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Formáli 

Ég hef um langa hríð haft áhuga á samfélagstengdum málefnum og því þurfti engan að undra 

mína fyrstu háskólagráðu í félagsfræði. Í gegnum starfsferil minn í rannsóknum og mati á 

sviði menntamála hefur svo bæst þar við áhugi á að menntastarf með börnum sé 

innihaldsríkt, áhugavert og í sífelldri þróun. Er ég skipti um starfsvettvang árið 2017 og tók 

við starfi hjá skrifstofu Alþingis var ég fengin í þann hóp starfsfólks sem tekur á móti 

unglingum á Skólaþing þar sem þau í gegnum hlutverkaleik kynnast þingstörfum og 

lýðræðislegum ferlum. Þessi vandaði og skemmtilegi leikur kveikti hjá mér hugmynd um að 

þróa námsheimsókn fyrir elstu börn leikskóla og yngra stig grunnskóla. Sú hugmynd fékk 

strax góðar undirtektir hjá samstarfsfólki og því er hér lögð fram námsheimsókn sem þróuð 

var samkvæmt ákveðnum markmiðum um samtal við börn um grunnhugtök lýðræðisins 

ásamt leik þar sem reynir á umræður um samfélagslega forgangsröðun, skoðanaskipti, 

kosningar og samtal um lýðræðislegar niðurstöður. Auk þess er lögð fram barnabók þar sem 

barnahópi er fylgt eftir í heimsókn sinni á Alþingi þar sem óvæntur gestur slæst í för. Bókin 

getur verið gjöf til barnanna að lokinni heimsókn eða staðið sjálfstætt sem hluti námsefnis 

um lýðræði og þingstörf. 

Við þróun þessa verkefnis hef ég fengið stuðning og hvatningu frá fjölmörgum. Þar 

ber að helst þakka og nefna þá sem komu að verkefninu með beinu vinnuframlagi vegna 

samráðs en það eru Kristrún Gústafsdóttir, deildarstjóri og Bjarney Kristín Hlöðversdóttir 

leikskólastjóri Heilsuleikskólans Kórs í Kópavogi sem gáfu endurgjöf á ýmsar hugmyndir um 

námsheimsóknina ásamt börnum á elstu deild sem komu í tvær tilraunaheimsóknir á 

tímabilinu. Þeirra framlag gerði vinnuna ekki bara betri heldur líka skemmtilegri. Einnig vil ég 

þakka faghópnum sem stofnaður var á skrifstofu Alþingis sem í sátu Solveig K. Jónsdóttir, 

Sigríður H. Þorsteinsdóttir og Margrét Sveinbjörnsdóttir. Með því að hitta mig reglulega á 

þróunartímanum lögðu þær til mikilvæga endurgjöf hvað snerti framkvæmdahlið 

verkefnisins og með hvatningu sinni sáu til þess að það væri vonlaust fyrir mig að hætta við. 

Sóley Björk Einarsdóttir studdi mjög við verkefnið með því að leggja til  myndskreytingar fyrir 

bókina en slíkt listfengi hefur reynst mér ókleifur veggur fyrr og nú.  Þá fá Jóhanna Karlsdóttir 

leiðbeinandi minn og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir sérfræðingur þakkir fyrir sitt framlag. 
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Að lokum vil ég, sem fyrr, þakka fjölskyldu minni sem enn á ný tókst á við það verkefni að 

deila mér með námsferli sem nú hefur staðið í nokkur ár með vinnu. Eins og áður lofa ég að 

gera þetta ekki aftur. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

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 lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 4. september 2019 

 

Hildur Björk Svavarsdóttir 
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Ágrip 

Markmið verkefnisins var að skoða hvernig grunnstofnun lýðræðis í íslensku samfélagi, 

Alþingi, getur lagt sitt af mörkum til að styðja við lýðræðismenntun barna strax á síðustu 

árum leikskóla og fyrstu árum grunnskóla og hvatt til þess að kennarar og foreldrar eigi 

samræður við börn um ýmis grunnhugtök og ferla lýðræðis.  Í mati sérfræðinga á stöðu 

borgaramenntunar í Evrópu kemur fram að einn þáttur hennar, þekking á grunnferlum 

lýðræðis, kemur seint til sögunnar á námsferli barna. Auk þess hefur Evrópuráðið í tengslum 

við gerð hæfnisramma um lýðræðismenntun bent á að nauðsynlegt sé að lýðræðisstofnanir 

taki virkari þátt í lýðræðismenntun en ætlað hlutverk skóla í að byggja upp samfélagslega 

hæfni er ærið og því þurfi fleiri að leggja sitt af mörkum.  Ýmis þjóðþing hafa öfluga 

fræðslustarfsemi á sínum vegum, en þó síst fyrir yngsta aldurshópinn. 

Námsefnið var þróað með aðferðum starfendarannsókna þar sem samstarfsaðilar 

voru börn og starfsfólk leikskóla og faghópur af skrifstofu Alþingis. Lögð er fram 

námsheimsókn í Alþingishúsið þar sem á sér stað samtal við börn um grunnhugtök lýðræðis 

ásamt leik þar sem börnin bregða sér í hlutverk þingmanna, ræða samfélagslega 

forgangsröðun og taka þátt í atkvæðagreiðslu. Auk þess var í verkefninu skrifuð barnabók þar 

sem barnahópi er fylgt eftir í heimsókn sinni á Alþingi þar sem óvæntur gestur slæst í för. 

Bókin getur nýst bæði skólum og heimilum sem grundvöllur þekkingar og umræðu um 

lýðræði og þingstörf. 

Verkefnið er vonandi liður í að Alþingi bjóði öllum skólastigum til þátttöku í markvissri 

fræðslu um lýðræði. Það er nauðsynlegt fyrir allt samfélagið - þingið, stjórnmálamenn, 

menntakerfið, atvinnulífið, börn og fullorðna að það ríki skilningur á mikilvægi lýðræðis og 

traust á lýðræðislegum ferlum. Að því verkefni þarf sífellt að vinna í virku samstarfi allra 

hlutaðeigandi. 
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Abstract 

Let´s play democracy. An educational visit for younger children to the Althingi and the 

children´s book The Dragon in the Parliament.  

The aim of the project was to examine how the Althingi, as the primary institution of 

democracy in Icelandic society, can contribute to the democracy education of children in the 

last years of preschool and early years of compulsory school, and encourage teachers and 

parents to engage in discussions with children on the basic concepts of democracy. Experts 

on civic education in Europe have found that children’s knowledge of basic processes of 

democracy comes at a late stage in the learning process. In addition, the Council of Europe, 

in connection with the development of the Reference Framework of Competences for 

Democratic Culture, emphasises the need for democratic institutions to play a more active 

role in democratic education supporting schools in the role of building social competence. 

Many parliaments already offer educational activities to children and teenagers, but the 

youngest age group has received the least attention. 

The material was developed using action research where the partners were 

preschool children and staff as well as several employees of the Althingi administration, who 

manage visits to the parliament. The material is composed of two components: an 

educational visit to the Parliament House, where children and teachers engage in a dialogue 

on the basic concepts of democracy; and a game where the children assume the role of MPs 

and discuss social priorities and cast their votes. In addition, the project includes a children’s 

book which follows a group of children on a visit to the Althingi and an unexpected visitor 

appears. The book can be used in schools and households as a basis of knowledge and 

starting point for a discussion on democracy and parliamentary work. 

Hopefully, the project will be part of what the Althingi may offer in terms of 

educational material to all school levels. It is important for the entire community—the 

parliament, politicians, the education system, the economy, children and adults—that there 

is an understanding of the importance of democracy as well as confidence in democratic 

processes. An active and ongoing cooperation between all interested parties is essential to 

achieve this goal. 
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1 Inngangur 

Hugtakið lýðræði var einum af áhrifamestu hugmyndafræðingum nútíma menntastefnu, 

John Dewey, mjög hugleikið. Hann setti eftirfarandi texta fram í bók sinni Lýðræði og 

menntun: 

Lýðræði er meira en stjórnskipulag; það er fyrst og fremst leið til að lifa 

saman í tengslum við aðra og deila sameiginlegri reynslu. Virðisaukinn sem 

til verður þegar einstaklingar með sameiginlegt markmið þurfa að íhuga 

eigin hegðun í ljósi hinna og skoða hegðun annara til að skilja sig sjálfa(n) 

og hvert stefnir, jafngildir því að múrar stétta, kynþátta og landamæra sem 

hafa komið í veg fyrir að mannkynið átti sig á mikilvægi athafna sinna, 

brotni niður (Dewey, 1916, bls. 101)1. 

 

Lýðræði og mannréttindi eru einn af grunnþáttum menntunar á Íslandi samkvæmt 

gildandi aðalnámskrá allra skólastiga. Eðli grunnþátta menntunar er að þeir fléttast inn í allt 

skólastarf og því er í kaflanum um lýðræði sem er sameiginlegur í námskrá leikskóla, 

grunnskóla og framhaldsskóla mikil áhersla á lýðræði í skólastarfinu sjálfu, innan veggja 

skólans og áhersla á að nemendur upplifi og þjálfist í lýðræðislegum vinnubrögðum. Minni 

texta er að finna um lýðræði í víðari skilningi en þó segir að forsenda lýðræðis sé 

„samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna sem gerir þá færa í að taka þátt í að móta 

samfélag sitt og hafa áhrif nær og fjær“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 14). Þar sem rætt 

er um samstarf út fyrir veggi skólans er ekki minnst á samstarf við lýðræðisstofnanir eða 

aðrar lykilstofnanir samfélagsins heldur við heimili, tómstundastarf og grenndarsamfélag. Þó 

gæti ákveðinn hluti þekkingar á lýðræðislegum ferlum einmitt komið úr slíku samstarfi við 

stofnanir sem starfa á vettvangi stjórnsýslunnar. Víða í nágrannalöndum er hefð fyrir slíku 

samstarfi á öllum skólastigum og bent hefur verið á að það sé nauðsynlegt bæði 

menntastofnunum og lýðræðisstofnunum eins og fjallað er um síðar.  

 Grunnurinn að því verkefni sem hér fer á eftir er að skoða hvernig grunnstofnun 

lýðræðis í íslensku samfélagi, Alþingi, getur lagt sitt enn frekar af mörkum til að styðja við 

 
1 A democracy is more than a form of government; it is primarily a mode of associated living, of conjoint 
communicated experience. The extension in space of the number of individuals who participate in an interest 
so that each has to refer his own action to that of others, and to consider the action of others to give point and 
direction to his own, is equivalent to the breaking down of those barriers of class, race, and national territory 
which kept men from perceiving the full import of their activity. 
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lýðræðismenntun barna strax á síðustu árum leikskóla og fyrstu árum grunnskóla og hvatt til 

þess að kennarar og foreldrar geti átt samræður við börn um ýmis grunnhugtök og ferla 

lýðræðis sem við fyrstu sýn ættu ekki erindi við þennan aldurshóp. Á grunni afurða þessa 

verkefnis er hægt að bjóða innihaldsríkar námsheimsóknir í þinghúsið þar sem þátttakendur í 

gegnum fræðslu og leik takast á við hugtök eins og lýðræði, meirihluti, forgangsröðun, 

kosningaréttur og skoðanafrelsi.  

 Í aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 27) er sérstakur kafli tileinkaður leiknum sem er 

meginnámsleið barna og jafnframt markmið í leikskólastarfi. Í umfjöllun aðalnámskrár um 

leikinn kemur fram að í honum taka börn þátt í lýðræðislegum athöfnum og er leikurinn 

kjörinn vettvangur til að vekja umræðu meðal barna, læra og afla sér þekkingar. Því var 

snemma í ferlinu ákveðið að leikur þyrfti að vera miðpunktur námsheimsóknarinnar í 

þinghúsið og fór mestur hluti hugmyndavinnunnar í þróun og undirbúning hans. Útkoman er 

leikur sem felur í sér fræðslu um samfélagslega mikilvæg málefni, umræður barnanna um 

eigin reynslu af þeim og vangaveltur um hvers vegna þau eru mikilvæg. Skilningur á 

forgangsröðun verkefna og hvaða ferlar fara í gang þegar þarf að velja eitt umfram annað 

koma svo í kjölfarið þar sem leikurinn þróast í kosningar þar sem leikið er eftir 

raunverulegum kosningum með kjörseðlum, talningu atkvæða og svo umræðum um 

niðurstöður meirihluta. 

 Læsi er bæði grunnþáttur menntunar og eitt af námssviðum leikskóla. Í aðalnámskrá 

leikskóla (2011, bls. 29-30) er fjallað um læsi í víðum skilningi og þar á meðal að börn fái 

tækifæri til að „Njóta þess að hlusta á og semja sögur, ljóð, þulur og ævintýr.“ (bls. 30). Þó 

áhersla aðalnámskrár sé á læsi í víðum skilningi þá þarf alltaf að vera til staðar gott lesefni 

sem hægt er að nýta til upplesturs og í framhaldinu samtals og vangaveltna um efnið. Það er 

hugmyndin með því að semja einnig barnabók um svipað efni og námsheimsóknin, að leggja 

leikskólum og heimilum til skemmtilega bók sem gefur margvísleg tilefni til umræðna og 

getur viðhaldið og bætt við þá þekkingu sem fékkst með námsheimsókninni.  Bókin getur 

einnig staðið ein og sér og nýst þeim börnum sem ekki eiga þess kost að koma í 

námsheimsókn í Alþingishúsið. Með útgáfu barnabókar um efnið sem einnig var hluti 

verkefnisins er hægt að styðja enn frekar undir samræður um lýðræðisleg hugtök og ferla 

ásamt því að festa í minni ýmsa þekkingu sem nauðsynlegt getur talist að kunna skil á í 

tengslum við starfsemi þjóðþingsins sem hingað til hefur beðið eldri aldurshópa.  
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 Lokaverkefni mitt byggir því á þróun námsefnis en því fylgir einnig eftirfarandi 

greinargerð. Í fyrsta hluta er farið yfir fræði tengd lýðræði og skólastarfi, stefnumótun hér á 

landi og í Evrópu er kynnt ásamt því að skoðað er hvernig reynt er að leggja mat á sýnileika 

lýðræðis- og borgaramenntunar og árangur hennar. Því næst er framlag annarra þjóðþinga 

greint útfrá svörum úr samstarfsneti rannsóknaþjónusta þinganna en fjölmörg taka virkan 

þátt í lýðræðismenntun barna á bilinu 5-16 ára. Kafli um aðferðir lýsir þróun námsefnisins, 

námsheimsóknarinnar og barnabókarinnar, en í kaflanum er að auki lýst samráði sem haft 

var við vettvang, bæði við ábyrgðaraðila fræðslu á skrifstofu Alþingis og við leikskólabörn og 

deildarstjóra þeirra. Í niðurstöðukafla er greint frá þróunarferli beggja afurða verkefnisins og 

rammi og stuttar leiðbeiningar námsheimsóknar birtar en handrit að bókinni er sérstakt skjal 

vegna uppsetningar hennar. Að lokum verða þræðir dregnir saman í lokakafla og bent á 

ýmsar spennandi leiðir sem verkefnið gæti þróast eftir á næstu misserum. Það er einmitt það 

sem gerir skólastarf svo áhugaverðan vettvang, að kaflanum er aldrei lokið að fullu, það er 

alltaf með skapandi huga og fengna reynslu í farteskinu hægt að finna nýja fleti. 
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2  Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla verður fyrst skoðað hvernig hugtakið lýðræði birtist í námskrá og annarri 

opinberri stefnumótun um menntun á Íslandi ásamt stefnumótun um lýðræðismenntun á 

vettvangi Evrópuráðsins og annarra evrópskra stofnana.  Einnig verður rýnt í hvort og þá 

hvernig árangur lýðræðismenntunar birtist í skólastarfi hér á landi og í Evrópu; hvaða leiðir 

hafa verið reyndar til að meta árangurinn og þau vandkvæði sem geta orðið við slíkt mat.  Þá 

er greint frá því hvernig önnur þjóðþing í Evrópu sinna sínu fræðsluhlutverki fyrir börn og 

ungmenni. 

2.1  Stefnumótun um lýðræði í menntakerfinu 

 

Eins og fram kemur í inngangi er áherslan í lýðræðismenntun í aðalnámskrá fyrst og 

fremst á lýðræði á vettvangi skólans og starfsháttum hans en í gegnum þá muni nemendur 

þjálfast í og tileinka sér lýðræðisleg gildi og viðhorf sem mikilvæg eru fyrir þátttöku í 

lýðræðislegu samfélagi síðar meir. Að mati Ólafs Páls Jónssonar er hugtakið lýðræði 

mikilvægt hugtak í námskrám og hefur bæði vísun til markmiða og starfshátta (2011, bls. 17-

18). Í þemaheftinu Lýðræði og mannréttindi sem kom út í kjölfar nýrrar aðalnámskrár fyrir 

leik-, grunn- og framhaldsskóla kemur fram að skólar ættu að leggja sérstaka áherslu á 

samræður, rökræður og gildi samvinnu þar sem lýðræðismenntun samkvæmt 

aðalnámskránni byggi „á gagnrýnni hugsun og ígrundun um grunngildi samfélagsins.“ (Ólafur 

Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 8 og Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 

13). Í þemaheftinu er lögð áhersla á hvernig hægt sé að flétta markmið lýðræðismenntunar 

inn í skólastarfið enda eru skólar í grunninn ekki samfélag jafningja eins og grunnhugmyndir 

um lýðræði byggjast á (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 9). Því má 

teljast eðlilegt að skólasamfélagið þurfi stuðning við að skoða eigin starfshætti í því ljósi.  

Það sem aðalnámskrá setur sérstaklega fram fyrir leikskólastigið um lýðræði er áhersla 

á samskipti, jafnrétti og virka þátttöku auk þess sem börnin eigi að geta haft rödd og áhrif í 

leikskólastarfinu. Einnfremur segir: „Þannig öðlast þau skilning á því hvað lýðræði felur í sér, 

læra lýðræðisleg gildi og vinnubrögð og þróa með sér borgaravitund.“ (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011, bls. 26). Talsvert margar íslenskar rannsóknir sýna fram á að áherslur í 

leikskólastarfi á lýðræði birtast einmitt í því að börn geti haft rödd og áhrif í leikskólastarfinu 
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og að efla samskiptahæfni þeirra. Nefna má rannsókn Kristínar Dýrfjörð (2006, án blst.) þar 

sem leikskólakennarar lögðu mesta áherslu á félagslega hæfni barnanna og hæfni þeirra í að 

leysa úr ágreiningi þegar spurt var um áherslur í lýðræði í leikskólastarfinu. Fleiri 

rannsóknarniðurstöður sýna að lýðræði í leikskólastarfi er skilgreint út frá því hvernig hlustað 

er á sjónarmið barna í leikskólastarfinu og hvaða áhrif þau geta haft á skipulag starfsins (t.d. 

Anna Magnea Hreinsdóttir, 2012, bls. 76) og hvernig hægt sé að valdefla þau og að þau 

upplifi að þau séu virkir þátttakendur í leikskólastarfinu (Bryndís Garðarsdóttir og Kristín 

Karlsdóttir, 2012, bls.101). Minna er um að litið sé á lýðræðismenntun í leikskólanum sem 

þjálfun í skoðanaskiptum og lýðræðisferlum en þó nefna Erla Ósk Sævarsdóttir og Kristín 

Karlsdóttir í sinni rannsókn að nálgun leikskólans að rökræðulýðræði sem námsaðferð eldri 

barna sé að hlusta á raddir barnanna, styðja þau í upplýsingaöflun, skilja eigin viðhorf, setja 

sig í spor annarra og taka ákvarðanir (2016, bls. 127). Samtal leikskólakennara við börnin er 

því lykilatriði í lýðræðisnámi í leikskólanum.  

Lýðræðismenntun er viðamikið verkefni fyrir börn og kennara og einföld leit á 

heimasíðu Menntamálastofnunar sýnir að það námsefni fyrir leikskólastig og yngsta stig 

einblínir að mestu á tilfinningaþroska og samskiptafærni, heimspeki og mannréttindi sem 

vissulega eru grunnstoðir þess að hægt sé að viðhafa lýðræðisleg vinnubrögð en námsefni 

eða kennsluleiðbeiningar sem beinlínis snúa að lýðræðislegri þekkingu og borgaramenntun 

ná neðst niður í 10 ára aldur (sjá t.d. námsefnið Uppvöxtur í lýðræði eftir Gollob og 

Weidinger, 2010/2014). Vefurinn Borgaravitund og lýðræði frá árinu 2005 sem þáverandi 

Námsgagnastofnun gaf út með þýðingum á efni frá Evrópuráðinu, á ári borgaravitundar og 

lýðræðis í skólastarfi, er þó sagður fyrir kennara á öllum stigum en hugtök og skilgreiningar 

virðast þó miðast við nemendur á miðstigi eða ofar. Þrjú verkefni eru fyrir yngsta stig 

grunnskóla (Árný Elíasdóttir, 2005).  

Fyrir utan stefnumótun ríkisins hafa sveitarfélög einnig gefið út eigin stefnur í 

menntamálum leik- og grunnskóla þar sem lýðræði er áhersluþáttur. Reykjavíkurborg hefur 

þar fyrir utan þróað og gefið út viðmið um gæði leikskólastarfs sem ætluð eru til nota við 

innra og ytra mat leikskóla. Menntamálastofnun nýtir þau viðmið ásamt leiðbeiningum 

mennta- og menningarmálaráðuneytis um ytra mat leikskóla. Í viðmiðunum um uppeldis- og 

menntastarf segir í viðmiði 2.3 Leikur og nám – lýðræði, jafnrétti og þátttaka barna: 

„Lýðræðisleg gildi eru í hávegum höfð ... börnum eru veitt tækifæri til að þróa færni sína í 
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lýðræðislegum vinnubrögðum.“ (Björk Ólafsdóttir, 2014, bls. 24). Einnig er í viðmiðunum 

fjallað um tjáningarfrelsi, samfélagsvitund og að leitað sé eftir skoðunum barna.  

Þannig má ljóst vera að lýðræðishugtakið og þjálfun í færni sem tengist því að vera 

virkur í lýðræðislegu samfélagi er áberandi í stefnumótun um skólastarf hjá yfirvöldum 

menntamála hjá ríki og sveitarfélögum. Einnig hefur umboðsmaður barna lýst því yfir að 

mikilvægt sé að „börn kynnist lýðræði og grunnforsendum þess frá unga aldri.“ 

(Umboðsmaður barna, 2011) og gerði árið 2011 sérstaka könnun meðal leikskóla á áherslum 

þeirra á grunngildi lýðræðis og lýðræðislegs samfélags. Sama áhersla gildir í stefnumótun 

menntamála víða um lönd enda hefur áhugi, sérstaklega í vestrænum heimi, aukist á að efla 

lýðræðismenntun og borgaravitund (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 342). Ástæður þessa 

aukna áhuga hefur Gunnar Hersveinn líklega náð að kjarna í bók sinni um gildin í lífinu en þar 

segir: 

Sá sem býr við margvísleg réttindi getur gleymt skyldum sínum því hann er 

vanur að fá það sem hann vill. Sá sem verður áhyggjulaus hættir að nenna 

að kjósa fulltrúa sinn til þings og verður þar af leiðandi óvirkur þátttakandi í 

lýðræðinu. (Gunnar Hersveinn, 2005; bls.41-42) 

 

Í samevrópskri stefnumótun má víða finna efni sem tengist lýðræði og borgaravitund 

á öllum stigum náms. Árið 2016 var gefinn út á vegum Evrópuráðsins hæfnisrammi um 

lýðræðismenntun (e. competences for democratic cultures) sem Ísland er aðili að. Ramminn 

er afar víðfemur og nær yfir viðhorf, gildi, færni og þekkingu á öllum skólastigum; frá 

leikskóla til fullorðinsfræðslu, í formlegu, óformlegu og formlausu námi (Evrópuráðið, 2018, 

bls. 21).  Á mynd 1 má sjá þau 20 atriði sem mynda hæfnisrammann um lýðræðismenntun: 
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Mynd 1. Hæfnisrammi um lýðræðismenntun (Evrópuráðið, 2016, bls.7) 1 

Í hæfnisrammanum eru einnig markmið um þekkingu á ýmsum staðreyndum úr 

stjórnmála- og lagaumhverfi sem ekki eru endilega mjög sýnileg í íslenskri stefnumótun um 

lýðræðismenntun. Mun fleiri aðilar en menntastofnanir geta nýtta sér þennan hæfnisramma 

til þess að reyna að skapa þá lýðræðismenningu sem er samfélagslega mikilvæg. Þannig gæti 

fræðsla á þeirra vegum orðið markvissari og jafnvel hægt að einbeita sér að þáttum sem falla 

undir þeirra sérsvið og menntastofnanir eiga erfiðara með að koma inn hjá sér. Í tilviki þessa 

verkefnis gæti fræðsla á vegum Alþingis fjallað sérstaklega um atriði undir gildisþættinum (e. 

values); gildi lýðræðis, réttlætis, sanngirni, jafnréttis og réttarríkisins. Einnig undir 

viðhorfaþættinum (e. attitudes); borgaraleg hugsun og svo undir þættinum um þekkingu og 

gagnrýninn skilning (e. knowledge and critical understanding); á heiminum þar sem finna má 

stjórnmál og lagasetningu. 

Í skýrslu um þróun hæfnisrammans kemur víða fram að sú færni að taka virkan þátt í 

lýðræðislegum ferlum þurfi að byrja í barnæsku (Evrópuráðið, 2018, bls. 14).  Þessi 

staðhæfing er víða endurtekin í stefnumótun um lýðræði í menntamálum og kemur einnig 

skýrt fram í Sáttmála Evrópuráðsins um lýðræðis- og mannréttindamenntun sem Ísland er 

 
1 Mynd þýdd af höfundi. 
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einnig aðili að. Sáttmálinn er mikilvægur hluti af menntastefnu Evrópuráðsins og 

Evrópusambandsins en ritað var undir sáttmálann árið 2010 (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2012). Í II kafla 5. greinar sáttmálans segir að markmið hans sé að allir eigi 

að hafa tækifæri til lýðræðismenntunar, hún sé ævilangt ferli og fari fram bæði sem formlegt 

og óformlegt nám (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 5). Þar segir ennfremur 

að til þess að nám á þessu sviði verði árangursríkt þurfi fjölmargir hagsmunaaðilar að koma 

að á ýmsum sviðum þjóðfélagsins.  

2.2 Sýnileiki lýðræðismenntunar í skólastarfi og námsmat 

 

Áður en skilið verður við hlutverk skóla í lýðræðismenntun og skoðað hvernig aðrar stofnanir 

geta komið að því verkefni er áhugavert að skoða mat á því hvort og hvernig sú stefnumótun 

um nám og kennslu skilar sér í færni og hæfni nemenda. Í bakgrunnsgögnum um 

hæfniramma Evrópuráðsins um lýðræðismenntun kemur fram að ramminn sé hugsaður til 

þess að nýtast til kennslu, náms og mats (Evrópuráðið, 2018, bls. 19.) Einnig segir í Sáttmála 

Evrópuráðsins um lýðræðis- og mannréttindamenntun í kafla III, 11. grein, að nauðsynlegt sé 

að þróa viðmið fyrir mat á árangri þessarar menntunar, þar sem endurgjöf til nemenda sé í 

forgrunni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 8). Það sé mikilvægt að geta 

metið hvernig gengur að ná þessum markmiðum um lýðræði og borgaravitund sem 

skólakerfinu er uppálagt að vinna markvisst að. Hvernig getum við séð hvort skólar ná 

þessum árangri, mæla þessi að mörgu leyti óáþreifanlegu markmið skólastarfsins?  

Töluvert er til af gögnum sem meta sýnileika markmiða um lýðræði og borgaramenntun í 

skólastarfi og ber þar helst að nefna niðurstöður úr skýrslu Eurydice um borgaramenntun í 

skólastarfi í Evrópu frá 2017. Markmið þeirrar rannsóknar var að taka saman stefnumótun í 

42 Evrópulöndum um borgarmenntun í ljósi þess að sífellt er meiri áhersla á að 

menntastofnanir ýti undir slíka menntun. Í samantekt um niðurstöður segir m.a.: 

• Í námskrám taka kaflar um borgaravitund tillit til fjölbreytilegs samfélags, eru 

innihaldsríkir og aðlagaðir hverju námsstigi. 

• Flest lönd setja fram sértæk markmið til að lýsa því sem námskránni er ætlað að ná 

fram. Tæpur helmingur landanna hefur einnig skilgreint lokamarkmið 

borgaramenntunar. 

• Borgaramenntun er oftast fléttuð inn í aðrar námsgreinar sem merkir að margir 

kennarar þurfa að koma þar að. 
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• Í löndum þar sem borgaramenntun er sérstök námsgrein er mikill munur á fjölda 

kennslustunda sem varið er til hennar. Þar sem mest er í lagt er borgaramenntun á 

stundatöflu nemenda í 12 ár. 

• Rúmur helmingur landanna hefur gefið út viðmið um námsmat í borgaramenntun. 

(Eurydice, 2017, bls.11-14). 

Í skýrslu Eurydice er innihald námskráa skoðað eftir fjórum sviðum borgara-

menntunar: Að geta átt árangursrík og uppbyggileg samskipti við aðra, geta sýnt félagslega 

ábyrga hegðun, gagnrýnin hugsun og lýðræðislegir ferlar. Þar er niðurstaðan sú að mikill 

munur er á áherslum eftir aldri. Þannig er mest áhersla á yngri stigum á samskiptafærni en 

áhersla á að þjálfa gagnrýna hugsun og lýðræðislega ferla er mun minni. Lítill munur var á 

áherslu á að sýna félagslega ábyrga hegðun eftir aldri eins og sjá má á mynd 2 hér fyrir neðan 

en hún er tekin úr skýrslu Eurydice (2017, mynd 1.8 bls. 50). 

 

Mynd 2. Tíðni hæfnisþátta borgaramenntunar í námskrám á yngsta stigi, miðstigi, 
unglingastigi og starfsmenntun (ICED1-3 og IVET school-based). 1 

 

 
1 Mynd þýdd af höfundi. 
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En hvaða þekking fellur undir þáttinn lýðræðislegir ferlar? Er eitthvað þar sem yngri 

nemendum er fyrirmunað að tileinka sér? Samkvæmt skýrslunni (Eurydice, 2017, bls. 48) eru 

eftirfarandi atriði skilgreind sem lýðræðislegir ferlar (e. acting democratically):  

• Virðing fyrir lýðræði 

• Þekkja stjórnmálastofnanir 

• Þekkja stjórnmálaferla (t.d. kosningar) 

• Þekkja alþjóðastofnanir og samninga 

• Eiga samskipti við yfirvöld (pólitísk yfirvöld) 

• Þekkja grundvallarhugtök stjórnmála og samfélags 

• Virðing fyrir reglum 

• Þátttaka 

• Þekking á eða þátttaka í borgaralegu samfélagi 

Ljóst er af þessum atriðalista að nám sem miðast við hann getur byrjað snemma og er 

þegar byrjað í velflestum leikskólum og yngra stigi grunnskóla hér á landi. Sem dæmi má 

nefna þá vinna fjölmargir skólar með barnasáttmálann, ekki síst leikskólar og unnið er með 

virðingu fyrir lýðræði og reglum. Hvað snertir stjórnmálaferla þá eru ákvarðanataka og 

kosningar hluti af starfi margra leikskóla sem eru að innleiða lýðræðislega starfshætti. 

Rannsóknir á þessu tiltekna viðfangsefni eru fjölmargar. Bara á Íslandi hafa ritstjórar tekið 

saman heilu bækurnar um rannsóknarniðurstöður á sviði lýðræðismenntunar í 

námsumhverfi yngri barna (sjá t.d. fjölda rannsókna í: Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2008, 2012; og Kristín Karlsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2016). 

Mögulega væri með réttu námsefni hægt að styðja enn betur við torræðari efnisatriði á 

listanum.  

Það mat á lýðræði í skólastarfi sem hér hefur verið lýst nær einkum til birtingarmyndar í 

námskrám og talningu kennslustunda. Önnur leið til að meta lýðræðismenntun, og öllu 

flóknari, er að meta áhrif slíkrar menntunar á viðhorf og gildi nemenda. En sú hlið – hvernig 

hægt er að meta hvernig menntakerfinu tekst til að auka (sam)félagslega hæfni nemenda (e. 

social outcomes of education), hefur fengið aukna athygli síðustu ár og menntayfirvöld hafa 

fengið aukinn áhuga á félagsmótunarhlutverki skóla (Dijkstra og Motte 2014, bls. 17). Miðað 

við hvernig markmið grunnmenntunar ná ekki síður til slíkra þátta eins og námslegra greina 

þá er greinilegur halli á þeim mælitækjum sem til eru til að meta útkomuna. Nefna má eina 

alþjóðlega rannsókn, International Civic and Citizenship Education Study (ICCS) þar sem á 

sambærilegan hátt við PISA rannsóknina, er reynt að leggja mat á það hvernig 13 ára 
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nemendur eru undirbúnir fyrir þátttöku í borgaralegu samfélagi og á þekkingu þeirra á 

hugtökum og ferlum um lýðræði (IEA, e.d.). Einnig er reynt að leggja mat á viðhorf nemenda 

til samfélagslegra málefna, umburðarlyndi þeirra og réttlætiskennd. Eins og með PISA 

rannsóknina er markmiðið að auðvelda stefnumótendum í menntamálum að taka réttar 

ákvarðanir byggðar á gögnum. ICCS hefur verið lögð fyrir tvisvar sinnum, 2009 og 2016 en 

byggt var á tveimur tilraunum til verksins frá árinu 1971 og 1999 (IEA, e.d.). Ísland hefur ekki 

tekið þátt en öll hin Norðurlöndin hafa fengið þetta mat til sín ásamt 20 öðrum löndum. Þar 

sem um unglingastig er að ræða verður ekki farið djúpt í rannsóknarniðurstöður hér en þó 

má nefna að í niðurstöðum úr fyrirlögn ársins 2016 þá hafa sömu áhrifaþættir og í mælingum 

á námsárangri áhrif á borgaravitund og skilning á lýðræðisferlum. Þannig mælist hún meiri 

hjá nemendum sem hafa betri félagslega og efnahagslega stöðu auk þess sem að nemendur 

af erlendum uppruna mælast lægri (Schulz, Ainley o.fl., 2018, bls. 202). Af því má draga þá 

ályktun að öflug menntun þurfi líka að jafna mun á þessum þáttum eins og vonast er til að 

skólakerfið geri hvað námsárangur snertir.  

ICCS rannsóknin verður næst lögð fyrir árið 2022 en reynst hefur erfiðara að fjármagna 

fyrirlögn hennar heldur en rannsókna á árangri bóknáms. Það þykir mörgum fræðimönnum 

sérstök staða og benda Ehren og Dijkstra (2014, bls. 63) á að birtar upplýsingar um 

námsárangur skóla hafi takmörkuð áhrif á val foreldra á skóla þar sem - fyrir utan nálægð við 

heimili – kennsluaðferðir og stefna skólans, orðspor skólans, áhersla skólans á að þjálfa 

félagsfærni, stuðningur við nemendur, stefna um einelti og skólabragur mestu máli. Þannig 

myndu birtar upplýsingar um gæði þessara þátta hafa mikil áhrif á val foreldra og þannig ýtt 

undir að skólar vilji gera betur á þessu sviði.  

Annað sem nefna má er nýleg tilraun Samtaka skólamatsmanna í Evrópu (The Standing 

International Conference of Inspectorates, SICI) þar sem samtökin fengu fræðimenn frá 

fjórum löndum til að skoða hvernig mat er lagt á einstaka skóla hvað snertir árangur á hinum 

félagslegu þáttum menntunar í þeirra löndum og leggja til leiðir til að flétta slíkt mat á 

markvissari hátt inn í hefðbundna matsramma ytra mats skóla. Í bók sem gefin var út um 

verkefnið var eftirfarandi kenningarammi settur fram til að sýna fram á hvaða þætti aðra en 

námslega væri mikilvægt að meta þar sem félagsmótunarhlutverk skóla er dregið fram og 

þar á meðal er borgaramenntun og lýðræðisþjálfun (Dijkstra, Motte og Eilard 2014, bls 38). 
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Af myndinni má augljóslega sjá að mat á skólastarfi sem leggur aðaláherslu á námsárangur 

nær ekki utan um nema brot af því menntastarfi sem fram fer í skólanum. 

 

Mynd 3. Kenningarammi um heildstætt mat á skólastarfi.1  

Þó rannsókn SICI sé miðuð að skólakerfinu er augljóst að fleiri stofnanir en skólar geta 

og þurfa að leggja sitt af mörkum til þessara menntunarþátta, t.d. á sviði borgaravitundar svo 

eitt dæmi sé nefnt. Það kemur til dæmis fram hjá Daas (2014, bls. 73-75) að í Hollandi þar 

sem árið 2006 varð skylda fyrir grunn- og framhaldsskóla að mennta nemendur til að vera 

virkir samfélagsþegnar og stuðla að félagslegri samþættingu, þá sé megin áherslan á að 

kenna félagsfærni og grunngildi lýðræðis en lítil áhersla sé á lýðræðisleg ferli og 

fjölmenningu samkvæmt niðurstöðum úr samantekt á ytra mati skóla í Hollandi. 

Matsþátturinn „þekking á borgaralegum ferlum“ (e. citizenship knowledge) fær 

ófullnægjandi einkunn samkvæmt matinu við lok grunnskóla. Svipaðar niðurstöður sé að 

 
1 Mynd þýdd af höfundi. Í Dijkstra, Motte og Eilard (2014, bls. 38). 
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finna hvað snertir Skotland þar sem félagslegi hluti borgaramenntunar sé mun 

fyrirferðarmeiri í grunnskólanámi heldur en námsmarkmið um stjórnmál og lýðræði. Það sé 

reyndar áhyggjuefni þar sem Skotar ætla sér að lækka kosningaaldur á næstu árum (Daas, 

2014, bls. 83). 

Eins og komið hefur fram í þessum kafla er í viðmiðum um ytra mat leikskóla sem 

gefin eru út af Reykjavíkurborg að finna viðmið um lýðræðisleg gildi og að börnum séu veitt 

tækifæri til að þróa færni í lýðræðislegum vinnubrögðum. Í viðmiðum um ytra mat 

grunnskóla er undir matsþætti 2 um Þáttöku og ábyrgð nemenda viðmiðin Lýðræðisleg 

vinnubrögð og Ábyrgð og þátttaka (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2014, bls. 19-

20). Þar er megináherslan á lýðræði innan skólans, hvernig nemendur geti haft áhrif á 

námsumhverfi sitt og skólastarf og kosið sé lýðræðislega í ábyrgðarstöður. Síðari þátturinn 

vísar svo fyrst og fremst til ábyrðgar á eigin námi og hegðun. 

Í viðmiðum um ytra mat skóla í Svíþjóð er þessi þáttur sem er í íslenska 

matsrammanum einungis einn af þremur þáttum þar sem samfélagsleg áhrif menntunar eru 

metin. Þar er til viðbótar til dæmis metið hvernig skólarnir vinna að því að gera nemendur að 

virkum borgurum og þjálfi þá í að taka þátt í ýmsum samfélagslegum ferlum (Motte, 2014, 

bls. 162). Það er niðurstaða Motte að í öllum þeim skólum sem farið hafa í ytra mat í Svíþjóð 

þá þurfi enn að auka áherslu á tækifæri nemenda til að hafa áhrif, tjá skoðanir sínar og að 

praktísk þjálfun í lýðræðislegum ferlum sé fléttuð inn í skólastarfið allt (Motte, 2014, bls. 

168).  

 

2.3  Framlag þjóðþinga í Evrópu til lýðræðismenntunar 

 

Í skýrslu um kenningalegan bakgrunn hæfnisramma um lýðræðismenntun sem kynntur var 

fyrr í þessari greinargerð segir að þó mikilvægt sé að börn og unglingar öðlist lýðræðislega 

hæfni innan skólakerfisins þá sé það ekki fullnægjandi til að lýðræðisleg virkni sé tryggð 

(Evrópuráðið, 2018; bls. 27). Lýðræðisstofnanir í samfélaginu, s.s. ýmsar stjórmálastofnanir 

og dómstólar, verði að gefa borgurum tækifæri til að koma að starfseminni með beinum eða 

óbeinum hætti. Slíkar stofnanir þurfi að hafa leiðir til að borgarar geti látið rödd sína heyrast, 

þurfi að kynna starfsemi sína, bjóða upp á samtal, ekki bara hjá sér heldur á hinum ýmsu 
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stöðum þar sem fólk kemur saman. Þannig sé líklegra að fólk taki þátt í lýðræðislegri 

umræðu. Stofnanirnar þurfa þannig að vera virkar og opnar, sinna fræðslu, stofna til og taka 

þátt í umræðu auk þess að gæta að því að ná til allra hópa samfélagsins. 

Þetta á ekki síst við um þjóðþing sem í raun má segja að séu þær lýðræðisstofnanir sem 

almenningur ætti að hafa sem mestan og bestan aðgang að þar sem þar sitja þeir fulltrúar 

sem almenningur hefur valið til að fara með vald sitt. Í þessum kafla verður stiklað á stóru 

um að hve miklu leyti önnur þjóðþing sinna þessu hlutverki sínu og þá sérstaklega fyrir börn 

og unglinga. Rannsóknaþjónustur þjóðþinga í Evrópu eiga með sér samstarf þar sem meðal 

annars er stór fyrirspurnagrunnur þar sem aðilar geta sett inn fyrirspurnir og fengið svör frá 

öðrum. Samstarfið nefnist European Center for Parliamentary Research and Documentation 

(ECPRD, e.d.) og á undanförnum árum hafa verið gerðar nokkrar samantektir á fræðslustarfi 

og þátttöku barna á þjóðþingum. 

 

Fyrirspurnir 3606 frá Ungverjalandi og 3851 frá Portúgal 1 

Árið 2018 sendi rannsóknaþjónusta þjóðþings Portúgal Assembleia Da Republica 

fyrirspurn til annarra þjóðþinga um hvort sérstök verkefni væru til staðar fyrir börn og 

ungmenni sem heimsæktu þjóðþingin og hver væru markmið þeirra. Sama ár sendi þjóðþing 

Ungverjalands Országgyűlés fyrirspurn um umfang slíkra verkefna (fjölda starfsfólks o.fl.) Alls 

bárust svör frá 33 þjóðþingum, langflest frá Evrópu en einnig Ísrael, Jórdaníu og Kanada auk 

Evrópuþingsins. Í svörum þjóðþinganna var einungis skoðað framboð til barna 5-16 ára en 

nokkur þing (t.d. Ítalía, Spánn, Lettland og Ungverjaland) voru einungis með verkefni fyrir 

nemendur á háskólastigi og önnur lönd buðu bara leiðsögn um þinghúsin. Helstu niðurstöður 

voru þær að af þeim þingum sem voru með eitthvað meira en bara leiðsögn um þinghúsið, 

voru flest verkefni sniðin að 14-16 ára aldrinum. Einungis þrjú þjóðþing buðu upp á 

vinnustofur eða námsleiki fyrir 5-7 ára börn eins og sjá má í töflu 1. 

 

 

 

 
1 Þessi fyrirspurnargrunnur er ekki aðgengilegur opinberlega. Í texta verða settir hlekkir á heimasíður þinganna 
ef hægt er að skoða efnið þar. Annars getur höfundur veitt aðgang og sent einstakar fyrirspurnir ef óskað er. 
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Tafla 1. Þjóðþing sem hafa sérsniðin verkefni fyrir 5-16 ára gesti  

Fyrir 5-7 ára Fyrir 8-13 ára Fyrir 14-16 ára 

Bretland, Ísrael, 

Þýskaland 

Bretland, Ísrael, 

Þýskaland, Portúgal, 

Austurríki, Belgía, 

Frakkland, Jórdanía, 

Króatía, Tyrkland 

Bretland, Ísrael, Þýskaland, Portúgal, 

Austurríki, Belgía, Jórdanía, Króatía, Tyrkland, 

Portúgal, Evrópuþingið, Andorra, Eistland, 

Danmörk, Finnland, Grikkland, Írland, 

Kanada, Króatía, Noregur, Svíþjóð, Sviss 

 

Nokkur lönd höfðu auk þess þróað efni fyrir yngri stig á vefnum, s.s. þrautabækur, leiki eða 

litabækur. 

Nemendum á miðstigi og unglingastigi var oftast boðið að fara í hlutverkaleiki þar sem þeir 

taka þátt í lagasetningarferlinu, allt frá hugmyndastigi, í gegnum nefndastarf og 

atkvæðagreiðslu um lagafrumvörp. Slíkur hlutverkaleikur er í boði fyrir unglingastig hjá 

Alþingi og nefnist Skólaþing1. Mjög mismunandi var þó hvernig leikurinn var útfærður; í 

sumum þingum gátu nemendur sjálfir komið með hugmyndir og þróað áfram en annars 

staðar ræddu nemendur um ákveðin málefni sem voru fyrirfram ákveðin. Næst algengasta 

form á verkefnum fyrir unglingastig voru sérstök ungmennaþing sem oftast voru haldin 

árlega eða annað hvert ár þar sem nemendur undirbjuggu málin sín í heimaskóla en mættu 

svo til þings ásamt nemendum úr öðrum skólum. Í sumum þjóðþingum var um bæði þessi 

form að ræða. Verkefni fyrir þennan aldur sem skáru sig úr eru t.d. skolevalg í Danmörku þar 

sem haldnar eru þingkosningar fyrir unglingastig skóla um land allt þar sem mikil fræðsla á 

sér stað í skólunum sem enda með landskosningum um raunverulega stjórnmálaflokka (þá 

sem áttu síðast sæti á þingi). Þetta er gert annað hvert ár2. Í Austurríki geta svo skólahópar 

frá 8-14 ára valið um að koma í 6 vinnustofur um ýmis málefni sem eru rædd og fræðsla er 

um. Nemendur búa að lokum til myndband, fréttabréf eða hljóðvarp sem er birt á vefsíðu og 

kynnt í skólum þeirra. 

 

 

 

 
1 https://www.skolathing.is/ 
2 https://www.skolevalg.dk 

https://www.skolathing.is/
http://www.skolevalg.dk/
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Nemendur í leikskóla og yngsta stigi grunnskóla. Þau þrjú lönd sem buðu yngstu börnunum 

upp á námsheimsókn gerðu það á eftirfarandi hátt:  

Í House of Commons í Bretlandi er sérstök deild sem hefur umsjón með þróun og 

framkvæmd námsheimsókna. Fyrir yngstu hópanna er hægt að velja á milli tveggja 

heimsókna1: 

• Kynnisferð um þinghúsið sem getur verið breytileg eftir starfseminni hverju sinni. 

Áhersla er á söguna um bruna þinghússins 1834 og uppbygginguna en með í ferðinni 

er lukkudýr slökkviliðsins, hundurinn Change. Einnig er sagt frá grunnhugtökum 

þingstarfanna. Þingmaður úr kjördæmi skólans hittir hópinn ef hægt er.  

• Kynnisferð ásamt vinnustofu. Eftir kynnisferð um húsið er rætt við hópinn um 

mikilvægi reglna og börnin fá tækifæri til að leika þann feril sem hugmynd þarf að 

fara í gegnum til að verða að lögum. Leikurinn fer fram í sérstöku kennsluveri þar sem 

eru gagnvirkir leikir, hlutverkaleikir með búningasafni þar sem allir þurfa að taka 

virkan þátt. Börnin eiga að skilja mikilvægi umræðu og gagnrýni að leiknum loknum. 

Í Knesset í Ísrael hefur verið gerð heildstæð stefna fyrir öll skólastig þar sem hver 

aldurshópur fær fræðslu um ákveðin hugtök. Leikskólabörn geta valið um tvær heimsóknir 

og yngsta stig grunnskóla eina2: 

• Leikskólastig a: Kynning á ýmsum táknum og grunnhugtökum sem tengjast Ísrael og 

þinginu með áherslu á ákvarðanatöku og lýðræðisferlið. Gagnvirkir leikir. 

• Leikskólastig b: Fræðsla um leiðtogahæfni, lög og sjálfstæðisyfirlýsingu landsins. 

Kynning á leiðtogum landsins í gegnum tíðina með því að skoða málverkasafn 

þingsins. Lýðræðislegt ferli þingsins. Gagnvirkir leikir. 

• Yngsta stig grunnskóla: Fræðsla um leiðtogahæfni, lög og sjálfstæðisyfirlýsingu 

landsins. Heimsóknin byggir á þekktri barnabók um sögu tiltekins konungs sem þau 

setja á svið og ræða í leiðinni hvernig lög og reglur þurfi að hafa í konungsríkinu. 

Bæði þing bjóða sérsniðar heimsóknir fyrir sérskóla eða hópa með sérstakar þarfir. 

Bundestag í Þýskalandi segir í sínu svari að 5-7 ára börn geti bæði komið í heimsókn í 

þinghúsið og bætt við hlutverkaleik, ef óskað er, um hvernig þingfundir fara fram en gefa 

ekki nánari upplýsingar um innihaldið. Þær er ekki heldur að finna á heimasíðu þingsins.  

Í fyrirspurn Ungverjalands kom fram að þessar deildir í þingunum sem bjóða svona mikið efni 

fyrir breiðan aldur eru mannmargar eða 54 stöðugildi í Bretlandi og 20-25 stöðugildi í 

Þýskalandi og Ísrael. Að auki taka kennaranemar þátt í heimsóknunum í Ísrael. 

 
1 https://www.parliament.uk/education/visit-parliament-with-your-school?cat=keystage1 
2 https://main.knesset.gov.il/EN/activity/Pages/Visit.aspx 

https://www.parliament.uk/education/visit-parliament-with-your-school?cat=keystage1
https://main.knesset.gov.il/EN/activity/Pages/Visit.aspx


26 

Af þessari samantekt má ljóst vera að minnihluti þjóðþinga býður þessum aldurshópi, 

elstu börnum leikskóla og yngstu börnum grunnskóla, upp á námsheimsóknir þar sem þau 

fara í gegnum hugtök og lýðræðislega ferla í gegnum leik. Er það í samræmi við niðurstöður 

sem fjallað var um í fyrsta hluta greinargerðarinnar þar sem áherslur í skólakerfinu í 

námskrám og námi yngstu barnanna er ekki mikil á lýðræðislega ferla og þekkingu á 

grunnhugtökum lýðræðis.  
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3  Rannsóknarspurning 

 

Eins og fram hefur komið er mikilvægt huga að framboði á fræðslu og efni í lýðræðis- og 

borgaramenntun fyrir aldurshópinn 5-7 ára en rannsóknir hafa sýnt að hún skuli ekki síst ná 

til yngsta aldurshópsins og hann geti vel ráðið við flókið efni sé það í búningi sem hentar 

þeim. Einnig hefur komið fram að mikilvægt er að stofnanir utan skólakerfisins leggi fram 

efni og séu opnar fyrir þátttöku í lýðræðismenntun barna á öllum aldri.  

Rannsóknarspurning mín hverfist um þá þörf sem til staðar er á að búa til efni fyrir 

yngri börn um lýðræðisleg ferli/viðhorf og kynningu á staðreyndum og hugtökum sem 

tengjast þingstörfum á Íslandi:  

Með hvaða hætti getur Alþingi sem lýðræðisleg stofnun lagt sitt af mörkum til 

lýðræðismenntunar yngri barna?  

Þarna er vísað í orðalag úr hæfnisrammanum evrópska sem lýst er í fræðilega innganginum 

(e. democratic cultures).  

Þróun námsefnisins byggir á bæði fræðilegum grunni, eins og þegar hefur verið lýst, og 

hagnýtum þar sem samráð og samvinna við hagaðila á vettvangi spilar stóran þátt eins og 

fram kemur í aðferðakafla. Verkefni felur bæði í sér skammtíma- og langtímaáhrif, annars 

vegar í gegnum námsheimsókn í Alþingishúsið og hins vegar útgáfu barnabókar sem getur 

stutt við þekkingaruppbyggingu til lengri tíma og jafnvel staðið ein og sér fyrir þau börn sem 

ekki hafa tök á að koma í heimsókn. Það er ljóst að það þarf að vekja áhuga barna á lýðræði 

og lýðræðisstofnunum og það er áskorun að gera nám og fræðslu um lýðræði og Alþingi sem 

stofnun áhugaverða og aðlaðandi fyrir yngri börn. Það er mikilvægt því að Alþingi er svo 

sannarlega ekki bara fyrir fullorðna. 
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4  Aðferð 

4.1  Um starfendarannsóknir 

Verkefnið var þróað með aðferðum starfendarannsókna. Þrátt fyrir að móttaka yngri barna 

sé ekki aðalstarf rannsakanda þá er mikil samvinna við það svið sem ber ábyrgð á því verkefni 

og þar verið til umræðu að skoða umbætur á efni sem þessum aldurshópi er boðið. 

Samkvæmt Koshy (2010, bls.1-2) eru starfendarannsóknir leið til að endurbæta aðferðir við 

nám og kennslu í eigin starfsumhverfi með þátttöku og samvinnu samstarfsfólks. 

Breytingarnar byggja á þeim gögnum, mati og ígrundun sem á sér stað í ferlinu og er 

innleiðing þeirra hluti af verkefninu. Þó að starfendarannsóknir hafi sínar sterkustu tengingar 

við skólastarf þá hafa aðferðir starfendarannsókna víða verið notaðar á vinnustöðum, til 

dæmis til að auka samstarf, finna upp og innleiða nýjungar  enda eru starfendarannsóknir 

bæði rannsóknarferli og breytingaferli (Twiname, L., 2008, bls. 154-155).  Það sem 

starfendarannsóknir hafa fram yfir hefðbundna rannsókn á ferlum og starfsumhverfi á 

vinnustöðum er virk þátttaka starfsfólks og jafnvel fleiri hagaðila utan vinnustaðarins 

(Paddock, 2015, án bls.).   

Í starfendarannsóknum getur þátttaka annarra en aðalrannsakanda verið mismunandi 

mikil. Í þessu verkefni er hlutverk annarra þátttakenda að leggja til hugmyndir, þekkingu og 

reynslu, ræða útfærslur og taka þátt í prófunum.  Þeir safna ekki gögnum eða rannsaka eigið 

starf nema að litlu leyti.  Þó yrði rannsóknin ekki flokkuð sem „self-study“ meðal annars 

vegna þess að afurðin á ekki bara að bæta eigið starf heldur búa til nýjung í starfi 

vinnustaðarins og jafnvel skapa honum nýtt hlutverk. Eilks, Mamlok-Naaman og Rauch 

(2012, bls. 207) segja að þau ólíku markmið sem geta verið með starfendarannsóknum eigi 

þó alltaf sameiginlegt það hringlaga þróunarferli sem unnið er eftir hvort sem verið er að 

rýna í eigin starfskenningu og breyta eigin atferli eða þróa nýjungar sem nýta á í víðara 

samhengi. 

Til eru ótal myndir sem sýna ferli starfendarannsókna í mismörgum skrefum og sýna 

tengingar við hagaðila og fræðilegt umhverfi eftir ýmsum leiðum, oftast sem hringlaga eða 

annars konar endurtekningarferli.  Kjarni ferlisins felst þó alltaf í fjórum skrefum; 

Skipulagning og undirbúningur – Framkvæmd – Gagnaöflun – Ígrundun og mat. Jóhanna 
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Einarsdóttir (2010, bls. 3-4) bætir þó við fimmta skrefinu sem er kynning og tenging við fyrri 

þekkingu.   

Starfendarannsóknir eru þannig regnhlífarheiti yfir margbreytileg rannsóknarsnið og 

aðferðir við gagnaöflun geta verið með ýmsum hætti þó ofannefndu grunnferli sé fylgt 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011, bls. 4-5). Í þessu ferli var haldin rannsóknardagbók, byggt var á 

niðurstöðum vettvangsathugana, notast var við aðferðir rýnihópa í samráðsferlinu, bæði við 

faghóp og starfsfólk leikskóla til að geta sem best mótað nýja námsheimsókn og 

meðfylgjandi barnabók sem næði þeim markmiðum sem skilgreind voru í upphafi sem 

æskileg fyrir þennan aldur.  

Verkefnið er hins vegar í eðli sínu mjög praktískt, með praktískan tilgang og laut á 

stundum sínum eigin lögmálum hvað snerti framþróun og skipulag. Einnig er hluti þess 

skapandi ferli sem er ritun og myndskreyting barnabókar. Styrkleiki starfendarannsóknar-

sniðsins fyrir þetta verkefni var þó öðru fremur sá samhljómur við þá sýn rannsakanda að 

námsefnið yrði ekki þróað í tómarúmi heldur í virku samstarfi í gegnum allt ferlið. En það er 

einmitt það sem gerir starfendarannsóknir frábrugðnar öðrum rannsóknarsniðum, að það er 

ekki bara rannsakandinn heldur einnig þátttakendur sem leggja til hugmyndir, 

rannsóknarsnið og aðferðir. Þannig verður til dreifstýring sé miðað við hefðbundin 

rannsóknarsnið (MacDonald, 2012, bls. 36). 

4. 2  Vinnuferli rannsóknarinnar 

 

4.2.1  Faghópur 

Fyrsta skref í mörgum starfendarannsóknum er að finna sér rannsóknarvin (e. critical friend) 

en eins og Hafdís Guðjónsdóttir (2011, bls. 7) bendir á getur hann gegnt mikilvægu hlutverki 

hjá rannsakanda, s.s. bent á það sem betur má fara og einnig það sem vel er gert. Hér var 

ákveðið að stofna rannsóknarvinahóp eða faghóp sem gegndi þessu hlutverki. Faghópurinn 

tengir einnig þá starfsmenn sem mest áhrif geta haft á hvernig heimsóknir nemenda verða í 

framtíðinni inn í þróunarvinnuna og skapar eignarhald vinnustaðarins á afurðinni. 

Faghópurinn var stofnaður í desember 2018. Í honum sátu þrjár konur sem mynda ásamt 

einum öðrum starfsmanni almannatengslateymi skrifstofu Alþingis sem hefur umsjón með 
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heimsóknum í þinghúsið og Skólaþingi en þær eru Solveig K. Jónsdóttir forstöðumaður, 

Margrét Sveinbjörnsdóttir vefritstjóri og Sigríður H. Þorsteinsdóttir upplýsingafulltrúi.  

Faghópurinn hittist alls fjórum sinnum á tímabili verkefnisins og var haldið utan um 

umræður og ákvarðanir í rannsóknardagbók. Samkvæmt henni var hugmyndin kynnt á fyrsta 

fundi hópsins í desember 2018, mjög grófar hugmyndir að tímaáætlun og vinnsluferli lagðar 

fram og hugarflug tekið um efnistök og sjónarhorn. Ákveðið var að bíða með næsta fund þar 

til leiðbeinandi væri kominn að verkefninu. Næsti fundur var haldinn í febrúar 2019. Á þeim 

fundi kynnti rannsakandi leiðbeinanda og niðurstöður fundar með honum. Einnig var farið 

yfir nýjustu útgáfur af námsefni fyrir leikskólabörn, lagðar fram vettvangsnótur frá heimsókn 

þegar leikskólabörn komu í hefðbundna heimsókn um húsið (sjá í kafla um þróun 

námsheimsóknar), rætt um barnabók norska Stórþingsins og svo lagðist hópurinn í hugarflug 

um hugtök sem kæmu til greina í verkefninu (sjá í kafla um sameiginleg skref). Ákveðið að 

hittast aftur þegar samráðsferli við leikskólann væri lengra komið og gefa þá endurgjöf á 

niðurstöður úr því. Rannsakandi myndi í millitíðinni gera hugtakagreiningu um möguleg gildi 

og þekkingu sem ramma að verkefninu og senda á hópinn. 

Þriðji fundur var haldinn í maí 2019. Efni hans var að kynna hugmyndir að heimsókn 

sem komu út úr samstarfi við leikskóla og fá faghópinn til að fylgjast með tilrauna-

heimsóknum leikskólans sem voru fyrirliggjandi. Einnig að kynna frumdrög að texta 

barnabókarinnar. Endurgjöf hópsins var mjög jákvæð, ákveðið að vefritstjóri læsi texta 

bókarinnar yfir með tilliti til orðanotkunar, notkunar á gæsalöppum og öðru sem snýr að 

lipurð textans. Ákveðið að byrja nú þegar að nota ýmsar hugmyndir úr 

tilraunaheimsóknunum í þeim leikskólaheimsóknum sem þegar er búið að bóka í vor og 

sumar.  

Fjórði fundur var haldinn um miðjan ágúst 2019 þegar unnið hafði verið úr þeirri 

endurgjöf leiðbeinenda og sérfræðings sem bárust um sumarið.  Einnig lágu þá fyrir í fyrsta 

sinn myndskreytingar við bókartexta.  Mikil ánægja var með stöðu bókarinnar og vel 

heppnaðar tilraunaheimsóknir leikskólans um vorið.  Rætt um innleiðingu og möguleika á að 

fjármagna útgáfu bókar. Ákveðið að halda áfram að hittast og þoka þeim verkefnum áfram. 
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4.2.2  Leikskóli 

Í febrúar var farið í að velja leikskóla til samstarfs. Ákveðið var að velja elstu 

leikskólabörnin þar sem þau eru sá hópur sem helst sækir í vettvangsferðir í þinghúsið auk 

þess sem vonir standa til að hægt sé að nýta efnið fyrir yngstu bekki grunnskólans. Fyrir 

valinu varð Heilsuleikskólinn Kór sem er sjálfstætt starfandi leikskóli, staðsettur við Baugakór 

í Kópavogi. Um var að ræða hentugleikaval þar sem rannsakandi og deildarstjóri elstu deildar 

tengjast og því vilji til að taka þátt þó engir fjármunir væru til staðar til að greiða fyrir tíma 

eða ferðir nemenda í prufuheimsóknirnar.  Leikskólinn Kór tók til starfa árið 2006 og er sex 

deilda leikskóli með 122 nemendum á aldrinum 18 mánaða til sex ára. Leikskólastjóri er 

Bjarney Kristín Hlöðversdóttir. Heilsa er í forgrunni í stefnu leikskólans en einnig dyggðir sem 

deildir leikskólans heita eftir. 1  Á elstu deild leikskólans eru 28 börn. Deildarstjóri, Kristrún 

Gústafsdóttir, var tengiliður við verkefnið en hún er grunnskólakennari með 

viðbótarmenntun og leyfisbréf leikskólakennara. Eftirfarandi er samantekt úr 

rannsóknardagbók um formlegt samráð við leikskólann: 

Þann 15. mars var fundað með leikskólastjóra og Kristrúnu deildarstjóra í 

leikskólanum. Verkefnið var kynnt, rætt um samstarfið og tímasetningar. Ákveðið að hittast 

að tveimur vikum liðnum á Alþingi þar sem leikskólastjóri og deildarstjóri gætu séð á hvaða 

stöðum er möguleiki að hafa vinnustöðvar í heimsókninni og í framhaldinu hæfust fundir 

með deildarstjóra um innihald heimsóknarinnar. Þann 1. apríl komu Kristrún og Bjarney í 

heimsókn í Alþingishúsið. Eftir að hafa gengið um húsið, var ákveðið að hafa eina formlega 

vinnustöð í Kringlu hússins sem hentar mjög vel þar sem herbergið er í hring og er sjaldan 

upptekið þó að þingfundir standi yfir í húsinu. Aðrir staðir, s.s. þingpallar, þingsalur og 

anddyri geta á stundum verið með skertu aðgengi vegna starfsemi hússins. Þar væri frekar 

stoppað styttra og verið með samtal og spurningar. Húsnæði Skólaþings í Austurstræti var 

einnig heimsótt til að sýna hvernig sérhannað kennslurými fyrir unglingana liti út. 

Þann 15. apríl var vinnufundur með deildarstjóra í leikskólanum. Efni sem nemendur 

deildarinnar eru að vinna með var skoðað til að fá innsýn í innan hvaða ramma hægt er að 

búa til raunhæf verkefni fyrir þau. Þar var áberandi mikil vinna með hugtök og umræður, 

bæði í samverustund og læsisstundum og verkefni nemenda því tengdu á veggjum. 

 

1Munnlegar upplýsinga frá leikskólastjóra, Bjarney Kristínu Hlöðversdóttur þann 15. mars 2019 
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Deildarstjóri nefndi auk þess verkefni þar sem tjáning og þjálfun í frásögn er áhersluatriði og 

því taldi hún þau vera vel móttækileg fyrir leik sem byggði á umræðum og skoðanaskiptum. 

Einnig var endurvinnsla á efni og ræktun áhersla á deildinni. Deildarstjóri og rannsakandi 

ræddu þau umræðuefni sem nemendur gætu spreytt sig á í umræðum í námsheimsókninni 

og voru til dæmis þessi atriði nefnd: 

• Umhverfismál – bílar/mengun, rafmagnsbílar, hjólreiðar, rusl og flokkun 

• Skjátími – snjallsímar og tímalengd barna og fullorðinna með þau tæki, hvenær má 

vera í símanum, ættu fullorðnir að hafa skjátíma, gera ráðleggingar um skjátíma 

fullorðinna 

• Reglur í leikskólanum – um dót að heiman, um gæludýr, um mataræði/þarf að vera 

hollur matur, útivist 

• Jafnrétti og fjölbreytileiki – hverjir geta sinnt hvaða störfum, hvaða verkefni í 

samfélaginu eru mikilvæg, staðalmyndir 

Einnig var rætt um form umræðunnar, hópaskiptingu eða ekki, kosningar eða ekki og 

hvaða tímalengd væri æskileg. Ákveðið að hittast eftir páska, um miðjan maí og þá væri 

rannsakandi búin að vinna úr hugarfluginu og bera undir deildarstjóra sem ætlaði líka að 

prófa ýmsar umræður með barnahópnum og gefa endurgjöf á hvernig það gengi. 

Síðasti samráðsfundur var 21. maí í leikskólanum þar sem rannsakandi var með ákveðna 

tillögu að umræðuefni ásamt fyrstu drögum að bók. Umræðuefnið kom úr flokknum jafnrétti 

og fjölbreytileiki, samfélagsleg verkefni. Deildarstjóri gaf jákvæða endurgjöf á efnið, rætt 

áfram um hópaskiptingu og um myndastuðning við umræðurnar. Fundinn var tími fyrir tvær 

tilraunaheimsóknir, 28. maí og 3. júní. Markmið heimsóknanna væri að prófa skipulag 

heimsóknarinnar, tímalengd, meta hvort umræður um hugtök sem rædd væru á hverjum 

stað tryggðu virkni nemenda og prófa leikinn sjálfan sem er hjarta heimsóknarinnar. Í 

upphafi var hugmyndin að hafa eina heimsókn en þar sem deildarstjóri taldi auðveldara 

vegna strætóferða að skipta hópnum í tvennt var ákveðið að hafa heimsóknirnar tvær.  Það 

var í raun og veru betri kostur þar sem þá væri hægt að gera endurbætur á efninu og 

skipulaginu kæmu hnökrar í ljós í fyrri heimsókninni.   

4.3 Siðferðileg atriði 

Í upphafi var leyfi leikskólastjóra fengið á kynningarfundi með honum og deildarstjóra sem 

áður hefur verið lýst.  Ákveðið var að deildarstjóri kynnti verkefnið fyrir foreldrum.  Þetta var 

gert með tölvupósti sem sjá má í viðauka C.  Upphaflega stóð ekki til að nota myndir af 
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börnunum í greinargerðinni en svo þóttu þær bæta miklu við frásögnina og því þurfti að fá 

leyfi foreldra fyrir því.  Í leikskólanum er sú regla notuð að fullnægjandi er að foreldrar láti 

vita ef þau óska ekki eftir því að mynd af barni þeirra sé birt og sendi deildarstjóri því póst 

um þetta sérstaklega eins og sjá má í viðauka C.  Engar athugasemdir bárust frá foreldrum. 

Deildarstjóri undirbjó nemendur með því að taka umræðu í samverustund deginum áður 

um þau viðfangsefni sem áhersla er á í námsheimsókninni.  Í leiðbeiningum með 

heimsókninni er að finna hugmyndir kennarar geta nýtt til þess verkefnis: 

Æskilegur undirbúningur skóla – þemu/umræðuspurningar sem senda má kennara 

Lög og reglur: Hvað eru lög og hvers vegna þarf að hafa lög og reglur í samfélaginu.  Biðja börnin að 

ímynda sér hvað gæti gerst ef það væru engar reglur eða lög heima, í skólanum, í umferðinni eða 

gagnvart því að stela, ráðast á fólk o.s.frv. 

Að tjá skoðanir sínar: Hvenær eigum við að segja það sem okkur finnst? Er alltaf auðvelt að segja það 

sem okkur finnst? Hvernig er best að segja sína skoðun?  Eru aðrir alltaf sammála þér?  Hvað gerum 

við þegar einhver er ekki sammála okkur?   

Samvinna: Hvað þýðir að vinna vel saman?  Er alltaf auðvelt að gera eitthvað með öðrum? Hvenær er 

erfitt að gera eitthvað með öðrum? Hvað þýðir að vera góður hlustandi?  Getið þið nefnt dæmi um 

hvenær það er gaman að vinna með öðrum? Nefna dæmi um verkefni þau hafa unnið með öðrum.   

4. 4 Gerð kennslugagna og leiðbeininga 

Hér er lýst þeim gögnum og leiðbeiningum sem búnar voru til vegna námsheimsóknarinnar.  

Leiðbeiningarnar eru í heild sinni í viðauka A en myndir af gögnunum eru í viðauka B.   

Prentuð var út í lit mynd af 100 króna peningi, bæði framhlið og bakhlið sem svo voru 

límd saman.  Markmiðið var að nota hann til að sýna skjaldarmerkið í samhengi sem 

nemendur þekkja þegar tekið væri á móti þeim á Austurvelli og benda þeim svo á táknin í 

skjaldarmerkinu fyrir ofan glugga á efri hæð hússins. Myndina af 100 kr. peningnum tók 

rannsakandi sjálfur. 

Prentaðar voru út í lit myndir sem tákna þau fjögur umræðuefni sem þingleikurinn 

byggist á: Heilbrigðiskerfið sem sýnir sjúkrahús þar sem verið er að taka á móti sjúkrabíl 

(Evellean, án ártals); skólakerfið sem sýnir skólabyggingu þar sem börn eru að leik á skólalóð 

(GraphicsRF, án ártals); samgöngukerfið sem sýnir umferð gangandi, hjólandi, bíla, lesta, 

strætisvag og flugvéla (Vecteezy, án ártals) og svo löggæsla sem sýnir lögreglustöð þar sem 

fyrir utan er lögreglubíll og lögregluþjónar (Evellean, án ártals). Keyptur var aðgangur að 

Shutterstock.com og þrjár af fjórum myndum fengnar þar.  Ein mynd var keypt af 
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Vecteezy.com.  Verði leikurinn innleiddur verða teiknaðar sérstakar myndir til notkunar. Fyrir 

prentun voru heiti á byggingunum íslenskuð.  

Sömu myndir og fyrir umræðu voru notaðar á kjörseðli en röð þeirra víxlað til þess að 

koma í veg fyrir kerfisbundna villu vegna uppröðunar. Lítill kassi var teiknaður fyrir aftan 

hverja mynd svo hægt væri að greiða henni atkvæði. Kjörseðillinn var prentaður í lit, einn á 

hvern þáttttakanda.  

Keyptur var lítill pappakassi með loki sem gegndi hlutverki kjörkassa.  Skorin var rifa í 

lokið til að hægt væri að setja samanbrotinn kjörseðil ofan í hann.   

Fyrir fyrstu heimsókn voru samin drög að leiðbeiningum fyrir þann sem tekur á móti 

nemendum í námsheimsóknina.  Í þeim er farið er yfir hverja stöð í heimsókninni, kveikjur og 

hugmyndir að umræðuefni.  Einnig eru skipulagsleg atriði í leiðbeiningunum eins og hvar 

skuli ganga frá fötum og mismunandi verklag ef heimsóknin er í þinghúsinu eða utan þess.  

Eftir hverja tilraunaheimsókn voru leiðbeiningarnar endurbættar og munu þær líklega vera í 

stöðugri þróun eftir því sem meiri reynsla safnast.  Lokaútgáfa þeirra fyrir þetta verkefni er í 

viðauka A eins og áður segir. 
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5  Niðurstöður 

5.1  Sameiginlegur hugtakarammi vegna námsheimsóknar og bókar 

 

Eitt af fyrstu verkefnum faghópsins var hugarflug til að finna þær stoðir sem 

námsheimsóknin og bókin ættu að byggja á. Nauðsynlegt var að byrja á því að reyna að ná 

utan um þau gildi sem fram ættu að koma og hvaða þekkingaratriði væru mikilvægust. 

Fyrirfram var ljóst að ekki væri hægt að koma fyrir öllum þeim gildum sem tengjast lýðræði 

og borgaravitund eða kynna alla staðhætti og umhverfi Alþingishússins í einni námsheimsókn 

eða bók. Hugarflugið fór fram á fundi hópsins í febrúar. Niðurstöður þess ásamt 

vettvangsnótum sem rannsakandi tók saman þegar hún fylgdi eftir leikskóla í hefðbundinni 

leiðsagnarheimsókn í Alþingishúsið voru grunnur að hugtakagreiningunni. Einnig voru skoðuð 

efnistök í norskri barnabók sem gefin er út af Stórþinginu þar í landi, sem þó er ætluð heldur 

eldri börnum, grunnskólabörnum á yngri stigum (Tømte og Sætre, 2012). Í bókinni er fléttað 

saman kynningu á húsi Stórþingsins og ýmsum samfélagshugtökum sem í grunninn er svipuð 

hugmyndafræði og með þessu verkefni. Atriði sem merkt eru með rauðri stjörnu voru þau 

atriði sem ákveðið var að mynduðu rammann um námsheimsóknina og bókina. 

Tafla 2. Hugtakagreining 

Hugtök úr 

hugarflugi faghóps 

Hugtök úr hefðbundinni 

heimsókn 

 

Hugtök í bók Stórþingsins 

• Skjaldarmerkið* • Þingmenn* • Stjórnarskrá 

• Lýðræði* • Lög/reglur* • Skattur* 

• Umhverfisvernd • Kosningar* • Laun* 

• Umburðarlyndi • Almenningsgarður • Þingsalur* 

• Umræður* • Val/að velja* • Fundir 

• Tjáning* • Jón Sigurðsson • Ljón-vörður húss/stjórnarskrár 

• Skoðanafrelsi* • Sjálfstæði • Lýðræði* 

• Frelsi • Ræðustóll* • Kosningar* 

• Val* • Forseti þingsins* • Þingmenn* 

• Samvinna* • Hásæti/sæti þingforseta* • Almenningur 

• Jafnrétti • Bjalla/reglur um tjáningu* • Kosningaréttur* 

 • Atkvæðagreiðsla/takkar* • Ákvarðanir* 

 • Meirihluti* • Val* 

 • Kosningaréttur kyn/aldur* • Atkvæðagreiðsla* 
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Margt úr þessum þremur uppsprettum var sameiginlegt eins og nærri má geta. Mörg 

þeirra atriða sem komu fram í hefðbundnu heimsókninni bera þess merki að það er fræðsla 

um staðreyndir og ekki mikið samtal eða umræða um gildi eða hugtök tengd lýðræði. 

Hugarflug faghópsins var meira á þeim nótum, að bæta þar við en vilji hópsins var að halda 

jafnframt í mörg af þeim þekkingaratriðum sem farið er yfir í heimsókninni núna. Úr bók 

Stórþingsins var margt sameiginlegt en ákveðið að bæta við hugtökunum skattur og laun. 

Laun og skattgreiðslur er raunveruleg samfélagsumræða sem forvitnilegt væri að ræða við 

yngri börn um eins og Stórþingið hefur valið að gera. Með þennan ramma að vopni hófst 

þróun námsefnisins. 

5.2  Þróun bókar1 

 

Í fyrstu umferð voru teiknuð upp samtöl í kringum hugtökin sem valin voru í 

hugtakagreiningunni. Myndrænt ætti að vera áhersla á ytra byrði Alþingishússins sem er 

mikilvægt að þekkja í sjón, þingsalinn og hljóðlistaverkið. Þessi þrjú svæði eru oftast í mynd 

þegar fjölmiðlar fjalla um Alþingi og geta gefið lesendum tengingu í gegnum það í 

framhaldinu. 

Snemma í ferlinu kom hugmynd um að ein af söguhetjunum væri dreki en dreki er ein 

af fjórum landvættum í skjaldarmerki Íslands og er að finna í veggskreytingu Alþingishússins. 

Þar væri tækifæri til að flétta saman áhugaverðri og skemmtilegri persónu og fræðslu um 

skjaldarmerki og landvættir. Dreki hefur ýmsa kosti sem sögupersóna, hann er ólíkindatól, 

hann getur ýmislegt sem mannfólk getur ekki og persónuleiki hans er ekki fastmótaður í 

hugum lesenda. Dreka er að finna í flestum menningarheimum í einhverju formi og er enda 

vinsæll sem sögupersóna í barnabókum um allan heim. Nýleg samantekt á því hvers konar 

barnabókum viðskiptavinir Amazon leita að sýndi að bækur um dreka báru höfuð og herðar 

yfir ninjur og víkinga sem næst komu (Jones, e.d.). Dreki gefur myndskreytara einnig mikið 

frelsi til útlitsmótunar og svipbrigða. Leitað var til drátthags aðila í nærfjölskyldu til að koma 

með hugmyndir að útliti drekans þar sem forskriftin var einungis sú að hann væri líflegur, 

einlægur og fyndinn karaktar sem væri ekki í litum stjórnmálaflokka. Á mynd 4 má sjá fyrstu 

drög að drekanum. 

 
1 Bókin sjálf er í sérstöku skjali þar sem form hennar hentar ekki til innsetingar í A4 form. 
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Mynd 4. Fyrstu drög að útliti drekans í barnabókinni.1 

 

Næst voru teknar ljósmyndir þar sem mögulega samtöl ættu sér stað og þeim raðað í 

samhengi þar skiptast á samtöl þar sem áhersla er á fræðslu og svo samtöl þar sem verið er 

að endurspegla fræðsluna í léttari umgjörð og uppátækjum drekans. Bókin á að vera 

áhugaverð og skemmtileg aflestrar fyrir markhópinn. 

Í byrjun maí hófust textaskrif. Vegna góðs undirbúnings og stuðnings af 

hugtakagreiningunni og þeim hugmyndum sem teiknaðar voru upp fyrr í ferlinu gengu þau 

hratt og vel fyrir sig. Við textaskrifin voru nokkur atriði leiðarljós: 

• Stelpa og strákur myndu fylgja drekanum um húsið til þess að auðvelda lesendum að 

tengjast viðburðum bókarinnar. Reynt væri að gæta jafnræðis milli þeirra um að 

spyrja og taka að sér ýmis hlutverk í sögunni. Nöfn þeirra eru Ingibjörg og Jón eftir 

Jóni Sigurðssyni og Ingibjörgu Einarsdóttur sem tengjast efni sögunnar.  

• Fræðslan í sögunni kæmi frá þingkonu fremur en kennara til að tengja lesendur við 

störf þingmanna. Nafn hennar er Ragnhildur eftir Ragnhildi Helgadóttur sem var fyrst 

kvenna forseti (neðri deildar) Alþingis. (Þrjár konur höfðu áður verið varaforsetar.) 

• Fórna kórréttum hugtökum í þágu lipurðar texta og skilnings þess aldurshóps sem 

skrifað er fyrir ef þau skipta ekki höfuðmáli í samhengi hlutanna. Dæmi um þetta er 

að nota hugtakið „að kjósa“ þegar verið er að útskýra hvernig þingmenn komast að 

niðurstöðu þó strangt til tekið eigi að nota að „greiða atkvæði“ og „atkvæðagreiðsla“. 

 
1 Myndskreytir: Sóley Björk Einarsdóttir. 
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• Myndskreytingar í bókinni taki mið af fjölbreytileika, líkt og sjá má á forsíðu 

barnabókar sem breska þjóðþingið gefur út: 

 

Mynd 5. Forsíða barnabókar breska þingsins fyrir yngsta stig grunnskóla (Raby, 2017).  

 

Þegar nokkuð heildstæður söguþráður lá fyrir var hann kynntur deildarstjóra leikskólans 

og faghópi sem gáfu jákvæða endurgjöf. Fyrsti prufulestur var gerður á textanum fyrir nokkur 

7 ára börn og náðu þau vel að fylgja söguþræði og töldu efni sögunnar spennandi, þ.e. 

uppátæki drekans. Þetta var 

jafnvel þó að myndir væru ekki 

tilbúnar og einungis texti og 

ófullkomnar ljósmyndir. 

Prufulestur fyrir elstu börn 

leikskólans beið þar til 

myndskreyting var lengra komin. 

Í ágúst var bókin lesin fyrir börn á 

fimmta aldursári í 

samstarfsleikskólanum Kór.  Þau 

sýndu bókinni áhuga og voru fús 

að stoppa og ræða ýmislegt sem 

gerðist í sögunni á meðan á lestrinum stóð.  Myndir í bókinni vöktu kátínu inn á milli eins og 

vonast var til.  Í samtali við börnin eftir lesturinn töldu þau bókina skemmtilega og þökkuðu 

fyrir lesturinn með lófaklappi og faðmlögum.  Áhyggjur af lengd bókar fyrir þennan yngsta 

markhóp voru ekki til staðar að lestri loknum og nefndi deildarstjóri að lengdin hentaði vel 

t.d. fyrir samverustundir þar sem tækifæri til umræðu væru í kjölfarið.   

Mynd 6. Prufulestur í Kór 
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 5.3  Þróun námsheimsóknar 

 

Fyrir utan þau hugtök sem áður hafa verið nefnd komu nokkur önnur atriði fram hjá 

faghópnum um þróun námsheimsóknarinnar. Vilji var til þess að halda í þá hugmynd að 

heimsóknin væri í húsið sjálft en ekki í sérstöku kennslurými eins og í Skólaþingi unglinganna 

en þar er innréttaður sérstakur þingsalur og fundarherbergi fyrir hlutverkaleikinn. Þá væri 

mikilvægt að heimsóknin væri ekki bundin við sérstaka staði í Alþingishúsinu til þess að 

minnka líkurnar á að fella þyrfti heimsókn niður vegna frávika í starfsemi hússins. Hægt væri 

að hanna heimsóknina út frá því að ákveðin rými væru laus en að auðvelt væri að vinna í 

kringum annað. Einnig kom fram hjá faghópnum sú ósk að námsheimsóknin væri ekki háð 

upplýsingatækni eins og Skólaþing unglinga er. Ef leikurinn myndi fara fram í spjaldtölvum 

eða með annarri slíkri tækni myndi það festa heimsóknina meira niður við ákveðna staði og 

getur takmarkað virkni barnanna þar sem framgangurinn væri þá samkvæmt handriti sem 

búið væri að forrita og minni möguleikar fyrir þau að gera leikinn að sínum.  Með þessar 

forskriftir hófst þróun heimsóknarinnar. Aðalsamstarfsaðili í því ferli var deildarstjóri og 

nemendur leikskólans en framgangi samstarfsins var lýst í aðferðakafla hér að framan. 

Fyrsta skrefið var að fylgja eftir leikskólaheimsókn í því formi sem þær eru núna. Í 

byrjun febrúar fór rannsakandi með í heimsókn í þeim tilgangi að safna gögnum fyrir 

hugtakagreiningu og sjá hvaða atriði heimsóknarinnar næðu til barnanna, hvað þeim þætti 

gaman að skoða og hvar mætti bæta við og breyta. Alls komu 11 börn, leikskólakennari og 

leiðbeinandi. Sigríður Helga Þorsteinsdóttir upplýsingafulltrúi og meðlimur í faghópi 

verkefnisins tók á móti hópnum eins og hún gerir yfirleitt. Leyfi fékkst hjá leikskólakennara til 

að fylgjast með heimsókninni en ekki mátti taka myndir af börnunum nema að andlit þeirra 

sæust ekki. Helstu niðurstöður um einstök atriði voru þessar: 

• Ágæt hlustun var í stoppi í anddyri (Jón Sigurðsson, Danakonungur og sjálfstæði) en 

vísanir í fánastöng og skjaldarmerki sem eru utanhúss tengdu börnin ekki við. 

• Stopp í Kringlu var vel lukkað, börnin voru beðin að mynda hring sem var sjónrænt 

fallegt og góð leið til að láta þau líta upp í loft (sem er úr gulli!). Börnin voru hrifin af 

rýminu og það gæti hentað vel sem hjartarými í nýrri heimsókn. Rýmið er oftast ekki 

upptekið þó þingfundur sé í gangi.  

• Stopp á þingpöllum virkaði vel til að útskýra þingsalinn, góð yfirsýn, en 

myndastuðningur gæti verið sniðugur þar sem ekki sjást t.d. atkvæðagreiðsluhnappar 
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og -tafla. Næsta stopp var á neðri hæð, við þingsal en þar sáu fáir inn í einu og 

athyglin fór á flakk.  

• Endir á heimsókn var vel heppnaður, börnin hafa áhuga á að prófa að hlusta á 

hljóðlistaverkið og það dreifir líka álagi á þá sem eru til aðstoðar við að klæðast 

útifötum á ný.  

 

Mynd 7. Úr hefðbundinni leikskólaheimsókn.  

 

Umræða í upphafi heimsóknar var nokkuð löng og farið yfir mörg hugtök (þingmenn, 

lög, reglur, kosningar, stjórna landinu, almenningsgarður, saga hússins). Fróðleikur sem 

sagður er meðan hópurinn er á ferðinni náði ekki til nema fremstu barna. Byrja mætti 

heimsóknina utan húss til að segja frá húsinu sjálfu og ýmsum kennileitum meðan þau hafa 

húsið fyrir augunum. 

Að fylgja eftir hefðbundinni leikskólaheimsókn gaf skýr merki um að mikilvægt væri 

að auka virkni barnanna umfram spurningar og svör um þau atriði sem fyrir augu bar. 

Ákjósanlegasta leiðin væri að búa til leik sem er meginnámsleið þessa aldurshóps og þar lá 

beint við að hann gæti að einhverju leyti snúist um kosningar. Flest börn hafa þegar skilning 

á því hvað kosningar eða val í einhverju formi gengur út á og það passar fullkomlega við þau 

hugtök sem þurfa að vera í námsheimsókninni. Einnig þyrfti heimsóknin að hafa rúm fyrir 

umræður og vangaveltur, helst um málefni sem síðan væri hægt að kjósa um. Það væri í raun 

kjarni lýðræðis eins og það best getur orðið. Núverandi heimsókn tekur einungis um 30 
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mínútur að meðtöldum tíma sem fer í að klæða sig úr og í útiföt þannig að ágætis svigrúm er 

til að lengja og auðga þann tíma sem í boði er.  

Nú tók við töluvert langt ferli þar sem val á umræðuefni og umgjörð kosninga var 

meginviðfangsefnið. Mesti vandinn var að finna efni sem þessi aldurshópur gæti skipst á 

skoðunum um og verið ósammála án þess að hafa á röngu að standa. Það er til dæmis mjög 

vandasamt þegar rætt er um umferðarlög, fjölmenningu eða jafnréttismál. Rannsakandi vildi 

halda til streitu í þá hugmynd að börnin væru að ræða raunveruleg samfélagsleg málefni, 

jafnvel álitamál, en í þemahefti um lýðræði og mannréttindi sem gefið var út í tengslum við 

nýja aðalnámskrá segir m.a. að „í lýðræði taka einstaklingar afstöðu til siðferðilegra álitamála 

og virkan þátt í mótun samfélagsins.“ (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, 

bls. 7).  Auk þess sem gott væri ef það næðist fram rökræða milli barnanna í 

námsheimsókninni. Það væri tækifæri til að efla gagnrýna hugsun en það ásamt umræðu um 

ágreiningsefni er talið mikilvægt í lýðræðisnámi (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2012, bls. 44). Ólafur Páll Jónsson segir ennfremur að í samræðum þurfi að 

gefa ósætti rými og leitast við að hafa skiptar skoðanir því það sé nauðsynlegt fyrir 

lýðræðisumræðu (2011, bls. 31 og 48). Einnig var stuðst við hugmyndir Guðmundar Heiðars 

Frímannssonar sem setur fram að samræður til náms hafi eftirfarandi þrjú einkenni; þann 

tilgang að allir þátttakendur lærðu af þeim; sjónarmið og skoðanir í samræðunum færu ekki 

á svig við sannleikann; að þær vektu skilning hjá þátttakendum og miðluðu honum frá einum 

til annars (2018, bls. 207-208). Umræður um umdeild samfélagsmálefni væru hluti 

lýðræðismenntunar og gætu stuðlað að aukinni þekkingu nemenda, gagnrýnni hugsun og 

þjálfað samskipti við aðra (Guðmundur Heiðar Frímannsson, 2018, bls. 214). 

Töluvert mikið af kennsluefni er að finna á netinu um rökræður og umræður yngri 

barna, sérstaklega ef leitað er eftir „borgaramenntun“. Til dæmis gaf National Center for 

Learning and Civic Engagement í Bandaríkjunum nýlega út leiðbeiningar til kennara um 

gagnreyndar aðferðir (e. proven practice) í borgaramenntun og lýðræðisfræðslu. Þar eru 

kennarar hvattir til þess að nota í umræður málefni og viðburði sem eru efst á baugi og eru 

mikilvæg nærumhverfi, landi eða alþjóðlega, sérstaklega ef þau snerta líf ungs fólks (Guilfoile 

og Delander, 2014, bls. 10). Einnig er hvatt til þess að nemendur fái að leika eftir 

lýðræðislegum ferlum í skólaumhverfinu, t.d. kosningum, kosningabaráttu eða réttarhöldum 

(Guilfoile og Delander, 2014, bls. 21).  
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Að endingu var lendingin að þróa umræðuverkefni sem tekur á forgangsröðun skattfé 

til mikilvægra verkefna. Hugtökin laun og skattur væru kynnt á einfaldan hátt og einnig fjögur 

mikilvæg samfélagsleg málefni sem þingmenn deila skattpeningum í: Menntakerfið, 

heilbrigðiskerfið, samgöngukerfið og löggæslu. Með myndrænum stuðningi væri hvatt til 

umræðu um hvað þessi kerfi gera, nemendur gætu deilt reynslu af snertingu við þau og 

umræður færu fram um mikilvægi. Þetta væri hægt að gera í einum hópi eða skipta hópnum 

ef það myndi henta betur vegna fjölda. Síðan kæmi allur hópurinn saman og við tæki 

kosningaleikur þar sem til staðar eru kjörseðlar og kjörkassi, hlutverk kjörstjóra og 

talningamanna og fleiri atriði sem tilheyra kosningum.   

Eftir samráðsfund við deildarstjóra leikskólans um þessa niðurstöðu var farið í að 

setja heimsóknina saman, þar sem tekið var það sem best kom út í núverandi heimsókn, 

umræðum og leik komið fyrir á góðum stað, skrifa leiðbeiningar um framvindu og gera 

leikmuni svo sem kjörseðla og myndrænan stuðning fyrir fræðslu og umræður eins og lýst 

hefur verið í kafla 4.4 og sjá má í viðaukum A og B. Heimsóknin var sett upp í sniðmát fyrir 

kennsluáætlun sem nýtt er námskeiðinu Nám og kennsla yngri og eldri nemenda á 

Menntavísindasviði vorið 20191.  

  

 
1 Miðlað frá Jóhönnu Karlsdóttur, lektor við Menntavísindasvið í maí 2019. 
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Tafla 3. Námsheimsókn í hnotskurn 

Markhópur: Elstu nemendur leikskóla, yngstu nemendur 
grunnskóla 

Efni: Heimsókn í 
Alþingishúsið; lýðræði og 
kosningar 

Markmið. Nemendur geti: 

• Þekkt Alþingishúsið sjónrænt, ásamt þingsal, hljóðlistaverki og 

skjaldarmerki Íslands. 

• Þekkt einfaldar skilgreiningar á grunnhugtökum þingstarfanna. 

• Þekkt grunnhugtök í lýðræði og kosningum.  

• Prófað umræður um ákveðið málefni og skoðanaskipti þar sem 

komast þarf að. sameiginlegri niðurstöðu og greiða atkvæði 

• Skilið hvernig samvinna byggir á tjáningu og hlustun ásamt 

virkri umræðu. 

Hæfniviðmið1. Nemandi á að fá þjálfun í: 

• Greinandi og gagnrýnni hugsun 

• Að hlusta á aðra og fylgjast með umræðu 

• Samkennd 

• Sveigjanleika og aðlögunarhæfni 

• Samskiptafærni og tjá sig fyrir framan aðra 

• Samvinnufærni 

• Færni í að leysa vandamál, komast að samkomulagi  

Til minnis: 

• Senda 
undirbúningsspurningar 
til skóla þegar heimsókn 
er bókuð 

• Fá nafnalista fyrirfram 
hjá kennara vegna 
kosninga (valkvætt) 

• Útbúa kjörgögn 
(kjörkassi, kjörseðlar, 
tússtafla fyrir 
niðurstöður). 

Viðfangsefni: 

 

Í heimsókninni fá nemendur tækifæri til að setja sig í spor 
þingmanna og taka ákvarðanir um ákveðin málefni með 
lýðræðislegum hætti auk þess sem ferðast verður um húsið og 
staðhættir, starfshættir þingsins, ákveðin hugtök og gildi lýðræðis 
eru kynnt. 

 

 

 

Námsefni og gögn: 
Kennarar fá sendar 
hugmyndir að umræðuefni 
til að undirbúa heimsóknina. 
Kjörgögn ásamt kjörkassa. 
Lítil tússtafla fyrir 
niðurstöður kosninga. Bók 
um starfsemi Alþingis og 
lýðræði er gefin hverjum og 
einum í lok heimsóknar. 

Skipulag: Nemendur eru 
saman í einum hópi þar til í 
þingleiknum þar sem þeim 
er skipt í tvennt (fer þó eftir 
stærð hópa sem koma). 

Kennsluaðferðir og lýsing á þeim: 

Spurnaraðferð er notuð á þeim stöðum úti og inni þar sem eru stutt stopp. Þar er reynt að virkja 
nemendur með opnum spurningum í kringum þau hugtök eða staðhætti sem markmið eru um á 
hverjum stað. Einnig fá nemendur til að spyrja spurninga til þess að fá fram þeirra skilning, þeirra 
hugmyndir sem kennari vinnur áfram með þeim. Hér er mikilvægt að nota opnar spurningar og 
góð dæmi til að útskýra hugtök sem kalla á hugsun og virkni nemenda í umræðunni.  

 
1 Byggir m.a. á hæfnisramma um lýðræðismenntun (Evrópuráðið, 2016). 
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Hjarta heimsóknarinnar er umræðu- og kosningaleikur. Hér er um að ræða hlutverkaleik (e.role 
play) þar sem lært er í gegnum leik/lært í gegnum verkefni. Hér geta nemendur æft sig í að nota á 
raunverulegan hátt þá umræðu um lýðræðishugtök og starfshætti sem farið er í gegnum í 
heimsókninni, festa og dýpka skilning sinn á efninu. Hlutverkaleikur er kennsluaðferð sem er 
nemendamiðuð og eykur möguleika á virkni allra nemenda þar sem rými er fyrir fjölbreytta 
þátttöku (sjá t.d. Blatner, 2009).  

 

Mín: Hvað geri ég/við  Hvað gera nemendur: 

 

0-10 

 

Kveikja námsheimsóknar: Tekið á móti nemendum á 
miðjum Austurvelli. Athygli er vakin á Alþingishúsinu, 
táknum skjaldarmerkisins, fánastöng á þaki. Nemendur 
spurðir hvort þau viti hverjir vinni í húsinu og hvað sé gert 
þar.  

 

Taka þátt með því að hlusta, 
svara spurningum og bera 
upp spurningar. 

11-
20 

Gengið inn í Skála og fötum og skóm komið fyrir. 

 

Klæða sig úr útifötum og 
skóm, setja á snaga og koma 
sér fyrir í stiga á 2.hæð. 

21- 

30 

Samtal um lýðræðishugtakið, lög og reglur. 
Spurningarammi er í leiðbeiningum en áhersla á að tengja 
þessi hugtök við veruleika nemenda heima og í skóla. 

 

Taka þátt með því að hlusta, 
svara spurningum og bera 
upp spurningar. Máta sig inn 
í þau dæmi sem lagt er upp 
með og finna sjálf dæmi. 

31-
35 

Stutt stopp við þingsal þar sem megináhersla er á helstu 
kennileiti í salnum og um atkvæðagreiðslutakka og -töflu. 

Hlusta, bera upp spurningar 
ef eitthvað vekur sérstaka 
athygli. 

36-
60 

Hlutverkaleikur í Kringlu þinghússins. Umræða um ákveðið 
málefni, kosningar og úrslit kosninga. Styðjum við umræðu 
með spurningum og dæmum. Leiðbeinum við kosningu og 
stýrum umræðu um kosningaúrslit. Sjá nánar í 
meðfylgjandi leiðbeiningum. 

Ræða málefnið (í tveimur 
hópum ef þarf), taka að sér 
hlutverk kjörstjórnar. Kjósa 
um niðurstöðu umræðna og 
um leið sem farin er til baka 
í Skála. 

61-
70 

Lok námsheimsóknar: Staldrað við hljóðlistaverk Ólafar Norðdal þar sem hver og einn fær 
að hlusta á skilaboðin og fer að því loknu að búa sig til brottfarar. Bók afhent kennara til 
dreifingar þegar í skóla er komið. Nemendur kvaddir og óskað góðrar heimferðar. 

Nemendaskilningur: 

Fylgjast þarf með því að nemendur séu virkir í spurningum og aðlaga samtalið við þau eftir því. 
Hlutverkaleikurinn gefur til kynna hversu vel nemendur hafa áttað sig á þeim lýðræðislegu ferlum 
sem þau hafa lært um og þar eru líka tækifæri til að sjá hvort bæta þarf úr fyrir einhverja 
nemendur. Kennarar sem sitja í umræðuhópunum þurfa að gæta þess að allir komi með eitthvað 
framlag.  

Námsmat (ef við á): Á ekki við. Engin úrvinnsla á sér stað í heimsókninni sjálfri en kennarar fá 
barnabók sem sem hægt er að nota til að vinna áfram með efnið ef þeim sýnist svo. Ef tími vinnst 
til væri hægt að fá nemendur til að gefa heimsókninni stjörnur eða broskalla í lokin. 
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5.4  Niðurstöður prófana á námsheimsókn  

 

Fyrri tilraunaheimsókn leikskólans Kór var ákveðin 28. maí. Þá vildi þannig til að vegna 

málþófs sem staðið hafði yfir dag og nótt í þinghúsinu var búið að draga svo mikið úr 

vaktþjónustu að húsið var lokað fyrir heimsóknum. Í samráði við deildarstjóra var ákveðið að 

halda tímanum enda þéttskipaðir vordagar í leikskólanum, auk þess sem heimsóknin á að 

vera þannig hönnuð að hægt sé að bregðast við svona uppákomum með tilfærslum frekar en 

að hætta við. Það var því kannski tilvalið að þurfa strax að skoða þann möguleika og voru 

leiðbeiningarnar aðlagðar samkvæmt því þar sem með rauðu letri er hægt að sjá hvað á við 

þegar húsið er lokað (sjá viðauka A). Einmuna veðurblíða gerði auðvelt að nota 

Alþingisgarðinn sem vettvang og síðan var húsnæði Skólaþings unglinganna notað fyrir 

umræðurnar og hlutverkaleikinn enda stendur það ónotað frá byrjun maí fram í september. 

Þar er eftirlíking af þingsal sem gat þá komið að einhverju leyti í staðinn fyrir raunverulega 

þingsalinn.  

Heimsóknin hófst á Austurvelli kl. 9:50. Börnin sýndu húsinu áhuga, bæði fánastöng og 

kórónu og spunnust góðar umræður um það og um þá sem vinna í húsinu. Þeim fannst 

athyglisvert að fáninn gæfi merki um það hvort að þingmenn væru að störfum í þingsalnum. 

Færðum okkur upp að húsinu til að sjá betur táknin í skjaldarmerkinu sem eru yfir gluggum á 

efri hæð. Fáir vissu hvað skjaldarmerki væri og það er ekki í heild sinni á húsinu svo 

myndastuðningur strax þarna væri æskilegur. 

Við færðum okkur inn í Alþingisgarðinn og þar átti sér stað samtal um lýðræðishugtakið, 

hvernig lög og reglur eru ákveðnar og af 

hverju það er nauðsynlegt að hafa reglur. 

Börnin settu sig vel inn í dæmi um 

umferðarreglur og reglur um hegðun í 

Húsdýragarðinum. Síðan var haldið yfir 

Austurvöll og í Skólaþing sem er í kjallara 

Austurstrætis 8-10. Á leiðinni yfir völlinn 

benti eitt barn á það að nú væru 

þingmenn komnir í vinnuna því það væri 
Mynd 8. Rætt um lýðræði og reglur í 

Alþingisgarðinum. 
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kominn fáni á stöngina á þakinu. Snjallir krakkar! Einnig spurðu þau um styttuna af Jóni 

Sigurðssyni og fengu smá fróðleik um hana. 

Í Skólaþinginu var fyrst farið inn í þingsal þar sem rætt var um að nú væru börnin að 

sitja í þingmannastólum, hlutverk forseta var útskýrt ásamt bjöllu (sem eftirlíking er af í 

Skólaþingi). Farið var yfir umræðuhefðina, t.d. að bara einn hefði orðið í einu sem væri sá 

sem væri í ræðupúlti og rætt um mikilvægi þess að hlusta á aðra. Bjallan vakti mikla lukku og 

einnig var biðröð í að fá að standa við ræðupúltið.  

 

Mynd 9. Þingmannasæti og ræðupúlt mátað. 
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Síðan var komið að umræðum. Í þingflokks-

herbergi Skólaþings settust börnin í kringum 

borð, stutt útskýring var á vinnu, launum og 

skatti sem virtist skiljast nokkuð vel enda áttu 

allir foreldra sem fóru í vinnu því þess vegna 

væru þau jú í leikskólanum á daginn. Síðan var 

myndum sem táknuðu samgöngur, skóla, 

lögreglu og sjúkrahús dreift og umræður um 

þessi mál hófust. Áhugi á samgöngum kom 

nokkuð á óvart en annars gátu flestir tengt 

einhverja persónulega reynslu við myndirnar. 

Einnig stóð ekki á svörum við því til hvers þessi 

kerfi væru. Í þessari heimsókn vorum við 

deildarstjóri búin að ákveða að hafa þau 

saman í hópi en það gerði það líklega að 

verkum að erfitt var að leiða umræður í forgangsröðun. 

Þá var komið að kosningum og fóru þær fram í þingsal. Stutt umræða var um 

kosningar og hverjir mættu kjósa, einnig voru rædd atriði eins og að kosningar væru 

leynilegar. Að lokum var kjörseðillinn útskýrður og að nú væri komið að þeim að velja í hvað 

þau myndu vilja setja mestan pening í. Kjörseðillinn endurspeglaði stóru myndirnar sem þau 

notuðu í umræðuhópnum. Myndum var víxlað þannig að ekki væri hætta á að alltaf það efsta 

væri valið eða aðrar slíkar kerfisvillur.  Kosningin sjálf gekk mjög vel og þau höfðu gaman af 

því að setja sitt atkvæði í kjörkassann. 

 

Mynd 10. Samgöngumálum velt fyrir sér  
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Mynd 11. Kosningar í fullum gangi 

 

Þá var komið að því að telja upp úr kassanum og sjá niðurstöðurnar á tússtöflunni. Börnin 

skiptust á um að halda á kassanum, taka upp úr honum og greina frá því sem valið hafði verið 

hverju sinni. Að þessu sinni fengu samgöngur flest atkvæði. 

 

 

Mynd 12. Talning atkvæða og úrslit. 

 

Á mynd 13 má sjá þegar síðasta atkvæðið var talið úr kassanum, en það réði úrslitum, sem 

olli sumum mikilli gleði á meðan aðrir upplifðu tilfinningar stjórnarandstöðu. 
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Mynd 13. Niðurstöður kynntar. 

 

Því sem helst var breytt í tilraunaheimsókn tvö sem fram fór þann 3. júní var eftirfarandi: 

• Búinn var til myndastuðningur vegna skjaldarmerkis og landvætta sem rætt er um 

fyrir utan Alþingishúsið. Prentaður var út stækkaður 100 krónu peningur þar sem þau 

hafa öll handleikið slíkan pening og tengdu strax við það.  

• Umræðan var prófuð í minni hópi auk þess sem fleiri myndir af málaflokkunum voru 

til dreifingar en svolítil samkeppni hafði myndast um hver fengi að halda á 

myndunum. Það var til bóta og góð umræða í hópnum. 

 

Þó enn stæði yfir málþóf í Alþingishúsinu var umgangur leyfilegur á vissum stöðum í 

seinni heimsókninni og því gafst færi á að prófa lok heimsóknarinnar við hljóðlistaverk Ólafar 

Norðdal. 
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Mynd 15. Hlustað á fróðleik um 
hljóðlistaverkið 

 

       

 

Þetta var eftirminnilegur endir á heimsókinni og mikil kátína í hópnum að hlusta á 

þessa skrítnu rödd og einlægar óskir um að fá að hlusta tvisvar. Nokkrir þingmenn rákust 

einnig á hópinn og kynntu sig og sitt starf með mikilli ánægju og því er Alþingishúsið í raun 

kjörinn staður fyrir þessa námsheimsókn fremur en sérhannað kennslurými. 

Niðurstaða tilraunaheimsóknanna var í það heila mjög jákvæð, mjög litlu þurfti að 

breyta milli heimsókna og tímaramminn reyndist passlegur eða um klukkustund í það heila. 

Sigríður úr faghópnum fylgdi heimsóknunum eftir sem rannsóknarvinur og var jákvæð í sinni 

endurgjöf og því er mikil eftirvænting að leggja verkefnið fram fyrir yfirstjórn skrifstofunnar 

til ákvörðunar um innleiðingu. 

  

Mynd 14. Beðið eftir að fá að hlusta aftur 
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5.5  Umræður 

 

Markmið mitt og rannsóknarspurning í þessu lokaverkefni var að skoða með hvaða hætti 

lýðræðisstofnunin Alþingi gæti komið að lýðræðismenntun barna á lokaárum leikskóla og 

fyrstu stigum grunnskóla. Niðurstaðan var að þróa námsheimsókn og barnabók sem nýst 

gæti í mótttöku þessa aldurshóps í þinghúsið. Þegar ég fór að skoða fræðileg skrif og það 

fræðslustarf sem önnur þjóðþing standa fyrir styrktist ég í þeirri hugmynd að Alþingi ætti að 

hafa virkt hlutverk í fræðslu fyrir þennan aldurshóp. Bæði eru það áeggjanir rannsakenda 

eins og fram kom í fræðilegum inngangi þar sem í skýrslu Eurydice um stöðu 

borgaramenntunar er fjallað um að nám um lýðræðislega ferla og gagnrýna hugsun hefjist of 

seint og sú niðurstaða menntunardeildar breska þingsins að bjóða upp á vandaðar 

heimsóknir fyrir yngri börn auk þess sem þar er gefin út barnabók um þingstörfin (Eurydice, 

2017, bls. 50; svar Bretlands í fyrirspurnargrunni ECPRD, 2018 í kafla 2.2; Raby, 2017). Bretar 

þykja í samanburði þjóðþinga standa einna best að almenningsfræðslu og er litið til þeirrar 

fræðsludeildar víða í Evrópu. Sérfræðingar Eurydice benda réttilega á að lýðræðisstofnanir 

samfélagsins eigi og megi ekki starfa í tómarúmi heldur þurfi að taka þátt í að móta og efla 

lýðræðismenntun og lýðræðismenningu sem óskað er eftir að samfélög lifi í.   

Annað atriði sem skipti mig mjög miklu máli við þróun námsefnisins var að reyna að 

nota hugtök um lýðræði og samfélag sem oft eru ekki þungamiðja þess námsefnis sem til er 

fyrir þennan aldur. Úttekt Eurydice sýndi einmitt að þekkingarleg atriði, þjálfun og skilningur 

á lýðræðisferlum bíða mjög oft fram á miðstig og jafnvel unglingastig. Það sýndi einnig 

skoðun á því námsefni sem er í boði hér á landi, að mesta áherslan er á samskipti, 

mannréttindi og félagsfærni í samhengi lýðræðismenntunar fyrir yngstu nemendurna (Gollob 

og Weidinger, 2010/2014 og Árný Elíasdóttir, 2005). Vissulega mikilvæg undirstaða en þess 

virði að skoða hvort hægt væri að útfæra önnur atriði líka fyrir þau.  Skrif á vegum Samtaka 

skólamatsmanna í Evrópu sem fjallað er um í fræðilegum inngangi eru á sama veg, hlutverk 

skóla í fræðslu og þjálfun í lýðræðislegum ferlum er stórt samkvæmt námskrám en 

vísbendingar eru um að styrkja þurfi þá áherslu eins og hún birtist í starfi skóla, sérstaklega á 

yngri stigum samkvæmt úttekt á stöðu mála í Skotlandi, Hollandi og Svíþjóð (Daas 2014, bls. 

73-75 og 83; Dijkstra, Motte og Eilard 2014, bls. 38 og Motte 2014, bls. 168). 
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Námsheimsóknin sem nú er orðin til snýst um þekkingarleg atriði á þingstörfunum, 

fræðslu og samtal um ýmis grunnhugtök lýðræðis, börnin fara í gegnum umræður um 

samfélagslegt málefni og herma eftir raunverulegum lýðræðislegum ferli á forsendum 

leiksins sem er þeirra aðalnámsleið á þessum aldri. Hún uppfyllir þær væntingar að taka, að 

mörgum finnst, þungt efni og setja það í búning sem er skiljanlegur börnunum, þau taka 

virkan þátt og finnst líka skemmtilegt að vera með. Það verður spennandi að hleypa 

námsheimsókninni fyrir alvöru af stokkunum og prófa hana á fleiri hópum á næsta starfsári. 

Fyrstu niðurstöðurnar sýna að þessi aldurshópur getur án nokkurs vafa fengist við hugtök og 

viðfangsefni sem telja mætti „fullorðins“.   

Bókin um drekann í þinghúsinu átti að hafa sömu þekkingarmarkmið og 

námsheimsóknin og styðja þannig við skilning og upplifun barnanna til lengri tíma en mörg 

þjóðþing hafa þróað slíkt efni eins og þrautabækur, litabækur og einstaka þjóðþing 

sambærilegar barnabækur (Raby, 2017; Tømte og Sætre, 2012 og svör þjóðþinga við 

fyrirspurnum ECPRD, 2018 í kafla 2.2). Bókin átti einnig að vera myndræn tenging við 

ákveðna hluta þinghússins ásamt því að geta nýst kennurum (og foreldrum) til áframhaldandi 

samtals við börn um lýðræði eins og gera skal samkvæmt námskrá.  Fyrir utan allt þetta vildi 

ég gjarnan sem reynslumikill neytandi barnabóka að hún væri skemmtileg aflestrar, 

spennandi og á lipru máli sem er skiljanlegt markhópnum án þess að vera um of einfaldað, 

gæti stuðlað að auknum lesskilningi og orðaforða. Þetta eru áskoranir þegar efnið snýst um 

hugtök eins og lýðræði, lagasetningu, kosningar og þingstörf.  Drekinn sem ein af 

söguhetjunum kom sem ákveðin lausn þar sem hann er þegar vinsæl sögupersóna hjá 

börnum eins og fram kom hér að framan og hafði svo snilldarlega tengingu við efni 

bókarinnar í gegnum skjaldarmerkið og landvættirnar. Með hans aðkomu reyndist auðvelt að 

ná léttleika inn í texta bókarinnar þar sem hann er ekki endilega bundinn við ákveðna 

hegðun eða viðtekinn skilning. Í gegnum hann var hægt að hafa ákveðna endurspeglun á 

hugtökum eftir formlegri umfjöllun eins og dæmi hér af blaðsíðum 6 og 7 sýna: 
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Bls.6: 

Inni í Alþingishúsinu eru krakkarnir sestir í stigann. Þau eru að spjalla við Ragnhildi 

um hvernig reglur eru búnar til.  

Hvernig væri best að ákveða í hvaða leik við ætlum? spyr Ragnhildur. 

Margar hugmyndir koma frá krökkunum, til dæmis að skiptast á, láta þau elstu ráða, 

þau stærstu eða að kennarinn ákveði leikinn. 

Hafið þið heyrt orðið lýðræði? spyr Ragnhildur. Við notum lýðræði til að ákveða 

saman hvað við ætlum að gera. Það þýðir eiginlega að allir geti verið með í að 

ákveða hvað við ætlum að leika. 

En ef við viljum ekki það sama? spyr Jón 

Í lýðræði kjósum við um það sem á að gera, segir Ragnhildur, svo gerum við það 

sem flestir eru sammála um. Það kallast að meirihlutinn ráði. 

 

Bls.7: 

Mér finnst skrítið að það þurfi að búa til svona mikið af reglum, segir drekinn. Ég 

geri oftast bara það sem mig langar til að gera. 

Það er kannski í lagi þegar þú ert dreki en við þurfum að hafa reglur svo allt gangi 

vel. Eins og til dæmis eru reglur um hvað á að gera í skólanum, hvernig við eigum að 

ganga um náttúruna og að allir eigi að vera góðir við börn, segir Ingibjörg. 

Já ég skil, segir drekinn, ég er nú oftast mjög góður við alla, nema stundum þegar 

hinar landvættirnar vilja ekki koma niður á gangstétt að leika. Þá flýg ég upp til 

þeirra og spúi eldi allt í kring. Þeim finnst það samt svolítið skemmtilegt held ég! 

 

Þó það hafi ekki verið ætlunin í upphafi þá stendur bókin fyllilega sjálfstæð sem afurð 

sem getur nýst fleirum en einungis þeim sem fara í námsheimsókn í þinghúsið. Hvoru tveggja 

má sjá fyrir sér námefnisútgáfu eða útgáfu fyrir almennan markað. Í raun mætti líka sjá fyrir 

sér að fræðslan og þingleikurinn í námsheimsókninni þurfi ekki endilega að vera bundinn við 

að hóparnir komi í Alþingishúsið heldur gæti leikurinn farið fram í skólanum með ákveðnum 

aðlögunum eins og gerðar voru í tilraunaheimsóknunum. Bæði gæti aðili frá fræðsludeild 

Alþingis farið á staðinn og séð um fræðsluna eða kennarar haft aðgang að efninu á vefnum 

og prentað út kjörseðla og annað til að nota. Einnig væri hægt að útfæra frekari verkefni sem 

væru aðgengileg á vef Alþingis til frjálsrar notkunar. Það eru því margar áhugaverðir 

þróunarmöguleikar á næstu misserum. 
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6  Lokaorð 

Eins og fram kemur í formála kviknaði hugmyndin að þessu lokaverkefni þegar ég fékk það 

hlutverk að taka þátt í að leiða Skólaþing Alþingis sem er hlutverkaleikur fyrir unglinga um 

lýðræði og þingstörf. Mér fannst vera óþarflega mikill munur á innihaldi þess efnis sem þeim 

aldurshópi er boðið og heimsóknum í Alþingishúsið sem leikskólabörn og yngri börn í 

grunnskóla geta fengið. Svigrúm væri til að þróa mun meira krefjandi og áhugavert efni fyrir 

þau að fást við í sinni heimsókn og styðja þannig við hlutverk skóla í lýðræðismenntun fyrr en 

nú er gert.  Hingað til hefur námsefni um lýðræði fyrir börn í leikskólum og fyrstu árum 

grunnskólans verið meira tengt lýðræðislegum starfsháttum, rödd barna, samvinnufærni og 

tjáningu sem eru að sjálfsögðu mjög mikilvægir þættir í að búa til lýðræðismenningu. Þetta 

lokaverkefni bætir í þann pott fræðslu um lýðræðislegar stofnanir, þátttöku og viðfangsefni 

stjórnmála sem við fyrstu sýn gæti þótt óaðgengilegt og óaðlaðandi fyrir þennan aldur. Í 

formi leiks og spennandi sögu um dreka er unnt að byrja þá þekkingarsköpun á 

grunnatriðum í framkvæmd lýðræðis mun fyrr og um leið opna á frekari samskipti skóla við 

Alþingi sem lýðræðisstofnun.  

Áður hefur verið sagt frá þeim metnaði sem breska þingið, það þýska og ísraelska leggja í 

framboð á efni fyrir börn og ungmenni. Danska þingið hefur að auki nýlega lokið við 

stefnumótun um sín fræðslutilboð Pædagogisk profil þar sem sett eru fram markmið um 

innihald og námsaðferðir þar sem upplifun og virkni nemenda er í forgrunni sem er allrar 

athygli vert þó þeirra markhópar séu nemendur á unglingastigi. Leikum lýðræði verkefnið er 

einungis lítil varða á þeirri vegferð að byggja upp heildstætt framboð námsheimsókna fyrir 

öll skólastig, frá leikskóla til fullorðinsfræðslu, sem ætti að vera markmið Alþingis. Verkefnið 

verður vonandi hvatning til þess að vinna frekar í þá átt. 

Traust á Alþingi og lýðræðislegum ferlum er ekki mikið á Íslandi um þessar mundir. 

Meðal annars hefur sérstök nefnd verið skipuð til að finna leiðir til að efla traust á 

stjórnmálum og stjórnsýslu og málþing haldin um efnið.  Lítill árangur er sýnilegur enda 

sennilegt að vantraustið sé niðurstaða margra flókinna þátta og atburða sem engin einföld 

lausn er til á. Alþingi er stofnun almennings í landinu, sá hluti þrískiptingar valdsins sem 

almenningur hefur beina aðkomu að, ólíkt dómsvaldi og framkvæmdavaldi. Eitt lítið lóð á 

vogarskálarnar í að auka traust og bæta ímynd þess gæti verið aukið samstarf við 
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menntastofnanir þar sem í boði væru námsheimsóknir, vandað og fjölbreytt námsefni á 

staðnum og á vefnum. Nægar eru fyrirmyndirnar annars staðar frá þar sem fræðsludeildir 

þinga hafa unnið sér mikilvægan sess og eru í lykilhlutverki sem tengiliðir við fólkið í landinu. 

Það er nauðsynlegt fyrir allt samfélagið; þingið, stjórnmálamenn, menntakerfið, atvinnulífið, 

börn og fullorðna að það ríki skilningur á mikilvægi lýðræðis og traust á lýðræðislegum 

ferlum. Að því verkefni þarf sífellt að vinna í virku samstarfi allra hlutaðeigandi. 
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Viðauki A. Leiðbeiningar með námsheimsókn 

Námsheimsókn – nánari leiðbeiningar um framkvæmd. Sjá áætlun fyrir tímasetningar og gögn.  

Rauðletraðar athugasemdir eiga við ef breyta þarf heimsókn ef þinghúsið er lokað af einhverjum 

ástæðum.  

Spurningarnar við hvert umræðuefni eru einungis dæmi og hver og einn getur aðlagað og þróað 

sína umræðu við börnin eftir því sem við á. Einnig er ekki hægt að segja til um hvernig opin 

umræða þróast svo hér eru einungis lagðar línur. 

Markmið námsheimsóknar 

Börnin eiga að  

• Þekkja Alþingishúsið sjónrænt, ásamt þingsal og hljóðlistaverki ásamt skjaldarmerki Íslands 

• Þekkja einfaldar skilgreiningar á grunnhugtökum þingstarfanna 

• Þekkja grunnhugtök í lýðræði og lagasetningu 

• Hafa prófað umræður, atkvæðagreiðslu 

• Hafa prófað samvinnu, tjáningu og hlustun 

Æskilegur undirbúningur skóla – þemu/umræðuspurningar sem senda má kennara við bókun 

námsheimsóknar: 

Lög og reglur: Hvað eru lög og hvers vegna þarf að hafa lög og reglur í samfélaginu.  Biðja börnin að 

ímynda sér hvað gæti gerst ef það væru engar reglur eða lög heima, í skólanum, í umferðinni eða 

gagnvart því að stela, ráðast á fólk o.s.frv. 

Að tjá skoðanir sínar: Hvenær eigum við að segja það sem okkur finnst? Er alltaf auðvelt að segja það 

sem okkur finnst? Hvernig er best að segja sína skoðun?  Eru aðrir alltaf sammála þér?  Hvað gerum 

við þegar einhver er ekki sammála okkur?   

Samvinna: Hvað þýðir að vinna vel saman?  Er alltaf auðvelt að gera eitthvað með öðrum? Hvenær er 

erfitt að gera eitthvað með öðrum? Hvað þýðir að vera góður hlustandi?  Getið þið nefnt dæmi um 

hvenær það er gaman að vinna með öðrum? Nefna dæmi um verkefni þau hafa unnið með öðrum.   

Framkvæmd heimsóknar 

1. Upphaf á Austurvelli – Benda á ýmislegt sjónrænt við húsið, tákn skjaldarmerkis og fánastöng.  

Spyrja hvort þau viti hverjir vinna í húsinu og hvað þau gera. Örstutt. 

 

2. Fara inn og ganga frá fötum Þau sem eru tilbúin bíða við vegg neðan stiga. Dettur út ef 

þinghús er lokað. 

 

3. Stigi í Skála eða Alþingisgarður -fræðsla og umræða. Útskýra að þingmennirnir sem talað var 

um úti og vinna í þessu húsi, eru kosnir af fólki og tengja yfir í lýðræðishugtakið. T.d. Hversu 

mörg hafa heyrt orðið lýðræði? Veit einhver hvað það þýðir? Hægt að nota einfalda 

útskýringu eins og Lýðræði er þar sem fólk fær að ákveða  hvað gerist í landinu og hvaða 

reglur við höfum.  Við kjósum þingmennina til að gera lögin og reglurnar fyrir okkur en eins og 

við viljum hafa þær. Er lýðræði bara fyrir fullorðna? Geta börn haft lýðræði?  Hversu mörg 

ykkar kunna að hjóla? Hafa farið í Húsdýragarðinn? Drekka vatn? Anda með nefinu?  Útskýra 

að í lýðræði hefur fólk ákveðið hvað má og hvað má ekki þegar við erum að hjóla (t.d. 

hjálmur), þegar við förum í Húsdýragarðinn (t.d. reglur um að nota ýmis tæki), þegar við 

drekkum vatn (reglur um að það má ekki menga nálægt vatnsbólum) og anda að okkur lofti 
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(bæði reglur um mengun utandyra og loftgæði innandyra).  Má enda á að segja að það séu líka 

lög um hvað á að gera í leikskólanum/skólanum og biðja þau að nefna reglur sem þau þekkja 

úr skólastarfinu.  

 

4. Þingsalur eða Skólaþingsalur – fræðsla og umræða. Helstu kennileiti í salnum. Hér má ræða 

við börnin um að tjá sig; að í ræðustólnum komi þingmenn sem vilja segja hinum sína skoðun, 

að forsetinn passi að enginn grípi fram í heldur séu duglegir að hlusta – kalla eftir svipuðum 

dæmum úr leikskólanum/skólanum, hvernig þau fá orðið,  hvort allir séu að hlusta þar ef þau 

vilt tala. Nefna að á þinginu séu ekki allir sammála, taka dæmi af umræðuefni (t.d. ný 

umferðarlög,  aldur sem börn eiga að hafa hjálma) og biðja dæmi frá þeim um hvenær fólk er 

ekki sammála.  Leiða yfir í samvinnu að hér þurfi allir að vinna saman, þó þau séu ekki alltaf 

sammála. Eingöngu þingsalur: Sýna og útskýra takkaborð og töflu á vegg.  Eingöngu 

Skólaþing: Gefa kost á því að prófa ræðupúlt. Enda á umræðu um kosningar og 

ákvarðanatöku, umræður hjá þingmönnum enda á því að allir þurfa að ákveða sig, segja já eða 

nei um það sem þau voru að tala um, ákveða hvort þetta verði reglur fyrir alla eða ekki. Spyrja 

hvort þau fái að kjósa um eitthvað í leikskólanum og fá dæmi. Ef ekki, þá væri hægt að spyrja 

hvor þau myndu vilja kjósa um eitthvað.  Fer eftir því hvernig heimsóknin stendur tímalega 

séð. 

 

5. Þingleikur í Kringlu eða þingflokksherbergi og Skólaþingsal – Í Alþingishúsinu fer leikurinn 

fram í Kringlu, bæði umræður og kosningar. Ef Skólaþing er notað fara umræður fram í 

þingflokksherbergi (leyfa börnunum að kjósa um herbergi eftir lit) en kosningar í 

Skólaþingsalnum. 

Þingleikur:   

Í upphafi þarf að útskýra laun og skatta.  Hefja má umræðu á að þeir sem að vinna fá laun fyrir það. 

Einnig er hægt að byrja aftar og spyrja þau um hvað vinna sé en það fer eftir hvernig heimsóknin 

stendur í tíma. Síðan um skatt, hægt er að segja að allir þurfi að borga svolítið af laununum sínum í 

skatt. Þegar allir borga skatt þá verður til svolítið mikill peningur.  Skattpeningarnir eru notaðir til 

þess að borga fyrir ýmislegt sem við viljum hafa í landinu okkar eins og skóla, sjúkrahús, götur og 

lögreglu.  Þannig getum við farið í skóla og hringt á lögregluna og það kostar ekki neitt. Hér er hægt 

að staldra við og spyrja spurninga til að tryggja skilning.  

Svo yfir í forgangsröðun. Velta því upp að peningar séu ekki endalaust til, ekki heldur skattpeningar 

og stundum þurfa þingmennirnir að ákveða hvað hver fær mikið og nú ætlum við að tala um það sem 

við setjum peninga í.  Dreifa myndum af kerfunum fjórum og lýsa stuttlega hverju og einu um leið og 

mynd er dreift. 

Frjálsar umræður um hvert og eitt eins og tíminn leyfir eða þar til umræðan er orðin fjölbreytt og allir 

hafa fengið tækifæri til að tjá sig. Vera þarf vakandi yfir þátttöku hvers og eins. Nokkur dæmi um 

umræðuvaka: 

Skólakerfið – er mikilvægt að fara í skóla, hvað gerist ef þú ferð ekki í skóla, til hvers er skólinn, nefna 

kosti og galla sem þau hafa upplifað, hvers vegna er það mikilvægt að það kosti ekki að fara í skóla. 

Sjúkrahús – hefur einhver í hópnum legið á sjúkrahúsi, eða farið til læknis, eða einhver sem þau 

þekkja, hvað gerir fólk sem vinnur á sjúkrahúsi, hvers vegna er mikilvægt að hafa sjúkrahús, hvers 

vegna er mikilvægt að það kosti ekki. 

Löggæslan – hvað gera löggur, (hægt að tengja inn á að þær sjá um að það sé farið eftir reglunum 

sem búið er að setja), mikilvægi löggæslu o.fl. Hvað myndi gerast ef löggur væru ekki til. 
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Samgöngur – hvers vegna þurfum við vegi, strætisvagna, flugvélar (til að heimsækja einhvern, fara í 

húsdýragarðinn, fara í frí).  Fá dæmi frá þeim um notkun á samgöngukerfum, hægt að spyrja um 

hvort einhverjir hafi verið lengi stopp í umferðinni til að leggja áherslu á mikilvægi. 

Í lok umræðu þarf að setja spurningar yfir hópinn um forgangsröðun, hvað ætti að vera í fyrsta sæti, 

hvað ætli sé mikilvægast?  Hvernig væri best að raða eða ákveða þetta? 

Kosningar: Stjórnandi slær í bjöllu til að fá orðið og nefnir að þegar búið er að tala saman, þá þurfum 

við að ákveða hvað er best að gera. Það er gert með því að kjósa.  Biðja um dæmi sem þau þekkja af 

kosningum, t.d. með foreldrum, í leikskólanum. Hverjir eiga að fá að kjósa? Væri það sanngjarnt ef 

bara stelpurnar/strákarnir/elstu börnin/leikskólakennararnir fengju að kjósa? Taka það dæmi og 

útskýra að í samfélaginu fá allir að kjósa við 18 ára aldur en þannig hefur það ekki alltaf verið. 

Sýna og útskýra kjörseðil, að nú ætlum við að velja það verkefni sem við ættum að borga mest fyrir.   

Biðja um sjálfboðaliða til að afhenda kjörseðil og blýant (kjörstjóri). Fá þann sem er fyrstur til að kjósa 

til að halda á kjörkassanum þegar hinir skila sínu atkvæði.  Biðja kennara að velja tvo til að telja, hægt 

að skipta út eftir 3-4 atkvæði ef áhugi er mikill.  Talningamenn lesa upp atkvæði og stjórnandi teiknar 

úrslit á töflu (eða fær barn til þess ef hentar).   

Biðja kjörstjóra að tilkynna úrslit. Hægt að taka umræðu ef tími, t.d. um að stundum sé fólk ekki 

sammála því sem meirihlutinn ákveður (rifja upp meirihluti ef þarf).  Þurfa þeir samt að gera það sem 

meirihlutinn valdi? Spyrja hvort allir hér séu ánægðir með úrslitin? Hvað finnst þeim sanngjarnt að 

gera? 

Leik lokið 

 

6. Í Alþingishúsi má leyfa börnum að kjósa (með handauppréttingu) hvort þau gangi um 

þingpalla eða gamla anddyri á leið til baka. Í Skólaþingi er farið beint í fatahengi og börnin 

kvödd þar og bók afhent.  

 

7. Lok heimsóknar í Alþingishúsi – fræðsla um hljóðlistaverkið í anddyri Skála.  Þetta listaverk 

gerði Ólöf Norðdal. Ef þið leggið eyrað að heyrist kannski einhver að hvísla; orð eða hljóð, 

svolítið eins og í gamalli sögu. Stigi settur við og allir fá að prófa, þegar hver og einn hefur 

hlustað fer sá í að finna útiföt og undirbúa brottför. Bók afhent og hópurinn kvaddur.  
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Viðauki B. Myndir af gögnum með þingleik 

Myndir til að handleika í umræðum, dæmi um kjörseðil, kjörkassi og bakhlið á 100 kr. 

peningi. Eins og lýst er í kafla 4.4 um gerð gagnanna var keyptur afnotaréttur af myndunum 

fjórum en mynd af 100 kr. peningi var tekin og stækkuð af rannsakanda. 
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Viðauki C.  Kynningar á verkefni til foreldra 

Tölvupóstur sendur 21. maí 2019 á alla foreldra á elstu deild 

 

Sælir kæru foreldrar.  

 

Næstu 2 vikur erum við að taka í þátt í skemmtilegu og spennandi þróunarverkefni með 

Alþingi. Starfsmaður frá Alþingi er að þróa skólaheimsóknir leikskólabarna á Alþingi þar sem 

markmiðið er að kynna leikskólabörnum fyrir hugtökum eins og lýðræði, kosningar og 

þingmenn. Börnunum er skipt í tvo hópa og fara í strætóferð niður í miðbæ Reykjavíkur. Fyrri 

ferðin er næstkomandi þriðjudag og seinni viku seinna. Þess vegna vil ég biðja ykkur að koma 

tímanlega næstu tvo þriðjudag, í síðasta lagi kl. 8:30 svo við séum komin tímanlega niður í 

bæ. 

 

Kveðja, Kristrún Gústafsdóttir, deildarstjóri í Kór 

 

 

Tölvupóstur sendur 9. sept. á alla foreldra á elstu deild 

 
Sælir kæru foreldrar. 
 
Meistararnir eru nýverið búnir að taka þátt í þróunarverkefni til þess að þróa 
leikskólaheimsóknir á Alþingi. Með mér í þessu verkefni hefur verið starfsmaður á skrifstofu 
Alþingis sem er að skrifa mastersritgerð í leikskólakennarafræðum.  
 
Á meðan verkefninu stóð voru teknar einhverjar myndir af börnunum í heimsókninni og sú 
sem skrifar ritgerðina hefur beðið um að fá að nota eitthvað af myndunum í ritgerð sinni. Ég 
vil því endilega fá að vita ef það eru einhverjir sem vilja ekki að mynd af ykkar barni birtist í 
þessari mastersritgerð. 
 
Kveðja,  Kristrún Gústafsdóttir, deildarstjóri í Kór 

 

 


