérstaklega á okkar aðstoð að halda. Barnasáttmálinn fjallar um hvernig 

samfélög eigi að hjálpa börnum sem eru í vanda að komast aftur inn í samfélagið. Í 

mannréttindaákvæði Sameinuðu þjóðanna 1948 er lögð áhersla á að friður sé 

grundvöllur fyrir frelsi og besta gerð af stjórnarháttum væri í formi lýðræðis. Eitt af 

baráttumálum Sameinuðu þjóðanna og Evrópuráðsins er að koma á frið í heiminum. 

Margt hefur verið vel gert með friðarviðræðum en því miður gengur ekki nógu vel að 

stjórna mismunandi gerðum og tegundum valdhafa sem hiklaust beita vopnuðum 

átökum til þess að fá sitt fram. 

 

2.5  Menning er mannréttindi. Réttur barna til félagslegrar þátttöku 

Í Barnasáttmála SÞ 1989 er litið á börn sem virka og sjálfstæða einstaklinga með eigin 

réttindi, þátttakendur sem  þegar taka þátt í sköpun menningar og þekkingar í 

samfélaginu frekar en að undirbúa þau til frekari þátttöku í því (Dahlberg, Moss og 

Pence, 1999; Jóhanna Einarsdóttir, 2008a).  

Í 31. gr. Barnasáttmálans er sérstaklega kveðið á um að aðildarríkin viðurkenni rétt 

barna til hvíldar og tómstunda, til að stunda leiki og skemmtanir, m.a æfa íþróttir sem 

hæfa aldri þeirra og til frjálsrar þátttöku í menningarlífi og listum. 

Menning sú sem börn skapa og njóta innan samfélagsins nefnist barnamenning 

(e.children‘s culture/peer culture) (Wyness, 2006).  

Barnamenninguna má greina í þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn er um menningu sem 

einkum er ætlað börnum. Það eru t.d. ýmsir fjölmiðlar, barnabækur, tónlist ætluð 

börnum, barnamyndir. Hér eru það einkunn fullorðnir aðilar sem samið hafa þetta efni 

sérstaklega fyrir börn. Margt af efninu er ætlað að efla þroska barnanna 

Annar flokkurinn er um menningu með börnum með þátttöku fullorðinna. Það geta 

verið atburðir eins myndlist, leikrit, menningalegir atburðir þar sem börnum er 

sérstaklega boðið velkomið og vera þátttakendur með fullorðnum.  

Þriðji flokkurinn er síðan sú menning sem börnin skapa sjálf. Þar geta þau upplifað 

sig sem hluta af hópnum. Börnin læra í þessari menningu um samskipti og samvinnu 
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auk þess að fylgja reglum. Börnin skapa þessa menningu sjálf í gegnum athafnir með 

öðrum börnum og eru í samskiptum við þau af frjálsum vilja ((Wyness, 2006; Corsaro, 

2011).  

Corsaro telur að innan barnamenningarinnar reyni börn að hafa stjórn á lífi sínu. 

Börn bjóða öðrum börnum að deila stjórninni með sér og vera þátttakendur með sér 

(Corsaro, 2011) Sá menningarheimur sem börnin búa til sjálf gerist helst í gegnum 

leikinn. Á þann hátt mynda þau tengsl á milli sín og félaga sinna. Þau endurlifa þá 

reynslu sem þau sjálf verða fyrir og reyna að skapa merkingu með leiknum (Thyssen, 

2003). Það að fá að vera hluti í hópi og tilheyra barnamenningu sem byggir á vináttu er 

barninu nauðsynlegt til þess að geta byggt upp færni í félagslegum samskiptum 

(Wyness, 2006). 

 

2.6  Réttur barna sem hluti af lýðræði 

Hugmyndin á bak við rétt barna sem hluta af lýðræði má rekja til síðari 

heimsstyrjaldarinnar (1939-1945). Rætt var um eftir seinna stríðið að þjálfa þyrfti börn í 

sátt og umburðalyndi, að ræða saman og leysa deilumál án þess að slást.  Einnig hafa 

vaknað þær hugmyndir að með því að kenna börnum að þekkja hver mannréttindi 

þeirra eru sé hægt að sporna gegn mannréttindabrotum síðar. Á þann hátt væri hægt 

að búa til samfélag þar sem allir einstaklingar legðu sitt af mörkum (Gesell og Frances, 

1946) Einnig væri hægt að ala upp nýja kynslóð af börnum sem myndi leysa deilur á 

friðsamari hátt en oft áður og koma í veg fyrir, nokkuð sem foreldrum barnanna 

mistókst (Wells og Claxton, 2002). 

Ástæðan fyrir vali á Loris Malaguzzi í næsta kafla er sú að hans hugmyndafræði 

snýst um það hvernig á að vinna með börnum og lýðræði,með því að kenna börnum 

lýðræði yrði komið í veg fyrir stríð í framtíðinni því hann og mæðurnar í Reggio  Emillia 

álitu að sterk tengsl væru á milli lýðræðislegrar þátttöku og þroska fólks. Reggio Emilía 

skólinn á Norður- Ítalíu var stofnaður gagngert til þess að kenna börnum að verða síður 

höll undir fasisma og ofbeldi. Tilgangur kennslunnar í Reggio skólunum var sá að kenna 

börnum að vera viðsýn til þess að gera ekki sömu mistök og foreldrar þeirra (Wells og 

Claxton, 2002). 
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Loris Malaguzzi og Reggio skólinn ( 1920-1994). 

Mæður á norður Ítalíu settust niður undir lok heimsstyrjaldarinnar síðari og fall fasista 

stjórnarinnar og veltu því fyrir sér hvernig byggja ætti upp nýtt samfélag. Þær ákváðu 

að við þá uppbyggingu ætti að byrja á börnunum þar sem framtíðin væri þeirra. 

Kaþólska kirkjan rak áður leikskóla borgarinnar en samfélagið ákvað að byrja á nýju 

upphafi án afskipta hennar (Kristín Dýrfjörð,e.d; Jón Torfi Jónasson, 2006). 

Börnin, hugsuðu mæðurnar, ættu að alast upp í viðsýni, gagnrýnu hugarfari og 

samúð, en með því yrði að mati mæðranna ekki eins auðvelt að kalla fólk í stríð og láta 

fólk glepjast af hatursáróðri (Kristín Dýrfjörð, e.d; Wells og Claxton, 2002). 

Loris Malaguzzi heyrði af þessum vangaveltum mæðranna og var kallaður af 

borgaryfirvöldum til þess að vinna að uppbyggingunni með mæðrunum og börnum 

þeirra. Hann var menntaður kennari og sálfræðingur. Malaguzzi hlýddi kallinu og vann 

síðan alla sína starfsævi í Reggio Emilia. Malaguzzi og konurnar í Reggio Emilia urðu að 

sanna fyrir borgaryfirvöldum að menntstefna þeirra væri góð. Einnig var Malaguzzi 

gerður að yfirmanni menntamála þar (Kristín Dýrfjörð, e.d). 

Malaguzzi áleit að börn hefðu 100 mál, en við hefðum tekið frá þeim nítíu og níu. 

Rökstuðningur hans var sá að börn hefðu náttúrlega hæfileika til þess að tjá sig og lesa 

út úr umhverfinu með öllum skilningarvitum. Börn gátu þar með lært mun flóknari hluti 

en áður var talið. Malaguzzi áréttaði, að til þess að ná þessum þroska ættu börn að fá 

að gera tilraunir og kannanir til þessa að prófa sig áfram og læra þannig á umhverfi sitt 

með reynslunni og í samvinnu með kennurum. Börnin og kennarar þeirra væru 

samstarfsmenn og álit beggja var jafnmikilvægt (Guðrún Alda Harðardóttir, 2014).  

Hugmyndafræði Reggio Emilia skólanna snýst um það að barnið er heilsdstæð og 

sjálfstæð persóna og fullgildur þátttakandi í samfélagi sínu. Menntun er síbreytileg og 

aldrei eins og þurfa kennarar að vera vakandi yfir breytingum í barnahópnum og 

samfélaginu. Það stafar að því að barnahópurinn er breytilegur og samfélagið sem 

börnin tilheyra er þar með einnig síbreytilegt. 

Sýn Malaguzzis á barnið er sú að bernskan sé félagsleg hugsmíð. Kennarar og börn 

eru samverkamenn og vinna saman að því að skapa þekkingu og móta samfélag sitt 

(Kristín Dýrfjörð, e.d.).  

Wells og Claxton töldu að nútíma samfélag væri mun flóknara en það gamla, sem, 

Reggio stefnan varð til úr. Nútímasamfélag væri tæknivæddara, hefði flóknari 

samfélagsgerðir, fleiri mismunandi menningarhópa og ólík siðferðisgildi. Því þyrfti, 
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samkvæmt Wells og Claxton að kenna börnum ,,að læra að læra,“  Börnin þyrftu að 

vera virk í samfélaginu til þess að undirbúa þau fyrir frekari þátttöku seinna meir (Wells 

og Claxton, 2002 ). 

Til þess að undirbúa börn fyrir það að verða virkir þátttakendur í samfélagi þar sem 

lýðræði er haft að leiðarljósi er áhersla lögð á að byrja snemma að ala börnin upp við 

lýðræðishugmyndina og því er leikskólinn talinn heppilegur vettvangur til þess (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008b). Í leikskólum á Íslandi njóta börn því jafnræðis sama hvaðan þau 

koma eða hver þeirra bakgrunnur er. Jafnréttis - og jafnræðishugsunin er því mjög sterk 

í afstöðu leikskólakennara til leikskólans. 

Hrund Hlöðversdóttir (2013) fjallar um tvær hugmyndir um lýðræði. Annars vegar er 

litið á lýðræði sem einhvers konar frjálsa samkeppni meðal fólks sem tekst á um ólíkar 

skoðanir. Því má líta á það að hlutverk skólanna sé að undirbúa nemendur fyrir þátttöku 

í samkeppni á frjálsum markaði ásamt því að upplýsa þau um réttindi, skyldur og 

grundvallareglur sem gilda í samfélagi okkar. Hins vegar er einnig hugmynd um aðra 

gerð lýðræðis að ræða. Sú hugmynd gerir ráð fyrir því að lýðræði snúist um samstarf og 

samveru frekar en samkeppni. 

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 er sérstakt ákvæði um lýðræði. Leikskólinn á að vera 

lýðræðislegur vettvangur og lærdómssamfélag fyrr öll börn sem þar eru. Þau  eiga að fá 

að hafa áhrif á starfið í leikskólanum með verkefnavali og hvernig þau vilja vinna 

verkefnið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012:33). 

Á þann hátt, segja höfundar Aðalnámskrárinnar 2011 finna börn að þau séu þegar 

virkir þátttakendur í hópi og samfélagi fremur en að verið séu að undirbúa þau til þess. 

Ætlast er til í Aðalnámskrá leikskóla að börn í leikskóla, grunnskóla og framhaldskóla 

séu virk í að taka afstöðu til álitamála sem eru siðferðislegs eðlis. Þau eiga að kunna að 

tala saman og ræða málin frá öllum hliðum. En til þess að það sé mögulegt verður að 

búa börn undir það áður en þau verða fullþroska. Leik og grunnskólar landsins eiga því 

að leggja áherslu á að gefa börnum og ungmennum tækifæri til þess að kynnast og taka 

þátt í lýðræðissamfélagi, í lýðræðinu innan skólaveggjanna (Hrund Hlöðversdóttir, 

2013). 
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2.7 Valdefling barna  

Börn eru álitin jaðarhópur í samfélaginu þar sem þau hafa lítil formleg völd. 

Uppeldi barna, samkvæmt Barnasáttmálanum á að stjórnast af lýðræðislegri vitund og 

valdeflingu barna. Vegna Barnasáttmála SÞ 1989, hefur áhugi á menntun barna til 

lýðræðislegra þátttöku í skólastarfi aukist (Jóhanna Einarsdóttir, 2008b). 

Lýðræði merkir vald fólksins. Það má líkja hugtakinu lýðræði við grísku orðið ,,demo 

kratos”. Það merkir að allir einstaklingar samfélagsins á öllum aldri hafi sama rétt 

(Baldur Kristjánsson og Guðrún Alda Garðarsdóttir, 2013).  

Í Aðalnámskránni 2011 er sagt að meðal lykilatriða lýðræðis sé samábyrgð, 

meðvitund og virkni borgaranna sem eru börnin og á að gera þau fær um að móta 

samfélag sitt nær sem fjær (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2011:19).  

Ég nefndi Malala í kaflanum um baráttu fólks fyrir réttindi barna, en hún er gott 

dæmi um barn sem elst upp við að geta borið fyrir sig Barnasáttmálann í baráttunni til 

menntunar fyrir sig og síðar fyrir aðrar stúlkur og hefur á þann hátt áhrif á að móta 

samfélag sitt. Í Barnasáttmála SÞ 1989 fann hún rödd.  

Með valdeflingu barna er þeim sýnd virðing frá hinum fullorðna, hann hlustar á þau 

og virðir skoðanir þeirra og þau fá því á þann hátt vald. Valdefling (e.empowering) er 

hugtak sem er notað um rétt barna til þess að hafa áhrif á sitt starf t.d. í leikskóla 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2008b; Guðrún Alda Harðardóttir, 2014). 

Barnsáttmáli SÞ 1989 tekur undir þessi atriði. Þar eru börn viðurkennd sem 

sjálfstæðir einstaklingar sem hafa borgaralegan rétt og eiga að fá að hafa áhrif á málefni 

sem snerta þau sjálf s.s. menntun eða dagsdaglegt líf. Að mínu mati eflast börnin þegar 

þau átta sig á eigin réttindum og geta bent á ef þeim finnst vera brotið á sér 

Bana al Abed stúlkan frá Sýrlandi sem ég nefndi fyrr í ritgerðinni er dæmi um yngra 

barn sem tjáir sig opinberlega á samfélagsmiðlinum Twitter um reynslu sína af stríðinu í 

Sýrlandi.  Í skrifum sínum ítreka hún óskir sínar um að fá að lifa í friði. Hún hefur verið 

gagnrýnd fyrir að hún sé of lítil og ung til þess að geta skrifað á þennan hátt en í 

endurskoðuðum Barnasáttmála SÞ 2005 (United Nations CRC/C/GC/7) er ítrekaður sá 

réttur ungra barna að á þau sé hlustað og að þau eigi einnig að hafa áhrif á málefni sem 

snerta þau. Með aðstoð móður sinnar birtist rödd Bana. Því má skilgreina þátttöku Bana 

sem beina aðild barns um málefni sem varðar líf hennar. Frumkvæðið til þess getur 

komið frá fullorðnum aðila, í þessu tilviki móður Bana (Jóhanna Einarsdóttir, 2008b). 

Eftir því sem börn þekkja betur réttindi sín og skyldur, átta þau sig betur á því að 

þau hafa rödd. Rödd sem við eigum að hlusta á og taka tillit til. Hlutverk okkar 
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leikskólakennara er m.a.  að þjálfa börnin í að búa í og vera virk í lýðræðissamfélagi.  

Áðurnefnd Malala er gott dæmi um hvernig þekking á réttindum getur haft áhrif á 

umhverfið (Dahlberg, Moss og Pence, 1999). 

Tólfta grein Barnasáttmálans kveður skýrt á um þátttökurétt barna og að taka skuli 

tillit til getu þeirra, þroska og aldurs til þess að tjá sig og hafa skoðanir á málefnum sem 

varðar þau. Mjög ung börn geta haft skoðanir á málefnum sem varða þau. Hér er um 

rétt barna að ræða en ekki skyldur. Það er svo aftur í höndum stjórnvalda og skylda 

þeirra að sjá til þess að réttur barna sé virtur og það sé farið eftir honum í almennri 

löggjöf. Barnasáttmálinn hefur á þennan hátt mótað nýja sýn á hvernig líta eigi á börn 

bæði í siðferðislegum skilningi og lagalegum. Samhliða því að börn eigi að njóta 

sérstakrar verndar og umhyggju er lögð rík áhersla á að börn séu virkir þátttakendur og 

sjálfstæðir einstaklingar í samfélaginu sem hæfir aldri þeirra og þroska (Þórhildur Líndal, 

2003). 

2.8 Hvernig hefur gengur að framfylgja Barnasáttmála SÞ 1989? 

Barnasáttmáli SÞ 1989 er orðinn 28 ára í dag. Hann hefur því slitið barnsskónum og er 

orðinn fullorðinn. Hann er einn útbreiddasti mannréttindasamningur sem til er. Vegna 

Barnasáttmálans er náið fylgst með stöðu barna í gegnum samtök eins og Save the 

children í heiminum og kjör barna opinberuð reglulega. 

Í skýrslu 01. júní 2017 frá Save the Children er gefin upp staða barna í heiminum í 

dag. Þar er sagt frá þeim löndum sem best standa að Barnasáttmála SÞ 1989. Ísland 

lendir í áttunda sæti af þeim löndum sem standa best að honum. Þau viðmið sem eru 

sett til þess að gefa ríkjum og löndum einkunn eru m.a skólaganga barna, 

ungbarnadauði, barnadauði undir 5 ára, vinna barna, fátækt barna, glæpir gagnvart 

börnum og ofbeldi gegn börnum, barnagiftingar, vannæring og vandamál tengd henni 

auk aðgengis að heilsugæslu og menntun. Vandamál sökum vannæringar hrjá 156 

milljónir barna undir fimm ára aldri (Save the children, 2017:5.). 

263 milljónir barna ganga ekki í skóla sem jafngildar því að 1 af hverjum 6 börnum í 

heiminum á skólaskyldualdri gangi ekki í skóla (Save the children, 2017:6).  

168 milljónir barna frá 5 ára til 17 ára aldurs eru látin vinna erfiðsvinnu og stunda 

m.a.hernað. Það er meira en fjöldi allra barna í Evrópu (Save the children, 2017:7)  

Um það bil 28 milljónir barna eru á flótta vegna stríðsátaka (Save the children, 

2017:12). 
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Norðurlandaþjóðirnar þar með talið Ísland standa yfirleitt vel að réttindum barna 

(Umboðsmaður barna, 2017). Við  á Íslandi stöndum okkur vel að mörgu leyti en 

megum bæta okkur að öðru leyti. Á Íslandi er staðan sú að fjöldi barna sem líður 

efnahagslegan skort hefur tvöfaldast á árunum 2009-2014. Árið 2014 var sú tala komin í 

6100 börn (Arnhildur Hálfdánardóttir, 2016; Lovísa Arnarsdóttir, 2016). Börn í vanda 

dragast aftur úr og fá ekki þá hjálp og aðstoð sem þau þurfa. Einnig verðum við að gera 

betur vegna stöðu flóttabarna og hælisleitenda sem hingað leita (Umboðsmaður barna, 

2017). Umboðsmaður barna sendi frá sér skýrsluna Helstu áhyggjuefni 2017 um stöðu 

barna á Íslandi og hvetur hann í þeirri skýrslu íslensk stjórnvöld til að standa við 

skuldbindingar sínar gagnvart börnum (Umboðsmaður barna, 2017). 

 

2.9 Hvernig þjóna heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna Barnasáttmála 
SÞ 1989? 

Í formáli Barnasáttmála SÞ 1989 kemur fram að alþjóðlegt samstarf þurfi til þess að 

hægt verði að tryggja öllum börnum heims mannréttindi. Samfélög væru misjöfn og 

stæðu fjárhagslega misvel. Sameinuðu þjóðirnar settu árið 2000 í kjölfar nýs árþúsunds 

sjö markmið sem þau nefndu þúsaldarmarkmiðin. Það sem snýr að börnum er m.a að 

öll börn skulu ganga í skóla, draga eigi úr barnadauða, jafna kjör barna hvaðan sem þau 

koma, ekkert barn eigi að deyja úr sjúkdómum sem hægt sé að vinna á, öll börn fái þá 

næringu og umönnun sem þau eiga rétt á og öll börn fái að njóta bernsku sinnar (Un.is 

2016). 

Árið 2015 endurskoðuðu Sameinuðu þjóðirnar markmiðin. Þúsaldarmarkmiðin viku 

og við tóku Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Þau eiga að stuðla að sjálfbærri þróun 

alls heimsins, hvort sem um er að ræða hátekju ríki, millitekju eða fátæk ríki. Stefnt er 

að því að reyna að innleiða þessi markmið innan allra ríkja Sameinuðu þjóðanna m.a 

Íslands fyrir árið 2030 (Un.is, 2016). Heimsmarkmiðin tóku gildi árið 2016 og á vera 

lokið árið 2030. Með hugmynd þeirra um bætta framtíð fyrir alla menn á jörðinni 

samþættir Barnasáttmáli SÞ 1989 heimsmarkmiðunum. Á þann hátt er hægt að segja að 

öll börn njóti þeirra réttinda sem samningur Barnasáttmála SÞ 1989 kveður á um.  
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Samantekt 

Vegna Barnasáttmálans hafa hugmyndir manna um börn og aðstæður þeirra breyst. 

Börn hafa nú aðgengi að menningu við þeirra hæfi. Börn í Evrópu fá fleiri tækifæri til 

þess að hafa áhrif á líf sitt, en staða barna er enn mismunandi eftir því hvaðan þau 

koma. Barnasáttmálinn ítrekar það að börn sem koma á eign vegum og óska eftir stöðu 

sem flóttamaður eigi að fá þjónustu frá því landi sem barnið kemur til, það sé í anda 

mannúðar og flóttalaga. Skýrsla Save the children 2017 sýnir berlega hvernig gæðum 

barna og aðstæðum þeirra er misskipt. Sumstaðar þurfa börn mjög ung að vinna  

erfiðisvinnu, þau deyja úr sjúkdómum sem hægt er að lækna, þjást af næringarskorti og 

börn missa af tækifærum til þess að fara í skóla. Það er í Heimsmarkmiðum Sameinuðu 

þjóðanna að fá lönd og ríki til þess að breyta þessu, öllum íbúum jarðarinnar til góðs. 

Eftir því sem börn þekkja betur réttindi sín og skyldur átta þau sig á því að þau hafa 

rödd. Vegna Barnasáttmálans er áhugi á rannsóknum á menntun barna tengdum 

lýðræði, hvernig hægt sé að efla lýðræði og þátttöku barna og þar með valdeflingu 

þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2008b). 

Í næsta kafla verður farið í uppeldis og menntunarsöguna. Í þessum kafla verðum við að 

hafa í huga að börn fæddust ekki öll með jafnan rétt. Bakgrunnur þeirra og félagsleg 

staða  og kyn hafði áhrif hvort þau fengu menntun eða ekki.  

 

 

 

 



 

47 

3 Uppeldi og menntun og sýn á börn 

Samkvæmt hugmyndafræði Korczaks (Korczak, 2003), ættu öll börn skilið að vera 

elskuð og njóta virðingar á við hinn fullorðna hvaðan sem þau komu. Skoðanir þeirra 

stæðu jafnfætis skoðunum fullorðinna. Börn væru þegar fullgildir þátttakendur 

samfélagsins og þegar við hinir fullorðnu myndum átta okkur á því yrði minna um átök í 

heiminum. Barnasáttmáli SÞ 1989 tekur undir orð hans og leggur höfuðáherslu á að við 

uppeldi á börnum ríki jafnrétti. Stúlkur fái sömu tækifæri og drengir, raddir beggja kynja 

fái að hljóma og skoðanir beggja verði virtar. Í uppeldishugmyndum Barnasáttmálans á 

að veita barninu hlýju, ást og umhyggju og vernda þau fyrir skaðlegum áhrifum ásamt 

því að ala börn upp sem ábyrgt ungt fólk (Barnasáttmáli SÞ, 1989; United Nations, 2005 

CRC/C/GC/7). 

Þeir aðilar sem verður rætt um höfðu allir áhrif á uppeldi og sýn á börn. 

Marteinn Lúther áleit að stúlkur jafnt sem drengir ættu rétt á því að fá menntun og að 

ríkið ætti að sjá til þess að hafa almenna skóla. Ludovicus Vives taldi að uppeldi og 

menntun á barni ætti að fara eftir aldri og þroska einstaklingsins og að skólahald ætti 

að vera opinbert, samfélagslegt verkefni. Comenicus áleit að ríkið ætti að reka skóla 

Móðurmálsskólann fyrir smábörn. Börn þyrftu að læra af reynslu og í gegnum hana. 

Locke vildi að börn vendust gagnrýnni hugsun, umburðalyndi gagnvart öðrum 

trúarbrögðum og hreinu líferni. Rousseau taldi að börn þyrftu að alast upp í góðu og 

örvandi umhverfi. Pestalozzi hafði manngildið að hugsjón í vinnu sinni með börnum og 

hann áleit að öll börn þyrftu á stuðningi og jákvæðu uppeldi að halda til þess að verða 

að góðum einstaklingum. 

Fröbel (1782-1862) og Margaret McMillan (1860-1931) mörkuðu spor í 

leikskólastarf á Íslandi í byrjun tuttugustu aldar (Jón Torfi Jónasson, 2006). Fyrsta 

dagvistarbyggingin í Reykjavík var eftirmynd af leikskólabyggingum Margaret 

McMillans. Í Reykjavik var stofnaður Fröbelsgarður árið 1924 og þegar fyrsta 

dagheimilið var byggt 1931 fór Steingrímur Arason þáverandi formaður Barna-

vinafélagsins Sumargjafar í heimsókn til Englands til þess eins að heimsækja 

útilífsleikskóla Margaret McMillans (Jón Torfi Jónasson, 2006). Menntun var forréttindi, 

ekki aðgengileg öllum börnum og ekki eins hjá stúlkum og piltum. Eins var um uppeldi 

stúlkna og pilta. Kaþólska kirkjan hafði framan af mikil áhrif í Evrópu á uppeldi og 
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menntun barna (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005). Í uppeldis - og 

menntunarþættinum á Íslandi mun ég benda á húsagatilskipunina 1746 sem var m.a. 

komið á til þess að taka fastari tökum á aga og menntun barna á Íslandi. Í þættinum Sýn 

á barnæskuna mun ég fara í smiðju félags- og hugsmíðakenninga en þær kenningar falla 

vel að uppeldi Barnasáttmála SÞ 1989. Kaflinn endar á sýn Barnasáttmálans á börn. 

3.1 Örlitla uppeldis og menntunarsagan 

Menntun og uppeldi drengja og telpna í Grikklandi hinu forna voru ólík eftir því hvort 

barnið átti heima í Aþenu eða Spörtu. Í Spörtu fengu telpur meira jafnrétti en var 

almennt á Grikklandi hinu forna. Þær fengu meiri tíma til þess að leika sér, vera úti við 

og fá líkamsþjálfun í sérstökum þjálfunarbúðum og konur fengu m.a. stjórnmálaleg 

réttindi (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005). Í Aþenu áttu telpur hins 

vegar að sjá um heimilið, hugsa um karlana og þær fengu hvorki borgaraleg réttindi né 

kosningarétt. Drengir fengu að fara í skóla frá 6-7 ára aldri þar sem þeir lærðu lestur, 

tónlist, dans, íþróttir, söng og fl. Þroska átti alla þætti einstaklingsins og þróa með 

honum helstu dyggðir og bestu mannlegu eðlisþætti. Menntunin þar var þó ekki fyrir öll 

börn, einungis fyrir börn frjálsra og efnaðra manna (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét 

Jónsdóttir, 2005).  

 

Menntun og uppeldi á miðöldum 

Kaþólska kirkjan var mjög voldug á miðöldum – stundum eru miðaldir nefndar hinar 

myrku miðaldir. Hún hafði öll ítök í uppeldi og menntun barna. Kirkjan rak m.a. 

klausturskóla þar sem uppeldi og menntun skyldi vera í kristilegum anda. Litið var á að 

jarðlífið væri nokkurs konar forskóli og var dvölin á jörðinni undirbúningur fyrir 

himnaríki (Guðrún Friðgeirdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005).  

Uppeldis og menntastofnanir á miðöldum voru auk skóla Jesúíta, 

1. Klaustur og dómskólar. 

2. Háskólar.  

3. Riddarauppeldið, en blómaskseið þess var frá 1100-1250. 

4. Borgaralegir skólar sem voru ekki á vegum kirkjunnar áttu að sinna þörfum vaxandi 

borgarastéttar.  

5. Gildi þar sem handverk var kennt. Þar sem ríktu strangar siðakröfur í hverri grein 

Menntun á miðöldum var ekki fyrir öll börn  og sérstaklega í sveitum (Myhre, 2001). 

 



 

49 

Marteinn Lúther (1483-1546). 

Marteinn Lúther upphafsmaður siðaskipta og lútherstrúar hafði mikinn áhuga á uppeldi 

barna. Hann vildi að forsvarsmenn ríkja rækju almenna skóla þar eð hann áttaði sig á 

gildi menntunar fyrir samfélagið. Marteinn Lúther kallaði eftir almennri skólaskyldu og 

að hún næði jafnt til stúlkna sem pilta sem var nýmæli á þeim tíma (Myhre, 2001; 

Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005). 

Hann lagði áherslu á kristin fræði og móðurmálskennslu og gildi þess að menn gætu 

lesið biblíuna á eigin tungumáli en einnig vildi hann kenna stærðfræði og tónlist 

(Myhre, 2001; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005). Samtímamaður 

Lúthers var Ludovicus Vives (1492-1540). Á grundvelli mannþekkingar taldi hann að 

uppeldisstarf yrði að vera byggt á tveim frumatriðum, guðsótta og gagnlegu 

borgaralegu lífi. Uppeldi og kennsla ættu ætið að fara eftir aldri og þroska barnsins og 

skyldi tekið tillit til þess að nemendur væru ólíkir að upplagi. Hann taldi að skólahald 

ætti að vera samfélagslegt og opinbert verkefni (Myhre, 2001). 

 

Jóhann Amos Comenicus (1592-1670). 

Jóhann Amos Comenicus var tékkneskur uppeldisfræðingur. Hann samdi mörg rit um 

uppeldi og lagði m.a. til að börn skyldu læra hlutina af eigin reynslu. Hann áleit best að 

börn ættu kost á almennri skólagöngu þar sem þau lærðu góða siði og almenna hegðun 

(Myhre, 2001; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margréti Jónsdóttir, 2005). Hann lagði til í 

ritum sínum að stofnaður yrði sérstakur smábarnaskóli sem næði yfir fyrstu sex ár 

barnsins, svo nefndur móðurmálsskóli (Myhre, 2001). 

Undir forystu Ignatiusar Loyola (1491-1556) Jesúíta innan kaþólsku kirkjunnar varð mikil 

vakning um skólamál og uppeldi. Tilgangur þeirra var að auka við vísindaþekkingu og 

guðfræðilega menntun manna. Í þeirra augun átti slík menntun átti að vera n.k. vopn 

kaþólsku kirkjunnar (Myhre, 2001; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005:). 

Kennsluaðferðir þeirra voru að mörgu leyti nýjung á þeim tíma. Þær byggðust á áhuga 

nemenda, skólagangan átti að vera þeim ánægjuleg og námið byggjast á innri hvöt 

nemandans (Myhre, 2001; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005). Svo fór 

að skólar Jesúita voru bannaðir af kaþólsku kirkjunni-og lagðir niður árið 1773 en 

endurreistir árið 1814 (Myhre, 2001).  
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John Locke (1632-1704). 

John Locke var enskur heimspekingur sem hafði mikil áhrif á uppeldi og menntun barna. 

Hann taldi að barn væri óskrifað blað ,,Tabula rasa‘‘ en reynsla barnsins myndi fylla 

blaðið smátt og smátt. Ala ætti barnið upp sem frjálsa manneskju með gagnrýna 

hugsun, góða dómgreind og í heilbrigðu líferni. Locke ræddi einnig um umburðalyndi 

gagnvart öðrum skoðunum s.s. trúarbrögðum. Upplýsingarstefnan sótti margar 

hugmyndir hans inn í sína stefnu (Myhre, 2001; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét 

Jónsdóttir, 2005). 

 

Jean-Jacques Rousseau ( 1712-1778) 

J.J.Rousseau varð mjög þekktur fyrir skoðanir sínar á uppeldi og menntun barna. Hann 

taldi að börn ættu að fá allt það með uppeldinu sem þau fengju ekki á fullorðinsárum 

sínum. Þekktasta uppeldirit hans er bókin Emil sem fjallar um uppeldi drengja. Í henni 

kynnir Rousseau uppeldishugmyndir sínar. Þóttu þær hugmyndir hans um uppeldi það 

byltingarkenndar að bókin hans var bönnuð af stjórnvöldum og varð Rousseau að flýja 

land um tíma (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005). Í bókinni um Sofíu 

segir Rousseau frá uppeldi stúlkna. 

Uppalendur barnsins að hans mati voru þrír. 

1. Náttúran. Með henni átti hann við vöxt barnsins bæði líkamsþroska, hæfileika 

þess og getu. 

2. Hlutirnir. Reynsla og þekking barnsins eftir því sem það kynntist fleiri hlutum  sem 

voru í umhverfi þess. 

3. Mennirnir kenndu barninu allar athafnir lífsins svo sem veiða, smíða, lesa og þ.h. 

(Myhre, 2001). 

Rousseau telur að móðirin eigi að annast barnið og að einhver annar aðili en 

faðirinn væri betur fallinn til þess að kenna barninu. Rousseau skiptir aldri barnsins í 

þrjú skeið, 0-12 ára, 12-15 ára og 15-18 ára. Barnið fái kennara sem fylgir því eftir og er í 

raun meiri félagi barnsins en kennari (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 

2005). 

Rousseau gerir sér grein fyrir mismunandi aldurskeiði barnsins, það lærir af reynslu með 

því að prófa sig áfram og kannar eðli hlutanna með því að nota skynfærin en ekki af 

orðum fullorðinna. Barnið fær síðan mismunandi hlutverk eftir því sem það verður 

eldra og þroskaðra. Í bókinni um Emil er honum fylgt fram á fullorðinsár. Emil lærir 

mikið úti við í náttúrunni sjálfri. Rousseau afneitaði ekki þætti Guðs sem hann taldi að 
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væri í innra eðli barnsins en hann áleit það vera óþarfi að kynna Guð fyrir barninu fyrr 

en á 18. ári. Um uppeldi Sófíu er það að segja að hún átti að alast upp heima, við 

heimilisstörf t.d. hannyrðir, matreiðslu, söng, dans og tónlist. Trúaruppeldið átt að byrja 

talsvert fyrr hjá Sófíu en hjá Emil. Seinna átti hún að giftast Emil. Emil átti að ferðast um 

heiminn og kynnast öðrum þjóðum og siðum áður en hann giftist en ekki Sófía. 

Nýjungar hjá Rousseau væru þær að börnum átti að vera útbúnar góðar aðstæður svo 

það næði sem bestum þroska og gætu orðið sjálfstæð. Börn væru í eðli sínu góð og 

mistökin sem þau gerðu væru að kenna mistaka fullorðinna. Rousseau hafði mjög mikil 

áhrif á uppeldi á börnum bæði á sínum tíma og löngu eftir sinn dag (Myhre, 2001; 

Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005).  

 

Pestalozzi (1746-1827)  

Pestalozzi fylgdi hugmyndafræðinni um manngildi sem mannkærleik (Myhre, 2001).) 

Hann vann alla sína ævi í Sviss. Pestalozzi var alþýðukennari og hafði það markmið að 

kenna fátæku alþýðufólki og börnum þess. Hans hugmyndafræði snerist um að með 

bættu uppeldi væri hægt að byggja upp betra samfélag. Stjórnarfar átti að mati 

Pestalozzis að stjórnast af frelsi, jafnrétti og bræðralagi (Myhre, 2001). Áhersla hans var 

að bæta kjör hinna fátækustu. Hann reyndi að starfrækja vinnuskóla fyrir 40 börn en 

varð að hætta þeirri starfsemi (Myrhe, 2001). Þess í stað helgaði hann sig ritstörfum til 

þess að koma hugmyndum sínum á framfæri. 

Árið 1798 safnaði Pestalozzi til sín 80 munaðarlausum börnum, fór með þau í 

yfirgefið nunnuklaustur, þar sem hann var í senn faðir barnanna, kennari og uppalandi. 

Seinna stofnaði hann barnaheimili, barnaskóla og kennaraskóla byggða á 

uppeldisstefnu sinni. Pestalozzi var þekktastur á árunum 1805-1823. Hann gaf út bókina 

,,Geirþrúður kennir börnum sínum‘‘ og varð sú bók vinsæl í Evrópu (Myhre, 2001; 

Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005). 

Kenning hans snerist um það að góðmennskan í börnum væri ekki til komin 

nema börnum yrði kennt sérstaklega með jákvæðu uppeldi. Það varð að kenna barninu 

vinnusemi, hjálpsemi og náungakærleika. Annars endaði barnið eins og dýrin. Pestalozzi 

var hugleikið gildi heimilisins og móðurinnar fyrir börn. En hann gerði sér grein fyrir 

nauðsyn menntunar fyrir börn vegna þeirra breytinga sem voru að verða í þjóðfélaginu. 

Meðal kennsluaðferða Pestalozzis voru gönguferðir í náttúrunni. Hann hvatti nemendur 

til þess að vera virkir í námi og gerði kennsluna einstaklingsbundna (Myhre, 2001; 

Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005). Pestalozzi var mjög hlynntur 

aðferðum Rousseaus um frelsi í uppeldinu og ól son sinn í þeim anda. En hann varð fyrir 
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vonbrigðum með árangurinn og hvarf með tímanum frá þeirri hugmynd að börn ættu 

að vera alveg frjáls og komst því að þeirri niðurstöðu að börn þyrftu á aðstoð að halda 

til þess að verða góð (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 2005). Meðal þeirra 

sem kynntust starfsemi Pestalozzis var Fredrich Fröbel seinna kallaður faðir leikskólans 

(Myhre, 2001). 

 

Friedrich Fröbel (1782-1862) 

Friedrich Fröbel stofnaði skóla sem var nefndur leikskóli (Kindergarten). Hann er því oft 

nefndur faðir leikskólans. Skólann ætlaði hann verðandi leikskólakennurum og hóf 

starfsemina árið 1839 í Þýskalandi. Fröbel nefndi skólann sinn Barnagarð 

(Kindergarten), því að hann vildi að börn hefðu aðgengi að aldingarði þar sem þau gætu 

leikið sér og kannað náttúruna. Fröbel líkti börnum við blóm sem þyrftu alúð og ást til 

þess að dafna og vaxa. Í aðalnámskrá skóla hans voru skemmtun og leikir barna í 

fyrirrúmi, þar sem hann vildi að þau nytu barnæsku og hamingju. Fröbel leit að 

barnæskan væri nauðsynlegt tímabil hvers og eins í þroska og lagði áherslu á leikinn 

sem námsaðferð. Hann áleit að börn ættu að fá að rannsaka náttúruna í kringum sig og 

fá að rækta sjálf sitt eigið blóma - eða grænmetisbeð, þar með hefðu börnin eitthvað 

fyrir stafni. Hann taldi að með því að merkja blóma og grænmetisbeð gæti það haft 

örvandi áhrif á lestrar- og skriftarkunnáttu barna (Myhre, 2001). 

Aðaláhersla Fröbels í kennslunni var því á náttúruna og leik barnanna. Fröbel bjó til 

10 hluti sem hann gaf börnum til þess að kanna og skoða. Fröbel hannaði hlutina á 

mismunandi hátt og áttu þeir að tákna form úr náttúrunni og veita börnum þekkingu 

um hana og um leið áttu þeir að hafa fegurðargildi. Þannig má segja að hann hafi stýrt 

leik barna. Hugmyndir hans um leikskóla fyrir börn vöktu athygli í Þýskalandi, Frakklandi 

og Englandi og breiddust smátt og smátt út til annarra landa (Myhre, 2001; Jón Torfi 

Jónasson, 2006).  

 

Margaret McMillan (1860-1931).  

Hún var kvenréttindakona og hreifst af uppeldishugmyndum Rousseaus, Pestalozzis og 

Fröbels. Hún barðist fyrir bættum hag og réttindum fátækra, vanhirtra og veikra barna í 

stórborgunum. Hún stofnaði árið 1914 ásamt systur sinni leikskóla í London í anda 

heilbrigðis og menntunnar, útilífsleikskóla og bauð þangað börnum úr 

fátækrahverfunum. Þannig fengu þau tækifæri til þess að komast í betra umhverfi, þar 

sem þau fengu menntun, örvun og umönnun. Hún skipti garðinum í nokkur 
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athafnasvæði, ræktun, útileiksvæði, uppgötunar, og byggingasvæði. Hugmynd hennar 

var sú að börnin gætu farið eigin leiðir um garðinn án nokkurra vankvæða. Allar 

athafnir, svefn, matartími, hreyfing, söngur og listsköpun fóru fram utandyra (Myhre, 

2001; Jón Torfi Jónasson, 2006). 

 

Áhrif iðnbyltingarinnar á uppeldi og menntun 

Með iðnbyltingunni á átjándu öld urðu miklar breytingar á högum fólks t.d. í Englandi. 

Vinnutími kvenna og barna var langur og voru árið 1833 sett lög þar sem lagt var bann 

við vinnu yngri barna en níu ára (Myhre, 2001). Atvinnuhættir breyttust og þörfin fyrir 

menntun alls almennings óx. Það þurfti að gera átak í menntamálum almennings frá 

barnaskóla upp til háskóla. Fyrir iðnbyltinguna hlutu aðallega efnameiri einstaklingar og 

börn þeirra menntun (Myhre, 2001; Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir, 

2005). Hugmyndir um stofnun smábarnaskóla fara af stað vegna mikilla vinnu foreldra. 

Þessir skólar snerust fyrst og fremst um að veita börnum öruggt skjól (Myhre, 2001). 

Þegar á átjándu öld voru starfræktir nokkrir leikskólar en það verður ekki fyrr en á 

nítjándu öld sem mikil hreyfing kemur á leikskólastarfið í Evrópu t.d. í Frakklandi og í 

Bretlandi (Jón Torfi Jónasson, 2006). Tvær meginhugmyndir voru ráðandi, 

uppeldishugmyndin og gæsluhugmyndin. Uppeldishugmyndin kallaði eftir góðu 

umhverfi þar sem börn gætu þroskast og menntað sig. Gæsluhugmyndin kallaði eftir 

umönnun og gæslu barna. Það má einnig benda á hugmynd Fröbels um að öll heimili 

ættu að hafa einhvers konar barnagarð þar sem börn gætu leikið sér (Þórdís 

Þórðardóttir, 2000; Myhre, 2001; Jón Torfi Jónasson, 2006). Þegar líður á 19.öld er farið 

að taka eftir mikilvægi leiksins fyrir þroska barnsins (Jón Torfi Jónasson, 2006).  

 

Uppeldi og menntun barna á Íslandi 

Á Íslandi eru Íslendingasögurnar þær heimildir þar sem hægt er að lesa um hvernig 

uppeldi og menntun barna þess tíma hafa verið. Þær eru taldar skrifaðar á þrettándu 

öld. Í efni þeirra er mikið um vígaferli og ofbeldi en þær endurspegla þó samfélagið í 

þeirri mynd sem það var (Jónína Einarsdóttir og fl. 2004). 

Grágás var lögbók þess tíma og í henni er greint frá að drengir væru fullorðnir 12 ára 

gamlir og því sakhæfir (Grágás, 1992:235). Líklegt er að um hefndaruppeldi hafi verið að 

ræða á þessum tím t.d. í Egilssögu, Brennu-Njálssögu og í Króka-Refssögu segir frá 

reiðum mæðrum sem hvetja 12 ára syni sína til þess að hefna dauða ættingja sinna en 
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blóðhefnd var algeng í samfélagi á Íslandi á þessum tíma. Það mátti ávíta börn en þótti 

ekki göfugmannlegt að slá þau og meiða (Jónína Einarsdóttir og fl. 2004). 

 

Barnaútburður 

Barnaútburður virðist hafa verið algengur á þessum tíma en var neyðarúrræði. 

Ungabörn voru borin út ef þau voru óskilgetin til þess að vernda heiður móður eða 

annarra ættingja. Komið hefur fram í seinni tíma rannsóknum að það tíðkaðist einnig 

meðal efnaðra foreldra að bera út börn sín sérstaklega ef um stúlkubörn var að ræða. 

Útburður barna var bannaður eftir kristintökuna en vegna strangra dóma um barneignir 

utan hjónabands kom fyrir að ungabörn voru borin út en þó sem neyðarúrræði (Jónína 

Einarsdóttir og fl. 2004). 

 

Börn seld til útlanda 

Heimildir eru til frá fimmtándu og sextándu öld um að börn hafi verið seld til útlanda 

ekki, endilega vegna ástleysis foreldra á þeim heldur einnig vegna þess að foreldrar 

gátu ekki séð fyrir börnum sínum og álitu að þeirra biði kannski betri framtíð en heima 

fyrir. Einnig eru vísbendingar til um að börn að 13 ára aldri hafi á sextándu öld verið 

send utan í fóstur til náms en ekki var óalgengt að börn á þeim aldri lærðu iðngreinar á 

þeim tíma (Jónína Einarsdóttir og fl. 2004). 

 

Húsagatilskipunin á Íslandi 

Þriðja júní 1746 gekk í gildi á Íslandi húsagatilskipunin svokallaða (Anordning om 

Hustugt paa Island) að skipun Kristjáns 6. Danakonungs. Hún var skipun um hvernig 

sinna skyldi uppeldi, menntun og trúarlífi barna á Íslandi (Sigurður Líndal, 2006; Már 

Jónsson, 2017). Í heittrúarstefnunni (píetismi) var lögð ofuráhersla á iðkun á kristinni 

trú, uppeldi, menntun og hegðun (Sigurður Líndal, 2006).  

Hún sýnir vel hugmyndafræði þess tíma um hvernig uppeldi og menntun börn áttu að 

fá. Með þessari tilskipun var tekið hart á óþekkt og ólund barna jafnt sem hjúa. Fékk 

húsbóndinn þetta vald en einnig var foreldrum m.a. gert að sjá til þess að börnin yrðu 

læs. 

Prestur að nafni Ludwig Harboe fór á árunum 1741-1745 um landið ásamt Jóni 

Þorkelssyni á vegum Danakonungs sem eftirlitsmaður kirkju- og skólamála og hafði 

Harboe biskupsvald í Hólastifti þennan tíma til þess að kanna stöðu og þekkingu presta 

og kunnáttu barna í lestri og biblíusögum (Sigurður Líndal, 2006a). Jón  Þorkelsson hafði 
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áður vakið athygli Danakonungs á því að honum fyndist vera afturför í trúarlífi 

almennings og menntun og uppeldi barna á Íslandi (Sigurður Líndal, 2006a). 

Það kom í ljós að kunnátta presta var misjöfn og kunnátta barna í lestri líka. Börn urðu 

að  geta lesið og munað trúarjátninguna til þess að geta fermst. 

Harboe þótti foreldrar vera heldur linir í uppeldi barna sinna og gefa þeim helst til mikið 

frjálsæði (Sigurður Líndal, 2006a). Húsagatilskipunin átti að sjá til þess að húsbændur 

beindu börnum sínum og hjúum inn á rétta hegðun. Foreldrum bar að ala börn sín upp í 

guðsótta og góðum siðum. Þau áttu að biðja með börnum sínum morgun- og kvöldbæn 

að auki. Ef börn voru með ólund áttu foreldrar að berja þau til hlýðni. Mátti foreldri 

nota slíka aðferð allt að þrisvar sinnum á barnið 1. Fyrir slæma hegðun, 2. Ef börn 

mögluðu undan refsingunni, 3. Ef börnin sýndu enga iðrun. Það mátti ekki slá börn í 

höfuðið. Húsbóndinn mátti ekki slá barnið á meðan hann var enn reiður og né mátti 

heldur hræða barn á jólasveinum eða tröllum. Foreldrar áttu að auki að kenna börnum 

sínum rétt vinnubrögð, kenna börnum að vera iðin og hætta allri eftirlátsemi við þau 

(Sigurður Líndal, 2006a). 

Húsagatilskipuninni var m.a. komið á til þess að skylda foreldra til þess að kenna 

börnum sínum að lesa. Ef foreldrarnir væru ólæsir átti einhver annar á heimilinu sem 

var læs að sjá um kennsluna. Börnum var kennt að lesa í kring um fimm til sex ára aldur 

telpum jafnt sem drengjum. Ef enginn á heimilinu væri læs skyldi fara með börnin til 

þeirra bæja þar sem kunnáttan var fyrir hendi annars átti húsbóndinn að sjá til þess að 

sá aðili sem kunni mest á heimilinu skyldi kenna börnunum allt sem sá eða sú kynni. Úr 

biblíunni eða öðru trúarriti átti að lesa a.m.k. einu sinni á dag. Hlutverk presta var að 

fylgjast með að þessu væri framfylgt. Þessi tilskipun varð til þess að lestrarkunnáttu 

barna á Íslandi jókst til muna og kunnátta þeirra í biblíusögum. Fullorðna fólkið var hins 

vegar verr statt því það hafði ekki notið þessara kennslu (Sigurður Líndal, 2006a; Már 

Jónsson, 2017). 

Húsagatilskipunin var aftur á móti mikil réttarbót fyrir hjú (Sigurður Líndal, 

2006b) Með henni urðu bændur að sjá til þess að hjú fengju mat og klæðnað, greidd 

laun á réttum tíma, það átti ekki að neyða hjú til þessa ð vinna mikla erfiðisvinnu og 

ekki var hægt að reka hjú úr vinnu. Húsbændur máttu ekki nota áhöld sem gætu skaðað 

hjúin ef þyrfti að refsa þeim (Sigurður Líndal, 2006b). Harboe varð seinna biskup í 

Noregi og Danmörku (Sigurður Líndal, 2006a). 
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Átjánda og nítjánda öldin á Íslandi  

Átjánda öldin og nítjánda öldin voru erfið á Íslandi, fátækt og farsóttir og mikill 

barnadauði. Skaftáreldarnir sem stóðu yfir árin 1783-1785 og Móðuharðindin í kjölfar 

þeirra, höfðu áhrif á afkomu Íslendinga. Harðæri var mikið, þúsundir manna komust á 

vonarvöl og fjöldi lést. Allir sem vettlingi gátu valdið urðu að vinna. Átti það jafnt við um 

börn sem fullorðna (Jónína Einarsdóttir og fl. 2004). Fyrir Móðuharðindin örlaði á 

framfarahugsun hjá íslensku menntastéttinni á Íslandi. Gerðar voru tilraunir með 

kornrækt og ullariðnað sem lauk með Innréttingum Skúla Magnússonar. Þessari 

framfarahugsun lauk með Móðuharðindunum (Gunnar Karlson, 1996). 

Á síðari hluta nítjándu aldar ná hingað nýjar hugmyndir manna um uppeldi og menntun 

á börnum. Það dregur mikið úr þeirri hörku sem börn voru beitt og með tímanum 

áttuðu foreldrar sig betur á gildi góðs uppeldis fyrir börnum sín (Jónína Einarsdóttir og 

fl. 2004; Már Jónsson, 2017). 

Baldvin Einarsson skrifar í tímaritið Ármann á Alþingi ákall til íslenskra foreldra á 

árunum 1828-1829 um að uppeldi væri eitt af aðalhagsmunarmálum Íslendinga og 

hversu mikilvægt það væri að skapa réttar uppeldisaðstæður fyrir börn og unglinga (Jón 

Torfi Jónasson, 2006). 

Hugmyndir um leikskóla fyrir börn á Íslandi á 19. öld koma fram og voru ræddar 

en verða ekki að veruleika að ráði fyrr en á 20. öld. Bríet Bjarnhéðinsdóttir lagði m.a. til 

árið 1894 að sett yrði á fót uppeldistofnun þar sem smábörn gætu verið í gæslu á 

daginn. Á næstu árum fóru á loft fjölmargar hugmyndir um uppeldisstofnanir handa 

börnum á Íslandi (Jón Torfi Jónasson, 2006). 
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3.2 Sýn fræðimanna á barnæskuna 

Franski sagnfræðingurinn Philippes Aries, (1962) er talinn af mörgum hafa byrjað að 

skilgreina hugtakið barnæskuna sem sérstakt tímabil (Myhre, 2001; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008a). Aðferðin sem hann notaði var túlkun hans á myndefnum, íkonum 

af börnum frá ólíkum tímabilum (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a). Á þann hátt komst hann 

að þeirri niðurstöðu að barnæskan hafi ekki orðið til sem hugtak fyrr en á sextándu öld 

og börn hafi verið sýnd sem smækkuð útgáfa af fullorðna fólkinu sem féll vel að heimi 

þess.  

Á sextándu og sautjándu öld koma fram nýjar hugmyndir um börn, þar sem þeim 

var hafnað sem ,,heillandi leikföngum‘‘. Börn voru sköpunarverk Guðs og þurftu á vernd 

og frið til þess að vaxa og dafna. Dæmi um þá sem hugsuðu á þennan hátt um börn 

voru Lúther, Vives og Jesúitar (Myhre, 2001). Á átjándu öld eru bæði viðhorfin við lýði 

og að auki kom þriðji þátturinn fram, sem var umhyggja, um líkama og hreinlæti 

(Locke). Ekki má gleyma þeirri rómantísku sýn um barnið sem birtist hjá Rousseau, að 

börn væru í eðli sínu góð og það vonda sem þau gerðu væri fullorðna fólkinu að kenna 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2008a). Hitt viðhorfið um börn var það að þau væru í eðli sínu 

slæm. Það þyrfti því að kenna þeim og aga til þess að berja hið illa úr þeim (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008a). 

Margir sérfræðingar hafa mótmælt niðurstöðum Aries, m.a. Brynhildur Þórarins-

dóttir (2005). Hún telur að þegar á miðöldum hafi bernskunni verið skipt upp í ákveðin 

skeið. Frá fæðingu.-þriggja ára voru börn háð móðurinni, þriggja-sjö ára fóru börn smátt 

og smátt að geta séð um sig sjálf en með aðstoð foreldra. Við sjö ára aldur voru börn 

farin að aðstoða á heimilum en einnig látin læra. Drengir sem þóttu efnilegir voru þá 

sendir í fóstur til karlmanna eða í skóla. Stúlkurnar urðu eftir heima. Við 12 ára urðu 

þau lögráða og öðluðust þar með viðurkenningu sem fullgildir einstaklingar (Brynhildur 

Þórarinsdóttir, 2005).  

Ísidor frá Sevilla (d 636) skiptir ævitímabilinu í sex til sjö skeið. Frumbernskuna 

(infanti) frá fæðingu til sjö ára aldurs, bernskuna (puerta) frá sjö til fjórtán ára hjá 

strákum, en sjö til tólf ára hjá stúlkum, æskuna, (adolescentia) var svo frá fjórtán ára til 

tuttugu og eins árs. Þar með hafi barnæskunni þegar verið skipt upp í tímabil. Það er 

athyglisvert í ljósi aldurskiptingu Ísidórs að Piaget og Erik Erikson nota sömu 

aldurstímabil þegar þeir skrifa sínar þroskahugmyndir mörgum öldum síðar Það er 

athyglisvert að skoða hvernig Rousseau skiptir aldurstímabili barnsins upp þ.e. 0-12ára, 

12 ára-15 ára og 15 ára til 18 ára. Hins vegar var aldrei ljóst hvenær barnæskunni lauk 

og fullorðinsárin tóku við. Brynhildur nefnir það einnig að Íslendingar hafi þekkt 
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alfræðirit Ísidors (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2005) Það var ekki fyrr en með tilkomu 

Barnasáttmálans árið 1989 að ljóst verður hvenær barnæskunni lýkur. Þar er skýrt tekið 

fram í 1. gr. hans að barn sé barn til 18 ára aldurs og að hvert tímabil æskunnar sé 

jafnmikilvægt (Barnasáttmáli SÞ, 1989 1. hluti). 

Því má halda fram að Barnasáttmáli SÞ 1989 kallist á við hugmyndir félagslegrar 

hugsmíðahyggju (e. social constructivism ). Þær hugmyndir falla einkar vel að honum og 

hvernig þar er litið á börn . Félagslegar hugsmíðakenningar leggja höfuðáherslu á að öll 

þekking verði til í félagslegum samskiptum við barna og fullorðinna. Einnig horfi ég til 

síðtímahugmynda (e. postmodern ideas) sem horfa á barnið sem virkan samfélagsþegn 

með skoðanir sem  beri að hlusta á. 

David Elkind (2007) greinir frá þremur þáttum sem hann tekur að einkenni 

síðtímahugmyndir (e.postmodern ) um börn og skólastarf. Þættirnir eru margbreytileiki, 

sérstaða og óregluleiki. Börn þurfi samkvæmt þeim að aðlagast fjölbreytilegu lífi. Börn 

verði að fá að þróa með sér og móta sinn eigin skilning á veruleikanum og þurfa því að 

fá tækifæri til þess að velja og stjórna sínum eigin viðfangsefnum. Þetta ferli á sér stað í 

samvinnu við önnur börn og fullorðna einstaklinga en einnig á eigin vegum barnsins. 

Dahlberg, Moss og Pence (1999) halda því fram að fyrri kenningar um börn og 

barnæsku hafi vísað til barns sem sé veikt, hlutlaust og óvirkt (Jóhanna Einarsdóttir, 

2008a). 

Með auknum rannsóknum tengdum börnum sérstaklega í Evrópu hefur orðið til ný 

þekking á þeim þar sem lítið svo á að börn séu hæfari og sterkari en talið var áður. 

Jóhanna Einarsdóttir (2008a) telur upp nokkra samverkandi þætti í samfélaginu sem 

hafa áhrif á sýn manna á börn og barnæsku, þ.e. sagan, þjóðmenningin og samtíminn. 

Auk þessara þátta hafa kenningar í sagnfræði, félagsfræði, menntunarfræði og 

heimspeki áhrif á sýn manna á börn. Sú hugmynd og sýn á barnið sem kennarar öðlast 

með tilliti til þessara þátta hefur svo áhrif á starfshætti í skólum auk þeirrar stefnu sem 

er ríkjandi í landinu (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a). 

Bernskan í dag, er því félagslegt snið (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008). Það er 

nauðsynlegt að setja hugtakið bernsku í félags og menningarlegt samhengi. Börnin eru 

félagslegir þátttakendur í nútíðinni, þau eru samfélagsþegnar en ekki verðandi 

samfélagsþegnar. Í Barnasáttmálanum eru börn þegar viðurkennd sem samfélags- 

þegnar. Það er því eingöngu hægt að skoða barnið og barnæskuna í því samhengi sem 

barnið lifir í núna. Á þennan hátt lítur félagsfræði bernskunnar (e.sociology of 

childhood) á barnið (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008). Í dag er horft á að nám sé 

einstaklingsbundið og áhugi barna og þarfir þess hafi áhrif á hvernig og hvað þau læra. 
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Nám krefst virkni og þátttöku og á sér stað í tilteknu samhengi. Börn í dag eru álitin 

færir og getumiklir einstaklingar, reiðubúin til þess að taka þátt í eigin námi og hafa 

áhrif á það m.a. vegna Barnasáttmála SÞ 1989 (Wells og Claxton, 2002; Barnasáttmáli 

SÞ, 1989). 

Vygotsky lagði mikla áherslu á samskipti og að í gegnum þau þróuðu börn með sér 

vitsmunaþroska í félagslegu samhengi. Hann bendir á mikilvægi talmálsins, sem nokkurs 

konar „verkfæri“ til að henda reiðu á hugsanir sínar, koma haldi á tilfinningar og tengsl 

við umhverfið (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a). Samkvæmt kenningum Vygotksys eru börn 

í leik að prófa og kanna eitthvað nýtt. Í leiknum eru engin rétt svör. Hann er ekki tilbúið 

handrit sem börnin eru að leika eftir. Enginn veit fyrirfram hvernig hann þróast. Í 

sameiningu búa börnin til eitthvað nýtt sem hefur gildi fyrir þau (Jóhanna Einarsdóttir, 

2008a). Vygotsky var því stuðningsaðili þess að börn fái að takast á við verkefni sem í 

raun væru fyrir ofan þeirra getur og kallaði hann það „ svæði hins mögulega 

þroska“(ZPD). Þar á hann við verkefni sem börn vinna að með aðstoð eldri barna eða 

fullorðinna. Með tímanum myndi barnið öðlast þá færni og getu til þess að leysa 

verkefni án aðstoðar. Vygotsky taldi þessa leið auka öryggi barna og um leið örva 

sjálfstæði þeirra og sjálfsmynd (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a).  

Hjá Dewey má einnig sjá áherslu á félagsleg samskipti s.s. leik og skapandi þætti hjá 

börnum. Hann taldi að börn læri best í félagslegum athöfnum. Hann ræðir um fjögur 

áhugasvið sem hann lítur á sem þær eðlishvatir barna sem nýta megi í öllu skólastarfi. 

Dewey greinir fyrst frá félagsþörfum barna sem birtast í samræðum og samskiptum. Þar 

er  tungumálið nýtt sem einfaldasta formið í félagslegri tjáningu barns. Síðan kemur 

þörfin fyrir að skapa og hanna sem eru í leik barna. Hún þróast úr því að þykjast yfir í 

það að móta og breyta efnivið. Samband þessara tveggja þarfa, félags- og 

uppbyggingarþarfar (e. constructive impulse), er svo grunnurinn að því sem Dewey 

nefni rannsóknar-og sköpunarþörf. Rannsóknarþörfin er þó ekki vísindalegs eðlis hjá 

barninu, heldur felst í þeirri gleði að gera hluti sjálft og sjá á þann hátt hvað gerist. 

Sköpunarþörfin byggist þar með  á lönguninni til að segja frá, tjáningu þar sem barn 

notar ekki bara tungumálið heldur einnig aðra miðla. Samkvæmt Dewey eigum við því 

að byggja nám barna á þessum fjórum sviðum (Dewey, 1966). 
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3.3 Hver er sýn Barnasáttmálans á börn? 

Uppeldisýn Barnasáttmála SÞ 1989 er sú að fjölskyldan sé ein af grunneiningum 

samfélagsins. Ein af réttindum barnsins eru að fá að alast upp með fjölskyldu sinni. Ríkið 

hefur þá skyldu að sjá til þess að til séu aðilar sem geta aðstoðað foreldra með barnið ef 

þeir óska eftir því og eru einhverra hluta vegna ekki færir um að ala upp barn sitt s.m.b. 

níunda grein, átjánda grein og tuttugasta grein Barnasáttmálans. Hann lítur svo á að 

kenna eigi börnum ákveðin gildi svo þau verði seinna meir að ábyrgu fólki og að börn 

verði að læra þessi gildi með aðstoð og hjálp fullorðna aðila. 

Barnið á skilið ást, hamingju, vernd og örvun til þess að það geti mótað á 

heildstæðan og jákvæðan hátt allar hliðar persónuleika síns. Í uppeldinu á að ríkja 

jafnrétti, móta á með barninu virðingu fyrir náttúrunni og samúð með 

minnihlutahópum. Stúlkur eiga fá sömu tækifæri og drengir. Raddir beggja kynja eiga fá 

að hljóma og skoðanir beggja aðila vera virtar. Uppalendur eiga að undirbúa barnið til 

þess að alast upp við og lifa sjálfstæðu lífi í samfélagi sínu með hugsjónir Sameinuðu 

þjóðanna að leiðarljósi. Þær hugsjónir eru í anda friðar, umburðalyndis, virðingar, frelsis 

jafnréttis og samstöðu (formáli Barnasáttmáli SÞ, 1989). Barnasáttmálinn hvetur 

aðildarríki til þess að sjá til þess að til sé barnamenning sem hæfir hverju tímabili 

æskunnar sbr.31. gr. Barnasáttmálans. Þáttur menntunar er í greinum 28 og 29. Þar 

kemur skýrt fram að telpur jafnt sem drengir eigi að fá jafna möguleika og ókeypis 

grunnmenntun, það sé skylda ríkisins að sjá til þess (Barnasáttmáli SÞ, 1989 1.hluti). 

Með tilkomu Barnasáttmálans eru börn ekki lengur skilgreind sem eign foreldra 

sinna. Börn eru strax við fæðingu sjálfstæðir einstaklingar, sérfræðingar í eigin lífi með 

eigin borgaraleg og menningarleg réttindi óháð réttindum foreldra sinna.. Börn eru 

aðilar í fjölskyldunni með skoðanir og trú sem eru ekki endilega þær sömu og 

fjölskyldan hefur (Dahlberg,Moss og Pence, 1999; Jóhanna Einarsdóttir, 2008a). 

Samkvæmt þessari sýn erum við ekki lengur að undirbúa börn til þess að vera virkir 

þátttakendur í samfélaginu. Börn eru nú þegar virkir þátttakendur. Barnasáttmáli SÞ 

1989 ætlast til þess að börn séu viðurkennd sem sterkir og sjálfstæðir einstaklingar en 

leggur einnig áherslu á að barnæskan sé viðkvæmt tímabil. Börn þurfa á vernd 

fullorðinna og stuðning þeirra að halda gegn skaðlegum áhrifum (Moss og Clark, 2005; 

Komulainen, 2007; Jóhanna Einarsdóttir, 2008a; Barnasáttmáli SÞ, 1989; United 

Nations, 2005). Börn eru skilgreind börn fram til 18 ára aldurs. 

Í tólftu gr. Barnasáttmálans segir: að öll börn megi hafa skoðanir og tjá sig um 

málefni sem snerta þau, þetta kallar á breytt viðhorf fullorðinna til barna. Það viðhorf 

fólks í gegnum tíðina um að börn eigi að halda sig til hlés um þau málefni sem þau hafa 
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ekki vit á er því rangt (Þórhildur Líndal, 2003). Í formála Barnasáttmála SÞ 1989 er tekið 

fram að samfélög séu misjöfn, sum rík á meðan önnur séu fátæk og til þess að tryggja 

að öll börn geti notið réttinda sinna þarf samvinnu um málefni barna í 

alþjóðasamfélaginu. Í formála er einnig talað um að í öllum löndum heims séu börn sem 

búa við verulega fátækt og þurfi á sérstakri aðstoð að halda. Einnig er tekið fram í 

formála hans að menningararfur og siðvenjur hverrar þjóðar séu nauðsynleg fyrir 

barnið svo það geti alist upp á jákvæðan hátt. 

Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna (UNICEF) hefur stefnt að því að finna leiðir sem 

stuðla að aukinni þátttöku barna og ungmenna í samfélaginu. Barnahjálpin hefur sett 

fram leiðbeiningar hvaða þætti þarf að hafa í huga varðandi þátttöku barna í 

samfélaginu (Lansdown, 2001). Leiðbeiningarnar innihalda þessa þætti:  

Börn verða að skilja út á hvað verkefnið og ferilinn gengur og hver þáttur barnanna 

er. 

Valdaójafnvægi og ákvarðanataka í verkefninu verða að vera augljós og gegnsæ. 

Börn verða að taka þátt í verkefninu frá byrjun. 

Í samstarfi og samráði við öll börn verður að setja fram grundvallareglur frá byrjun. 

Þátttaka barnanna á að vera sjálfviljug og þau ættu að geta hætt í verkefninu þegar 

þau vilja.  

Framkoma við öll börn á að einkennast af virðingu án tillits til aldurs, kynþáttar, 

kyns, hæfileika eða annarra aðstæðna.  

Börn eiga rétt á að skoðanir þeirra og reynsla séu virtar  

 

Þessar leiðbeiningar ættu að vera hluti af dagsdaglega lífi barnanna og ættu að ná 

yfir öll svið í lífi þeirra bæði heima við og í skólum (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a). 

Evrópuráðið hefur einnig gefið út handbók um mannréttindi (e.human rights education) 

handa börnum þar sem fjalla er um hvernig vinna megi á lýðræðislegan hátt og auka 

þátttöku barna á öllum jákvæðum sviðum í lífi þeirra (Flowers, 2007; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008a). Eftir því sem börn verða eldri geta þau verið virkari í lýðræðislegri 

þátttöku. 

Það má segja að það gætir mótsagnar í Barnasáttmálanum. Annars vegar eru börn 

sterk og hæf. Við eigum að tryggja að börn þekki rétt sinn, að það sé hlustað á þau og 

þau eigi að fá að taka þátt í ákvarðanatökum sem varðar líf þeirra eftir því sem þroski 

þeirra leyfir og hins vegar er sá þáttur í Barnasáttmálanum að börn þarfnist sérstakrar 

verndar og umönnunar svo þau geti fengið notið barnæsku sinnar (Bryndís 

Garðarsdóttir og Kristín Karlsdóttir, 2012). Þessar ábendingar um þörf barnsins fyrir 
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vernd í Barnasáttmála SÞ 1989 er m.a.sú að börn hafa ekki enn þá tekið út fullan þroska 

hvorki líkamlegan né andlegan.  

 

Samantekt 

Hugmyndir manna um börn hafa mikið breyst í gegnum tíðina, m.a. með tilkomu 

Barnasáttmála SÞ 1989. Með aukinni umræðu um jafnrétti og kvenfrelsi á nítjándu öld, 

óx umræðan um rétt barna jafnt og þétt. Þannig hafði Ellen Key rétt fyrir sér þegar hún 

sagði að réttindi barnsins væru samofin réttindum kvenna (Ellen Key, 1909). 

Mismunandi hugmyndir ríktu um börn frá því að þau væru litlar fullorðnar 

manneskjur, heillandi leikföng fyrir fullorðinna yfir í að vera sköpunarverk guðs 

viðkvæm eins og gróðurinn sem þarf ást og umhyggju til þess að dafna og. Rómantíska 

hugmyndin hans Rousseaus um að börn væru í eðli sínu góð mistökin sem þau gerðu 

væri hinum fullorðna að kenna. Í dag er litið á börn sem sterk og getumikil, þau eru 

sérfræðingar í sínu lífi með eigin réttindi, virkir þátttakendur í samfélagi sínu og eiga 

rétt á að tjá sig um málefni sem snerta þau (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a). Börn urðu 

einnig að vinna. Á Íslandi hafði húsagatilskipunin sem átti að beina börnum á rétta 

braut með miklum aga og refsingum ef þau hlýddu ekki, áhrif á uppeldi og menntun 

barna.  

Menntun og uppeldi barna var mismunandi eftir stétt og kyni en eftir því sem tímar 

liðu fram áttuðu ríki og samfélög í vestrænum heimi sig á því að almenn skólaganga og 

leikskóli fyrir yngri börn væri nauðsynleg fyrir þróun samfélagsins. 

Hugmyndafræði Barnasáttmálans helst í hendur við áherslur félagslegra 

hugsmíðahyggju. Hún snýst um að þekking verður til í samskiptum og samvinnu í 

gegnum samræður, ígrundun og tjáningu á hugsunum og hugmyndum. Börn verða að 

vera virkir þátttakendur í sínu námi og fá að taka þátt í skoðanaskiptum og samræðum 

(Wells, og Claxton, 2002). 

Síðtímahugmyndir taka undir þetta viðhorf og leggja þar með áherslu á að horft sé 

til styrkleika barna. Ekki eigi að horfa á takmarkanir þeirra. Það er nauðsynlegt hlusta 

eftir skoðunum barna svo þau geti orðið öflugir þátttakendur í samfélaginu. Það er 

nauðsynlegt að gefa börnum tækifæri til að skapa nýja þekkingu og menningu í 

samvinnu við önnur börn og fullorðna (Dahlberg, Moss og Pence, 1999; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008a). Þannig ná börn betur að túlka hugmyndir sínar um umhverfið, 

samfélagið og þá menningu sem þau lifa og hrærast í og eru hluti af (Dewey, 1966: 

Jóhanna Einarsdóttir, 2008a).  
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Barnasáttmáli SÞ 1989 ítrekar það í sýn sinni á börn, að þau þurfi á vernd og 

umhyggju að halda en segir einnig að börn séu sterk og getumikil og séu sérfræðingar í 

sínu lífi. En til þess að börn komist áleiðis og geti dafnað þurfa þau á öðrum að halda í 

góðum félagslegum og örvandi samskiptum. Túlkun barnaréttarnefndar á uppeldi í 

anda Barnasáttmála SÞ 1989 snýr að framtíð samfélaganna í heiminum. Framtíð 

samfélagsins veltur á því hvernig þeim tekst að innleiða Barnasáttmála SÞ 1989. Börn 

sem eru alin upp í anda hans verða síðar að vel upplýstum þegnum (skýrsla starfshóps í 

tilefni lögfestingar samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 2015). Sú 

hugsun í Barnasáttmálanum að hægt sé að þjálfa börn til að verða ábyrg, virk í 

samfélaginu, lýðræðisleg, hjálpfús, væn, og umburðalynd samræmist 

uppeldishugmyndum Pestalozzis og Malaguzzi  að hægt sé að móta börn til hins betra á 

jákvæðan hátt svo þau verði að betri borgurum. 
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4 Leikskólinn á Íslandi 

 

Samfélagsbreytingar á Íslandi á tuttugustu öldinni, með aukinni þéttbýlismyndun í 

Reykjavík samhliða meiri fólkfjölgun ásamt mikilli fátækt kölluðu á aukna þörf í 

dagvistunarúræðum fyrir börn (Bergur Felixson, 2007). Um aldarmótin 1900 er þegar 

farið að ræða nauðsyn stofnanaúrræða fyrir börn á aldrinum núll til fimm ára. Bent var 

á sólarhringsstofnanir, dagvistunarstofnanir, leikvelli og barnaheimili (Jón Torfi 

Jónasson, 2006). Barnagæslan  gæsluvellir og barnaheimili voru á fyrstu árunum 

eingöngu úrræði á sumrin (Jón Torfi Jónasson, 2006). Upp úr seinna stríði verður mikil 

breyting á dagvistun barna, fleiri dagheimili voru reist og þau voru einnig opin á veturna 

(Jón Torfi Jónasson, 2006). Hugmyndafræðin um leikskóla breytist frá því að vera 

úrræði og gæslustofnun fyrir einstæða og fátæka foreldra í að vera fyrsta stig 

menntunar í skólakerfinu okkar á Íslandi og opinn öllum foreldrum.  

4.1 Barnavinafélagið Sumargjöf. Upphaf dagvistunar í Reykjavik. 

Árið 1924 var Barnavinafélagið Sumargjöf stofnað. Tilgangur félagsins var að stuðla að 

andlegu og líkamlegu heilbrigði og þroska barna í Reykjavik og vernda þau fyrir óhollum 

áhrifum (2. gr. laga félagsins), ásamt því að auka umræður um uppeldi og starf með 

börnum með velferð þeirra í huga (Jón Torfi Jónasson, 2006). 

Bæði karlar og konur voru í Barnavinafélaginu Sumargjöf og mjög margir félagar 

voru úr kennarastétt m.a. Steingrímur Arason og Ísak Jónsson. Til þess að fjármagna 

reksturinn gaf félagið út blað og seldi merki.  

Fyrsti formaður Sumargjafar Steingrímur Arason kynntist hugmyndum Margaret 

McMillans og John Dewey, þegar hann var við nám í Colombia háskólanum í 

Bandaríkjunum. Félagsmenn Sumargjafar höfðu hug á að reisa dagheimili í Reykjavík og 

fór Steingrímur til London til þess að kynna sér leikskólahugmynd hennar, húsakynni og 

fyrirkomulag og hrífst hann af því. Þegar hann snýr til baka var ákveðið að teikna og 

reisa dagheimilið samkvæmt hennar hugmyndum um útilífsskóla (Jón Torfi Jónasson, 

2006; Bergur Felixson, 2007).  

Árið 1924 stofnaði Barnavinafélagið Sumargjöf dagheimili sem var til húsa í 

Kennaraskólanum við Laufásveg. Barnavinafélagið lenti í fjárhagsvandræðum og efndu 

til fjáröflunar til þess að byggja dagheimili. Dagheimilið sem hlaut nafnið Grænaborg var 
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byggt árið 1931 á túninu hjá Landspítalanum. Grænaborg var rekið sem 

sumardagheimili en leigt kennaraháskólanum á veturna. 

Sumargjöf stóð að stofnun og reisti fjölmörg önnur dagheimil þar til Reykjavikurborg 

tók við rekstri dagheimila árið 1978. Barnavinafélagið Sumargjöf sá því um rekstur 

leikskóla með fjárhagstuðningi frá ríki og sveitarfélögum í Reykjavík í 40 ár áður en 

Reykjarvíkurborg tók við (Jón Torfi Jónasson; 2006; Bergur Felixson, 2007).  

 

Dagheimili sem félagslegt úrræði 

Hugmynd Sumargjafar með rekstri dagheimila varað skapa félagslegt úrræði fyrir 

einstæða foreldra og fátæka foreldra. Börnum var gefið þar að borða og í sumum 

tilvikum fóru þau í bað. Síðar fengu börn námsmanna vist, en leikskólar voru fyrir börn 

giftra foreldra og sambýlisfólks (Bergur Felixson, 2007). Börn frá tveggja ára aldri gátu 

verið í leikskólanum hálfan daginn og haft með sér nesti að heiman. Það fór því eftir 

bakgrunni barnanna hvort þau sóttu leikskóla eða dagheimili (Bergur Felixson, 2007).  

Dagvistun barna var þannig álitin vera félagslegt úrræði fyrir einstæða foreldra eða 

úrræði fyrir sér tilfelli t.d vegna fátækra foreldra og fyrir námsmenn alveg frá 

stríðslokum til ársins 1994 (Bergur Felixson, 2007).  

Á þessum tíma var rætt um að börn sæktu leikskóla/dagheimili frá þriggja mánaða aldri 

að skólaskyldualdri. Þá var ekki  fjallað um sex ára aldurinn sem sérstakt stig þar sem 

litið var á dagvistun og leikskólann sem forskólastig. Það var ekki fyrr en með lögum um 

leikskóla 1991 að rætt var um að leikskólinn væri fyrir börn frá því að fæðingaorlofi lyki 

að 6 ára aldri eða þar til skólaganga hæfist (Bergur Felixson, 2007).  

Á árunum 1973-1980 komu fram nýjar hugmyndir sem snéru að því að 

dagvistunarúrræði ættu ekki eingöngu að vera fyrir börn einstæðra foreldra í neyð 

heldur fyrir öll börn (Jón Torfi Jónasson, 2006). Með þessu yrði jafnræði hjá öllum 

börnum áður en skólagangan hæfist (Jón Torfi Jónasson, 2006).  

Frumvarp til laga um byggingu dagvistar og leikskóla 1972 ber vitni um þessar 

hugmyndir. Þeirri hugmynd var hafnað að dagvistun barna væri eingöngu félagslegt 

úrræði vegna slæmra stöðu barnanna, heldur ætti dagvistun og leikskólar að vera fyrir 

öll börn í því fælist samfélagslegt réttlæti. Einnig var vísað til þess að nágrannaríki 

Íslands færu eftir þeirri stefnu. Í frumvarpinu var bent á að bændasamfélagið á Íslandi 

væri að hverfa og fjölskyldurnar orðnar smáeiningar. Dagvistun og leikskólar væru því til 

aðstoðar foreldra um uppeldi á börnum en ekki til þess að taka uppeldið af þeim  

(Þingskjal nr.3:5 /1972) 
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Í lögum um leikskóla nr. 48/1991 birtast þær hugmyndir að hann ætti að vera 

uppeldis - og menntastofnun fremur en eingöngu gæslustofnun. Með lögunum um 

leikskóla nr. 78/1994 verður ljósara hvert leikskólastigið stefndi en þar er hann í fyrsta 

sinn orðinn hluti af skólakerfinu (Jón Torfi Jónasson, 2006).  

Leikskólarnir voru svo aftur á móti fyrir gifta foreldra en þörfin fyrir plássi í þeim var 

engan vegi fullnægt sérstaklega á árunum 1986-2005 . Á þeim árum fjölgaði konum sem 

unnu úti og því varð mikil eftirspurn eftir leikskólaplássi (Bergur Felixson, 2007). Það 

varð að forgangsmáli að jafna þennan mun og settu stjórnmálaflokkar eins og t.d. 

Kvennalistinn leikskóladvöl og byggingu dagheimila, heilsdagsvistar, fyrir öll börn sem 

forgangsmál í sína stefnuskrá (Bergur Felixson, 2007).  

Leikskólinn verður opinn börnum með sérþarfir og þroskahömlun árið 1991. Fyrir 

þann tíma voru þau í sérstökum dagvistunarúrræðum eða í starfræktum sérdeildum 

(Bergur Felixson, 2007).  

Eitt meginuppeldistarf leikskóla á þeim tíma var að vinna með öllum börnum og 

kappkosta við að efla alhliða þroska þeirra andlega sem líkamlega svo öll börn geti notið 

bernsku sinnar í samvinnu við heimilin (Bergur Felixson, 2007).  

Með lögum um leikskóla 1994 opnaðist leið fyrir alla foreldra og var litið svo á að 

um jafnréttismál væri að ræða fyrir öll börn (Bergur Felixson, 2007).  

Leikskólinn er í dag nefndur fyrsta stig skólakerfisins og upphaf formlegrar 

menntunar barna og menntun flestra barna á Íslandi hefst því í leikskólanum (Mennta- 

og menningamálaráðuneytið, 2011:32). Þörfin fyrir leikskóla í byrjun tuttugustu aldar 

kom til vegna síaukinna atvinnuþátttöku mæðra. Þessi þörfin fyrir leikskólavist er enn til 

staðar. Í dag er staðan sú að það þarf að koma yngri börnum fyrr í leikskólana í 

Reykjavík a en hingað til hefur verið hægt. Til þess að leysa þau mál hafa verið opnaðar 

ungbarnadeildir í nokkrum leikskólum borgarinnar segja má því að aftur er leikskólinn 

kominn á upphafsreit með því að taka við börnum frá því að fæðingaorlofi foreldra 

lýkur (Reykjavík.is, 2017). 

Á síðu umboðsmanns barna kemur fram að hlutfall barna á Íslandi sem dveljast í 

leikskólanum er meðal þess hæsta sem gerist innan ríkja OECD. Langflest börn eru í 

leikskólanum sjö tíma á dag en sum dveljast þar átta tíma á dag og jafnvel lengur. 

Börnin koma yngri í leikskólann en áður og samsetning barnahópsins er fjölbreyttari 

(Umboðsmaður barna, e.d.). 
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Í leikskólanum eigum við að gefa öllum börnum jöfn tækifæri óháð bakgrunni þeirra 

og án mismununnar. Með þessu  hlutverki leikskólans fellur starf hans að grunnstoðum 

Barnasáttmálans (Umboðsmaður barna, e.d ). 

Hlutverk leikskólans hefur breyst frá því að vera gæslustofnun fyrir börn einstæðra 

mæðra og fátækra foreldra yfir í að vera menntastofnun fyrir öll börn. Næsti kafli fjallar 

um lög um leikskólann en leikskólinn starfaði án lagaumgjarðar á fyrri hluta tuttugustu 

aldar. 

4.2 Lög um leikskóla. 

Í þessum kafla mun ég kanna hvernig þau lög um leikskóla sem sett hafa verið um 

starfsemi þeirra á Íslandi, hafa skilgreint hlutverk leikskólans eins og hann er hugsaður í 

dag og um rétt barnsins þ.e. réttur allra barna til þess að vera í leikskóla. Einnig mun ég 

skoða hvort Barnasáttmálinn hafi haft áhrif á þau lög. Fyrir 1991 var leikskólinn 

þrískiptur þ.e. dagvistunarheimili fyrir börn einstæðra foreldra og barna í neyð, frá því 

að fæðingarorlofi lauk þegar barnið varð þriggja mánaða. Leikskólinn var fyrir börn 

giftra foreldra frá því að barnið varð tveggja ára og síðan tók skólagæsla við. Með 

forskólastiginu var átt við árið áður en börn fóru í grunnskóla. Hugmyndafræðin með 

því að sameina forskólastigið og leikskóladvölina var að jafna möguleika allra barna við 

undirbúning fyrir skólann.  

Katrín Thoroddsen lagð árið 1946 fram frumvarp til laga um dagheimili fyrir börn 

innan skólaskyldualdurs með því sköpuðust skilyrði fyrir bættu uppeldi fyrir yngstu 

börnin í þéttbýli (þingskjal nr. 85/1946). 

Hún lagði til að í helstu kaupstöðum landsins væru leikskólar og dagheimili auk 

sérstakra gæsluúrræða fyrir yngstu börnin. Frumvarp hennar var hafnað (Jón Torfi 

Jónasson, 2006). 

Á fyrstu áratugum tuttugustu aldarinnar voru engin opinber lög fyrir starfsemi 

dagheimila og leikskóla sem sögðu til um hvernig leikskólastarfið ætti að vera og 

hvernig fjármögnun starfsins ætti að vera háttað. Þar bar mest á frjálsum framlögum 

einstaklinga og félagssamtaka til starfseminnar en ríki og sveitarfélög landsins komu þó 

einnig að fjármögnuninni þó að þeim bæri í raun engin lagaleg skylda til þess (Jón Torfi 

Jónasson, 2006).  

Það má í raun segja að á fyrri helmingi tuttugustu aldar, hafi dagvistun barna  verið 

rekin vegna hugsjónar einstaklinga sem trúðu því að börn ættu betra skilið en það sem  

þá var í boði fyrir þau. Leikskólastarfið var unnið samkvæmt hugmyndafræði 

leikskólastjórnenda (Jón Torfi Jónasson, 2006). 
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Árið 1972 var lagt til á Alþingi að menntamálaráðuneytið sæi um öll málefni tengd 

dagheimilum og var almenn sátt um það (þingskjal nr. 3:8 /1972; Jón Torfi Jónasson, 

2006). 

Fyrstu opinberu lög um málefni dagvistunar voru sett árið 1974. Þau snerust bæði 

um fjármál þ.e. rekstur dagvistunarinnar og skipulag starfseminnar. Dagvistunin átti að 

vera fyrir börn að skólaskyldualdri. Skv. þessu frumvarpi átti fagaðili að sjá um starfið 

fyrir  þau. Það var talað um samfellu fyrir börn undir handleiðslu fagaðila á öllu 

aldurstímabili barnsins á meðan það dveldist í dagvistun eða leikskóla. Hér er enn rætt 

um þrískiptingu dagvistunarinnar þ. e dagvistun, leikskóla og skólagæslu (þingskjal nr. 

3:8/1972; Jón Torfi Jónasson, 2006).  

Í frumvarpinu kom fram sú framtíðarhugmynd að með dagvistun barna ætti að 

tryggja fullt jafnrétti þeirra án tillits til kynferðis, stéttar eða búsetu sem gæti létt undir 

með móðurinni að vera í vinnu eða námi. Dagvistunin og leikskóli hefðu mikilvægt 

uppeldislegt gildi þar sem umhverfi og aðstæður barna hefðu breyst mjög mikið. 

Dagvistun og leikskóli væru því réttlætismál fyrir börn og mæður þeirra (þingskjal 

nr.3:5/1972; Jón Torfi Jónasson, 2006). 

Fyrsta grein laga leikskólans nr. 128/1974 fjallar um markmið dagvistunarstofnana 

og leikskóla. Segja má að hér sé um að ræða fyrstu opinberu lögin um hvernig starfsemi 

dagvistunarinnar eins og leikskólinn var þá nefndur átti að vera. Í frumvarpi að þessum 

lögum um hlutdeild ríkisins í rekstararkostnaði dagvistunarheimila er m.a. rætt um að 

örva ætti alhliða þroska barnsins með skipulögðu starfi og mæta ætti hverju barni á 

þess forsendum.  

Markmiðið með starfsemi dagvistunar, leikskóla og skóladagheimila var að gefa 

börnum möguleika til að njóta kennslu sérmenntaðra aðila í uppeldismálum og átti það 

að efla félags -  og persónuþroska barna sem  var nýmæli á þeim tíma (Jón Torfi 

Jónasson, 2006). 

Í frumvarpi að lögum um leikskóla 112/1976 er rætt um dagvistunarúrræði frá 

þriggja mánaða aldri barna til skólaskyldualdurs, þar er ítrekuð nauðsyn 

dagvistunarúræða vegna atvinnuþátttöku mæðra, að dagvistun tengist rétti allra barna 

og jafnrétti innan heimilanna, einnig er fjallað um að skapa ætti jafnræði milli barna 

(þingskjal nr. 112/1976). 
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Árið 1989 stóð til að færa dagvistun barna frá menntamálaráðuneytinu yfir til 

félagsmálaráðuneytis. Því var harðlega mótmælt frá starfsfólki dagvistunar og því haldið 

fram að dagvistun og leikskóli væri hluti af íslenska menntakerfinu (Jón Torfi Jónasson, 

2006). 

Þáverandi menntamálaráðherra Svavar Gestsson skipaði nefnd sem skila átti 

niðurstöðu um hvort leikskóli/dagvistun ætti að vera úrræði í neyð, vistunarúrræði 

(félagsmálaráðuneytið) eða hvort tengja ætti dagheimilin/leikskólann við forskólastigið, 

en þá myndi leikskólinn heyra undir menntamálaráðuneytið. Hann ætti þá að vera 

stofnun sem byði upp á örvandi og skapandi starf með börnum. Svavar hafði hug á því 

að halda dagvistuninni og leikskólanum undir menntamálaráðuneytinu og það varð 

síðan niðurstaðan (Þingskjal nr. 936/1990-1991). Í þessu áliti var því fagnað að 

niðurstaða væri komin í þessu máli þar sem um réttindi barna til þess að vera í leikskóla 

væri að ræða en hafðar áhyggju af því að það væri ekki búið að tryggja öllum börnum 

rétt til þess að vera í leikskóla. Það væri aftur á móti réttindi allra barna óháð búsetu og 

efnahags ( Þingskjal nr. 936/1990-1991).  

 

Lög nr. 48/1991 

Fyrstu opinberu lög um leikskóla voru sett 1991 og fengu númerið nr. 48/1991. Enn var 

deilt um meðal opinberra aðila hvort leikskólinn skyldi heyra undir 

félagsmálaráðuneytið eða menntamálaráðuneytið og var vísað til þess að leikskólinn 

væri félagslegt úrræði. Rökin fyrir því að hafa leikskólann undir menntamála-

ráðuneytinu voru þau að leikskólar væru menntastofnanir og ætti að sinna menntun 

yngstu barnanna og að leikskólar væru ekki eingöngu félagslegt úrræði (Bergur Felixson, 

2007). Sama ár var ákveðið að leikskólinn skyldi vera samheiti yfir dagvistunarstofnanir 

en gæsluleikvellir héldu heiti sínu áfram. Með hugtakinu leikskóli var undirstrikað í 

lögum mikilvægi leiksins í leikskólanum. Tilvist leikskólans og tilgangur hans var nú 

tryggður í landslögum. Hlutverk leikskólans var að mennta yngstu börnin og ala þau upp 

í samvinnu við heimilin. Með lögunum var stefnt í þá átt að gera leikskólann að 

uppeldisstofnun fremur en gæslustofnun (Jón Torfi Jónasson, 2006). Auk þess var 

ákveðið hvernig ætti að skilgreina umönnun og nám barna á forskólastiginu með einu 

heiti og nefna það leikskólastig (Jón Torfi Jónasson, 2006). 

Það þykir í raun einsdæmi að leikskólinn skyldi falla undir menntamálaráðuneytið á 

Íslandi því í öðrum löndum eins og Danmörku, Finnlandi og Svíþjóð fellur leikskólinn 

undir félagsmálaráðuneytið (Bergur Felixson, 2007). 
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Í bréfi til Alþingis frá árinu 1991 bendir foreldraráð leikskólans Lækjarborgar að 

það sé réttur allra barna á Íslandi að ganga í leikskóla óháð bakgrunni og að hann 

væri ekki geymslustofnun heldur sá staður sem gæti gefið öllum börnum jöfn 

tækifæri (Þingskjal nr. 113/113-869-1991). Einnig var í bréfi þessu rætt um skýrslu 

Evrópuráðsins um uppeldisstefnu þess þ.e. að forskólastigið eins og elsti 

aldurshópurinn í leikskólanum var nefndur á þeim tíma gæti búið öllum börnum 

lærdómsríkt og þroskandi uppeldi óháð bakgrunni. Foreldraráðið vísaði einnig vísað 

til þess í bréfinu að atvinnuþátttaka kvenna væri hvergi eins mikil og á Íslandi 

(Þingskjal nr. 113/869-1991).  

Valborg Sigurðardóttir var fengin til þess að skrifa greinagerð með 

leikskólalögunum 1991 og fjallaði hún sérstaklega um leikinn, hugtakið leikskóli og 

nauðsyn þess að verja leikinn í leikskólanum. Hún sagði leikinn vera lýsandi fyrir 

starfið í leikskólanum og lýsti honum sem skóla fyrir lítil börn sem léku sér og lærðu í 

leik. Bæði nafnið leikskóli, leikurinn og heitið leikskólakennari var þar með lögfest 

(Jón Torfi Jónasson, 2006; Bergur Felixson, 2007). 

 

Lög nr. 78/1994 

Í þessum lögum var leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið. Á þann hátt var hann 

formlega tekinn inn í skólakerfið. Menntunarhlutverk hans var skilgreint enn frekar, 

sem og uppeldishlutverk í þessum lögum (Jón Torfi Jónasson, 2006). 

Allir foreldrar gátu nú samkvæmt lögunum sótt um vist fyrir börnin sín. 

Skilgreint var betur hvernig foreldrar áttu að greiða fyrir leikskólavistina og var gjaldið 

þrenns konar. Gift fólk og fólk í sambúð borguðu hæst, námsmenn borguðu minna 

einstæðir foreldrar og þeir sem áttu við félagslega erfileika að stríða, borguðu minnst 

(Bergur Felixson, 2007). 

 

Lög nr.  90/2008 

Í þessum þætti fjalla ég um þann hluta frumvarps þáverandi menntamálaráðherra 

Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur (þingskjals nr. 135/2007 )sem nær til leikskólans, ekki 

þá hluta sem fjalla um grunnskóla og framhaldskóla. Frumvarpið sem ég vísa í varð 

seinna að lögum nr. 90/2008. 

Skv. þessum lögum eru réttindi barnsins og velferð mjög skýr. Aukin þátttaka 

þeirra í málefnum sem þau varðar eru tekin fram í 2. gr. laganna  nr. 90/2008 um 

markmið leikskóla í uppeldi og kennslu. 
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Breytingar frá fyrri löggjöf voru þær að nú gat barn hætt fyrr í leikskóla, þ.e. fyrir 6 

ára aldur eftir því sem persónuleiki og þroski þess leyfði og farið í grunnskóla. Átti það 

að vera liður til sveigjanlegra skólastarfs. Tekið var tillit til fjölmenningarinnar á Íslandi 

og að Mannréttindaráð Evrópu hafði gert athugasemdir við orðalagið ,,kristilegt 

siðgæði‘‘ í opinberum lögum um leikskóla. Vísað var til þess að starfshættir leikskólans 

ættu að mótast af jafnrétti, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, auk virðingar fyrir öllu 

manngildi. En þessi hugtök endurspegla hugtök kristilegs siðgæðis. Á þeim byggir 

íslenskt samfélag. 

 Skyldur einstaklingins við heiminn og náungann voru ítrekaðar. En um leið er 

ítrekað að börn fái að njóta og þroska sköpunarkraft sinn og að allt skólastarf eigi að 

leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda auk frumkvæðis þeirra (Þingskjal nr. 

135/2007). 

Orðalaginu kristilegt siðgæði var breytt á þann hátt að leikskólar eigi að efla 

siðferðisvitund barna en ekki kristilegt siðgæði (Þingskjal nr. 135/2007).  

Meginmarkmið laganna var að semja löggjöf sem náði til menntunar á öllum 

skólastigum með velferð allra barna í huga. Auk þess var lögunum ætlað að auka 

samfellu milli skólastiga þ. e. leikskóla, grunnskóla og framhaldskóla. Með því var hægt 

að horfa á skólakerfið sem eina heild frá leikskóla til loka framhaldsskóla (Þingskjal nr. 

135/2007). 

Barnasáttmáli SÞ 1989 var hafður að leiðarljósi m. a. þar sem í menntunarhluta hans 

er mælt með því að sameina eigi skólastigin leikskóla, grunnskóla og framhaldskóla.  

Leikskólastigið fékk aukið vægi í löggjöfinni og ítrekað var nauðsyn þess að byggt 

væri á reynslu leikskólabarna áður en þau fara í skóla. Það er ítrekað á ný í frumvarpinu 

að það sé unnin með velferð og þarfir nemenda að leiðarljósi (Þingskjal nr. 135/2007). 

Í frumvarpinu um leikskóla (Þingskjal nr. 135/2007) er bent á þær breytingar sem 

hafa orðið í íslensku samfélagi frá leikskólalögunum 1994. Rætt er um þær breytingar 

sem hafa orðið á barnahópnum í leikskólanum, hvað varðar samsetningu hans. 

Lagasetningunni var ætlað að mæta hverju barni eins og það er, auka snemmtæka 

íhlutun hjá barni, ef þörf þykir, á þann hátt að öllum börnum væru tryggðar 

kjöraðstæður til leiks og þroska (Þingskjal nr. 135/2007). 

Áhersla í náminu í leikskólanum er enn lögð á leikinn og skapandi starf samhliða 

áherslum sem voru settar í Aðalnámskrá leikskóla 2011. Helstu nýmælin voru þau að 

réttindi og velferð barna eru höfð að leiðarljósi í leikskólastarfinu, þar með talinn réttur 

barna til sérfræðiþjónustu og upplýsingaskylda við foreldra. Foreldraráð voru stofnuð til 
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þess að foreldrar gætu haft áhrif á starfsemi leikskólans. Mat á leikskólastarfi verður 

augljósara og viðmið um mat og innra eftirlit með gæðum leikskólans verður sýnilegra 

(Þingskjal nr. 135/2007). Stofnaður var sprotasjóður sem á að vera til þess að efla 

leikskólastarfið. Ítrekuð er sú skylda leikskólans að hafa námskrá sýnilega og ættu 

foreldrar að fá að hafa áhrif á hana með umsögnum . 

Með þessum lögum var mótuð umgjörð fyrir áframhaldandi þróunar- og 

umbótastarf í leikskólum. 

Með leikskólalögunum var komin viðurkenning á því að leikskólar væru mennta - og 

uppeldisstofnanir sem virtu fjölbreytileikann í barnahópnum. Markmiðskafla 

leikskólalaganna var breytt til þess að undirstrika jafnan þátt kennslu og náms í 

leikskólanum að hálfu við uppeldi og umönnun (Þingskjal nr. 135/2007). 

 

samantekt: 

Hér mun ég nota hugtakið leikskóli fyrir allar tegundir dagvistunarstofnana enda er það 

notað í dag. 

Hægt er að lesa út úr lagadrögum um leikskóla frá ýmsum árum á Íslandi frá því 

að fyrstu lögin voru sett árið 1974 um að stjórnmálamenn álitu leikskóladvölina vera 

rétt barnsins. Sú framtíðarsýn  kom framað öll börn ættu rétt á leikskóladvöl sem væri 

örugg og jafnframt þroskandi fyrir allar hliðar barnsins undir handleiðslu fagaðila, 

menntaðra fóstra seinna leikskólakennara. Leikskólinn væri ekki síður nauðsynlegur 

fyrir samfélagsþróunina. Sú sýn kemur fram oftar en einu sinni í gegnum frumvörp og 

lög um leikskóla. 

Í bréfinu frá foreldraráði Lækjarborgar 113/113-869-1991 til Alþingis sýnir einnig 

að foreldrar hafi þekkt Barnasáttmálann og litu á leikskóla sem réttindamál fyrir börn 

ekki síður en hagsmunamál fyrir foreldra vegna atvinnuþátttöku þeirra. Í bréfinu er ekki 

gert upp á milli hvort leikskólinn ætti frekar að falla undir félagsmálaráðuneytið en 

menntamálaráðuneytið heldur ítrekaður réttur allra barna, að vera í leikskóla. Ég tel 

ástæðuna fyrir lögin um leikskóla 1991 hafi verið eftirfarandi: 1. að finna samheiti fyrir 

leikskólann en áður voru orðin dagvistun og dagheimili notuð, til þess að einfalda 

málaflokkinn, 2. finna málaflokknum stað í menntakerfinu og færa forskólastigið inn í 

leikskólann, 3. til þess að vernda leikinn í leikskólanum sem aðalnámsleið barnsins 

frekar en bóklegt nám. 
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Með leikskólalögunum 1994 var undirstrikað að leikskólinn tilheyrði skólastiginu, 

hann væri menntastofnun, opinn öllum börnum á Íslandi og þar með væri það 

réttindamál allra barna undir skólaskyldualdri að fá inngöngu í leikskólann.  

Með núverandi lögum um leikskóla 90/2008 er farið eftir því sem stendur í 

Barnasáttmálanum um menntun barna, UNESCO, og stefnumótunar Evrópuráðsins um 

menntun. Mér finnst athyglisvert að í frumvarpinu er þáttur kristilegs siðgæðis varinn á 

þann hátt að ekki sé verið að hafna honum. Sérstaklega er tekið fram að með því að 

breyta orðalaginu kristilegt siðgæði í að efla siðferðisvitund barna, var farið eftir 

athugasemdum frá Mannréttindaráði Evrópu um þátt kristilegs siðgæðis í íslenskri 

skólalöggjöf. 

Margt var nýtt í þessari lögum, hlutverk leikskólans skilgreint mjög vel sem 

menntastofnun og þar með fræðsluskyldur og til hvers var ætlast af honum, jafnaður 

var hlutur kennslu og uppeldis og umönnunar í leikskólanum. Komin er samfella í námi 

barna sem hefst í leikskólanum og lýkur í framhaldsskóla. Ítrekað er að hver leikskóli 

eigi að hafa gildandi námskrá sem foreldrar hafi rétt til þess að tjá sig um en einnig sagt 

að leikskólar hafi frelsi til þess að útfæra starf sitt og þróa það áfram. 

 

Samantekt: 

Hér lásum við um að áhrifa Barnasáttmálans gætir mest í lögum nr. 90/2008. Þó hafa 

stjórnmálamenn í fyrri lögum rætt um rétt allra barna til þess að vera í leikskóla. Þar var 

meira horft á þann rétt sem félagslegt réttlæti og þá móðurinnar til atvinnuþátttöku 

eða til þess að fara í nám heldur en sem réttindamál barnsins. Leikskólinn verður opinn 

öllum foreldrum árið 1994. Í leikskólalögum fyrri tíða  má lesa að leikskólinn er álitinn 

vera nauðsynlegur fyrir samfélagið og litið á hann sem menntastofnun fyrir börn. Næsti 

kafli mun fjalla nánar um Aðalnámskrá leikskóla 2011 og er ætlunin í honum að kanna 

hver voru áhrif Barnasáttmálans í henni. 

4.3 Aðalnámskrá Leikskóla 2011. Menntun er mannréttindi  

Í Barnasáttmála SÞ 1989, tuttugasta og áttunda og tuttugasta og níunda gr. a, b, c, d og 

e lið er lögð áhersla á menntun barna. Menntun á að mati Sameinuðu þjóðanna að 

snúast um: virðingu fyrir mannréttindum, mannfrelsi og þeim grundvallarsjónarmiðum 

sem koma fram í sáttmála Sameinuðu þjóðanna (Barnasáttmáli SÞ, 1989 1. hluti). Það á 

að undirbúa barnið til þess að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi í anda skilnings, friðar, 

umburðarlyndis og í jafnrétti karla og kvenna og einnig eigum við að búa barn undir að 
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lifa í vináttu allra þjóða og þjóðarbrota þar með talið þjóðernis- og trúarhópa auk fólks 

af frumbyggjaættum. Auk þess á einnig að móta með barninu virðingu fyrir landinu sem 

það býr í. Að mati Sameinuðu þjóðanna er ævilöng menntun mjög mikilvæg fyrir barnið 

svo það geti seinna séð um sig sjálft (Barnasáttmáli SÞ, 1989). 

 

Hlutverk námskrár 

Bandaríkjamaðurinn Schiro (1978) hélt því fram að með félagslegri skilvirkni í menntun 

sé hægt að kenna hvað sem er. Í þessari hugmyndafræði er barnið í brennidepli. Þessi 

hugsun snýst um það að hægt sé að skapa betra samfélag með viðeigandi menntun. 

Námskrá með þessari hugmyndafræði fremsta er ætlað að vera tæki í baráttunni fyrir 

betra samfélagi (Schiro, 1978; Andri Ísaksson, 1983). 

Guðrún Geirsdóttir (1997) sagði að námskrá endurspegli ekki eingöngu hvað eigi að 

kenna hverju sinni heldur spegli hún einnig sýn samfélagsins á markmið og áherslur 

menntunar. 

Bandarískur menntunarsérfræðingur að nafni Elliot Eisner (1994) nefnir að skólar 

kenni börnum ýmislegt sem kennarar geri sér ekki grein fyrir. Auk þess að kenna það 

sem er sýnilegt eins og námsgreinar, kennum við ómeðvitað um óskrifaðar reglur 

hvernig börn eigi að haga sér og læra (e. implicit) ,,hin ómeðvitaða‘‘ námskrá, auk 

,,hinnar meðvituðu‘‘ (e.explicit). Eisner kallar að auki ,,núll námskrána‘‘ þá námskrá sem 

eru þeir þættir sem leikskólar leggja ekki áherslu á (e.null curriculum). Það sé ekki síður 

athyglisverð hvers vegna leikskólar og skólar kjósi að leggja minni áherslu á ákveðna 

þætti og jafnvel sleppi því að kenna þessi fög (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a). 

 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 er fagleg stefnumörkun um uppeldi og menntun (Kristín 

Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008). Í námskránni togast á um það hvað talið er 

nauðsynlegt fyrir öll börn að kunna og barnmiðaðar sýnar (Kristín Karlsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2008). 

Í erlendum rannsóknum þar sem bornar eru saman námskrár í leikskólum má einnig 

greina þessa spennu í þeim námskrám sem eru barnmiðaðar t.d. Reggio Emilia eða þær 

sem eru miðstýrðar t.d. eins og í Englandi og ákveða hvað er rétt og gott í kennslu fyrir 

öll börn (Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008). Aðalnámskrá leikskóla 2011 

tók við af Aðalnámskrá leikskóla 1999. Í þeirri námskrá var ekki minnst á mannréttindi, 

réttindi barna eða Barnasáttmála SÞ (Ólafur Páll Jónsson, 2011). 
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Aðalnámskrá leikskóla 2011 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 fjallar um hvernig menntun og uppeldi í íslenskum 

leikskólum eigi að vera. Aðalnámskráin skiptist í 14 kafla. Fyrstu þrír kaflarnir eru 

samofnir aðalnámskrám grunnskóla og framhaldskóla. 

Efnislega byggir þessi aðalnámskrá á 2. gr. laga um leikskóla 90/2008 og er henni ætlað 

að vera leiðarvísir fyrir starfið í leikskólum (Mennta - og menningarmálaráðuneytið, 

2011:7). Námskráin greinir frá menntunar-, uppeldis-  og ummönnunarhlutverki 

leikskólans. Hún segir frá markmiðum og fyrirkomulagi leikskólans, um ólíkar kröfur og 

réttindi þeirra barna sem dvelja þar. Með aðalnámskránni er jafnrétti allra barna til 

menntunar og uppeldis í leikskólum á Íslandi tryggt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:7). 

Á þennan hátt er aðalnámskráin skilgreind sem stjórntæki og er henni ætlað það 

hlutverk að fylgja eftir þeim lögum sem fyrirmæli fræðsluyfirvalda um menntastefnu 

kveða á um og sameiginleg markmið leikskólastarfsins á Íslandi (Mennta - og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:7). 

Í aðalnámskrá leikskóla 2011 eru taldir upp sex grunnþættir í menntun íslenskra 

leikskólabarna. Grunnþættir menntunar þeirra eiga að vera leiðandi og samofnir 

starfinu í leikskólanum. Þeir eru: læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, 

heilbrigði og velferð og sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:14). 

 

Kafli eitt fjallar um hlutverk aðalnámskrárinnar og þar er nefnt að í raun sé 

aðalnámskráin samningur sem íslenska þjóðin hefur gert við sjálfa sig um menntun 

barna (Mennta - og menningarmálaráðuneytið, 2011:9). 

Hlutverk hennar er þannig nánar skilgreint sem tæki til þess að tryggja hverju barni 

góðar aðstæður til náms í samræmi við gildandi lög og menntastefnu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:9).  

Kafli tvö fjallar síðan um menntunina sjálfa. Þar kemur m.a. fram að menntun á 21. öld 

er bundin stað og stund og er einstaklingsmiðuð. Menntun er skilgreind sem 

samfélagsleg þörf (Mennta-  og menningarmálaráðuneytið, 2011:13). Í þessum þætti 

kemur fram að mannréttindi allra verði ekki tryggð nema unnið sé að heilbrigði og 

velferð hvers og eins, þar með talinni baráttu gegn mismunum og ofbeldi s. s. einelti 

(Mennta - og menningarmálaráðuneytið, 2011:18). Að auki er rætt um hæfni og 

námshæfni. 

Kafli þrjú fjallar um hvernig mat og eftirlit skuli vera. 



76 

Kafli fjögur snýr síðan að sjálfum leikskólanum og hlutverki hans. Þar er ítrekað 

hlutverk og gildi leiksins og mikilvægi jafnréttis og lýðræðis í leikskólastarfinu (Mennta - 

og menningarmálaráðuneytið, 2011:29). Rætt er um að starfið í leikskólanum eigi að 

vera með velferð og hag barnsins í huga og sagt að leikskólinn sé byggður á sáttmála 

barna í þágu barna þar sem  námið byggist á heildstæðri sýn á barnið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:29). Í þessum kafla eru leikskólalög 90/2008 ítrekuð. 

Hlutverk leikskólastjóra og leikskólakennara eru útskýrð mjög nákvæmlega (Mennta -og 

menningarmálaráðuneytið, 2011: 31).  

Kafli fimm fjallar nánar um leiðarljós leikskóla. 

Kafli sex fjallar um lýðræði og jafnrétti í leikskólastarfi. Þar er litið á börn sem virka 

borgara og þátttakendur. Sérhvert barn á að fá tækifæri til þess að leggja sitt af 

mörkum og hafa áhrif á umhverfi sitt. Leikskólinn á að stuðla að jafnrétti og virkri 

þátttöku barna í leikskólasamfélaginu. Á þann hátt eiga þau að reyna hvernig 

lýðræðisleg vinnubrögð og samskipti eru. Þau læra hvað lýðræði er og þau eiga að læra 

um lýðræðisleg gildi (Mennta - og menningarmálaráðuneytið, 2011:36). 

Kafli sjö fjallar nánar um leikinn og námið sem felst í honum.  

Kafli átta fjallar um námsumhverfið sjálft, notagildi þess, á hvern hátt það að vera 

örvandi, aðlaðandi og fagurfræðilegt fyrir barnið (Mennta - og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:39). 

Kafli níu fjallar um samþættingu námsgreina og skapandi leikskólastarfs, læsi og 

samskipti, heilbrigði og vellíðan, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, sjálfbærni og 

vísindi, sköpun og menningu sem eru grunnþættir menntunar og hvernig þeir eiga að 

snerta leikskólastarfið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:41) . 

Kafli tíu fjallar um mat á námi og velferð barna.  

Kafli ellefu fjallar um fjölskylduna og leikskólann. 

Kafli tólf um tengsl milli skólastiga. 

Kafli þrettán fjallar um starfsáætlun. Þar er sagt að leikskóli verði að vera í stöðugri 

þróun og fylgja straumum og stefnum á hverjum tíma, auka þekkingu og framfarir, allt 

til hagsbóta fyrir samfélagið (Mennta - og menningarmálaráðuneytið, 2011:53).  

Kafli fjórtán fjallar loks um mat á leikskólastarfinu sjálfu. Þar er rætt um að gæta þess 

að réttindi barna séu virt og að börn eigi að fá þá þjónustu sem þeim ber (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið2011:54). Þarna kemur fram að börn eigi að fá að segja álit 

sitt á leikskólanum (Mennta -og menningarmálaráðuneytið, 2011:55). 
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Samantekt. 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 var samin með réttindi barna í huga. Skýrt kemur fram í 

Aðalnámskrá 2011 bls. 14 að tekið hafi verið tillit til stefnu alþjóðlegra stofnana og 

alþjóðlegra samninga sem Ísland er aðili að. Þeir samningar eru m.a. Barnasáttmáli SÞ 

og stefnumörkun Evrópuráðsins um lýðræði og mannréttindi, stefnumörkun UNESCO 

um almenna menntun og sjálfbæra þróun. 

Í lögum nr. 90/2008 koma fram þau gildi sem starfsmenn leikskóla eiga að fylgja í 

starfi sínu en þau eru umburðalyndi, kærleiki, jafnrétti, lýðræðislegt samstarf , ábyrgð 

og umhyggja, sáttfýsi, virðing fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:30). Einnig er bent á að starfsmenn 

leikskóla skuli gæta þess að réttindi barna séu virt í mati á starfi í leikskólanum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:30). Í hlutverki leikskóla í kafla fjögur 

kemur það skýrt fram að leikskólinn sé byggður á sáttmála barna, í þágu barna sem 

byggist á heildstæðri sýn um börn með hagsmuni þeirra og velferð þeirra í huga 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:29).  

Það kemur skýrt fram að leikskólar hafi frelsi til þess að þróa starf sitt til umbóta 

fyrir leikskólann auk þess að semja sjálfir eigin áætlanir ásamt leikskólakennurum, 

foreldrum, börnum og öðru starfsfólki leikskólans en námsáætlanir og starfáætlanir 

eiga að innihalda fræðslustefnu menntayfirvalda (Mennta -og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:52-53) 

Eitt af meginmarkmiðum laganna er að leikskólar leggi grundvöll að því að börn 

verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðislegu þjóðfélagi sem er í örri og 

sífelldri þróun. Það á að rækta hæfileika barnsins í þeim tilgangi að styrkja sjálfsmynd 

þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta (lög nr. 90/2008).  

Á Íslandi er Aðalnámskrá leikskóla 2011 á löggjöf um leikskólamál og myndar þar 

með ramma utan um allt skólahald. Í henni er greint frá þeim gildum sem á að miðla til 

barna. Skólastarfið á að hafa áhrif á börn á ólíkum sviðum með því að þroska með 

börnum samhygð (e. empathy), styrkja með þeim jafnréttissjónarmið og auk þess að 

þjálfa þau í samskiptum. Þessi gildi eru m.a. siðferðisleg gildi og lýðræðisleg gildi. 

Lýðræðislegu gildin speglast í siðferðislegum gildum. Þau eru m.a réttur til frelsis og 

mannhelgi, jafnréttis og samstöðu<< með þeim sem standa höllum fæti í samfélaginu. 

Því má í raun líkja Aðalnámskrá leikskóla 2011 sem tæki í baráttunni fyrir betra 

samfélagi líkt og haft er eftir Schiro (1978) hér á undan. Þau gildi sem nefnd eru í 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 samræmast þeim gildum sem ætlast er til að barnið sé alið 

upp við samkvæmt formála Barnasáttmálans.  
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Leikskólastarfið á Íslandi hefur því ákveðnu samfélagslegu hlutverki að gegna þar sem 

hann á að þjálfa börn til þess að taka þátt í lýðræðislegu og þar með bættu samfélagi. 

Í skorkorti hjá skóla- og frístundasviði 2017 kemur fram að 92% barna í leikskólum 

Reykjavíkur fái að hafa áhrif á skipulag starfsins í leikskólanum (Skorkort sfs 

Reykjavíkurborg bls. 23). Út frá þeirri tölu má greina að meiri hluti barna í leikskólum 

Reykjavíkur fær að hafa áhrif á starf sitt og nám í leikskólanum. 

Hér hef ég greint frá Aðalnámskrá leikskóla 2011 og í ljós hefur komið að 

Barnasáttmálinn hafði áhrif á inntak hennar hvað réttindi og menntun og uppeldi barna 

varðar. Næsti kafli snýr að okkur leikskólakennurum og ég spyr hvort leikskólakennarar 

þurfi að vera meðvitaðir um réttindi barna í starfi sínu? 

4.4 Ættu leikskólakennarar ekki að vera meðvitaðir um réttindi barna? 

Hlutverk leikskólans er skilgreint í lögum nr. 90/2008, sem fyrsta skólastig fyrir börn 

undir skólaskyldualdri. Samkvæmt annarri grein leikskólalaganna skulu velferð, hagur 

og réttindi barna vera leiðarljós í öllu starfi leikskólans. Það má segja að 

leikskólakennarar og starfsmenn í leikskólum séu í raun varðmenn barna í leikskóla að 

því er varðar réttindi barnanna. Mat á leikskólastarfinu hefur þann tilgang að tryggja að 

réttindi leikskólabarna séu virt. Einnig að þau fái þá menntun og þjónustu sem þeim ber 

samkvæmt lögum um leikskóla (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011:54). Um 

framkvæmdina á þessum ákvæðum samkvæmt Barnasáttmála SÞ 1989 kemur fram að í 

daglegu lífi barna þurfi að efla hæfni þeirra til þess að gæta réttinda sinna og efla 

þátttöku þeirra í samfélaginu. Á þann hátt geta börn haft áhrif á málefni sem þau 

varðar (Vecchi, 2010). Það er ekki síður nauðsynlegt fyrir okkur að þekkja okkar eigin 

mannréttindi en Reykjavíkur innleiddi mannréttindastefnu Reykjavíkur 16. maí 2006 og 

endurskoðaði síðan 2016. Hún á að vera leiðarljós í öllu starfi í Reykjavík þar á meðal í 

leikskólum borgarinnar. Hún kveður á um að allir borgarbúar eigi sama rétt án tillits til 

aldurs, litarháttar, kynferðis, trúar, uppruna, heilsu, þjóðernis, efnahags, ætternis, 

fötlunar og stjórnmálaskoðana, á heilsugæslu, menntun, rétt á að tjá skoðanir sínar og 

hafa áhrif á sitt eigið líf. Mannréttindastefna Reykjavíkur frá árinu 2016 byggir á 

mannréttindum og jafnræðisreglunni. Mannréttindastefna Reykjavíkur fylgir vel inntaki 

Barnasáttmála SÞ 1989 (Skýrsla starfshóps í tilefni lögfestingar samnings Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, 2015, Mannréttindastefna Reykjavikur, 2016).  

Í Barnasáttmála SÞ 1989 fjalla tuttugasta og áttunda gr. og tuttugasta og níunda gr. 

sérstaklega um rétt barna til menntunar og skyldu samfélagsins til þess að veita öllum 
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börnum menntun án mismununar (Barnasáttmáli SÞ, 1989 1. hluti; United Nations, 

2005 CRC/C/GC/7) . 

Grunnþættir menntunar á Íslandi eru meðal annars byggðir á Barnasáttmála SÞ en á 

þann hátt fellur hann inn í allt starf leikskólans. Grunngildi Barnasáttmálans eru því um 

leið undirstaða alls leikskólastarfs sem er vernd, umönnun og þátttaka barna. 

 

Hægt er að flétta Barnasáttmálanum saman við leikskólastarfið á eftirfarandi hátt: 

 

Önnur grein Barnasáttmáls, jafnræði, bann við mismunum. Leikskólinn er skóli 

margbreytileikans, þar hafa öll börn jafnan rétt óháð uppruna, trú, 

heimilisaðstæðum, heilsu eða öðrum þáttum. Öllum börnum er mætt á þeirra 

forsendum. 

 

Þriðja grein Barnasáttmálans, það sem er barninu fyrir bestu. Í leikskólastarfinu 

horfa leikskólakennarar á hvað er barninu fyrir bestu sem einstaklingi, jafnt 

varðandi nám, samskipti við starfsmenn og önnur börn og aðbúnað barna í 

leikskólanum. 

 

Sjötta grein Barnasáttmálans, réttur barna til lífs og þroska. Leikskólinn tryggir öllum 

börnum holla og næringarríka fæðu, nóga hreyfingu og hvíld. Börnin í 

leikskólanum eiga að fá að tjá sig og fá verkefni við hæfi. 

 

Tólfta grein Barnasáttmálans, réttur  barna til þess að láta skoðanir sínar í ljós og til 

þess að hafa áhrif. Hlustað er á raddir barna og þau hafa áhrif á val efnis og 

verkefnavinnu og á námskrá leikskóla. 

 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna fjallar um rétt barna til umönnunar, verndar og 

þátttöku og það gerir einnig leikskólastarfið.  

Í leikskólastarfinu á uppeldi, umönnun og menntun að mynda eina heild (Mennta -

og menningarmálaráðuneytið, 2011:32). Grunnþættir menntunar eiga að fléttast inn í 

allt leiksólastarf samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla. Þeir eiga að vera sýnilegir í öllu 

leikskólastarfinu og eiga að tengjast innbyrðis í menntun og leikskólastarfi. Grunnþættir 

menntunar byggja á þeirri hugmyndafræði að virkt lýðræði geti ekki orðið til, án þess að 

stuðlað sé að jafnrétti allra hópa í samfélaginu. Mannréttindi verða ekki tryggð, nema 
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ýtt sé undir heilbrigði og velferð hvers barns og með baráttu gegn mismunun og öllu 

öðru ofbeldi m. a. einelti (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011:16; 

Barnasáttmáli SÞ, 1989). 

Í átjándu gr. Barnasáttmálans er fjallað um að höfuðábyrgð uppeldis barna sé hjá 

foreldrum þeirra en  ríkið eigi að aðstoða þá með því að sjá til þess að til séu stofnanir 

og starfsfólk sem sinna uppeldi og menntun barna.  

Það fellur í hlut kennara barnanna, að sjá til þess að þau þekki réttindi sín. Þannig 

má segja að börn ,,valdeflist‘‘ (e.empowerment). Þegar börn átta sig á að þau hafa rödd 

(e.voice) og geta látið skoðanir sínar í ljós og að þær skoðanir séu virtar er sagt að þau 

hafi vald. Valdið hefur hingað til tilheyrt fullorðnum, en með tilkomu Barnasáttmálans 

er skoðun barnsins orðið að réttindum. Kennarar þurfa að gefa eftir hluta af sínu valdi 

til barnanna með gagnvirku samstarfi þar sem báðir aðilar geta notið sín (Jóhanna 

Einarsdóttir, Bryndís Garðarsdóttir, 2012). 

Til þess að átta okkur á því hvernig við getum notað innihald Barnasáttmála SÞ í 

kennslu þurfum við að kynna okkur innihald og sögu hans. Við vinnum með 

Barnasáttmála SÞ 1989 með því að nota þau gildi sem sett eru fram í Aðalnámskrá 

leikskóla 2011 og eru nefnd í Barnasáttmála SÞ 1989. Þannig er líklegra að börn læri 

umburðalyndi og samhygð (e. empati) þegar þau verða eldri. Á þann hátt tryggjum við 

að mannréttindi, lýðræði og jafnrétti séu virt í samfélagi þeirra í framtíðinni. 

Framtíð samfélagsins byggir í raun á framtíð barnsins (Mennta - og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:16) 

Grunngildi Sameinuðu þjóðanna eru þau að mannréttindi sé grundvöllur alls frelsis, 

réttlætis og friðar í heiminum. Mannréttindi og virðing fyrir öllu lífi er grundvallaréttur 

allra mannkyns (Barnasáttmáli SÞ, 1989; Mannréttindasamningur SÞ, 1948). 

Í leikskólanum eigum við því að undirbúa börn okkar til að verða sjálfstæðir, virkir og 

ábyrgir þátttakendur í lýðræðislegu þjóðfélagi sem er í örri þróun. Á þann hátt 

undirbúum við börn til þess að vera virk í samfélaginu seinna meir sbr. lög um leikskóla 

2. gr. 90/2008 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:30)  

Með því að kenna börnum að lifa og læra í lýðræðislegu skólasamfélagi geta þau 

skilið hvað mannréttindi eru. Þau geta því tekið ábyrgari afstöðu gegn ofbeldi og 

brotum gegn mannkyninu þegar þau verða eldri (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:14).  

Þetta geta leikskólakennarar og starfsmenn sem vinna í leikskólanum gert með því 

að muna eftir gildum Barnasáttmálans í starfi og eflt hæfni barnanna og þjálfað þau til 
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þess að þau geti haft áhrif á málefni sem þau varðar í hinu dagsdaglega lífi í 

leikskólanum. 

 

Samantekt. 

Hér hef ég reynt að koma með rök fyrir því af hverju leikskólakennarar ættu að vera 

meðvitaðir um Barnasáttmála SÞ 1989. Réttindi barna eru bundin í lögum á Íslandi. 

Leikskólakennarar eru opinberir starfsmenn og verðum þar með að virða rétt barna 

sem við höfum í okkar umsjón og hafa þau að leiðarljós í leikskólanum samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:54) Þess 

vegna er mikilvægt að leikskólakennarar þekki Barnasáttmála SÞ 1989, þekki sögu hans 

og viti hvar þeir geti nálgast hann. Þetta þýðir að við kennarar eru í raun varðmenn 

réttinda barna í leik og í grunnskólum á Íslandi. 

Næsti kafli fjallar síðan um rannsókn mína á námskrám eða starfsáætlunum 

Leikskóla hjá Reykjarvíkurborg en þar er ætlun að kanna hvort þeir vinni með 

Barnasáttmálan í starfi sínu. 
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5 Rannsókn á námskrám á heimasíðum leikskóla í 
Reykjavík.  

Í rannsókninni kannaði ég hvort Barnasáttmáli SÞ 1989 væri nefndur í námskrám á 

heimasíðum leikskóla Reykjavíkur og við hvaða greinar hans væru stuðst í starfi 

leikskólans. 

Tólfta grein Barnasáttmálans um þátttöku barna í málefnum sem snerta þau var hafður 

að leiðarljósi þegar starfsáætlun leikskólasviðs var gerð árið 2009. Þá voru fengin börn 

frá þremur leikskólum Reykjavíkur ásamt starfsmönnum til þess að vera þátttakendur 

við gerð starfsáætlunarinnar og þau gáfu álit sitt á því hvernig þau vildu hafa leikskóla 

sinn og hvað þau vildu hafa í honum (Hildur Skarphéðinsdóttir, 2008). Því má bæta við 

að barnaréttarnefndir Sameinuðu þjóðanna hafa lagt það til að í námskrám skóla og 

leikskóla sé Barnasáttmáli SÞ settur inn í skólanámskrá leikskóla og grunnskóla sem 

liður í innleiðingu Barnasáttmálans í Reykjavík (Skýrsla starfshóps í tilefni lögfestingar 

samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 2015).  

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 stendur að frá grunni hennar eigi hver leikskóli að koma 

upp skólanámskrá. Í henni á að koma fram hvernig leikskólinn ætlar að vinna að þeim 

markmiðum sem aðalnámskráin byggir á. Þeir eiga að greina frá því hvaða leiðir hver 

leikskóli ætli sér að fara og hvaða hugmyndafræðilegar áherslur liggi að baki starfi 

leikskólans (Mennta - og menningarmálaráðuneytið, 2011:52).  

Skoða á og endurmeta skólanámskrána reglulega. Samhliða námskrám eiga leikskólar 

að hafa starfsáætlun. Í henni á að fjalla um alla starfsemi leikskólans, meta á allt starf í 

honum m.a. hvernig unnið er samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011. Starfsáætlanir 

ber að leggja fram 1. júlí rafrænt árlega fyrir leikskólasvið Reykjavíkurborgar og tekur 

hún gildi 1.september ár hvert (lög um leikskóla 90/2008 (Mennta - og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:52). 
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Skóli og frístundasvið 

Skóli- og frístundasvið tilheyrir einu af sviðum Reykjavíkur. Hlutverk þess er að sjá til 

þess að öllum börnum og fjölskyldum borgarinnar sé veitt heildstæð þjónusta og vinna 

eigi að samfellu í öllu starfi, þar með talin menntun sem hefur velferð barna að 

leiðarljósi (Skóla- og frístundasvið sfs,. e.d.). 

Leikskólar og grunnskólar Reykjavíkur heyra til skóla og frístundasviði Reykjavíkur. 

Í Reykjavikur eru 80 leikskólar með 6589 börn. Borgin rekur sjálf 64 leikskóla þar af eru 

þrír leikskólar sem eru reknir saman með grunnskóla - og frístundaheimili miðað við 

upplýsingar frá Skóla- og frístundasviði. 

Sautján leikskólar eru sjálfstætt starfandi með um 958 börn (Starfsáætlun 

Reykjavíkurborgar, 2017:26). Á heimasíðu þeirra er sagt frá því að 700 börn séu í gæslu 

hjá dagforeldrum. Börn sem eru hjá dagforeldrum eru yfirleitt of ung til þess að vera í 

leikskóla (Skóla- og frístundasvið, e.d.).  

Leiðarljós leikskóla hjá skóla - og frístundasviði í Reykjavík er að börn eigi að njóta 

bernsku sinnar, læra og þroskist í leik og samveru (Skóla- og frístundasvið, e.d.).  

Í starfsáætlun Skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar 2017 er lagt til að innleiða eigi 

Barnasáttmála SÞ inn í allt skólastarf Reykjavíkur þar á meðal leikskólastarf 

(Starfsáætlun Reykjavikurborgar sfs, 2017:13). 

 

5.1 Aðferðafræðin 

Eigindleg aðferðafræði á upphaf sitt í heimspeki fyrri alda, en á síðari hluta 20. aldar fer 

hún að þróast. Aðferðafræðin þróaðist yfir í nokkrar rannsóknaraðferðir. Eigindleg 

aðferðafræði er því mjög fjölbreytt sem rannsóknaraðferð. Það sem sameiginlegt með 

þessum aðferðum er að í þeim er reynt að útskýra og lýsa tilteknum mannlegum 

fyrirbærum innan ákveðins kerfis eða menningar (Sigríður Halldórsdóttir, 2016). 
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Flokkun eigindlegra rannsókna 

Hægt er að flokka eigindlegar rannsóknir í marga flokka. Í greiningu Tesch ( 1990) eru 

settir fram þrír meginflokkar sem eru mjög lýsandi fyrir eigindlegar rannsóknir. 

  

1. Áhersla rannsakenda er lögð á tungumálið. 

Annars vegar sem tjáskiptamiðill, innihaldsgreiningin er (e.content analysis). 

orðræðugreining (e.discourse analysis.) og hins vegar sem menningarþættir, þjóðvísindi 

( e. ethnoscience) og táknbundin samskiptahyggja (e.symbolic interactionism).  

 

2. Áhersla rannsakenda er lögð á að finna samfellur í rannsókninni. Hér er markmiðið að 

koma auga á og greina þætti í rannsókninni og finna hvort tengsl séu á milli þeirra og 

annarra þátta t. d. grunduð kenning (e. grounded theory). Í þessum þætti er 

nauðsynlegt að geta greint mynstur í hugsun t. d fyribærafræði (e. phenomenography). 

Að koma auga á mynstur í hugsunarhættinum t. d starfendarannsóknir (e.action 

research). Rannsakandi þarf að geta séð út mynstur í menningunni, t.d. 

menningarlýsing (e. holistic ethnography), að geta séð út mynstur í félagsmótun t.d. 

með rannsókn í eðlilegu umhverfi (e. naturalistic inquiry). 

 

3. Áhersla rannsakenda snýst um að átta sig betur á merkingu einhverra þátta í lífi 

einstaklinga og að finna þemu í þeirri rannsókn til þess að hægt sé að lýsa reynslu  eða 

fyrirbærum hjá fólki (fyrirbærafræði). Áhersla rannsakenda er á túlkun t.d. 

lífssögurannsóknir og túlkunarfræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2016).  

 

Tilvistarrannsókn (e. case stydy) 

Rannsókn mín fellur undir flokk tilvistarrannsókna (e. case stydy) innan eigindlegrar 

aðferðarfræði. Tilvistarrannsóknir byrjar sem rannsóknaraðferð upp úr 1980 (Lichtman, 

2013).  

Tilvistarrannsókn er rannsóknarsnið sem byggir ekki á neinni sérstakri nálgun s.s. 

heimspeki  eða annarri þekkingarfræði. Það er sem sagt engin undirliggjandi kenning 

bak við hana (Lichtman, 2013). 

Markmiðið með þessari rannsóknaraðferð er að grafa djúpt inn í viðfangsefnið 

og skoða það sérstakalega fremur en meðaltal allra tilfella til þess að sanna mál sitt 

(Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2016)  
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Tilvik sem hægt er að rannsaka í tilvistarrannsóknum geta verið bekkur, 

bekkjardeild, námskrár, stofnun , skóli, litlir hópar svo eitthvað sé nefnt. Því eru 

tilvistarrannsóknir mjög oft notaðar í menntarannsóknum (Lichtman, 2013). 

Tilvistarrannsóknir geta ýmist verið lýsandi (e.descripitive ) eða skýrandi 

(e.explanatory). Munurinn liggur í því á hvaða hátt er verið að rannsaka tilvikið. Í 

skýrandi tilviki er reynt að finna samband milli orsaka og afleiðinga en í lýsandi 

tilvistarrannsóknum er áherslan lögð á að kanna einstök tilfelli og átta sig á sambandi 

þeirra milli breyta (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2016). 

Tilvistarrannsóknir geta einnig verið aftursæjar (e. retrospective) eða framsæjar (e. 

prospective). Í fyrrnefndu rannsókninni er byggt á gögnum sem þegar eru fyrirliggjandi 

en í þeirri síðarnefndu er rannsóknin byggð á ákveðnum fyrir fram gefnum merkjum og 

skoðuð um leið og tilvikið kemur fram (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 

2016). 

 

Réttmæti og áreiðanleiki tilvistarrannsókna 

Allar rannsóknir byggjast á gagnasöfnun og til þess að rannsókn sé álitin góð þurfa 

gögnin að vera góð. Til þess þurfum við að geta skilgreint hugtökin réttmæti og 

áreiðanleiki. Þessi hugtök eru nokkurs konar mælitæki á gæði (Sigríður Halldórsdóttir og 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2016).  

Í eigindlegri aðferðafræði eins og tilvistarrannsóknir (e.case study) flokkast undir 

fá þessi hugtök aðra merkingu en í megindlegri aðferðafræði þar sem bakgrunnurinn og 

fræðilega þekkingin er önnur. Því eru réttmæti og áreiðanleiki metin út frá öðrum 

stöðlum (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). Það geta verið staðlar 

eins og trúverðugleiki (e. credibility), yfirfærslugildi, (e. transferability) og staðfesta 

(e.confirmability) (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2016). 

Í þessu tilviki er ég að rannsaka Barnasáttmála SÞ bæði til þess að dýpka skilning minn á 

sögu hans og tilgangi og hvort hann sé notaður í námskrám og starfsáætlunum á 

heimasíðum leikskóla hjá Reykjavíkurborg (Lichtman, 2013). 

5.2 Rannsóknaraðferðin 

Rannsóknaraðferðin sem ég nota er eigindleg aðferð eða tilviksrannsókn sem snýst um 

öflun gagna til þess að fá niðurstöðu fremur en að vera búin að mynda mér fyrirfram 

ákveðna niðurstöðu (Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2016). 
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Ég sem rannsakandi skoða því Barnasáttmála SÞ 1989 sem sérstakt tilvik í 

námskrám eða starfsáætlunum á heimasíðum leikskóla hjá Reykjavíkurborg. Ég vel 

Barnasáttmálann sérstaklega vegna einkenna hans sem eru þau að hann er samningur 

barna um réttindi þeirra. Ég tel mig vera með lýsandi (e.descriptive) athugun í minni 

rannsókn og framsæja athugun (e.prospective). 

 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru þeir leikskólar Reykjavíkurborgar og voru á 

heimasíðu Skóla - og frístundasviðs Reykjavíkur, nánara tiltekið heimasíður 

leikskólanna, námskrár þeirra og starfsáætlanir ef námskrár voru ekki til staðar. Það 

sem er sameignlegt leikskólunum í rannsókninni er að þeir eru allir opinberir leikskólar 

sem Reykjavík rekur sjálf og vinna því samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 eða 

lögum um leikskóla nr. 90/2008. 

Leikskólar sem Reykjavík rekur sjálf eru 64 talsins með 5631 barni miðað við árið 

2016 (Starfsáætlun Reykjavikurborgar sfs , 2017:26). Á heimasíðu skóla - og 

frístundasviðs eru 76 leikskólar og ástæðan fyrir því að Reykjavíkurborg gefur upp 64 

leikskóla er sú að 12 leikskólanna eru sameinaðir. 

Meðalfjöldi barna í hverri leikskóladeild í almennum leikskólum Reykjavíkurborgar eru 

18, 9 börn (Starfsáætlun Reykjavikurborg sfs 2017:38). Börn af erlendum uppruna í 

almennum leikskólum Reykjavíkur eru 18% en í sumum leikskólum borgarinnar er það 

hlutfall mun hærra (Skóla - og frístundasvið, e.d). 

Þrír af leikskólum Reykjavíkur eru samreknir með grunnskóla og frístundaheimili 

Reykjavíkur. 
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Gagnaöflun 

Í janúar 2016 hittust starfsmenn Skóla - og frístundasviði Reykjavíkur. Í fundargerð 

þeirra var komið inn á skil á Aðalnámskrá leikskóla til Skóla- og frístundasviðs. Í þeirri 

fundargerð kom m.a. fram að leikskólar ættu að endurmeta námskrá sína á þriggja til 

fjögurra ára fresti og hafa ætíð uppi við nýjustu útgáfu af aðalnámskránni aðgengilega á 

heimasíðum sínum (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkur,  2016). 

Með þessar upplýsingar í höndunum las ég yfir allar námskrár og starfsáætlanir á 

heimasíðum almennra leikskóla Reykjavíkur frá árinu 2013. 

 

Ég bjó til þrjár spurningar sem ég reyndi að finna svör við í námsskrám eða 

starfsáætlunum á heimasíðum leikskóla Reykjavíkurborgar.  

Fyrsta spurning var: Er Barnasáttmál SÞ nefndur á nafn í námskrám leikskóla 

Reykjavíkurborgar, á heimasíðum leikskóla eða á starfsáætlun leikskóla? já/nei 

spurning. 

Næsta spurning var: Hvaða greinar Barnasáttmálans er að finna í námskrám og 

starfsáætlunum leikskólanna? 

Þriðja spurning mín var: Hvernig vinna þeir með efni Barnasáttmálans í starfi sínu? 

 

Fyrst greindi ég fjölda leikskóla sem unnu með Barnasáttmálann, þar næst hvaða 

greinar hans þeir nefndu og í framhaldi af því hvernig verkefni voru unnin með 

Barnasáttmálann í námskrám eða starfsáætlunum á heimasíðum leikskólanna. 

 

Leyfi fyrir rannsókninni 

Þar sem heimasíður leikskóla eru opinberar, þar með taldar námskrár og starfsáætlanir 

taldi ég að ég þyrfti ekki leyfi til þess að framkvæma þessa rannsókn, en til þess að vera 

viss sendi ég umsókn til persónuverndar og greindi þar frá þessari rannsókn og tilgangi 

hennar. Mér voru gefin þau svör að ég þyrfti ekki opinbert leyfi þar sem ég væri ekki að 

vinna með persónuleg gögn. Sjá viðhengi A. 

 

Vandamál tengd rannsókninni 

Sex leikskólar voru enn að uppfæra heimasíður sínar og var því ekki hægt að opna þær. 

Á heimasíðu Skóla- og frístundasviðs eru gefnir upp 76 leikskólar. Reykjavíkurborg rekur 

64 leikskóla og er því búið að sameina nokkra leikskóla í Reykjavík. 
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Athyglisverðir þættir í rannsókninni 

Á heimasíðum leikskóla í Reykjavík má rekja sögu leikskólans, strauma hans og stefnur 

sem eru í gangi. Það vakti athygli mína hversu fjölbreytt starfið í leikskólum Reykjavíkur 

er. 

Annað sem vakti athygli mína var að allir leikskólar í Reykjavík nefndu jafnréttisstefnu, 

mannréttinda- og fjölmenningarstefnu Reykjavíkur á heimasíðum sínum og greindu frá 

því í námskrám eða starfsáætlunum að þeir ynnu eftir þeim stefnum en þeir nefndu 

ekki allir Barnasáttmála SÞ í námskrá sinni eða á heimasíðum.  

 

5.3 Niðurstaða rannsóknar 

Athuganir mínar voru gerðar sex sinnum frá febrúar-2017 og fram í júlí 2017. 

Nokkur breyting varð á niðurstöðum frá því að ég hóf athuganir í febrúar við að skoða 

heimasíður leikskólanna eftir því sem leikskólarnir endurnýjuðu heimasíður sínar. Í 

fyrstu rannsókn nefndu 21 leikskóli Barnasáttmála SÞ 1989 á nafn í námskrám sínum og 

starfsáætlunum. Niðurstaða mín sýnir í dag að 29 af 64 leikskólum í Reykjavík nefna 

Barnasáttmála SÞ 1989 á nafn í námskrám og starfsáætlunum á heimasíðum síðum og 

vinna með efni sáttmálans í starfi sínu.  

 

Þeir þættir Barnasáttmálans sem oftast eru nefndir í námskrám  og starfsáætlunum 

leikskólanna eru grunnstoðir Barnasáttmálans. Önnur grein Barnasáttmálans sem er 

bann við mismunun á börnum. þriðja grein sem er barninu er fyrir bestu, sjötta grein 

um rétt barna til lífs og þroska, tólfta grein um rétt barna til þess að hafa áhrif á sitt 

daglega líf og hafa skoðanir um það.  

Leikskólarnir sem vinna með Barnasáttmálann nefna einnig að starf leikskólans sé 

samofið grunngildum Barnasáttmálans en einnig þættina vend, þátttaka og umhyggja. 

Þeir telja að Barnasáttmálinn sé alþjóðlegt barnvænt sjónarmið okkar. Í námskránum 

var einnig bent á að námskrár séu í eðli sínu lifandi og í stöðugri endurskoðun. 

 

Greinar Barnasáttmálans sem leikskólarnir unnu með eru:  

7. gr. Fjallar um réttindi barna til nafns og ríkisfangs.  

8. gr. Fjallar um réttindi barna til þess að halda séreinkennum sínum.  

10. gr. Fjallar um endurfundi fjölskyldunnar.  
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12. gr. Fjallar um þátttöku barna.  

13. gr. Réttur barna til tjáningarfrelsis.  

14. gr. Fjallar um skoðana - og trúfrelsi barna.  

23. gr. Fjallar um fötluð börn. 

28. gr. Fjallar um menntun.  

29. gr. Fjallar um inntak menntunar. 

31. gr. Fjallar um rétt barna til tómstunda, hvíldar, leikja og til 

menningarþátttöku. 

Í hnotskurn má segja að fjölskylduleg málefni tengd Barnasáttmálanum sé að 

finna í vinnu með börnum og fjölskyldu þeirra,t.d. á endurfundum fjölskyldna sem og 

fjölskyldusamkomum í leikskólanum. 

Borgaraleg réttindi séu þær greinar sem innihalda réttinn til nafns og ríkisfangs 

frá hvaða landi þau koma, ekkert barn sé eins, hvað einkennir barnið, rétt barna til 

upplýsinga, rétt barna til tjáningarfrelsis. rétt barna til trúar og skoðanafrelsi. 

Félags- og menningarlegir þættir tengdir Barnasáttmálanum sé t. d. þátttaka 

barna í leikjum, menningarþátttaka, hvíld og tómstundir, vinátta, samskipti milli barna 

annars vegar og fullorðinna hins vegar. 

Af 64 leikskólum borgarinnar eru 35 leikskólar sem minnast ekki á 

Barnasáttmálann í námskrám eða starfsáætlunum sínum. 

 

Verkefni unnin með hliðsjón af Barnasáttmálanum. 

Leikurinn er aðaluppistaðan í vinnu með hliðsjón af Barnasáttmálanum í leikskólum í 

Reykjavík og er grunnþáttum menntunar yfirleitt fléttað í hann. Mannréttindi eru 

markvisst kennd í samræðustundum m.a. á þeim forsendum að ekkert barn sé eins og 

kynningu á því hvað eru mannréttindabrot.  

Leiðir leikskólanna í vinnu með efni Barnasáttmálans eru margvíslegar, m.a. í 

gegnum söng, leik, og í umræðum við börn um hvað felst í vináttu, myndlist, umræðum 

og verkefnum um náttúruna og virðingu fyrir henni. Sumir leikskólar lögðu einnig 

áherslu á að kenna börnum gildin sem nefnd eru í Aðalnámskrá leikskóla 2011 eða þau 

gildi sem leikskólarnir vinna eftir og hafa sem leiðarsljós í starfi sínu.  
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6 Umræður 

Er Barnasáttmáli SÞ 1989 ekki fremur ábending um uppeldi og menntun barna en 

eingöngu lagabálkur um réttindi þeirra? 

Barnasáttmálinn er ekki eingöngu lagabálkur um réttindi barnsins heldur er 

hann líka leiðsögn um uppeldi þess. Með Barnasáttmálanum fá börn réttindi strax við 

fæðingu í þeim löndum þar sem hann hefur verið lögleiddur en hann í senn ábending 

fyrir foreldra, kennara og aðra aðila sem vinna með börnum að uppeldi þeirra og 

leiðsögn ásamt því að fjalla um réttindi barnanna. Hann er ábending um að uppeldi 

barna eigi að snúast um ást, umhyggju, gagnkvæma virðingu fyrir barninu, samfélaginu 

og umhverfinu en hann fjallar einnig um það að börn hafi samfélagslegar skyldur. Vegna 

Barnasáttmálans hefur sýn manna á börn breyst. Með löggildingu Barnasáttmálans eru 

hafa opnast leiðir sem eiga að tryggja börnum jafnræði hvaðan sem þau koma og 

hverjar sem aðstæður þeirra eru. Við lásum það í gegnum söguna um uppeldi og 

menntun barna að þau voru ekki jöfn, bakgrunnur þeirra kom áður í veg fyrir það að 

þau fengu t. d. menntun. 

Hlutverk stjórnvalda er að tryggja að börn fái raunverulegt tækifæri til þess að 

taka þátt í lýðræðislegum ákvarðanatökum um þeirra eigið líf á þeirra forsendum 

(Þórhildur Líndal, 2003).  

Í Barnasáttmála SÞ 1989 er þannig lagður grunnur að hugmyndafræði um 

uppeldi barna. Hugsjón sáttmálans er sú, að börn framtíðarinnar verði síðar meir að 

sjálfstæðu og réttlátu fólki sem kýs að leysa deiluatriði á friðsamlegan hátt, fólki sem 

ber virðingu fyrir minnihlutahópum og náttúrunni. Fólki, sem kýs að búa í lýðræðisríki 

og vera virkt í samfélaginu (Þórhildur Líndal, 2003; Jóhanna Einarsdóttir, 2008b). Með 

þessu tekur Barnasáttmálinn undir þá skoðun að uppeldi barna sé félagsleg hugsmíða-

hyggja sem verður til með aðstoð fullorðinna aðila og barna og þá í samvinnu við 

barnið. Barnið er í brennidepli í Barnasáttmálanum með sérstök réttindi svo það geti 

dafnað og notið hæfileika sinna sem best og að með bættu uppeldi sé hægt að gera 

samfélagið betra og mannúðlegra. Það var einnig trú Pestalozzis og Malaguzzis. Á 

þennan hátt er hægt að tengja uppeldisfræði við hugmyndafræði Barnasáttmálans. 
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Hver er sýn Barnasáttmálans á börn? 

Í Barnasáttmálanum er lítið á börn sem getumikla , efnilega, og duglega einstaklinga 

sem séu sérfræðingar í sínu lífi (Jóhanna Einarsdóttir, 2008a). Þau hafi rétt til þess að tjá 

sig og láta í sér heyra um þau málefni sem snerta þau. Börn hafa réttindi sem eru þau 

sömu og foreldrar þeirra hafa. Börn þurfa á vernd, umönnun og aðstoð fullorðinna að 

halda til þess að verða að virkum og öflugum einstaklingum í samfélaginu. Með því að 

þjálfa þau  og kynna þeim fyrir réttindum sínum valdeflast þau ( Dahlberg, Moss og 

Pence, 1999; Jóhanna Einarsdóttir, 2008a). 

Barnasáttmálinn kallar því á nýja sýn fullorðinna á börn og getu þeirra og ekki 

síður krefur hann skólasamfélagið og sveitarfélögin um ný vinnubrögð sem miða að 

þörfum og réttindum barna. Samkvæmt því sem segir í Barnasáttmálanum á leikskólinn 

að vera réttlátur, leikskólastarfið á að vera merkingarbært  og þroskandi fyrir börn og 

þau eiga að geta lært af reynslunni.  Leikskólinn á að taka tillit til nemenda og hlusta á 

skoðanir þeirra og hann á að vera lýðræðislegur (Gunnar E. Finnbogason, 2010). 

Í uppeldissögunni sést að mikill munur var á uppeldi drengja og telpna og að 

drengir nutu fremur menntunar en telpur en efnahagur foreldra réð miklu um 

möguleika barna til menntunar. Í Húsagatilskipuninni á Íslandi sem komið var á 1746 

má sjá að ætlast var til að húsbændur skyldu sveigja börn sín til hlýðni og hjú sín einnig 

en þeir áttu líka að sjá til þess að börnin yrðu læs og náði það bæði til telpna og 

drengja. Slíkt uppeldi er í bága að mati Barnasáttmálans.  

Áhrif kirkjunnar á menntun og uppeldi barna fór dvínandi og hugmyndir manna 

um uppeldi og menntun taka að breytast. 

Rousseau lagði áherslu á frelsi barna og að þeim yrðið boðið upp á góð 

uppeldisskilyrði. Locke vildi láta ala upp börn upp með gagnrýna hugsun, þau ættu að 

vera frjáls og stunda heilbrigt líferni. Pestalozzi lagði áherslu á að ala þyrfti börn upp í 

jákvæðu uppeldi, bætt uppeldi myndi breyta samfélaginu til hins betra að hans mati, 

kenna þyrfti börnum að vera góð, hjálpsöm og iðin. 

Ellen Key taldi að réttindi barna væru samofin réttindum mæðra þeirra og áleit að 

tuttugasta öldin yrði öld barnanna og stúlkur og piltar ættu að fá jafnt aðgengi að 

menntun. Korzac (2003) fjallaði um að öll börn ættu rétt á ást og umhyggju hvaðan sem 

þau kæmu, þau hefðu sama manngildi og hinir fullorðnu og taka ætti tillit til skoðana 

þeirra til jafns við skoðanir fullorðinna. Hann áleit einnig að ef við lærðum að hlusta á 

börnin og fara eftir þeirra hugmyndafræði yrði minna um árekstra. Malaguzzi áleit að 



92 

með samvinnu kennara og barna væri hægt að ala börnin upp á lýðræðislegan hátt og 

kenna þeim að vera síður höll undir ofbeldi. 

Í Barnasáttmála SÞ 1989 kemur skýrt fram að ríkja skuli jafnrétti milli drengja og 

telpna og að þau eigi að fá sömu tækifæri og menntun. Efnahagur foreldra og 

bakgrunnur eigi ekki að hafa áhrif á framtíð barnsins. Uppeldi eigi að snúast um að 

kenna barninu að bera virðingu hvert fyrir öðru og umhyggju fyrir minnihlutahópum. 

Börn eigi að alast upp við ást, umhyggju og efla eigi alla hliðar persónu barnsins á 

heilstæðan hátt (Barnasáttmáli SÞ 1989 1. hluti) Í Barnasáttmálanum er því ekki síður 

að finna ábendingu um uppeldi og menntun á börnum en samning um réttindi þeirra.  

Þegar börn fæðast ættu þau að vera jafnrétthá en því miður er það ekki raunin 

við sáum það í þættinum um stöðu barna í heiminum  að börnum eru ekki allstaðar 

tryggð sömu réttindi það á við um t.d. stöðu flóttabarna og hælisleitenda. 

Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna er ætlað að minnka þennan mun og ef þau 

ganga eftir fá öll heimsins börn vonandi að njóta réttinda Barnasáttmálans. Við getum 

lagt okkar af mörkum sjálf með því að tileinka okkur hugsjónir Sameinuðu þjóðanna og 

heimsmarkmiðum þeirra með því ,,að fjárfesta‘‘ í börnum með góðri menntun, örvun 

og umönnun og ýtt undir þátttöku þeirra í samfélaginu. Á þann hátt tryggjum við að öll 

börn geti notið barnæsku sinnar á öllum tímaskeiðum hennar. 

 

Hefur Barnasáttmáli SÞ haft áhrif á lög um skóla á Íslandi og Aðalnámskrá leikskóla 

2011? 

Íslensk stjórnvöld skrifuðu undir Barnasáttmálann árið 1990 og fullgiltu hann 

árið 1992. Árið 2013 var hann lögfestur. Með lögum um leikskóla 1991 var hugtakið 

leikskóli löggilt, leikurinn gerður að námsleið leikskólabarna og leikskólinn jafnframt 

opnaður börnum með sérþarfir. 

Árið 1994 fengu allir foreldrar rétt til þess að sækja um vist fyrir börn sín í leikskólann. 

(Jón Torfi Jónasson, 2006). 

Sé litið á tengsl við Barnasáttmálann í sögu leikskóla á Íslandi og opinberra laga 

um leikskóla frá því að þau voru fyrst sett árið 1974 þar til nú 90/2008 sjáum við að litið 

hefur verið á leikskólann  frá byrjun sem hluta af menntavísindasviði og því sem 

menntastofnun fremur en félagslegt úrræði fyrir einstæðar mæður og fátæka foreldra 

líkt og leikskólinn var á fyrstu áratugum tuttugustu aldar. Þar með var litið á að hlutverk 

leikskólans ætti að vera til jafns uppeldislegs eðlis og lærdómsrík dvöl, þar sem börnin 

lærðu á þroskavænlegan hátt í gegnum leik með fagaðilum. 
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Barnasáttmáli SÞ 1989 virðist ekki hafa haft áhrif á lög um leikskóla 1991 og 

1994. Foreldraráð leikskólans á Lækjarbotni virðast þó hafa vitað af sáttmálanum árið 

1991 í tengslum við endurskoðuð lög um leikskóla og sent menntamálaráðuneytinu það 

álit að leikskólinn ætti að vera opinn fyrir öll börn og það væri réttindamál barnanna að 

komast í leikskóla samkvæmt Barnasáttmálanum.  

Barnasáttmálinn er ekki nefndur á nafn í Aðalnámskrá leikskóla 1999 (Ólafur Páll 

Jónsson, 2011) og það er ekki fyrr en með leikskólalögum 90/2008 að áhrifa hans gætir 

verulega. Leikskólinn þróast úr því að vera félagslegt úrræði einstæðra mæðra og 

fátækra foreldra í það að vera skilgreindur sem fyrsta skólastigið og með því sem hluti 

af íslenska skólakerfinu (Jón Torfi Jónasson, 2006). 

Leikskólinn er því skilgreindur sem samfélag, bæði sem lærdómssamfélag og 

samfélag þar sem fullorðnir, börn og starfsmenn vinna náið saman. Lýðræði, 

mannréttindi barna og starfsmanna eru mjög áberandi í Aðalnámskrá leikskólans 2011 

(Baldur Kristjánsson og Guðrún Alda Garðarsdóttir, 2013). 

Hagur barnsins, velferð þess og réttindi eru mjög áberandi í Aðalnámskrá 

leikskóla 2011. 

Í dag eru börn meirihluta dags í leikskólanum. Hann er öflug stofnun sem á að 

gefa öllum börnum jöfn tækifæri og hann á einnig að leyfa þeim að móta starfið þar 

(Umboðsmaður barna e.d). 

  

Ættu leikskólakennarar ekki að vera meðvitaðir um réttindi barna í starfi sínu? 

Ég tel augljóst að leikskólakennarar ættu að vera meðvitaðir um réttindi barna og hafa 

þau réttindi að leiðarljósi í starfi sínu með börn. Réttindi barna eru orðin að opinberum 

lögum nr. 90/2013 og því þurfum við að vinna samkvæmt því. Ég held hins vegar að allir 

aðilar þurfa að vera meðvitaðir um eigin réttindi börn jafnt sem leikskólakennarar. 

Hugmyndir manna um mannréttindi hafa fylgt manninum lengi en með mismunandi 

áherslum eins og við lásum í kaflanum um mannréttindi. 

Ef við förum eftir þeim gildum sem nefnd eru í Barnasáttmála SÞ í starfi okkar og 

sem foreldrar erum við ,,að rækta‘‘ börnin okkar. Börn sem eru alin upp í anda 

Barnasáttmálans verða seinna vel upplýstir borgarar. Á þann hátt búum við þau undir 

betri framtíð. Með því að kynna börnum rétt sinn, kenna þeim að bera virðingu fyrir 

öðrum börnum skoðunum þeirra og kennum við börnum samhygð (e. empathy) og 

samúð (e. sympathy) (Gunnar E. Finnbogason, 2010).  
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Því má segja að það þurfi heilt þorp til að ala upp eitt barn vegna þess að allir aðilar 

í samfélaginu þurfa að vera meðvitaðir um réttindi barna og taka mið af þeim. 

Rannsókn mín fólst í því að kanna hvort opinberir leikskólar í Reykjavík nefndu 

Barnasáttmálann á nafn í námskrám sínum eða starfsáætlunum, með hvaða greinar 

hans þeir ynnu  og hvernig þeir tengdu efni sáttmálans í starfi sínu með börnum.  

Það er í raun mjög athyglisvert að rétt rúmlega helmingur leikskóla 

Reykjavíkurborgar nefna á heimasíðum sínum Barnasáttmálann  í námskrám sínum eða 

starfsáætlunum þar sem hann er hluti af lögum Íslands og þar með samofinn starfi 

leikskólans með grunnstoðum sínum. Leiðir leikskólans til þess að vinna með efni 

Barnasáttmálans voru misjafnar og fólust m.a. í samræðum við börnin um 

mannréttindi, vináttuna, í gegnum leikinn, söng, myndlist svo eitthvað sé nefnt. 

Sagt er ,,að heimur versnandi fer‘‘ en vonandi batnar hann með Barnasáttmála SÞ. 
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7 Lokaorð 

Markmið mitt með ritgerðinni, Að rækta börnin sín, með undirtitlinum Það þarf heilt 

þorp til þess að ala upp eitt barn, er að kynna fyrir ykkur Barnasáttmála SÞ 1989. Við 

komumst að því að leikskólakennarar opinberir starfsmenn og réttindi barna eru í 

lögum landsins.  

Leið mín að markmiðinu var að fara í sögulegt ferðalag og kynna sögu mannréttinda, 

auk uppeldis- og menntunarsögu barna í Evrópu. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna 

1989 fjallar um réttindi barna og velferð þeirra í heiminum. Strax við fæðingu barna fá 

þau þessi réttindi í þeim löndum sem samþykkt hafa sáttmálann. 

Í söguferðinni um uppeldi og menntun sáum við að bakgrunnur barna hafði áhrif á það, 

hvort þau fengu menntun eða ekki. Sum staðar í heiminum er staða barna hvað varðar 

skólagöngu enn mjög slæm en það er skýrt tekið fram í Barnasáttmála SÞ 1989 að öll 

börn eigi rétt á grunnmenntun, rétt á hvíld, tómstundum og menningu við sitt hæfi og 

ást og umhyggju og vernd frá fæðingu.  
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