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Úrdráttur 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að skoða hvernig skólar stuðla að virkri þátttöku 

barna í lýðræðissamfélagi eins og gert er ráð fyrir í grunnskólalögum. Fjallað er um 

framfylgd laganna, mannréttindafræðslu, uppeldi og menntun í lýðræði, um námskrá og 

lagaumhverfi grunnskólans. Einnig eru kynntar niðurstöður eigindlegrar rannsóknar sem 

unnin var í febrúar 2009. Þar eru könnuð viðhorf grunnskólakennara og hugmyndir 

þeirra um lýðræði og útfærslu á markmiðsgrein grunnskólalaganna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar leiddu í ljós að lífsleikninám, félagslíf og frítímastarf með börnum er 

mikilvægur námsvettvangur og virkur áhrifaþáttur í lýðræðisvitund barna. Viðmælendur 

í rannsókninni voru sammála um mikilvægi þess að kennarar kalli eftir röddum barna og 

virði sjónarmið þeirra svo hægt sé að vinna betur að markmiðum laganna. Gera þurfi 

kennslu um lýðræði og mannréttindi hærra undir höfði í námi kennaranema og að 

útfærsla laganna þurfi að fá meiri umfjöllun í kennaranáminu. Það sem þeir telja auk 

þess að geti verið hindrun, í því mikilvæga starfi kennarans að undirbúa börn til þátttöku 

í lýðræðissamfélagi, er aðstöðuleysi, tímaskortur og mikið álag á kennurum.  Góður 

skólabragur geti hins vegar verið kennurum mikill stuðningur. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er unnin til B.A. prófs í Tómstunda- og félagsmálafræðum á 

menntavísindasviði við Háskóla Íslands vorið 2009. Ritgerðin er um börn og lýðræði en 

í námi mínu í félagsmálafræðunum og á vettvangi frítímans bæði með fullorðnum og 

börnum hefur sú hugsun leitað á mig hvar og hvernig hinn félagslegi auður samfélagsins 

verður til.  Í náminu hef ég gert mér aukna grein fyrir áhrifum félagsmótunar, lýðræðis í 

skólum og þeirri staðreynd að frítíminn er mikilvægur uppeldis- og námsvettvangur. 

Ég er 55 ára og hef starfað að félagsmálum allt frá barnsaldri. Í starfi mínu hjá Heimili 

og skóla – landssamtökum foreldra, þar sem ég hef starfað síðast liðin 5 ár, hafði ég 

aðkomu að mótun nýrrar menntastefnu og við foreldraráðgjöf þarf oft að vísa til 

grunnskólalaga þegar um er að ræða samstarf foreldra og kennara. Í nýju lögunum er 

gert ráð fyrir aukinni samþættingu skólans og nærumhverfisins varðandi uppeldi og 

menntun barna. Það leitaði því á mig að skoða nánar hvernig foreldrar framtíðarinnar 

lifa og læra í lýðræði. Í tómstunda- og félagsmálafræðunum er lýðræði eins og rauður 

þráður í gegnum allt námsefnið. Ég bind vonir við að niðurstaðan geti hjálpað til við að 

virkja foreldra í framtíðinni til aukinnar þátttöku í skólasamfélaginu og til að efla enn 

frekar samstarf heimila og skóla við uppeldi og menntun barna. 

Að námi loknu er mér efst í huga þakklæti til allra kennara minna. Vil ég nafngreina þau 

hjón Vöndu Sigurgeirsdóttur  og Jakob Frímann Þorsteinsson og þakka þeim sérstaklega 

vingjarnleika, góða kennslu, stuðning og hvatningu.  

Einlægan þakkarhug ber ég til leiðsagnarkennara míns Gunnars E. Finnbogasonar sem 

með alúð, einstakri fagmennsku og mannskilningi hefur handleitt mig áfram á 

menntavegferð minni við gerð ritgerðarinnar.  Eftir áratuga reynslu lá mér mikið á hjarta 

og efnið nokkuð vítt. Það tók því nokkurn tíma að afmarka það sjónarhorn sem ég vildi 

draga fram.   

Að lokum fær fjölskylda mín ástarþakkir fyrir umburðarlyndi og skilning á námstíma 

eiginkonu, móður, tengdamóður og ömmu. 
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Inngangur 

Í þeirri lýðræðisumræðu sem átt hefur sér stað á Íslandi í kjölfar hruns efnahagskerfisins 

hafa ýmsir fræðimenn sett fram þá skoðun að byrja þurfi frá grunni í skólakerfinu svo 

borgararnir verði hæfari til þess að taka þátt í lýðræðinu. Undanfari þeirrar orðræðu var 

við mótun og samþykkt nýrrar menntastefnu á Alþingi fyrir tæpu ári síðan en ný 

menntalög tóku gildi 1. júlí 2008. Með þeim er aukin áhersla lögð á lýðræði og 

mannréttindi í skólastarfi  og mikilvægi menntunar í því samhengi sem er í samræmi við 

þróun undanfarinna ára á alþjóðlegum vettvangi. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er að skoða hvernig skólar í samvinnu við heimilin  stuðla 

að virkri þátttöku barna í lýðræðissamfélagi og hvað þarf að liggja þar til grundvallar.  

Vangaveltur um lýðræði og hvernig börn lifa og læra í lýðræði eru kveikjan að þessu 

viðfangsefni. Einnig áleitnar spurningar um hvernig kennarar útfæra grunnskólalögin og 

vinna að framfylgd aðalnámskrár.  

Lagt er upp með rannsóknarspurninguna: Hvernig er hægt að stuðla að þátttöku 

nemenda í lýðræðisþjóðfélagi eins og gert er ráð fyrir í 2. grein grunnskólalaga            

nr. 91/2008  og á hverju byggist hún? 

Gagnaöflun fór fram með lestri námsefnis í uppeldi, menntun og siðfræði, lestri ýmissa 

bóka um lýðræði og með því að kynna mér nánar anda laganna. Einnig sótti ég 

fyrirlestra um lýðræði og mannréttindi. Gerð var eigindleg rannsókn og bundnar vonir 

við að fá haldgóðar upplýsingar út frá skoðunum þeirra einstaklinga sem þátt tóku í 

rannsókninni. Þar er leitað eftir viðhorfum og hugmyndum kennara á viðfangsefninu 

með viðtölum. Þar kemur fram hvernig kennarar túlka kennsluumhverfi sitt og aðstæður 

við útfærslu markmiðsgreinar grunnskólalaganna, eins og  2. greinin er gjarnan kölluð.  

Rannsókninni er lýst í sérstökum kafla og í tengslum við hana er fjallað um 

lýðræðisfræðslu í tveimur ákveðnum grunnskólum. Þeir eru teknir sem raunsönn dæmi 

um hvernig hægt er að undirbúa nemendur fyrir samfélagslega virkni og lýðræðislega 

þátttöku.  

Lýst er niðurstöðum málþinga þar sem börn og ungmenni settu fram skoðanir sínar. 

Tjáningarfrelsi er grundvallarréttur fólks í lýðræðisríki og Barnasáttmáli sameinuðu 

þjóðanna gerir grein fyrir rétti barna til að tjá sig. Sáttmálinn hefur nú verið lögfestur 

hér á landi en hann viðurkennir börn sem manneskjur og innbyrðis jafningja.  Nemendur 
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eiga ...að læra um lýðræði og í lýðræði segir í tillögum um mannréttindafræðslu í 

grunnskólum. Það sjónarhorn er dregið fram í ritgerðinni.  

Kannað er hvernig skólinn sem heild getur undirbúið börn til að vera virkir þátttakendur 

í lýðræðissamfélagi eins og lög og samþykktir gera ráð fyrir.  Samfélagi sem byggist á 

menntun og mannúð þar sem gert er ráð fyrir að fólk hlusti eftir röddum barna, þau fái 

tækifæri til að tjá sig og að sjónarmið þeirra séu virt.  

Í sérstökum fræðilegum kafla er greint frá ýmsum þáttum í hugmyndafræði og 

kenningum fræðimanna eins og Immanúel Kant (1724-1804), Jean Jacques Rousseau 

(1712-1778), John Dewey ( 1859-1952) og forgöngumanna eins og Ellen Key (1849-

1926) en hugmyndir þeirra er hægt að tengja þeim grundvallarþáttum lýðræðis sem fram 

koma í rannsókninni. Skoðaðar eru forsendur þess að börn læri að vera virkir 

þátttakendur í að þróa lýðræðið áfram og aðstæður uppalenda bæði kennara og foreldra 

við það.  
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Hugtök og skilgreiningar 

Lýðræði er nokkuð vítt hugtak og hægt að nálgast það frá ólíkum sjónarhornum en 

almennur skilningur er að lýðræði sé að lýðurinn ráði eða að meirihlutinn ráði við 

ákvarðanatöku. Þá líta menn til þess út frá hverju ákvarðanir eru teknar og hvað liggur 

að baki þeim grunngildum sem hugmyndir manna um lýðræði byggjast á. Þegar rætt er 

um grunngildi er hér átt við gildi sem grundvöll siðferðis einstaklingsins. Gildi eru 

viðmið eða sameiginlegt mat á hvernig einstaklingum í samfélagi ber að haga sér. 

Gildin hjálpa okkur að skapa samhengi í tilveruna en siðferði lýsir því sem við höfum 

að leiðarljósi í ákvörðunum. „Hugsjónir  skólastarfsins endurspeglast í gildunum, þau 

segja okkur hvað sé rétt og réttlátt og einnig óbeint hvað einkenni góðan skóla. Þetta 

þýðir ekki að auðvelt sé að lifa eftir þessum gildum heldur eru þau sett fram sem 

sameiginlegt markmið að keppa að“ (Gunnar Finnbogason, 2004). 

Siðferðið lýsir siðum manna og daglegu lífi, eftir hvaða reglum menn lifa og hvaða 

lífsstíl þeir tileinka sér. Siðfræðin er hins vegar hin skipulagða umræða um siðferðið. 

Kennarar, tómstundafræðingar og allir sem vinna með börnum þurfa að starfa 

samkvæmt ákveðnum siðferðislegum reglum, þurfa að tileinka sér ákveðið siðferði og 

hafa í heiðri mannréttindi. Stór liður í störfum þessara aðila er að handleiða nemendur í 

lýðræði og vera börnum fyrirmynd um lýðræðislega aðkomu og lýðræðisleg 

vinnubrögð.  Börnin læra lífsstíl, ákveðinn siðaboðskap og öðlast aukna siðferðisvitund 

í námi sínu og störfum bæði formlega og óformlega. Smám saman eftir því sem þau 

verða eldri verður myndin skýrari af því hvernig fólk hagar sér í lýðræðissamfélagi, 

hvernig fólk starfar saman og hvaða reglur eru gilda í lýðræði. Þeim verður þá ljós sú 

sameiginlega sýn sem felst í þeim grunngildum  sem íslenskt samfélag byggir á og hver 

sú kristilega arfleifð íslenskrar menningar er sem gengið er út frá í lögum.   

Skilningur stjórnvalda á lýðræði og gildum endurspeglast í löggjöf og stefnumótun. 

Þannig eru lög og ýmsar aðgerðaráætlanir útfærsla á því hvernig vinna eigi að aukinni 

lýðræðisvitund hjá þegnunum. Meginatriði nýrrar menntastefnu er að skólagangan sé 

ákveðið mótunarferli fyrir börn sem einstaklinga og þjóðfélagsþegna. Í grunnskóla er 

lögð undirstaða að þátttöku einstaklinga í lýðræðisþjóðfélagi og þau manngildi ræktuð 

sem styðja eiga þroska hans. Í greinargerð með Menntafrumvarpinu í kaflanum 

„Meginatriði frumvarpsins“ er því lýst hvaða grunngildum íslenskt samfélag byggist á 

og út frá hverju er gengið við gerð laganna. Þar er meðal annars tekið fram að 

markmiðsgreininni, sé ætlað að taka mið af fjölbreytileika nemendahópsins og í 
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frumvarpinu er vísað til jafnréttis, ábyrgðar, umhyggju, sáttvísi og virðingar fyrir 

manngildi. Framangreind hugtök endurspegli inntak kristilegs siðgæðis og þau 

grunngildi sem íslenskt þjóðfélag byggist á (Alþingi, 2008 þingskjal 319). Aukin 

áhersla er á tengingu skólans við nærsamfélagið og hugmyndir um einstaklingsmiðað 

nám auk sveigjanleika og valfrelsi í skólastarfi.  Eitt af lykilatriðunum í nýrri 

menntastefnu er að tryggja velferð allra grunnskólabarna og að þau hafi jöfn tækifæri til 

náms. Nemendur og foreldrar þeirra eiga að hafa fjölbreytta valkosti um val á 

grunnskólum og tilhögun náms (Nýmenntastefna, 2008). 

Við gerð menntalaga var haft víðtækt samráð við hagsmunaaðila sem gafst kostur á að 

koma sjónarmiðum sínum á framfæri. Sérstök undirbúningsnefnd vann að endurskoðun 

grunnskólalaga og áttu ýmsir hagsmunaaðilar fulltrúa í nefndinni t.d. sveitarfélög, 

skólastjórar, kennarar og foreldrar. Má því segja að sú aðferð sem notuð var við þessa 

vinnu hafi verið lýðræðisleg. Einnig er í nýju lögunum nánar kveðið á um 

uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í samræmi við hlutverk hans samanber 

aðra grein laganna og um einstaklingsmiðað nám þannig að nemendum gefst kostur á að 

uppfylla námsmarkmið einstakra námsgreina og námssviða með mismunandi hætti  

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Á Íslandi er skólaskylda fyrir sex til sextán ára börn og af þeim markmiðum sem hér er 

getið sést að starfsemi skóla og frítímaþjónusta geta verið áhrifaþættir í lýðræðisvitund 

barnsins sem mótast þar í leik og starfi innan um önnur börn og þá fullorðnu sem þar 

starfa. Leiðarljós kennaranna eru lög og reglugerðir, mannréttindi og sáttmálar sem 

stjórnvöld samþykkja og kennurum sem öðrum er gert að fara eftir. Kærleikur, 

umhyggja, tjáningarfrelsi og virðing fyrir manngildi eru höfuðstef í þeim siðaboðskap 

og grunnur sem menntalögin byggja á.  Þegar vísað er til 2. greinar í þessu verkefni er 

átt við 2. grein grunnskólalaga nr. 91/2008 sem nefnd er markmiðsgrein laganna. Þar 

segir:   

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

allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. 

Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni 

arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, 

umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal grunnskóli leitast við  
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að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og  

stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins.                             

Grunnskóli skal stuðla að víðsýni hjá nemendum og efla færni þeirra í íslensku 

máli, skilning þeirra á íslensku samfélagi, sögu þess og sérkennum, högum fólks 

og á skyldum einstaklingsins við samfélagið, umhverfið og umheiminn. 

Nemendum skal veitt tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og að afla sér 

þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfið skal 

leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni 

þeirra til samstarfs við aðra. Grunnskóli skal stuðla að góðu samstarfi heimilis 

og skóla með það að markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og 

öryggi nemenda (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Hér er talað um að stuðla skuli að þroska, velferð og menntun hvers og eins sem 

samræmist stöðu og þörfum nemenda. Í orðræðunni um einstaklingsmiðað nám er 

stundum rætt um hvort það náms- og skólaumhverfi sem við búum börnum miðist við 

einstaklingseðli og manngildi eða hvort við höfum tilhneigingu til að steypa börnin í 

sama mót. Við getum  líka spurt okkur hvort það samræmist þeim markmiðum sem hér 

er lagt er upp með eða þeim viðhorfum sem einkenna hina kristnu arfleifð íslenskrar 

menningar. Sá skilningur virðist þó augljós að skólinn sé fyrst og fremst fyrir nemendur 

og umgjörð um þeirra velferð. 

Í grunnskólalögum og aðalnámskrá grunnskóla er gert ráð fyrir að lífsleikni og lýðræði 

sé eins og rauður þráður í öllu uppeldi og að börnum sé gert að vera virkir þátttakendur í 

ákvörðunum sem varða þeirra eigið líf og nærumhverfi. Það kemur m.a. fram með 

lögbundinni þátttöku nemenda í stjórnsýslu hvers skóla. Einnig er í nýrri menntastefnu 

ríkisstjórnarinnar gert ráð fyrir samfélagslegri virkni barna, virðingu fyrir sjónarmiðum 

barna og mannréttindafræðslu í skólum. Það má því segja að almenn menntun sé í sjálfu 

sér ein af meginstoðum lýðræðis. Góð löggjöf dugar þó skammt ef henni er ekki 

framfylgt innan stjórnsýslunnar. Hana þarf að útfæra í skólanámskrá hvers skóla og í 

kennslunni.   

Sú mikilvæga lýðræðislega nálgun að hlusta eftir röddum barna, að börn finni fyrir 

lýðræðinu á eigin skinni,  að þau fái að tjá sig bæði í fjölskyldu sinni og í sínum skóla er 

vissulega verðugt viðfangsefni og tengist beint  2. greininni þar sem gert er ráð fyrir 

samvinnu heimila og skóla um lýðræðisuppeldið.  Skólum ber að skapa vettvang og 
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farveg til að nemendur fái tækifæri til skoðanaskipta, að þeir geti tekið afstöðu og 

brugðist við. Nemendur þurfa ekki að vera sammála heldur eiga þeir að læra af því að 

takast á um málefnin. Að baki því  liggur sá skilningur að hægt sé að læra af því að 

takast á um skoðanir (Gunnar Finnbogason, 2004). 

Hér á landi hefur þróun lýðræðis orðið í átt til virkari þátttöku almennings og 

hagsmunaaðila þó sumum finnist miða hægt og að hefja þurfi nýja sókn þar sem lögð 

verði áhersla á að byrja frá grunni að því að efla lýðræðisvitund fólks og að auka þurfi 

gagnrýna hugsun, siðfræði og heimspeki. Gunnar Finnbogason segir í grein sinni frá 

árinu 2004 um gildi í skólastarfi „Það er greinilegt að með breyttu fyrirkomulagi hvað 

varðar stjórnun á starfi og rekstri grunnskólans hafa áherslur á siðferðileg gildi aukist 

(Gunnar Finnbogason, 2004). Ennfremur kemur fram í umfjöllun hans að þess sjáist 

merki í skólanámskrám grunnskóla að aukin áhersla sé lögð á dyggðir í skólastarfinu. 

Góðar dyggðir einkenni góða manneskju og að dyggðir séu leiðbeinandi um æskilega 

hegðun sem sé eiginleiki í fari manna sem birtist í vanabundinni breytni sem sé 

mikilvæg fyrir samskipti við aðra (Gunnar Finnbogason, 2004).  

Lýðræðisumræðan og umræður um siðferðileg gildi hafa verið meiri nú í byrjun ársins 

2009 en oft áður. Í þeirri umræðu telja sumir að lýðræði snúist einkum um það að leita 

farsælla lausna í rökræðu. Aðrir  álíta að lýðræði sé aðferð til að draga valdhafa til 

ábyrgðar í kosningum og þurfi að byggjast á þátttöku almennings í samfélaginu með 

vísan í að tjáningarfrelsið sé forsenda lýðræðis. Lýðræði felist þá í því að almenningur 

hafi málfrelsi svo sem frelsi til að mótmæla og þann tillögurétt sem þátttakan byggist á.  

Svo telja ýmsir að forsenda þess að börn geti lært á lýðræðið sé að þau hafi góða 

sjálfsmynd og á þeim grunni þurfi skólaganga barna að byggjast. Sá skilningur hefur 

líka komið fram að lýðræðisfræðslan skuli aðallega byggjast á mannréttindafræðslu 

(Menntamálaráðuneytið, 2008). 

Í markmiðsgreininni kemur fram að það sé hlutverk grunnskóla í samvinnu við heimilin 

að stuðla að þátttöku allra nemenda í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. 

Starfshættir skóla skuli m.a. mótast af lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, 

sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi eins og áður sagði. Kennslan sjálf er svo leiðin að 

markmiðunum. Í aðalnámskránni er talið að markmiðunum, sem lúta að því að þjálfa 
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nemendur í lýðræðislegum vinnubrögðum, verði best náð með því að skipuleggja nám 

og kennslu og önnur samskipti út frá þeim (Menntamálaráðuneytið námsskrá, 2007). 

Virðing fyrir manngildi byggir á þeirri hugmyndafræði að börn séu manneskjur og 

einstaklingar sem hafi gildi í sjálfum sér eins og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna og 

lagabókstafurinn gengur út frá. Gert er ráð fyrir að fólk hlusti eftir röddum barna, þau 

fái tækifæri til að tjá sig og að sjónarmið þeirra séu virt. Vert er að skoða nánar hvernig 

kennarar geta miðað starfsumhverfið og kennslu sína við þá hugmyndafræði og unnið 

að framfylgd laganna í uppeldi og menntun nemenda. Sú menntun þarf að taka mið af 

lögum og alþjóðlegum samþykktum þar sem réttur barna hefur verið staðfestur, áhersla 

lögð á aukna lýðræðisvitund þeirra og gagnsemi þess að hafa þau með í ákvarðanatöku í 

skólasamfélaginu. Hvernig það er undirbyggt þarf að koma fram í skólanámskrám.  

Þá gerir aðalnámskrá ráð fyrir að kenna eigi börnum að vera ábyrgir þegnar sem hafi 

ákveðið siðferði og gagnrýna hugsun. Þeir geti leitað sér upplýsinga og fengið fræðslu 

svo þeir geti tekið upplýsta afstöðu til mála er varða þeirra eigið líf. Samhliða því á að 

auka lýðræðisvitund t.d. með íbúalýðræði og borgaravitund (Menntamálaráðuneytið 

námsskrá, 2007). En borgaravitund hefur það að markmiði að auka færni ungs fólks og 

fullorðinna til að vera virkir þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi í samræmi við eigin 

réttindi, skyldur og ábyrgð. 

Siðalögmál Kants sem síðar verður vikið að snýst um að menn setji sér ákveðnar 

lífsreglur til að breyta eftir. Hann setti fram kenningu um siðferðilegar skuldbindingar 

sem felur í sér þann skilning að maðurinn hafi eigið gildi og mannlega reisn (Rachels, 

1997). Hlutur hins sjálfsprottna og tilfinninga er stór hjá öðrum kennismið, Rousseau, 

sem taldi að hvert æviskeið hefði sjálfstætt gildi þar með talið bernskan. Hann hafði 

skoðanir á virkni einstaklingsins í eigin uppeldi og taldi að börn væru framtaksverur.  

Hugmyndir Rousseau voru m.a. um það að börnum væri nauðsynlegt að fá gott 

viðurværi til að prófa sig áfram og þroska þannig hæfileika sína og gáfur til að búa sig 

undir samfélag og menningu sem þurfi að breytast eða þróa áfram (Myhre, 2001). Þessi 

sjónarmið kennismiðanna virðast því endurspeglast í skólalöggjöf í nútímanum. 
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Rannsóknin 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir voru notaðar við öflun gagna og úrvinnslu þeirra. Þegar 

eigindlegar aðferðir eru notaðar er áhersla lögð á upplifun og túlkun rannsakandans en 

ekki kappkostað að safna stöðluðum upplýsingum og vinna úr þeim með tölfræðilegum 

hætti. Tekin voru hálf opin viðtöl við fimm kennara (konur) í þeim tilgangi að afla 

gagna um það hvernig kennarar túlka umhverfi sitt, aðstæður og eigin reynslu af að 

vinna að framkvæmd  2. greinarinnar. Opin viðtöl byggja á því að rannsakandinn fer af 

stað með fyrirfram ákveðna viðtalspunkta og spyr um atriði sem hann vill leggja áherslu 

á með því að spyrja opinna spurninga þ.e. spurninga sem ekki er hægt að svara með 

annað hvort já-i eða nei-i. Með þessari aðferð svara þátttakendur spurningunum með 

eigin orðum án afskipta frá rannsakanda og taldi ég því þessa aðferð henta vel. 

Viðtölin voru tekin í febrúar 2009 á vinnustað viðkomandi að einu undanskildu. Hvert 

viðtal tók eina til tvær klukkustundir og fóru fram augliti til auglitis. Þegar leið á 

viðtalið var umræðan tekin lengra og kennararnir beðnir að koma með sínar hugmyndir 

um hvað betur mætti fara við útfærslu markmiða grunnskólalaga. Viðmælendum var 

heitið trúnaði og njóta þeir nafnleyndar. Upptökutæki var notað við viðtölin, þau 

skrásett orðrétt og síðan fór fram gagnagreining og samantekt. Nánar verður fjallað um 

niðurstöður rannsóknarinnar í umræðum og lokaorðum ritgerðarinnar.  

Viðmælendurnir eiga það sameiginlegt að vera kennaramenntaðir utan einn sem er 

félagsmála – og tómstundafræðingur sem sér um lífsleikni- og félagsmálakennslu í 

grunnskóla auk þess að starfa í félagsmiðstöð. Einn kennarinn er að ljúka kennaranámi í 

vor en kennir stærðfræði á unglingastigi í grunnskóla utan höfuðborgarsvæðisins. Allir 

hafa viðmælendurnir stundað nám á menntavísindasviði ( KHÍ).  Þrír eru með yfir 

fimmtán ára reynslu af kennslu, einn hefur fimm ára reynslu og einn aðeins nokkurra 

mánaða reynslu.  

Í upphafi viðtalsins voru viðmælendur beðnir að skilgreina lýðræði og kom sú túlkun 

fram að lýðræðisfræðslan felist m.a. í því að nemendur fái skilning á því að þeir hafi 

eigið gildi og sérstök mannréttindi. Einnig að þeir öðlist færni í að tjá sig og séu frjálsir 

að því að tala út frá hjartanu, læri að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Það sé 

m.a. þjálfað með samskiptum og samvinnu nemenda þar sem þeir þurfa að taka þátt í 

umræðum um ýmis mál er varða þá sjálfa. Að læra og lifa í lýðræði geti því falist í 

þekkingu á mannréttindum og með virkri þátttöku í því samfélagi sem þeir búa í. Þar 
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kom einnig fram að það væri mjög alvarlegt ef við þyrftum að kenna börnum að þau 

hafi gildi í samfélaginu. Fyrst og fremst eigi það að koma frá heimilinu. Börn megi ekki 

fá þau skilaboð að þau skipti rosalega miklu máli sem einstaklingar en fái svo enga 

ábyrgð fyrr en þau verði 18 ára. Hugtök eins og virkni, þátttaka, gildi, réttindi og ábyrgð 

komu því fram hjá viðmælendum. 

Hugmyndir Rousseau, Kant og Dewey komu fram hjá viðmælendum í rannsókninni. 

Einn þeirra túlkaði  hugmyndafræði Rousseau með eftirfarandi hætti: „að sjálfssprottinn 

áhugi væri lykill að lýðræðinu og að börnum sé ekki eðlislægt hvorki að brjóta sjálfan 

sig niður eða næsta mann. Náttúran sé í eðli sínu góð hringrás.“  (Viðmælandi I, 2009) 

Af þessu sést að lýðræðisfræðslan er byggð á ákveðnum hugsunum,  í samskiptum, 

framkomu , háttarlagi manna við að ala önn fyrir börnum og út frá hugmyndafræði sem 

felur í sér áður nefnd hugtök sem koma fram í 2. greininni.  

Á síðustu árum er farið að skilgreina lýðræði meira sem frelsi til að taka ákvarðanir um 

eigið líf og að borgararnir fái að vera gerendur í sínu lífi sem virkir aðgerðarsinnar og er 

ný skólalöggjöf dæmi um það. Það viðhorf kemur fram í rannsókninni og töluðu 

viðmælendur mínir allir um þá auknu áherslu sem nú er á aðkomu nemenda og foreldra 

að ákvarðanatöku í rekstri skóla sem meðal annars er tryggð með skólaráðum (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

Viðmælendur voru allir sammála um að ýmislegt mætti betur fara í lýðræðisfræðslunni í 

grunnskólunum og að það væri heilmikil vinna fyrirliggjandi að koma henni betur fyrir í 

skólum. Margt þyrfti að koma til svo hægt væri að vinna betur að markmiðum laganna 

um að stuðla að aukinni lýðræðisfærni nemenda. Það sem helst hindraði væri 

aðstöðuleysi, tímaskortur og mikið álag á kennurum.  Sérstaklega voru nefndir of 

fjölmennir bekkir og að kennarar fái ekki kennslu eða þann undirbúning sem þarf í 

kennaranáminu til að skapa nemendum skilyrði til að læra og lifa í lýðræði. Kennarar 

þyrftu að hafa leiðsagnarkennara sér innan handar fyrstu árin í kennslunni en 

hefðbundið skólastarf og góður skólabragur geti verið kennurum mikill stuðningur.  

Stór  þáttur í lýðræðisuppeldi væri að láta börn finna að þau hafa tjáningarfrelsi og  

gagnsemi þess að tjá sig. Börnin þurfa að trúa því að það sé tekið mark á þeim og það 

þurfi að þjálfa börn í að tjá sig hvort heldur er á heimilum eða í skólum. Fullorðnir þurfi 

að taka lýðræðisumræðuna með börnum og vera þeim fyrirmynd í því eins og öðru. 
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Einnig kom fram hjá öllum viðmælendum að hlusta þurfi  betur á börn enda sé það 

lykilatriði varðandi lýðræði. Tveir viðmælendanna lýstu því að lýðræðisleg aðkoma 

gæti verið að tala sig saman niður á lausn og mikilvægt atriði væri að þeir sem vinna 

með börnunum líti á sig sem þeirra starfsmenn. Kennarar ættu að leiða umræðuna frekar 

en að stjórna henni. Grundvallaratriði sé að börnin fái að „ eiga fyrirbærið“  eða ráða 

ferðinni og  fái þannig að ráða hvaða leið þau fara að lausninni. „Við erum svo dugleg 

að  taka ábyrgðina af börnunum og láta þau bera sýndarábyrgð“ (Viðmælandi I, 2009). 

Það  þarf líka að útskýra valdið sem felst í að greiða atkvæði og ábyrgðina sem fylgir 

því að vera fulltrúi hóps.   

Allir viðmælendur töluðu um þann niðurskurð sem nú stendur yfir í skólakerfinu og 

höfðu áhyggjur af áhrifum þess á skólasamfélagið.  „Ef við ætlum alltaf að fá það besta 

út þá þurfum við að kosta einhverju til.  Mér finnst oft eins og það eigi að fara 

meðalveginn og komast af með sem minnst og halda bara á floti. Það þarf meiri 

peninga og ekki fleiri en 18 börn í bekk til að hægt sé að gera það sem ætlast er til í 

lögunum“ (Viðmælandi I, 2009). 

Einn kennarinn kom með þá hugmynd að til að undirbúa nemendur undir þátttöku í 

skólaráðum væri hægt að taka með þeim umræðuna um hvað myndi gerast ef ekki væru 

skólaráð eða ef ekki væru nemendaráð. Gott væri að gefa börnum andrými og fara í 

gegnum ýmis hugsanaferli með börnum og skapa skilyrði fyrir þau að mynda eigin 

skoðanir. Þannig væri hægt að fá þau til að hugsa sjálfstætt og leiða þau áfram við að 

finna sameiginlega lausn út frá þeirra forsendum, þeirra lausn. Varðandi skólaráðin 

sagði hún það mikilvægt að orðtak og orðræða þar yrði að taka mið af nemendum sem 

þar eiga sæti til að þeir geti verið virkir þátttakendur þar. 

Sami aðili hefur langa reynslu af störfum með unglingaráðum og hvernig hægt er að 

virkja börn í félagsstarfi. Húnn sagði: „Börn þurfa að læra um lýðræði í gegnum 

samræður og að jafnræði sé milli bóklegs og verklegs náms. Börn vaxa ekki upp úr 

bókum og félagsmiðstöðin er ekki viðbót heldur er það jafngilt að vera þátttakandi í 

frístundstarfi og að vera í skóla. Það er alveg ljóst að frítíminn er námsvettvangur. 

Þetta er eins og flókið prjón og það þarf að passa að slíta ekki þráðinn“ (Viðmælandi I, 

2009).  Þessi síðasta lína og túlkun lýsir í hnotskurn því sem fram kemur með einum eða 

öðrum hætti í rannsókninni nefnilega því að lýðræðisfræðslan sé eins og yfir og allt um 
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kring. Hún fari ekki endilega fram í kennslustundum í ákveðnum fögum á 

fyrirframákveðnum tímum heldur felist hún í umgjörðinni sjálfri. 

Viðmælendur lögðu ríka áherslu á að nemendur þurfi að geta tjáð sig frá hjartanu í hópi. 

Það væri mikilvægur liður í lýðræði og að börn lærðu snemma að það eru ekki allir eins 

og hafa ekki sömu skoðanir eða forsendur. Það sé hægt að komast að samkomulagi sem 

byggt er á ákveðnum grunngildum.  

Í kærleikssamfélagi sem byggt er á kristinni arfleifð íslenskrar menningar eru 

allir bæði gefendur og þiggjendur. Börn þurfa að læra um hvað liggur til 

grundvallar lýðræðinu. Kærleikshugsunin er nauðsynlegur grunnur þar sem 

börnum er kennt að þau hafa frelsi en þau þurfa líka að læra að gefa öðrum 

frelsi (Viðmælandi II, 2009).    

Barnið þurfi að vita að það hefur eigið gildi en aðrir hafa líka gildi. Þennan grunn telur 

viðmælandinn að þurfi að lýsa betur upp fyrir börnum. Þá fái þau meiri  skilning á 

hinum siðferðilegu gildum. Sami viðmælanda lagði höfuðáherslu á lýðræðislega 

þátttöku og að fræðslan ætti að miðast við þátttöku. Allir væru jafngildir og börn þyrftu 

að fá hvatningu um að vera með. Að við berum ekki bara ábyrgð á okkur sjálfum heldur 

hinum líka og börn þyrftu mjög ung að læra að þau eru einstök en jafnframt hluti af 

heild. Viðmælandinn dró fram orðræðuna og  t.d. muninn á setningum eins og „ þú ert 

jafngóður og ég - þú ert góður í þessu og þess vegna vil ég  fá þig með“. Hins vegar „ég 

er jafngóður og þú og þess vegna á ég rétt á að vera með“  Þá kom fram hjá þessum 

viðmælanda að til að hægt sé að sameinast um gildin þurfi að ræða leiðir að settu marki. 

Hægt sé að þjálfa börn í lýðræðislegum ákvarðanatökum mjög ung og nefndi hún dæmi 

um slíkt á yngsta stigi grunnskóla þar sem sett var upp nemendaþing 120 nemenda í 1. – 

4. bekk til að komast að samkomulagi um hvort mætti passa rólur eða hafa fráteknar 

rólur í frímínútum. Þetta er nærtækt dæmi úr þeirra daglega lífi. Í því tilfelli fundu 

börnin sjálf farsæla lausn. Þarna kemur aftur fram það viðhorf að mikilvægt sé að 

börnin sjálf komist að niðurstöðu. Þá verði eignarhald þeirra á ákvörðuninni meira, 

ágreiningur minni og börnin verði sáttari við niðurstöðuna.  

Viðmælendur lögðu allir mikla áherslu á nauðsyn þess að glæða áhuga nemenda og einn 

bætti við nauðsyn þess að hafa áhugasama skólastjórnendur. Einn viðmælenda átti erfitt 

með að sjá möguleika á lýðræðisfræðslu eða hópastarfi í sínu fagi sem er 

stærðfræðikennsla. Hvorki námsefnið né skipulagið í stofunni, húsgöngin eða 
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fyrirkomulag kennslunnar gefi tilefni til þess. „ Mér er uppálagt að keyra bara áfram til 

að komast yfir námsefnið. Það er svo mikil pressa að klára og ná að fara yfir alla 

þættina. Mér finnst ég ekki hafa nægan tíma til að ræða námsefnið eða glæða áhugann“  

(Viðmælandi V, 2009).  Þessum viðmælanda fannst áhugaleysi nemenda og neikvætt 

viðhorf þeirra til námsins vera aðalhindrunin í kennslunni og kom henni mest á óvart í 

kennarastarfinu sem hún hefur nú sinnt um nokkurra mánaða skeið. 

Lýðræði í skólum    

Í menntalögum er nú meiri áhersla lögð á lýðræði og mannréttindi í skólastarfi  og 

mikilvægi menntunar í því samhengi sem samræmist því sem er að gerast á alþjóðlegum 

vettvangi. Nemendur eiga að læra um lýðræði og í lýðræði segir í tillögum um 

mannréttindafræðslu í grunnskólum (Menntamálaráðuneytið, 2008). 

Ef gert er ráð fyrir að hinn hversdagslegi veruleiki venjulegs fólks sé umlukin lýðræði er 

líklegt að gert sé ráð fyrir að þættir sem liggja til grundvallar lýðræðinu gegnsýri 

hugarfar og hátterni manna og sé lýsandi fyrir lífsstíl þeirra.  

Á samræðufundi um þróun lýðræðis á Íslandi í átt til virkari þátttöku almennings og 

hagsmunaaðila, í febrúar 2009 sem haldinn var í Háskóla Íslands var rætt um þá 

spurningu að ef Ísland vildi verða til fyrirmyndar í því að auka þátttöku almennings og 

hagsmunaaðila í „nýju lýðræði" hver væru þá okkar næstu afgerandi skref í þá átt.  

Svarið var á þann veg að byrja þurfi frá grunni í skólakerfinu á gagnrýnni hugsun, 

siðfræði og heimspeki til þess að við verðum öll hæf til þess að taka þátt í lýðræðinu 

(Morgunblaðið, 2009). Að þessum fundi stóðu ásamt fleirum Stjórnmálafræðideild 

Háskóla Íslands, Stofnun stjórnsýslufræða og stjórnmála við HÍ og Endurmenntun HÍ. 

Samkunda sem ætla má að hægt sé að tala um sem fræðasamfélag. 

Miklar umbreytingar hafa átt sér stað í hinum efnalega vel stæðu löndum heimsins hvað 

barnauppeldi varðar og mikil aukning er á ummönnun barna utan heimilis. Leikskólar 

þar sem börn dvelja allt frá 1 árs aldri starfa eftir námskrám og fá leikskólabörn auk 

umönnunar nú formlega menntun á slíkum stofnunum. Hér á landi sækir mjög hátt 

hlutfall barna leikskóla allan daginn sem hægt er m.a. að rekja til þróunar sem tengist 

aukinni menntun kvenna og aukinni atvinnuþátttöku beggja foreldra. Foreldrar deila því 

uppeldisábyrgð sinni í auknum mæli með þeim stofnunum sem börnin dvelja á og eiga 



18 

við þær samstarf um uppeldi og menntun.  Leikskólar starfa samkvæmt leikskólalögum 

og er markmið þeirra að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, hugsandi, 

virkir og ábyrgir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi. Einnig er það markmið leikskólans 

að rækta tjáningar-  og sköpunarmátt barna í þeim tilgangi að styrkja sjálfsmynd þeirra, 

öryggi og getu til að leysa mál sín á friðsamlegan hátt.  Auk þess á leikskólinn að efla 

lífsleikni barna og færni barnsins til samskipta og rökrænnar tjáningar (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008).  

Það má því segja að börn fái undirbúning undir þátttöku í lýðræðissamfélagi strax í 

leikskólum. Í þessari ritgerð er athyglinni þó aðallega beint að hinni lögbundnu fræðslu 

um lýðræði sem grunnskólinn á að veita og hvernig skólar útfæra þá hugmyndafræði 

sem liggur að baki þeim markmiðum sem fram koma í grunnskólalögum. 

Mannréttindafræðsla í grunnskólum vegur þar þungt. Í samfélagi eins og okkar þar sem 

börnin dvelja lungann úr deginum á stofnunum eru því skólar taldir hinar lýðræðislegu 

stofnanir samfélagsins eins og áður hefur komið fram.  

Ef við skoðum aðeins með hvaða hætti skólakerfið gerir ráð fyrir þátttöku nemenda í 

lýðræðisþjóðfélagi þá er ljóst að breytingar á fjölskyldulífi, heimilislífi og atvinnulífi 

landsmanna hafa gert nýjar og breyttar kröfur til skólanna. Skólarnir leitast nú eins og 

endranær við að haga störfum sínum í samræmi við eðli og þarfir nemenda og 

grunnskólagangan er liður í þroskaferli barna þar sem stuðlað er að alhliða þroska hvers 

nemanda eftir föngum. Í 4. kafla nýrra laga nr. 91 frá 2008 þar sem fjallað er sérstaklega 

um nemendur segir í 13. grein að nemendur eigi rétt á kennslu við sitt hæfi  í hvetjandi 

námsumhverfi sem taki mið af þörfum nemenda og vellíðan. Þá eiga nemendur að fá að 

njóta bernsku sinnar í öllum störfum skólans og eiga rétt á að koma sjónarmiðum sínum 

á framfæri varðandi námsumhverfið, tilhögun námsins, fyrirkomulag skólastarfsins og 

varðandi aðrar ákvarðanir sem snerta þá (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

 

Í aðalnámskrá grunnskóla er enn fremur gert ráð fyrir að uppeldi og menntun nemenda 

sé sameiginlegt verkefni heimila og skóla og að í grunnskólanum skuli unnið að því í 

samvinnu við heimilin að búa nemendur undir líf og starf. Hlutur grunnskólans felist 

helst í því að sjá nemendum fyrir formlegri fræðslu og þeim þætti er lýtur að félagslegri 

mótun nemenda. Þar segir að þetta sameiginlega verkefni heimila og skóla kalli á náin 

tengsl, gagnkvæmt traust, gagnkvæma upplýsingamiðlun, samábyrgð og samvinnu. 

Aðalnámskrá hefur ígildi reglugerðar og er þar nánar fjallað um útfærslu grunnskólalaga 
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og reglugerða. Í námskránni er m.a. kveðið  á um markmið og fyrirkomulag skólastarfs, 

kennsluskipan og viðmið um námskröfur og námsframvindu. Hverjum skóla fyrir sig er 

síðan skylt að gefa út sína eigin skólanámskrá með sérstakri útfærslu fyrir sinn skóla um 

samstarf við heimilin.  

Ný aðalnámskrá fyrir grunnskóla tók gildi 1. ágúst 2007 og kom til framkvæmda 

skólaárið 2007-2008 og eru það nýmæli að hún er eingöngu gefin út í rafrænu formi.  

Hún greinist í þrettán hluta, almennan hluta og tólf greinahluta. Í almenna hlutanum er 

m.a. fjallað um uppeldishlutverk grunnskólans. Þar er einnig sett fram meginmarkmið í 

námi og kennslu og fjallað um inntak og skipulag námsins.  

Í rafrænu vefriti frá menntamálaráðuneytinu frá 17. mars 2009 segir frá því að nú standi 

yfir endurskoðun aðalnámskrár grunnskóla. Sú vinna er hluti af innleiðingu nýju 

laganna og í námskránni mun birtast sú nýja menntastefna sem löggjöfin markar. 

Námskrárvinnan beinist fyrst og fremst að endurskoðun á almenna hlutanum en þar eru 

ýmis nýmæli og breytingar á lögunum  nánar skýrð. Vinnan við endurskoðunina byggir 

á mati á gildandi aðalnámskrám og breytingum á menntastefnunni.  Nýju lögin tóku 

gildi 1. júlí árið 2008 og eiga að fullu að koma til framkvæmda á skólaárinu 2011-2012. 

Stefnt er að því að drög að námskránni verði kynnt nú á hausti komanda, eða haustið 

2009 (Menntamálaráðuneytið - vefrit). 

Af ofangreindu um námskrána og á lögunum sést að það er yfirlýstur skilningur 

stjórnvalda að uppeldi og menntun, það að koma barni til manns,  feli í sér að undirbúa 

það undir virka þátttöku í lýðræðissamfélagi og þá líka að undirbúa nemendur til 

þátttöku í lýðræðislegu skólasamfélagi sem tekur mið af eðli og þörfum nemenda.   Í 

næstu köflum verður  lýst sérstöku verkefni í mannréttindafræðslu og verkefnum í 

skólum sem stuðla að því að undirbúa börn til þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi. 

Mannréttindafræðsla í skólum 

Starfshópur á vegum menntamálaráðuneytis hefur komið fram með tillögur til eflingar 

mannréttindafræðslu í grunn– og framhaldsskólum. Tillögunum, sem finna má í 

sérstakri skýrslu sem hægt er að nálgast á heimasíðu ráðuneytisins, er ætlað að vera 

hugmyndagefandi fyrir skólana fyrir þann mikilvæga þátt í menntun barna að stuðla að 

virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi. Þar kemur fram að átt hafi sér stað 

vitundarvakning á undanförnum árum um mikilvægi þess að nemendur fái tækifæri til 

að styrkja sjálfa sig og undirbúa sig betur undir áskoranir daglegs lífs í síbreytilegum 
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heimi. Aukin áhersla á velferð nemenda, alþjóðlegt samstarf um borgaravitund og  

mannréttindi í menntun sé liður í þeirri vakningu auk nýrrar framkvæmdaáætlunar 

Sameinuðu þjóðanna um eflingu mannréttindafræðslu. Í ofangreindum tillögum er lögð 

áhersla á samstarf innan skólans og við nærsamfélagið á heildrænan hátt. Markmiðið 

með skýrslunni er að auðvelda skólum að styrkja þennan þátt í menntun barna og 

ungmenna og benda á leiðir til að innleiða markmiðin í kennslu. Má nærri geta að 

skýrslan sé fagnaðarefni skólastjóra og kennara sem vinna að framkvæmd og útfærslu  

2. greinar grunnskólalaganna. 

Í skýrslunni kemur fram að mannréttindafræðsla sé í eðli sínu forvarnarstarf og að í 

skólanum eigi nemendur að fá tækifæri til að þroska og nýta hæfileika sína og njóta 

bernsku sinnar. Þar kemur einnig fram að í grunnskólalögum sé kveðið á um réttindi 

nemenda til að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi námsumhverfi, 

námstilhögun og fyrirkomulag skólastarfs, s.s. með setu í skólaráði. Þá segir enn 

fremur:  

Nemendur þurfa bæði að læra um lýðræði og í lýðræði. Eitt af meginmarkmiðum 

skólastarfs ætti að vera að skapa skólabrag þar sem grunngildi lýðræðislegs 

samfélags og réttindi barna til að tjá sig eru í heiðri höfð. Félags- og 

tómstundastarf með börnum og ungmennum gegnir ekki síður mikilvægu 

hlutverki til að ná þessum markmiðum og er góður vettvangur til að efla 

lýðræðisleg vinnubrögð, borgaravitund, mannréttindi og tjáningu 

(Menntamálaráðuneytið, 2008). 

Hér  skal vakin sérstök athygli á að getið er um félags- og tómstundastarf með börnum 

sem mikilvægan þátt í mannréttindafræðslunni og áhugavert að sjá að tekið er fram að 

mikilvægt er að skapa skólabrag þar sem lýðræðisleg gildi eru í heiðri höfð.  

 

Greint er frá því í skýrslunni að mannréttindareglur taki á einn eða annan hátt til flestra 

þátta daglegs lífs Íslendinga og að virk mannréttindavernd byggi á því að fólk þekki rétt 

sinn og virði réttindi annarra. Menntakerfið gegni mikilvægu hlutverki í að vekja 

nemendur til umhugsunar, uppfræða þá og hvetja þá til lýðræðislegrar þátttöku. 

Skólastarfið þurfi að innifela í sér jákvæða afstöðu til lýðræðis og standa vörð um 

lýðræðisleg gildi og mannréttindi. Markmiðið sé að auka færni nemenda til að vera 

virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi í samræmi við réttindi sín og skyldur. Verkefnin 
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þurfi því að snúast um að efla lýðræðisvitund nemendanna í skólanum og félagsstarfi. 

Fræðslan þurfi að taka mið af því að hver einstaklingur fái að njóta sín og læri að bera 

virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum. Fræðslan þurfi að  stuðla að gagnrýnni og 

sjálfstæðri hugsun, umburðarlyndi og virðingu fyrir náunganum. Einnig beri að vekja 

athygli nemenda á því að borgaravitund snúi ekki eingöngu að stjórnmálum heldur 

þátttöku allra í lýðræðislegu samfélagi, að allir geti verið virkir og ábyrgir þegnar 

samfélagsins og notið þeirra mannréttinda sem lýðræði á að standa vörð um. 

 

Lagt er til að hver skóli geri framkvæmdaáætlun í mannréttindafræðslu og að fræðslan 

þurfi að miða að því að fóstra viðhorf og hegðun sem er nauðsynleg til að allir í 

samfélaginu njóti mannréttinda. Hún þurfi að byggja á grunnhugtökum 

mannréttindaverndar, s.s. jafnrétti og banni við mismunun og leggi áherslu á að öll 

mannréttindi eru algild, órjúfanleg og innbyrðis háð. Virðing, mannhelgi, 

umburðarlyndi, frelsi, friður og gagnrýnin hugsun eru hugtök sem brýnt er að 

mannréttindafræðslan byggi á segir í skýrslunni og að eðlilegt sé að fjallað sé um 

mannréttindi í samfélagsfræði og sögutímum á grunnskólastiginu. Lífsleikni sé þó sú 

námsgrein sem sé nærtækasti vettvangur mannréttindakennslunnar þar sem hún felur í 

sér helstu færniþætti sem tengjast siðferðilegum gildum, sálrænni hæfni, lýðræðislegum 

vinnubrögðum, borgaravitund og hagnýtum leikniatriðum á ýmsum mannlífssviðum 

sem tengjast daglegu lífi. Í lífsleikninni sem sé kjölfestan í mannréttindafræðslu í 

skólum sé tekist á við þætti sem tengjast því að vera þátttakandi í lýðræðislegu 

þjóðfélagi og tilheyra fjölskyldu.  Þar læra nemendur að eiga vin og setja sig í spor 

annarra, nemendur æfa samskipti, gagnrýna hugsun, tjáningu og að færa rök fyrir máli 

sínu (Menntamálaráðuneytið, 2008).  

Allt á þetta að vera undirbúningur fyrir nemendur og stuðlar að virkri þátttöku 

nemendanna í lýðræðisþjóðfélagi eins og segir í 2. grein grunnskólalaganna og 

vissulega standa margir skólar vel að mannréttindafræðslunni.  

Í aðalnámskrá grunnskólans segir að  kennsluaðferðir og vinnubrögð þurfi að 

samræmast markmiðum laganna og  að markmiðum sem lúti að eflingu félagsþroska 

verði aðeins náð með því að nemendur fái tækifæri til samvinnu. Markmiðum í þjálfun 

nemenda í lýðræðislegum vinnubrögðum verði best náð með því að skipuleggja nám og 

kennslu og önnur samskipti út frá þeim.  Með samvinnu og samskiptum þjálfast börnin í 

tjáskiptum og þeim ætti með slíkum kennsluaðferðum og handleiðslu smám saman að 
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verða ljóst að þau hafa málfrelsi og tillögurétt um málefni sem varða þeirra eigið líf. 

Þannig aðlagast þau því skipulagi að vera virkir þátttakendur í sínu umhverfi, í 

nærsamfélagi sínu, á heimilinu, í skólanum og í frístundastarfi. Í náminu ættu nemendur 

líka að fá kynningu á þeim sáttmálum sem Ísland er aðili að hvað varðar mannréttindi 

eins og Mannréttinda-  og Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Þannig læra nemendur 

smám saman að þekkja reglur samfélagsins, réttindi sín og skyldur og öðlast færni í 

lífsleikni. 

Í skýrslunni um mannréttindafræðslu er vikið að því að kennslu í og um mannréttindi 

hafi ekki verið gert hátt undir höfði í námi íslenskra kennaranema og að ekki verði 

annað séð en að kennarar komist í gegnum nám sitt án þess að kynnast sérstaklega 

Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna eða Barnasáttmálanum.  Lífsleikni sé 

ekki skyldunámskeið fyrir aðra nemendur en þá sem séu á samfélagskjörsviði og sé 

valnámskeið fyrir aðra. Siðfræði hafi verið kennd sem sérnámskeið og mannréttindi 

virðist ekki hafa verið tekin til skipulegrar umfjöllunar. Þetta viðhorf samræmist 

niðurstöðum  rannsóknar minnar en þar kemur fram  hjá öllum viðmælendunum að 

þeim finnist kennarar ekki fá viðhlítandi undirbúning, fræðslu eða þjálfun í að kenna um 

lýðræði og mannréttindi. Bent er á í skýrslunni að ýmislegt standi til bóta hvað þetta 

varðar og boðið sé upp á fimm eininga námskeið í heimspeki og hugmyndasögu á fyrsta 

ári. Þeir nemendur sem taki það námskeið fái góða hugmynd um þátt lýðræðis og 

lýðréttinda í hugmyndum um skólastarf með sérstakri áherslu á kenningar Rousseau, 

Dewey og Kant. Þar séu ýmsar frumforsendur mannréttindaumræðunnar teknar til 

gagnrýninnar umfjöllunar (Menntamálaráðuneytið, 2008). Í þessu verkefni verða þessar 

kenningar einmitt teknar fyrir og gerðar að umfjöllunarefni í kaflanum um fræðilega 

nálgun og kennismiði. 

Nemendur og lýðræði í skólum 

Í grunnskólum skulu starfa nemendafélög samkvæmt 10. grein nýrra grunnskólalaga en 

nemendafélagið vinnur að ýmsum félagsmálum nemenda og hagsmuna- og 

velferðarmálum.  Nemendur eiga rétt á að fá aðstoð eftir þörfum í félagsmálum sínum 

en lykilatriði er að nemendafélagið setji sér starfsreglur m.a. um kosningu í stjórn 

nemendafélagsins og svo reglur um kosningu fulltrúa sinna í skólaráð eins og 2. 

málsgrein 8. greinar um skólaráð gerir ráð fyrir.  Þegar talað er um skólaráð í verkefninu 

er átt við skólaráð í grunnskólum sem komu til með nýjum grunnskólalögum en með 

tilkomu þeirra er gert ráð fyrir aðkomu nemenda að stjórnun skólans með setu þeirra í 
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skólaráðum. Skólaráðin eru 9 manna ráð sem eru vettvangur skólastjóra og 

skólasamfélags um skólahaldið.  Með nemendaráðum er átt við nemendaráð grunnskóla 

eins og hér að ofan greinir. Í 8. grein nýrra grunnskólalaga segir um hlutverk skólaráða: 

Skólaráð tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. 

Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun 

og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð skal fá til umsagnar áætlanir um 

fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en 

endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráð fylgist almennt með öryggi, 

aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Skólanefnd, sbr. 6. gr., getur með 

samþykki sveitarstjórnar falið skólaráðum einstakra skóla ákveðin verkefni 

þessu til viðbótar (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Til að nemendur geti verið virkir í skólaráðum þarf undirbúningur og félagsmálakennsla 

að miðast við að þjálfa nemendur í gagnrýnni hugsun og rökræðum sem eru m.a. 

undanfari þess að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Kennslan þarf að einkennast af 

þeim starfsháttum sem lýst er í tilmælum um mannréttindafræðslu og sem fram koma í 

2. greininni. Því með rétti nemenda til setu í skólaráðum er gert ráð fyrir að þeir séu 

færir um að taka þátt í lýðræðislegum umræðum og séu virkir í störfum ráðsins. Í því 

felst krafa til skólanna að undirbúa nemendur til að gegna þessum skyldum sínum. Sá 

undirbúningur getur m.a. falist í störfum nemendafélaganna. Í rannsókninni kemur sú 

skoðun fram að mikilvægt sé að nemendur fái tilfinningu fyrir því að félagið sé þeirra,  

„að þeir eiga fyrirbæri. Nemendur sjálfir eiga að ákveða hvernig þeir vilja hafa sitt 

vinnulag. Þeir kennarar sem vinni með nemendahópnum eru þeirra starfsmenn. Þeir 

þurfa að leiða umræðuna frekar en að stjórna henni“ (Viðmælandi I, 2009). 

Um almenna menntun segir í aðalnámskránni að hún sé ein meginstoð lýðræðis og að 

menntun sé undirstaða menningar og almennrar velferðar. Menntunin á að efla 

gagnrýna, sjálfstæða hugsun hjá nemendum og efla hæfileika þeirra til að bregðast við 

nýjum aðstæðum.  Í grunnskólum á einnig að efla með nemendum sjálfstraust og 

heilbrigðan metnað og að nemendur eigi að fá tækifæri til þess að tjá skoðanir sínar 

bæði í rituðu og mæltu máli. Nemendur þurfi að geta látið skoðanir sínar í ljós og geta 

borið  ábyrgð á gerðum sínum (Menntamálaráðuneytið námsskrá, 2007). Í rannsókninni 

kom fram að nemendur þurfi að finna tilgang með því að tjá sig. „Þau eiga ekki að tjá 
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sig bara af því lögin eða  fullorðna fólkið kallar eftir því. Það þarf að æfa þau í 

tjáningu. Svona show and tell. Að þau læri með því að skoða“ (Viðmælandi I, 2009). 

Almenn menntun á að stuðla að umburðarlyndi, virðingu fyrir náunganum og 

umhverfinu.  Að þessu skal unnið með fjölbreytni í kennsluháttum og að heilbrigt 

félagslíf stuðli m.a. að þessum markmiðum. Þá segir ennfremur að almenn menntun eigi 

að styrkja einstaklinga til þess að átt sig á eigin stöðu í samfélaginu og að nemendur eigi 

að geta tengt þekkingu og færni við sitt daglega líf og umhverfi.  Þessar skyldur skólans 

falla m.a. undir lífsleikninámið hjá nemendum og miða að því að búa nemendur undir líf 

og starf í lýðræðislegu þjóðfélagi og miða að því að dýpka skilning þeirra á samfélaginu 

og hlutverki einstaklingsins í því. Kennslan á einnig að miðast við að nemendur öðlist 

skilning á sögulegum forsendum samfélagsins, atvinnuháttum, menningu, náttúru, 

fjölskylduábyrgð, fjármálaskyldum, skyldum einstaklingsins og rétti hans segir í 

námskránni (Menntamálaráðuneytið námsskrá, 2007). Í námsskránni er því að finna 

ýmis svör við þeim spurningum sem leitast er við að svara og skoða í þessu verkefni.  

Útfærsla 2. greinarinnar 

Grunnskólalögin endurspegla aukin skilning á því að börn eru sjálfstæðar hugsandi 

verur sem hafa gildi í sjálfu sér og að taka skuli tillit til þess. Í greinargerðinni með 

frumvarpi segir að í því felist ekki grundvallarbreytingar á skipan grunnskóla en með 

nýjum lögum sé leitast við að treysta undirstöður skólastarfsins. Þetta samræmist þeim 

hugmyndum sem getið er hér að framan um að byrja þurfi frá grunni í skólakerfinu á 

gagnrýnni hugsun, siðfræði og heimspeki (Morgunblaðið, 2009).   

Þann 12. júní 2008 samþykkti  ríkisstjórnin samhliða nýjum grunnskólalögum nýja 

menntastefnu og framtíðarsýn í skólamálum. Þar er áhersla lögð á nemandann sjálfan og 

þá þekkingu, færni og kunnáttu sem hann aflar sér til undirbúnings fyrir þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi, atvinnulífi og til að mennta sig alla ævi.  

Í grunnskólum er unnið með ýmsum hætti að útfærslu og framkvæmd þess sem kveðið 

er á um í aðalnámsskránni og samhliða því er unnið að markmiðum grunnskólalaga og 

nýrrar menntastefnu stjórnvalda. Það gera sumir skólar  með því að brjóta upp 

hefðbundna kennslu og nemendur takast þá á við ýmis verkefni sem geta virkað sem 

æfing í lýðræðislegri aðkomu. Er það viðleitni til að efla lýðræðisvitund nemenda og 

félagsfærni.  Í raun er ekki um sérstaka lýðræðisnámsgrein að ræða  heldur verkefni sem  
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geta falist í samþættingu námsgreina og getur verið hluti af lífsleikni, íslensku og  

samfélagsgreinum. Verkefnin geta falist í samvinnu, hópastarfi, viðburðastjórnun og 

ýmsum uppákomum í skólastarfinu. Þetta eru oft viðburðir sem tengjast málefnum 

nemendanna sjálfra með einhverjum hætti. Einnig fá nemendur ýmis hlutverk í skólum 

eins og að vera umsjónarmenn með kladdanum, raða upp stólum, sækja kókómjólkina 

eða skiptast á að vera aðstoðarmenn kennarans með ýmsum hætti. 

Í rannsókninni sem gerð var í tengslum við þetta verkefni lýsir einn kennarinn því 

hvernig í hans skóla unnið er markvisst að því að efla skólaandann og að gera góðan 

skólabrag þar sem allir nemendur finna sig tilheyra skólasamfélaginu og finna sig 

velkomna (Viðmælandi III, 2009).  Í þeim skóla  er mikið um uppákomur og sérstaka 

daga eða viðburði þar sem nemendur fá að tjá sig og koma fram. Nemendur eru þar 

virkir í öllum undirbúningi og skipulagningu. Þar kom fram að mikil áhersla er lögð á 

að nemendur temji sér að hafa auga fyrir því sem betur má fara og því sem þeir telja að 

bæta megi eða efla og hvort einhverju megi bæta við í  skólastarfinu. Nemendur eru þar 

frjálsir að því að koma tillögum sínum á framfæri t.d. geta nemendur sett hugmyndir 

sínar í hugmyndakassa.  

Verður nú nánar greint frá dæmi um útfærslu laganna með því að lýsa starfsháttum í 

þessum skóla. Þennan skóla vil ég  kalla fyrirmyndarskóla og er þar lögð sérsök áhersla 

á að raddir allra nemenda fái að heyrast. Allt starfsfólks skólans, bæði kennarar og 

annað starfsfólk hlustar eftir því hvað nemendur hafa að segja og er vel og skipulega 

hlustað eftir röddum nemenda.  Skiptir þá ekki máli hvort það er inni í kennslustund, á 

bekkjarfundum, á göngum skólans, í frímínútum eða í mötuneyti skólans. Nemendur 

hafa þar greiðan aðgang að starfsfólki og skólastjórn. Allir þekkja alla með nafni og 

kennarar hafa jafnan afskipti af öðrum nemendum en sínum umsjónarnemendum. Ýmsir 

viðburðir miða hreinlega að því að kennarar kynnist öllum nemendum skólans til að 

skapa þá heild og þann skólabrag sem þar er stefnt að. Tekið er heildstætt á málum t.d. 

eineltismálum en ekki bara innan hvers bekkjar. Þegar um viðburði er að ræða hafa 

kennarar umsjón með hópum sem ná yfir nokkra aldurshópa jafnvel þvert á 

nemendahópinn allt frá 1. – 7. bekk. 
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Fyrirmyndarskóli, dæmi um hvernig hægt er að virkja nemendur  

Nemendur í viðkomandi skóla sem er í Reykjavík hafa stofnað með sér sérstakt félag 

ungmenna við skólann. Nemendur kjósa sér fulltrúa í stjórn félagsins eins konar 

bekkjarfulltrúa úr öllum árgöngum allt frá  1.–7. bekk.  Allir nemendur geta gefið kost á 

sér og skiptast þeir á að vera bekkjarráðsmenn eða fulltrúar síns bekkjar hverja önn 

þannig að þegar að lokum skólagöngunnar kemur hafa allir nemendur tekist á hendur 

það embætti eða fengið að takast á við að sinna störfum sem fulltrúar hópsins eða 

bekkjarins.  Í  1. – 4. bekk er það kennarinn sem tilnefnir nemendur en formleg leynileg 

kosning fer fram í 5. – 7. bekk. Fulltrúar bekkjanna kjósa síðan stjórn nemendafélagsins 

sem skiptir með sér verkum. Einn kennari starfar með félagi nemendanna sem virkar 

sem nemendafélag skólans eins og lög gera ráð fyrir. Lögð er áhersla á að félagið sé 

þeirra.  

Á heimasíðu skólans er félagið kynnt og starfsemi þess lýst. Þar er einnig sagt frá því að 

skólinn hafi árið 2004 fengið styrk til að  koma á laggirnar starfi til að efla félagsfærni 

yngstu aldurshópa grunnskólans og að það tengist markmiðum lífsleikninnar. Áhersla sé 

á þekkingaröflun, mótun forystuhæfileika og að styrkja samstarfslipurð með nemendum 

á aldrinum 6  til 12 ára. Með þessu fá nemendur þjálfun í félagslegri ábyrgð og að vinna 

að mótun skipulags og áætlanagerðar fyrir starfsemi félagsins. Þá fá þeir einnig þjálfun í 

fundarstjórn og samskiptum við félagsmenn. Yngri nemendurnir eða 6 - 9 ára mynda 

nokkurs konar fulltrúaráð og gefst þeim kostur á að senda til skiptis fulltrúa á 

stjórnarfundi félagsins. Þannig fá nemendur tilfinningu fyrir skipulagi og starfsemi 

félagsins og öðlast reynslu með auknum þroska til að takast á við verkefnið sem elstu 

nemendur skólans hafa með höndum. Félagið er vel sýnilegt í skólastarfinu og á 

heimasíðunni eru haldgóðar upplýsingar og hægt að sjá hvaða nemendur eru í stjórn. Þar 

eru einnig greinargóðar upplýsingar um starfsemi félagsins. Á sínum tíma var haldin 

samkeppni meðal nemenda um nafn á félagið.  

Í skólanámskrá skólans segir um lífsleikni að samþætting námsgreina sé mikilvæg og 

reynt sé að tengja lífsleikni við aðrar námsgreinar eins og kostur er.  Lögð sé sérstök 

áhersla á að efla og treysta félagsvitund og frumkvæði nemenda, styrkja sjálfsmynd 

þeirra og sjálfstæði.  Ýmsar leiðir eru farnar til að ná fram þessum markmiðum og sem 

dæmi eru nefndar ýmsar hefðir sem skapast hafa í skólastarfinu sem nemendur taka þátt 

í að skipuleggja og stjórna eins og föstudagssamvera, íþróttadagur, jólaskemmtun, 
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menningarvaka, skólabúðaferðir, sumardagar, útivistardagar, vettvangsferðir, ömmu- og 

afadagar og þjóðernisdagur. Enn fremur hefur sérstaða skólans s.s. skapandi umhverfi, 

fámennir árgangar og náið samstarf kennara og starfsfólks styrkt þessi markmið. 

„Fótboltamót sem haldið er á vorin er vinsælt meðal nemenda og hafa þau 

mikinn áhuga á því. Búið er að halda náttfatadag og jólasveinahúfudag, 

körfuboltamót, bocciamót og diskó. Um þetta snýst umræða þeirra mikið og taka 

þau virkan þátt í skipulagningunni. Við seljum inn á menningarvökuna sem er 

árlegur viðburður og þau styrkja góðgerðarmál. Hlutverk þeirra er að koma 

með hugmyndir að betri skóla og er félagið þeirra með hugmyndakassa sem þau 

bjuggu til sjálf. Í fyrra var vináttuþema og tengist það lífsleikninni. Við erum 

líka með vinabekki og þau bjuggu til kynningarmyndband s.l. haust.  Það hefur 

líka verið mikið samstarf hjá þeim við kennara í grænfánanefndinni. Það er 

verið að motívera þau frá því í 1. bekk“ (Viðmælandi III, 2009). 

Hér er dæmi um fyrirmyndarstarf með nemendum sem náð hefur að festa sig í sessi í 

skólastarfinu og er dæmi um hvernig hægt er að vinna að því að undirbúa nemendur til 

virkrar þátttöku í sínum skóla í lýðræðissamfélagi og efla með þeim félagsfærni. Á 

þennan hátt stuðlar viðkomandi skóli að virkri þátttöku nemendanna í lýðræðissamfélagi 

eins og fyrrgreind lög þ.e. 2. greinin og námskráin gera ráð fyrir.   

Að læra um lýðræði í lífsleikni 

Í lífsleikniáætlun þessa fyrirmyndarskóla er lögð áhersla á sjálfsþekkingu, samskipti, 

sköpun og lífsstíl. Enn fremur samfélag, umhverfi, náttúru og menningu.  Þegar fengist 

er við fyrri hugtökin fjögur er athyglinni beint að félagsfærni nemenda, samskiptahæfni 

þeirra, að nemendur geri sér grein fyrir góðum og slæmum áhrifum sem þeir verða fyrir 

í lífi sínu og að þeir læri að greina þar á milli. Þegar unnið er með seinni hugtökin fjögur 

er stuðlað að því að nemendur öðlist samfélagslega yfirsýn, læri að taka ábyrgð á eigin 

lífi, öðlist neytendavitund, þroski með sér alþjóðavitund og fái tækifæri til að njóta 

menningar og útiveru. Einnig læra nemendur um sérstakar áherslur í skólastarfinu sem 

ætlað er að endurspegla enn frekar stefnu skólans og sérstöðu.  

Allir þættir lífsleikninámsins hafa lokamarkmið og þrepamarkmið fyrir hvern aldurshóp. 

Ákveðinn stígandi er í þrepamarkmiðunum og nemendur fá viðfangsefni miðað við 

aldur og þroska.  Þrepamarkmiðin eru einstaklingsbundin og sett fram í fyrstu persónu 
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eintölu.  Þau eru orðuð þannig að ekki fari á milli mála hvaða þekkingu og færni 

nemandinn á að tileinka sér.  Þetta eru nemendamiðuð markmið, hjálpartæki nemandans 

til að átta sig á hvaða þekkingu og færni hann á að hafa á valdi sínu.  

Til að meta lífsleikninámið eru notaðar fjölbreyttar matsaðferðir sem hæfa markmiðum 

og endurspegla áherslur í lífsleiknikennslunni.   Til að meta ýmsa færniþætti gera 

nemendur sérstakar verkmöppur sem lagðar eru til grundvallar mati á vinnu nemenda. Í 

verkmöppunni er safnað a.m.k. einu verkefni fyrir hvert námsár.  Áhersla er á að 

nemendur hafi á einum stað verkefni sín í lífsleikni og að þeir skilji gildi þess að eiga 

safn slíkrar vinnu sem þeir geta sýnt og verið stoltir af.  Þannig læra nemendur að 

þekkja sínar veiku og sterku hliðar þar sem  þeir eru í stöðugu sjálfsmati þegar þeir velja 

verk í möppurnar. Nemandinn á því að eiga í fórum sínum a.m.k. eitt verkefni fyrir 

hvert skólaár við lok 7. bekkjar eða við útskrift úr viðkomandi skóla. Af þessu sést að 

lífsleikninámið við skólann stuðlar að því að undirbúa börnin undir þátttöku í 

samfélaginu t.d. vinnuumhverfi nútímans þar sem gert er ráð fyrir að fólk leggi fram 

ferilskrár t.d. þegar sótt er um störf á vinnumarkaði og geti og þori að tjá sig og sýna 

verk sín og þekki sínar sterku og veiku hliðar. 

Með þessum starfsháttum og verklagi stuðlar skólinn að því að búa nemendur undir 

ævilangt nám og síbreytilegt þjóðfélag eins og aðalnámskráin gerir ráð fyrir.  

Ofangreind vinnubrögð samræmast einnig þeim kröfum að leggja áherslu á vinnubrögð 

sem þroska félagslega færni og skipulags- og samskiptahæfni. Það samræmist einnig  

þeim markmiðum sem fram koma í aðalnámskrá grunnskóla um mikilvægi þess að 

nemendum lærist að þekkja og tjá eigin tilfinningar, að þeir virði tilfinningar annarra og 

tjáningu þeirra, óháð uppruna, kyni, búsetu, trú eða fötlun. Í skólanum sem hér hefur 

verið greint frá þar sem skólabragur hefur fyrrgreindan blæ hefur fötluðum nemendum 

liðið vel og hafa þeir viljað stunda nám við skólann þó þeir búi ekki endilega í næsta 

nágrenni skólans. Minna er um nemendur af erlendum uppruna. Í frásögn viðmælandans 

af þessum skóla kom fram að þær sérstöku aðstæður sem þessi skóli býr við þ.e. 

fámennið eigi ekki við í mörgum skólum. Skólinn er líka í rótgrónu hverfi og 

skólabragur hefur mótast af einstakri samstöðu kennara undir stjórn skólastjóra sem 

ávallt setti hagsmuni nemenda ofar öllu í skólastarfinu. Skólinn er margverðlaunaður og 

hefur hlotið Foreldraverðlaun Heimilis og skóla - landssamtaka foreldra og 

lífsleiknikennslan hefur verið kynnt sérstaklega í Ráðhúsi Reykjavíkur. Aðspurð sagði 

viðmælandinn að nemendur úr þessum skóla komi mjög sterk inn í unglingaskólanum 
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sem þau fara flest í. Ástæðuna telur hún vera þá áherslu sem lögð er í að börnin komi 

fram á öllum þeim uppákomum sem eru í skólanum og þeim einstaka skólabrag sem 

einkennir allt skólastarfið. Það sé krefjandi að vinna í skólanum og vissulega skapi það 

álag hjá kennurum t.d. að þurfa að setja upp tvö hálftíma leikrit á hverju ári með sínum 

bekk þar sem allir eiga að koma fram. „Á menningarvökunni eru 30 börn og þau þurfa 

öll að koma fram minnst þrisvar og svo jólaskemmtunin. Myndmenntakennarinn kemur 

líka inn í þetta og þau mála og sauma... þannig samþætting“ (Viðmælandi III, 2009). 

Hún tekur jafnframt fram að þetta sé mikill ávinningur fyrir kennarann. Hann kynnist  

nemendum sínum í öðrum aðstæðum og á annan hátt og að sum börn sem kannski ekki 

standi sig vel í náminu nái að blómstra þarna. Nemendur fái ríka tilfinningu fyrir því að 

þeir séu hluti af heild. Mikil áhersla sé lögð á blöndun í þessum uppákomum og það 

verður til þess að nemendur kynnast betur. 

Lýðræðisfræðsla á unglingastigi í samstarfi við félagsmiðstöðina 

Viðmælandi sem starfar í unglingaskóla utan höfuðborgarsvæðisins taldi þátt 

skólastjórnenda veigamikinn í lýðræðisfræðslunni.  Skilningur  og áhugi skólastjóra á 

mikilvægi félagsmála – og lífsleiknikennslu væri lykilþáttur (Viðmælandi IV, 2009).  

Það að glæða áhuga og kynna skólastjórnendur fyrir nemendum og svo öfugt væri stórt 

atriði hjá fagmönnum í félagslífi skólans og frístundastarfinu.  Mikilvægi þess að virkja 

nemendur til þátttöku almennt  þar sem allir hafi hlutverk væri stór þáttur í uppeldi 

barna og stuðlaði að lýðræðislegri þátttöku þeirra. Varðandi aðra þætti í  

lýðræðisfræðslu tók hún til að nauðsynlegt væri að gefa börnunum tækifæri til að takast 

á við hluti, bæði tap og sigra. En ekki hvað síst að þau þyrftu að fá að „klikka“  eða gera 

mistök. Þessi viðhorf komu líka fram hjá öðrum viðmælanda. 

Viðmælandinn lýsti verkefni þar sem félagsmálakennari annars vegar  og 

lífsleiknikennari skólans hins vegar voru saman í þróunarverkefni þar sem þetta tvennt 

var samþætt þ.e. lífsleikni og félagsmál. Um var að ræða verkefni sem fór af stað að 

frumkvæði nemenda sem höfðu tekið þátt í málstofu á skólaþingi sveitarfélagsins. 

Nemendur lýstu því þar að þeir vildu hafa meiri áhrif á það sem fram fer innan skólans 

og í félagslífinu. Í viðkomandi skóla er gott félagslíf og  nemendur ráða yfir sjóði sem 

getur verið og er nú yfir ein milljón krónur. Peningarnir koma til vegna leiksýninga og 

ýmissa viðburða sem nemendur standa fyrir. Féð hafa nemendur m.a. notað til að kosta 

ferðalög, kaupa húsgöng, diskóljós, reykvél fyrir félagsmiðstöðina og á síðasta ári gáfu 

þau 200 þúsund krónur til góðgerðarmála. Að starfa sem gjaldkeri í slíku nemendafélagi 
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reynir því á og krefst ákveðinnar færni því nemendum er uppálagt að sjá um allt sjálfir í 

nemendafélaginu sem sagt „eiga fyrirbærið“  eins og annar viðmælandi kallaði það. Öll 

umsýsla er í þeirra höndum undir leiðsögn frístundakennarans. Sú tilhögun er í þessu 

sveitarfélagi að félagslíf skólans er í höndum félagsmiðstöðvarinnar. 

Í lífsleikninni og félagsmálafræðslunni hefur þar verið unnið markvisst með lýðræði og 

framboð til nemendaráðs. Þar eru nokkrar greinar samþættar t.d. fá frambjóðendur 

þjálfun í framsögn, námskeið hjá leikstjóra þar sem þeir æfa framkomu og 

myndmenntakennarinn aðstoðar við gerð á auglýsingaspjöldum. Einnig fá nemendur 

málefnalega kennslu til að útfæra kosningaloforð sín. Þau hafa t.d. falist í að fá lengdan 

tíma fyrir sturtur eftir íþróttir, betri mat í mötuneytinu og aukin tilboð í félagslífinu. Hér 

er dæmi um hvernig hægt er að stuðla að lýðræðislegri þátttöku á unglingastigi í 

sérstökum unglingaskóla. Viðmælandinn taldi að undirbúningur hjá yngri nemendum 

gæti falist í hópastarfi og bekkjarfundi. Það þyrfti að hjálpa þeim að byggja upp traust 

sín í milli og að börn lærðu um lýðræði með því að fá að taka virkan þátt í skólastarfinu. 

Þeim yrði að vera ljóst að enginn er verri eða betri en annar. Þau þyrfti að öðlast 

skilning á því að „við erum öll misjöfn en við höfum öll tækifæri“  Miðla þyrfti til þeirra 

upplýsingum og fræðslu. Námið gæti t.d. falist í því að fá að reka sig á. Útskýra þyrfti 

boðleiðir fyrir þeim og hvernig þeir geti nýtt sér þær. Stór liður í lýðræðisfræðslunni 

væri að efla sjálfsmynd þeirra og þá fengju þau aukinn áhuga á að taka þátt. „námið 

snýst um framkomu, tjáningu og fræðslu um allt í skólanum“ (Viðmælandi IV, 2009).  

Hún tók til að nemendur tækju virkan þátt í skólaráðinu og þau hefðu fengið 

skólanámskrá og skóladagatalið til umsagnar.   

Í viðtölunum við viðmælendur, úr þeim skólum sem hér að framan er lýst, um það þegar 

þeir kjósa leiðtoga sína, kom fram að þeir telja báðir að um vinsældarkosningar sé að 

ræða að einhverju leyti. En nemendur kjósi helst þá sem þeir beri traust til og þá sem 

þeir treysta helst til þeirra verka sem kynnt eru (Viðmælendur III og IV). Hjá öðrum 

viðmælanda kom fram að mikilvægt er að nemendum sé gerð grein fyrir því þegar þeir 

taka að sér hlutverk að þá þurfi þeir að vera tilbúnir að standa fyrir þau gildi sem 

hópurinn hefur sameinast um (Viðmælandi II, 2009). 
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Lýðræði, manngildi og einstaklingsfrelsi 

Manngildishugsjónin mótar starf og starfshætti menntavísindasviðs Háskóla Íslands 

þeirrar námsbrautar sem ég stunda nám við. Þar er leitast við að efla siðgæðisvitund sem 

fylgir uppeldis- og kennslustörfum og þá alúð sem nauðsynleg er að hafa í verki þegar 

unnið er með fólki eftir ákveðnum fræðum. Einkunnarorðin eru „Alúð við fólk og 

fræði“ og við það miðast kennslan í þeirri virtu stofnun. 

Ég fór að ígrunda hugmyndafræðina um lýðræðið, um réttindi og skyldur og hvar og 

hvernig mannanna börn læra um lýðræði. Það vakti forvitni um hvaðan skylduboðin og 

grunngildin koma. Ég fór að velta því fyrir mér hvernig ég sjálf lærði að lifa í 

lýðræðissamfélagi sem þróaði með mér ákveðnar manngildishugsjónir. Á mig leituðu 

hugsanir eins og hvort það gæti verið að það hafi einmitt verið sú hugmyndafræði sem 

var hvatinn að þátttöku þúsunda kvenna í kvenréttindabaráttunni þar sem barist var fyrir 

réttindum mæðra og barna á sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar, sem ég var virkur 

þátttakandi í.  Ég komst fljótt að því að manngildi þarf að skoða í tengslum við þróun 

lýðræðis eins og fram kemur í 2. greininni og manngildi og lýðræði verður ekki með 

góðu móti aðgreint. 

Sú túlkun á lýðræðisfræðslunni sem skilgreind er hér að framan og kom líka fram  í 

rannsókninni leiddi til þess að ég vildi skoða betur mikilvægi þess að hlusta eftir 

röddum barna. Því eins og lýst er hér að ofan þá er litið á það sem lykilatriði í 

skólastarfi fyrirmyndarskólans. Það varð svo til þess að ég fór að skoða betur hvar 

raddir barna heyrast helst á opinberum vettvangi. Það er spurning hvort við leyfum 

börnunum að blómstra og hvort við viðurkennum að þau hafi manngildi í sjálfum sér. 

Manngildishugsjónin hefur þróast allt frá hinum miklu umbreytingatímum og umróti 

sem varð um og eftir frönsku byltinguna á síðari hluta átjándu aldar og á nítjándu öld en 

við tengjum gjarnan uppruna nútíma lýðræðis í Evrópu við frönsku byltinguna (Myhre, 

2001). 

Sögulegur bakgrunnur 

Hefðum við sem vorum að alast upp um miðja tuttugustu öld verið spurð, um hvað má 

og hvað ekki hefði svarið líklega aðallega falist í þremur orðum: ljúga, svíkja og stela 

og þá helst um að alltaf ætti að segja satt, ekki mætti stela og elska ætti náungan eins og 

sjálfan sig. Hin hlið þessa siðaboðskapar um hvaða mannréttindi börn hefðu og hvað 

væri leyfilegt var ekki eins skorinort. Við lærðum án nokkurs sérútgefins 
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„barnasáttmála“ boðskapinn af hinum fullorðnu í gegnum uppeldi og menntun, af 

stórfjölskyldunni og í nánasta umhverfi okkar. Þar sem ríkisútvarpið „gamla gufan“ 

breiddi út boðskapinn á nánast heilögum tímum á öldum þess eina ljósvaka sem þá var 

til. Samfélagið virtist ekki mjög barnmiðað þá, raddir barna ekki háværar og réttindi 

þeirra ekki bundin í lög eða almennur skilningur á gagnsemi þess að hafa börn með í 

ráðum um málefni sem tengdust veröld barna. Börn lærðu í tengslum við óskorað vald 

foreldra yfir börnum sínum og þau áttu að virða foreldra sína og vera hlýðin og góð. 

Foreldrar voru fyrstu kennarar barna þar sem börnin lærðu við móðurkné en 

félagsmótun hófst helst eftir að skólaganga hófst um 7 ára aldur. Siðgæðisvitundina 

fengu börnin gjarnan af biblíusögum og með boðorðunum 10 þar sem áhersla var lögð á 

kristin gildi í uppeldinu og hina gullnu reglu um „að það sem þér viljið að aðrir menn 

gjöri yður skuluð þér og þeim gjöra“. Þannig lærðist sá gildagrundvöllur sem mótaðist 

af þeirri menningu sem börn lifðu og hrærðust í þá. Þau kristnu gildi sem grunnskólalög 

eru enn þann dag í dag grundvölluð á þ.e. hinni kristnu arfleifð íslenskrar menningar 

eins og segir í 2. greininni. Umræðan um þau fræði og vísindi sem nú eru svo mjög í 

deiglunni um uppeldi og menntun voru lítt þekkt í þeirri mynd sem þau birtast okkur í 

dag m.a. í útfærslu Barnasáttmálans, æskulýðslaga, grunnskólalaga,  í námskrám og 

lögum um frítímaþjónustu. En slíkt siðferði byggir að einhverju leiti á hugmyndafræði 

sem hefur þróast í gegnum tímans rás og segja má að menntahugmyndir nútímans séu 

afsprengi af. 

Stærsti stjórnmálaflokkur okkar hér á landi og sá sem hefur hvað lengst verið við völd á 

síðustu öld, Sjálfstæðisflokkurinn, byggir stefnu sína m.a. á þjóðlegri umbótastefnu á 

grundvelli einstaklingsfrelsis. Árið 1980 gáfu sjálfstæðiskvennafélagið Hvöt og 

Landssamband sjálfstæðiskvenna út ritið, Fjölskyldan í frjálsu samfélagi og í grein sinni 

segir þáverandi formaður Sjálfstæðisflokksins, Geir Hallgrímsson: „Fátt ógnar 

einstaklingsfrelsinu meir en að menn glati hinni siðferðilegu leiðsögn og aðhaldi, sem 

nauðsynleg er og foreldrar og fjölskylda geta best veitt með kristilega lífsskoðun að 

bakhjarli“ (Ingibjörg Rafnar (ritstj.), 1980). Í þessum orðum felst ákveðið gildismat 

sem almennt er talið að íslenskt samfélag byggist á og hefur tengingu við þá kristnu 

arfleifð og ýmis grunngildi lýðræðis sem getið er um í 2. greininni.  

Eins og áður greinir læra börn nú í námsgreininni lífsleikni í grunnskóla um hvað má og 

hvað ekki má, um réttindi sín og skyldur og eru þannig undirbúin fyrir þátttöku í nútíma 

lýðræðisríki eins og lög gera ráð fyrir. Lífsleikni er sjálfstæð námsgrein sem kennd er í 
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skólum og hefur ráðstöfunartíma í viðmiðunarstundaskrá. Lífsleikni felur í sér fræðslu 

sem stendur utan hefðbundinna námsgreina.  Henni er ætlað að auka færni og  fræða um 

lög um mannréttindi og skuldbindingar innlendar og alþjóðlegar. Námsgreininni er 

ætlað að koma til móts við kröfur um aukið uppeldishlutverk skóla. 

Við getum spurt okkur hvernig lýðræðið grundvallist á siðferðilegum gildum. Í því 

sambandi skulum við líta nánar á heimspekilega umræðu og fræðilega nálgun á þeim 

grunnþáttum sem koma fram í 2. greininni og þá þætti sem áður eru nefndir sem sumir í 

háskólasamfélaginu telja að byrja þurfi á frá grunni í skólakerfinu nú þ.e. gagnrýna 

hugsun, siðferði og heimspeki.  

Fræðileg nálgun og kennismiðir 

Hugtakið lýðræði á vesturlöndum er löngum talið eiga upphaf sitt í Grikklandi og er 

rakið til forngrískrar heimspeki. Sókrates, einn merkasti heimspekingur sögunnar sagði 

að heimspeki fjallaði um það líferni sem hvert okkar skyldi ástunda til að fá sem mest út 

úr lífinu. Siðferði lýsir daglegu lífi okkar og eftir hvaða lífsreglum við lifum lífinu um 

hvað má og hvað má ekki. Siðfræði er hins vegar skipulögð umræða um það, hvað við 

eigum að hafa að leiðarljósi í ákvörðunum um það hvernig við eigum að haga okkur 

gagnvart öðru fólki, okkur sjálfum, dýrum og náttúrunni almennt (Rachels, 1997). 

Lýðræði er því talið byggja á ákveðnu siðferði eða hátterni manna sem felur í sér þá 

lágmarkskröfu að menn reyni að hegða sér í samræmi við skynsemi þ.e.a.s. geri það sem 

hin bestu rök styðja að gert sé t.d. varðandi velferð og hagsmuni annarra. Eins og áður 

sagði byggir okkar siðferði á einstaklingsfrelsi og að lýðræði felist í því að vera borin 

frjáls eins og segir í 1. grein mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna: „Allir eru 

bornir frjálsir og jafnir. Allir eru gæddir skynsemi og samvisku og við eigum að koma 

fram hvert við annað af virðingu“ (Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 2008).  

Menn hafa líka valfrelsi og  geta þá valið óháð öðru en eigin vilja. Dæmi um það er 

kosningaréttur. 

Ólík menningarsamfélög eiga einhver sameiginleg gildi en hugmyndir um rétt og rangt 

geta verið breytilegar frá einu menningarsamfélagi til annars. Siðareglur eru 

staðhæfingar um hvað sé rétt og röng hegðun, boð og bönn, en gildisdómar segja til um 

hvað séu siðferðileg verðmæti þ.e. hvað sé mikilvægt fyrir gott mannlíf. Þannig höfum 

við gildismat eða siðaboðskap sem rekja má til heimspeki. Sumar siðareglur eru 
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sameiginlegar öllum samfélögum vegna þess að slíkar reglur eru nauðsynleg forsenda 

þess að samfélag fái staðist (Rachels, 1997). 

Á síðari hluta átjándu aldar varð mikið umrót í kjölfar frönsku byltingarinnar. Nýjar 

hugsjónir komu fram um frelsi, jafnrétti og bræðralag. Í Ameríku reis upp nýtt ríki, 

Bandaríkin, með nýja tegund stjórnarskrár og í kjölfar borgarastyrjaldar þar var 

þrælahald afnumið og afmáð úr vestrænni menningu (Rachels, 1997). 

Á meðan á þessu stóð olli iðnbyltingin algjörri endurskipulagningu samfélagsins. Fólk 

fór að hugsa um siðferðileg efni á annan og breyttan hátt og ýmis mannúðarsjónarmið 

og ýmsar kenningar komu fram (Rachels, 1997).  Nytjastefnan og kenningin um hið 

skilyrðislausa skylduboð eru tvær ólíkar siðfræðikenningar sem komu fram á þessum 

tíma. Til að tengja hina fræðilegu umræðu betur við þau gildi sem koma fram í 2. 

greininni þurfum við að líta til baka til þess tíma þegar lýðræðishugmyndir þær sem við 

byggjum á í dag voru í mótun. Nytjastefnan kom fram í kjölfar frönsku byltingarinnar 

og var í raun bylting í siðfræði. Einkenni nytjastefnunnar er að tilgangurinn helgar 

meðalið og að menn eigi fyrst og fremst að hugsa um að vera hamingjusamir. 

Nytjalögmálið segir að við höfum val um breytni og að við eigum að velja þá breytni 

sem hefur bestu heildarafleiðingarnar. Nytjastefnan horfir framhjá verðleikum hvers og 

eins en samkvæmt nytjastefnunni hefur manneskjan ekki gildi í sjálfum sér og 

samræmist því ekki því gildismati sem nú ríkir (Rachels, 1997). 

Heimspekingurinn Immanúel Kant (1724-1804) taldi hins vegar að mennirnir hefðu 

algera sérstöðu í sköpunarverkinu (Rachels, 1997) og taldi að menn hefðu eigin gildi, 

„mannlega reisn“ sem gefur þeim ómetanlegt gildi. Hann taldi að setja mætti fram 

kjarna siðferðis í einu allsherjarlögmáli og af því mætti leiða allar skyldur okkar og 

skuldbindingar.  

Kant setti fram kenningu um siðferðilegar skuldbindingar sem nefnist hið skilyrðislausa 

skylduboð: „Breyttu einungis eftir þeirri lífsreglu sem þú getur jafnframt viljað að verði 

að almennu lögmáli.“ Kant segir að túlka megi hið siðferðilega lögmál þannig: „komdu 

aldrei fram við nokkra manneskjum, sjálfa þig eða aðra, einungis sem tæki, heldur 

ávallt um leið sem markmið“ (Rachels, 1997). 

Siðalögmál Kant snýst um að menn setji sér ákveðnar lífsreglur til að breyta eftir og séu 

jafnframt hluti af heild. Skylduboðið lýsir aðferð til að ákvarða hvort athöfn er 

siðferðilega leyfileg. Skylduboðið gefur mönnum útgangspunkt um hvað sé rétt og hvað 
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sé rangt. Þannig að þegar menn standa frammi fyrir ákvörðunum í sínu lífi þurfi þeir 

ávallt að spyrja sig hvort þeir vilji að allir fylgdu ætíð þessari reglu og ef svo væri þá 

væri rétt og leyfilegt að fylgja reglunni. Kant taldi að það að vera siðferðilegur gerandi 

væri því að breyta samkvæmt ákveðnum lögmálum eða siðareglum sem ættu að gilda í 

öllum kringumstæðum. Lygar væru t.d. undir öllum kringumstæðum „afmáning tignar 

mannsins“ og vísar Kant þá til þess að maðurinn sé skynsemisvera (Rachels, 1997). 

Hugmyndir Kant höfðu mikil áhrif á hugmyndir manna  og hægt er að leiða að því 

líkum að hugmynd Kant um að menn hafi eigið gildi og að maðurinn sé skynsemisvera 

sem hafi mannlega reisn endurspeglist í Mannréttindasáttmálanum og Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. 

Kant leit svo á að manneskjur skapi siðferðileg gildi með því að breyta af skyldu þ.e. að 

temja sér ákveðið hátterni eða siðferði. Það þýði að við sem skynsemisverur eða 

manneskjur verðum að leitast við að stuðla að velferð annarra, virða réttindi annars 

fólks, skaða ekki aðra og yfirleitt reyna eins og okkur er unnt að taka tillit til annarra. 

Kristnar hugmyndir um náungakærleik og platónskar hugmyndir sem rekja má til 

Sókratesar og forngrískrar menningar hafa einnig sameinast í manngildishugsjónum. Þar 

kemur glöggt fram að mennirnir verði ekki fagurt og göfugt íhugunarefni með því að 

steypa sjálfa sig í sama mót, heldur með því að rækta einstaklingseinkenni sín og þroska 

þau innan þeirra marka sem réttindi og hagsmunir annarra segja þeim. Á sama hátt og 

hvert verk beri svipmót þess sem það vinnur, auðgist það mannlíf sem næri 

fjölbreytileikann, bæði hvað varðar háleitar hugsanir og göfugar tilfinningar manna 

(Rachels, 1997). 

Í bók John Stuart  Mill, Frelsið, segir að einstaklingseðlið sé eitt af skilyrðum gæfunnar 

og ekki sé ætlast til að athafnir manna séu þeim jafn frjálsar og skoðanir þeirra. Sá sem 

gerir allt af því að það er venja sé ekki að velja um neitt. Hann kunni bara                

eftiröpunarlistina og að sá sem eigi ekki óskir sínar og hvatir sjálfur hafi engan 

persónuleika fremur en gufuvél. Mills segir að mannleg náttúra sé ekki vél, byggð eftir 

fyrirmynd til að vinna fyrirfram ákveðin verk, heldur tré sem þarf að vaxa og dafna 

óhindrað í allar áttir eftir sínu eigin innra eðli, sem gerir það að lifandi veru (Mill, 

1859/1978). Fleiri hafa viljað líkja mannrækt við trjárækt eins og norski geðlæknirinn 

Vibeke Engelstad sem segir að eins og kjarninn í trénu búi bernskan innra með okkur 

ævina á enda (Engelstad, 1980). Þessa þætti um einstaklingsfrelsi og manngildi virðist 
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ekki vera hægt að skilja frá umræðu um lýðræði. Lýðræðisþróunin hefur tengst siðfræði 

og heimspeki og hefur haft áhrif  á uppeldi og menntun barna sem helst í hendur við 

samfélag manna á hverjum stað á hverjum tíma.  

Íslensk lög t.d. leik – og grunnskólalög endurspegla þann skilning að barnið hafi gildi í 

sjálfu sér. Menn velta líka fyrir sér hvaða uppeldisaðferðir séu bestar svo barnið fái 

notið sín, hvað sé börnum fyrir bestu, hvernig og hvað beri að kenna þeim svo þeim líði 

sem best og svo þau fái notið hæfileika sinna. Stjórnvöld á Íslandi vilja ná fram 

ofangreindum markmiðum t.d. með markmiðsgreinum leik- og grunnskólalaga og eru 

leiðirnar að þeim markmiðum útfærðar nánar m.a. í 2. greininni og í námskrám. Þannig 

er lagður grunnur að uppeldi og menntun barna hér en í eðli lýðræðissamfélagsins liggur 

að sífellt þarf að taka umræðuna um þennan grunn og hver hin sameiginlega sýn er. 

Boðberar frelsis lögðu grunn að lýðræðinu 

Á upplýsingaöld voru menn sannfærðir um að maðurinn væri skynsamur og gagnlegur í 

eðli sínu og svo fremi sem hann fengi rétta upplýsingu og góð lífsskilyrði kæmu 

framfarirnar af sjálfu sér (Myhre, 2001). Ef við förum aftur til 18. aldar og skoðum 

kenningar og hugmyndir Jean Jacques Rousseau þá eru markmið uppeldis og menntunar 

gefin í mannlegu eðli. Lykilhugmyndir hans eru annars vegar um sjálfstæða og 

gagnrýna skynsemi og hins vegar hugmyndin um félagslegan samhljóm. Samkvæmt 

Rousseau þurfa báðar þessar hugmyndir að verða að veruleika ef einstaklingum á að 

auðnast að verða frjálsar og sjálfstæðar manneskjur (Ólafur Páll Jónsson, 2006). 

Jean Jacques Rousseau (1712-1778) var franskur heimspekingur og rithöfundur. Hann 

var dæmigerður fulltrúi upplýsingarinnar og setti jafnaðarmerki milli eðlis og skynsemi 

eins og heimspekingar upplýsingarinnar gerðu. Það sem var náttúrulegt var 

skynsamlegt. En þó gengur hann lengra og leggur þyngri áherslu á náttúruna en 

skynsemina. Hlutur tilfinninga og hjartans varð stærri hjá honum og höfðu hugmyndir 

hans áhrif á rómantíkina en það var sú stefna sem sigraði upplýsingastefnuna. Áhrifa 

Rousseau gætir víða í námsefni menntavísindasviðs og kennarar vitna gjarnan í 

hugmyndafræði hans. Fyrirrennari Rousseau var Locke, einn af frumherjum enskrar 

raunhyggju (empirisma) sem sagði að þegar börn fæddust væru þau eins og óskrifað 

blað (tabula rasa). Rousseau var undir áhrifum frá þessum hugmyndum og er Locke oft 

nefndur í uppeldisverkum hans (Myhre, 2001). 
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Rousseau hélt því fram að öll börn væru fædd saklaus, góð og virk sem spilltust í 

meðförum manna. Hann taldi að hvert æviskeið ætti sér sjálfstætt gildi þar með talið 

bernskan, en hann bar skynbragð á og hafði góða þekkingu á séreðli bernskunnar. Hann 

hafði óbilandi vilja til að virða lífshætti barnsins sem snaran þátt í uppeldinu. Hann 

hafði því skoðun á virkni einstaklingsins í eigin uppeldi. Barnið átti að fá viðurværi eða 

fá að prufa sig áfram og þroska þannig hæfileika sína og gáfur og búa sig undir 

samfélag og menningu sem þurfti að breytast eða þróa áfram. Þannig átti uppeldi að fara 

fram gegnum náttúru, menn og hluti. Það sem menn vantaði við fæðingu af því sem þeir 

þurftu að nota sem fullorðnir einstaklingar átti að koma inn með uppeldinu (Myhre, 

2001). Krafan um jafnvægi milli getu og gáfna og þarfa og óska var aðalatriðið í 

uppeldisfræði Rousseau sem svo mjög litar þá kennslufræði sem nú er viðhöfð. Barnið 

átti að mæta vandanum á eigin forsendum og leysa verkefnin af eigin rammleik  

(Myhre, 2001). Þó langt sé um liðið er hægt að finna vísun í ýmsar uppeldisstefnur 

nútímans sem eiga samsömun í rómantískum hugmyndum Rousseau eins og hugmyndir 

um mikilvægi tilfinninganna, að börn séu virk í að skapa eigið líf og um áhrif náms á 

þroska og áhrif uppeldis, umhverfis og samskipta í námi barna  ( Bryndís Garðarsdóttir 

og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Ef við skoðum hvort barnið er framtaksvera eða viðbragðsvera þá er það alveg ljóst 

hvað Rousseau áleit. Hann taldi það náttúrulegt fyrirbæri að börn væru framtaksverur 

þau væru það í eðli sínu og þyrftu að fá að svala þrá sinni til athafna, uppgötvana og 

uppfinninga. Eitthvað í líkingu við höfuðstef Grikkja til forna þar sem gengið var út frá 

undrun og forvitni. Með þeirri aðferð er lögð áhersla á virka þátttöku nemandans til þess 

að þroska með sér hæfileika, framtak og sjálfstæði. Hjartað, tilfinningarnar og 

eðlishvötin réðu ríkjum hjá Rousseau enda eru hugmyndir hans undanfari 

rómantíkurinnar. Hughyggjuleg heimspeki þar sem menn voru örvaðir til virkrar 

þátttöku til aukins þroska. Þessi sýn og aðferð í uppeldisfræði Rousseau hafði áhrif á 

skólamál og er þáttur sem rekja má lýðræðiskennslu í nútímanum til (Myhre, 2001). 

Hugmyndir Rousseau eiga sterk ítök í uppeldi og menntun dagsins í dag og 

uppeldisfræðingar vitna gjarnan í þær. Hann var breytingasinni, aðhylltist breytingar þó 

hann hefði jákvætt mat á hefðinni. Hann gagnrýndi úrkynjaða menningu, spillt 

samfélag, ófrjóa vísindamennsku og harðstjórn þess tíma. En samfélagssamningur 

Rousseau umbylti stjórnmála- og þjóðlífi í Evrópu og hafði þar með áhrif á þær 
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lýðræðishugmyndir sem við nú höfum og sem höfðu áhrif á frönsku byltinguna sem 

hófst 1789 (Myhre, 2001). 

Náttúruuppeldi Rousseau var ekki þannig að náttúra mannsins fengi að þroskast frjálst 

eða að þroski mannsins kæmi sjálfkrafa fram úr innra eðli. Hið náttúrulega fólst í 

áskoðuðum eðlisgrundvelli eða sérstæði barnsins á mismunandi þróunarstigum. Á 

þessari forsendu skyldi rækta með barninu menningarleg verðmæti og félagslega og 

siðferðilega lífshætti. Þess vegna er náttúrulegt uppeldi Rousseau ásamt náttúrulegri trú 

og náttúrulegu siðferði hugtak sem byggir á menningu og gildismati og felur í sér að 

velja og leggja mat á. Hann taldi að eðli mannsins rúmi tvenns konar hneigðir, önnur 

lyfti honum upp til að að stunda eilíf sannindi, að unna réttlæti og fögru líferni. Hin 

hneigðin dró manninn niður í sjálfan sig og gerði hann að þræli skilningarvitanna og 

þeirra ástríðna sem þeir þjóna. Hér er samsömun við markmiðin í lífsleiknináminu þar 

sem nemendur skoða sínar sterku og veiku hliðar. Þetta kemur fram í lífsleikninni í 

dæminu úr fyrirmyndarskólanum hér að framan. Að nemendur geri sér grein fyrir 

góðum og slæmum áhrifum sem þeir verða fyrir í lífi sínu og að þeir læri að greina þar á 

milli. 

Í fræðiritinu um Émile (Emile ou de 1'education) sem kom út árið 1762 og franska 

ríkisstjórnin, fyrirskipaði að ætti að brenna, setti Rousseau fram hugmyndir sínar. 

Vitund Émile um gildismat og siðareglur gat að dómi hans vaxið upp úr þeirri reynslu 

tilfinninganna sem Émile upplifði. Að huga þannig að tilfinningunum var afl sem bar að 

virkja og rækta þannig að samkennd með öðrum gæti orðið þáttur í viðhorfi 

einstaklingsins. Ritið um Émile lýsir menntaferðalagi og veganestið er rætur, hefð og 

átthagatengsl sem liggur til grundvallar hvað varðar alla þætti uppeldisins m.a. talar 

Rousseau um trúarlega átthaga.  

Ýmislegt í hugmyndafræði Rousseau liggur til grundvallar þegar unnið er með 

tilfinningar og gildi hjá börnum í dag og þáttur aðilans úr grenndarsamfélaginu sem gert 

er ráð fyrir að eigi sæti í skólaráðum tengist einmitt því að höfða til  félagslegs 

samhljóms, átthagatengsla og nærumhverfisins. 

Mannlegt siðferði átti samkvæmt Rousseau að gera manninn ráðandi yfir gerðum sínum 

því að sá sem aðeins fer að eigin hvötum, er þræll, sá sem hlýðir lögum, sem hann 

sjálfur hefur sett, er frjáls (Myhre, 2001). Menn áttu ekki að láta langanir sínar ráða 

ferðinni heldur það sem var gott fyrir þá. Þær uppeldiskenningar sem fram koma í 
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sögunni um Émile eru ein helsta uppspretta frjálshyggjustefnu í uppeldisfræði. Þessar 

kenningar hafa sögulegt gildi og nú í byrjun 21. aldar vitna fræðimenn eins og áður 

sagði enn í þennan mikla uppeldisfrömuð og heimfæra vísindi sín á fræði hans. 

Hugmyndir frjálsræðis og félagshyggju leiddu til þróunar í átt til lýðræðis í Evrópu fram 

að fyrri heimstyrjöld. Snar þáttur í þessari lýðræðisþróun var kvenréttindahreyfingin þar 

sem hugmyndasögulegt upphaf er krafan frá upplýsingaöld um frelsi, jafnrétti og 

bræðralag. Annar þýðingarmikill þáttur í lýðræðisferlinu var uppbygging barnaskóla og 

hugmyndin um heildstæðan skóla. Lýðræðisþróunin, sem einkenndi samband 

einstaklingsins við samfélagið, kom fram í þessu menntakerfi t.d. í 

kvenréttindabaráttunni og í hugsjóninni um heildstæðan skóla (Myhre, 2001). 

Uppbygging og efling barnaskólans var í þágu þjóðernishugsjónarinnar og eftir því sem 

þjóðernislega einingin efldist varð ljóst að dugnaður og virðing þjóðarinnar byggðist á 

almennu upplýsingar – og menntunarstigi. Þar með er hægt að álíta að á þessu tímabili 

hafi verið lagður grunnur að jafnræði og þar með lýðræði í skólum. 

Með iðnbyltingunni urðu miklar breytingar á lífskjörum og mikill árangur náðist í 

náttúruvísindum og öðrum vísindum. Þetta umbreytti lífssýn og heimsviðhorfi fólks. 

Náttúruvísindaleg viðhorf komu fram á sviði uppeldisfræðilegra rannsókna og farið var 

að tengja vísindalega uppeldisfræði við rannsóknir. Þannig hafa þær hugmyndir sem við 

höfum nú um barnæskuna og unglingsárin verið að þróast allt frá uppeldislegu 

viðreisnaraðgerðunum sem hófust í lok 19. aldar og eiga rætur að vissu leyti í því 

ástandi sem iðnvæðingin, myndun borgarasamfélags, þróun lýðræðis og 

einstaklingsfrelsið sköpuðu (Myhre, 2001). 

Göngumenn nýrra leiða 

Einn fulltrúi barnmiðaðs uppeldis fyrir fyrri heimstyrjöld er Ellen Key (1849-1926). 

Hún var ein af þeim sem vildu setja barnið í öndvegi. Hún vildi gera alvöru úr því að 

börn fengju að njóta sín og fengju tækifæri til að rækta það sem í þeim býr m.a. með 

ákveðnu listuppeldi sem var að einhverju leyti andóf gegn ofuráherslu skóla á vitsmuni. 

Í hugmyndum hennar kemur fram trú á mikilvægi þess að börn fái að tjá sig í orði og 

verki og er undanfari þeirra hugsjóna sem liggja að baki sérstaks sáttmála um réttindi 

barna eða Barnasáttmála sameinuðu þjóðanna (Myhre, 2001). Slíkar uppeldis- og 

menntunarhugmyndir voru í anda Rousseu og urðu róttækari á millistríðsárunum.  
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Bók Ellen Key, Öld barnsins (Barnets arhundrade) kom út árið 1900 og leggur 

höfundurinn þar enn eitt lóð á vogarskálarnar um verndun bernskunnar (Myhre, 2001). 

Hún setur fram í bókinni ásökun um sálarmorð í skólum og fjallar m.a. um menntun, 

þróun einstaklingsins, uppeldi barna og framtíðarskóla. Boðskapur bókarinnar (Öld 

barnsins) gaf tóninn fyrir hina róttæku stefnu að setja barnið í öndvegi. Hún var 

innblásinn af Rousseau og bjartsýnum mannskilningi hans. Markmið hennar var að 

hrinda af stað byltingu í uppeldis og fræðslumálum. Hún taldi að ekki mætti hefta 

lífstjáningar barnsins og að eðlið ætti að fá tóm til að bjarga sér sjálft svo framarlega 

sem það skaðaði ekki barnið sjálft eða aðra.  

Nú í dögun nýrrar aldar, 21. aldar, hefur komið fram svipuð gagnrýni á skólakerfið og 

hjá Ellen Key. Menn voru þá og eru enn í dag að velta fyrir sér hvort og hvernig 

stofnanauppeldi geti unnið gegn einstaklingsfrelsinu og unnið gegn því að börnin 

blómstri og fái að vera til á eigin forsendum.  Í grein í kennsluhefti í siðfræði á 

menntavísindasviði sem ber yfirskriftina „Against school – how public education 

cripples our kids, and why“ (Gatto, John Taylor, 2003). Í íslenskri þýðingu „Á móti 

skóla – hvernig opinber menntun beyglar börnin okkar og hvers vegna“  lýsir 

höfundurinn  John Taylor Gatto reynslu sinni af kennslu og setur spurningarmerki við 

skólaskylduna. Hann spyr líka hver sé tilgangur skólakerfisins? Hann spyr hvort við 

þurfum endilega að hafa skóla í þeirri mynd sem þeir eru nú og veltir fyrir sér hvort við 

þurfum að skylda börn í skóla í 6 kennslustundir á dag, fimm daga vikunnar og níu 

mánuði ársins í tólf ár af ævi þeirra og hvort þessi dauðleiðinlega rútína sé virkilega 

nauðsynleg. Hann bendir á að heimilisuppeldi og menntun heima eigi fullan rétt á sér og 

að tilgangur skólans sé talinn vera þríþættur og þá aðallega að búa til gott fólk, góða 

borgara og að hámarka eiginleika barnanna. Þetta segir hann hins vegar alls ekki vera 

svo í reynd. Heldur sé markmið skólanna gjarnan að steypa börn í sama mótið. Gatto 

vísar í því sambandi í skrif H.L. Mencken sem sagði að markmið skóla væri að steypa 

alla í sama mót. Þarna kemur fram sú skoðun að skólar haldi börnum niðri og séu ekki 

sá staður sem kallar fram einstaklingseðlið og frumleika í börnum (Gatto, John Taylor, 

2003). Í rannsókn minni komu þessi sömu viðhorf fram og þykir mér því rétt að vitna í 

þetta kennsluefni hér.  Einn viðmælandinn telur það andstætt lýðræðinu að miða að því 

að steypa börnin í sama mótið eða reyna að aðlaga þau kerfinu og vitnar hann í því 

sambandi í hugmyndafræði Rousseau:  
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„Til að börn geti lært að lifa og læra í lýðræði þarf líka að vinna með 

einstaklinginn og kalla það besta fram í honum - halda í hið góða í honum og 

skemma það ekki - Það er lýðræði að leyfa börnum að blómstra. Það gerum við 

helst í gegnum umræður en tjáningarfrelsið felst ekki í að þylja upp 14 ljóð á 3 

mínútum heldur að vera frjáls að því að tala út frá hjarta sínu og geta rætt eigin 

hugsanir en ekki hugsanir eða skoðanir sem þú færð lánaðar frá öðrum“  

(Viðmælandi II,2009). 

Ýmsir fræðimenn eins og Alexander S. Neill (1883-1973) benti á að leyfa ætti börnum 

að vera þau sjálf. Hann hélt því fram að ófrelsi skapaði vandræðabörn. Hann stofnaði 

Summerhillskólann á Englandi sem upphaflega var skóli fyrir vandræðabörn en varð 

síðar fyrirmynd af barnmiðuðum skóla fyrir venjulega nemendur. Hann taldi að börn 

ættu að fá frelsi til að fara eigni leiðir svo fremi þau hefðu gagn og gaman af og ánægju 

og áhuga á því. Hans ráðleggingar voru þannig: „Afnemið valdsboð. Leyfið börnunum 

að vera þau sjálf. Ekkert þref. Engar siðanir. Reynið ekki að bæta neinn. Ekki neyða 

neinn til neins“. Neill lagði áherslu á muninn á frelsi og taumleysi og sagði að frelsi fæli 

í sér innri stjórn eða sjálfsstjórn og tillitsemi við aðra. Hann hafnaði algerlega siðfræðslu 

í hvaða mynd sem væri (Myhre, 2001). 

Eins og aðrir sem settu fram skoðanir sínar á afdráttarlausan hátt fékk Neill á sig 

gagnrýni og var talið að hann legði of mikla áherslu á einstaklingsfrelsið sem hægt er að 

túlka sem taumleysi. Fólk skiptist á skoðunum og mælikvarðinn á starf Neill náði allt 

frá algerri fordæmingu til einlægrar aðdáunar. Í hugmyndum Neill koma m.a. fram 

geðverndarsjónarmið og góður árangur í list- og verkgreinum. Er það talið af hinu góða 

en gagnrýnivert er talið hve lítil áhersla var á vitsmunarækt og þekkingu.  

John Dewey ( 1859-1952) var einn þeirra sem aðhylltust hagnýtt uppeldis- og 

fræðslustarf en framtak og félagslyndi eru hugtök sem lýsa þeirri uppeldisfræði.  Þar er  

athöfn (athafnasemi barnsins) gerð að höfuðatriði og áhersla á örvandi félagslegt 

umhverfi þar sem verkefni eru leyst í sameiningu og oft í samvinnu við nánasta 

umhverfi. Dewey var prófessor í heimspeki, sálarfræði og uppeldisfræði en starfaði 

lengst af sem prófessor í heimspeki (Myhre, 2001). Á sjö áratuga rithöfundaferli sínum 

skrifaði hann 40 bækur og um 700 greinar m.a. um heimspeki og menntamál (Dewey, 

2000).  
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Dewey setti fram uppeldiskenningar sínar í ýmsum ritum og stofnaði tilraunaskóla árið 

1896 til að leysa úr fjórum spurningum. Ein þeirra var hvað hægt væri að gera til að 

færa skólann nær heimili og nágrenni og hvernig unnt væri að gera það. Önnur var um 

það hvernig kenna á sögu, náttúrufræði og bókmenntir svo árangurinn verði jákvæður 

og hafi raunverulegt gildi í lífi barnsins. Sú þriðja var hvernig kennsla í formlegum 

greinum, lestri skrift og reikningi tengist öðrum greinum og reynsluheimi barnsins svo 

það finni að nauðsynlegt sé að læra þær. Fjórða var um hvernig hægt er í smáum hópum 

að sinna hverju barni (Myhre, 2001). Þessar vangaveltur Dewey eiga enn við í dag. 

Hann áleit að ekki væri hægt að aðskilja uppeldisframvinduna frá heildareðli 

samfélagsins eða þeim viðfangsefnum og tækifærum sem það gefur kost á. Hann kallaði 

skólann „samfélagslíf á fósturstigi“ ( an embryonic community life). Þar á hann við að 

skólinn hafi það hlutverk að vera uppeldis- og fræðslustofnun með viðhorfsmótandi 

markmið (Myhre, 2001). Samkvæmt kenningum John Dewey eiga börn að fá að læra út 

frá eigin reynslu og upplifun (learning by doing )en samspil manns við umhverfið 

nefndi hann reynslu. Allt uppeldi væri í eðli sínu félagslegt en það þýddi að uppeldi og 

fræðsla væru helstu tækin til að tryggja þroskavænlegt og lifandi lýðræði í verki, svo 

framarlega sem uppeldið skapaði virka og skynsama samfélagsaðila  (Myhre, 2001). 

Skilgreining Dewey er að lýðræði sé miklu meira en stjórnmál það sé samfélagslegt 

form þar sem einstaklingar ræða saman, deila reynslu sinni og læra hver af öðrum. 

Samkvæmt kenningum hans  einkennir stöðug enduraðlögun lýðræðissamfélag og gerir 

það áhugavert. Kenningar Dewey gera líka ráð fyrir að fólk geti skipt um skoðun og að 

sameiginlegar ákvarðanir eigi að taka eftir ítarlegar umræður.  Dewey áleit að vandamál 

yrðu leyst í virkri glímu við umhverfið (Myhre, 2001). Eins og einn viðmælandinn í 

rannsókninni orðaði það: „lýðræði er að tala sig niður á sameiginlega lausn“ 

(Viðmælandi II,2009). 

Lýðræðissamfélag í skólum 

Skólastjóri stjórnar skólanum, veitir faglega forustu og ber ábyrgð á starfi skólans 

gagnvart sveitarstjórn. Segja má að „stjórnarskrá“ hvers grunnskóla fyrir sig sé 

skólanámskráin og í lögum er nú einnig gert ráð fyrir árlegri starfsáætlun. Skólastjóri er 

ábyrgur fyrir gerð skólanámskrárinnar sem tekur mið af sérstöðu grunnskóla og 

aðstæðum og skal endurskoða reglulega (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í 

skólanámskránni ætti að koma nánar fram hvernig skólinn hyggst ná markmiðum 

grunnskólalaga. Þar er það skólastjórinn sem gefur tóninn. 
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Með tilkomu skólaráða,  sem er vettvangur til að kenna börnum lýðræðislega nálgun á 

skólastarfið, koma foreldrar og nemendur að mótun skólastarfsins. Skólaráðið er 

samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahaldið. Skólaráð tekur þátt í 

stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Þar er m.a. fjallað um 

skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um 

skólastarfið. Skólaráð fylgist einnig almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð 

nemenda. Skólaráð fær til umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiri háttar breytingar á 

skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Foreldrar og 

nemendur eru því virkir í hugmyndavinnu og ákvarðanaferlinu allt frá byrjunarstigi sem 

er nokkur breyting frá því sem áður var. Í skólaráði sitja meðal annarra tveir fulltrúar 

foreldra sem eru kosnir af foreldrum og tveir fulltrúar nemenda sem eru kosnir af 

nemendum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Það var samdóma álit þeirra sem ég tók viðtöl við í rannsókninni að mikil grunnvinna sé 

nauðsynleg með nemendum og efla beri verulega lýðræðiskennsluna í grunnskólum svo 

nemendur geti betur nýtt sér þau sóknarfæri og þjálfun í lýðræði sem nýju lögin bjóða 

uppá til dæmis með skólaráðunum. Þar eru foreldrar líka fyrirmyndir og aðkoma þeirra 

að stjórnun skólanna getur gefið tóninn fyrir nemendur. Lífsleiknikennslan þarf líka að 

taka mið af því að undirbúa nemendur til þátttöku í skólaráðunum. 

Foreldrafélög eru nú lögbundin og er hlutverk foreldrafélags að styðja skólastarfið, 

stuðla að velferð nemenda og efla tengsl heimila og skóla (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). Skólastjórar geta lagt sig fram um að virkja foreldra til þátttöku. Samstarfið á 

fyrst og fremst að snúast um hvern einstakan nemanda, nám hans og velferð. Einnig þarf 

að leggja áherslu á samstarf innan hvers bekkjar því bekkjarandi skiptir nemendur miklu 

máli. Á þeim vettvangi t.d. með sameiginlegum bekkjarfundum með foreldrum og 

börnum er hægt að þjálfa börn í lýðræðislegum umræðum og vinnubrögðum. 

Skólabragurinn skiptir einnig miklu máli og hefur áhrif á það hvernig skólastarfið 

gengur. Með virkri lýðræðislegri þátttöku allra í skólasamfélaginu þ.e. starfsfólki skóla, 

foreldrum og ekki hvað síst nemendum er hægt að vinna að góðum skólabrag sem 

byggir á sameiginlegri sýn allra í  skólasamfélaginu á það hvað liggur þar til 

grundvallar.  Eins og fram kom í umfjöllun um fyrirmyndarskólann. Um starfshætti í 

grunnskólum segir einmitt í aðalnámskrá grunnskóla að í samvinnu við heimilin beri að 

leggja áherslu á það í grunnskólum að efla siðferðisvitund og ábyrga hegðun nemenda. 

Er þá átt við „framkomu, verknað og orðræðu sem snertir samskipti við aðra nemendur, 
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kennara, annað starfsfólk skóla og aðra sem nemendur umgangast“ 

(Menntamálaráðuneytið námsskrá, 2007). 

Aðalnámskrá fjallar nánar um uppeldishlutverk skólanna og þegar vikið er að velferð 

nemenda er nánar lýst aðkomu nemenda að stjórnun skólans í störfum þeirra í 

nemendaráðum. Þar segir: „ Með virkri starfsemi nemendaráða fá nemendur tækifæri til 

lýðræðislegrar þátttöku í hagsmunamálum sínum og þjálfun í lýðræðislegum 

vinnubrögðum“ (Menntamálaráðuneytið námsskrá, 2007). 

Svo er í aðalnámskrá fjallað nánar um grundvallarréttindi nemenda og að leggja beri 

áherslu á að styrkja sjálfsvirðingu þeirra, sjálfsmynd, borgaravitund og virðingu þeirra 

gagnvart öðrum og eigum annarra. Það bæti skólabrag og meiri líkur séu á að 

nemendum líði sem best í skólanum (Menntamálaráðuneytið námsskrá, 2007). 

Margvísleg lög og reglur í okkar samfélagi styðja það viðhorf og með rannsóknum á 

þroska og námi barna hefur verið sýnt fram á að ung börn búa yfir mikilli getu og eru 

fær um að láta í ljós skoðanir sínar á málefnum sem þau varða. Þau geta verið virk í 

eigin þroska og haft áhrif á eigin tilveru og annarra sé á þau hlustað ( Bryndís 

Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008).   

Að hlusta eftir röddum barna, þjálfa þau í að tjá sig og koma skoðunum sínum á 

framfæri ætti því að vera stór liður í allri kennslu og uppeldi. Til að við getum skoðað 

barna og unglingamenningu þurfa börn að geta talað frá hjartanu og verið frjáls að því 

að tjá sig hvort heldur er í fjölskyldunni, skólanum í jafningjahópi, þar sem um þeirra 

mál er fjallað eða við ákvarðanatöku um þau mál er þau varða. Í því m.a. felst 

lýðræðisfræðslan. 

Nú á tímum er viðurkennt að bernskan er mótuð af aðstæðum í þjóðlífinu bæði því 

þjóðlífi sem við nú búum við í nærumhverfi okkar og arfleifð liðinna tíma. Þéttni þeirra 

félagslegu tengsla sem eru í umhverfi barna þar sem börn finna samstöðu og traust eða 

samhljóm fólks eykur áhrif þeirra gilda og norma sem lögð er áhersla á í lýðræðisríki 

(Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2006). 

Félagsfræðingar hafa bent á að félagsgerð grenndarsamfélagins geti haft veigamikil 

áhrif á velferð barna. Félagsauður nánasta umhverfis barnsins og þátttaka einstaklinga 

þar getur skipt sköpum fyrir börn og þar læra þau hvernig þátttakan er hluti af lífsstíl. 

Einn liður í því er félagslíf og samstarf heimila, skóla og frístundastarfs. Aukin þátttaka 
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hefur í för með sér aukna samstöðu og aukið eftirlit og aðhald með ríkjandi normum og 

gildum samfélagsins. Félagsauður leiðir þannig til sterkari sýnar á það sem skiptir máli í 

grenndarsamfélaginu. Eins og segir í grein Jóns Bernburg og Þórólfs Þórlindssonar 

„Erlendar rannsóknir benda til þess að félagsgerð grenndarsamfélagsins geti styrkt eða 

veikt félagslegu tengslin sem tengja börn, foreldra, kennara og aðra samfélagsþegna í 

eina heild“ (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2006).  

Svo vitnað sé í hugmyndir Dewey um að lýðræði byggist á virkri þátttöku einstaklinga í 

samfélaginu og að reynsla allra skipti máli. Þá vildi Dewey sjá skóla sem samfélag í 

smækkaðri mynd sem byggðist á lýðræðislegum samskiptum og að skólinn og 

umhverfið utan hans tengdust á lýðræðislegan hátt (Dewey, 2000). Kenningar Dewey 

virðast hafa náð landi hjá þeim sem unnu að  hugmyndavinnu  við nýja menntastefnu og 

nýja menntalöggjöf og endurspeglast að einhverju leyti í þeim rannsóknum sem hér er 

að ofan eru nefndar.  

Alþjóðasamþykktir um börn  

Ekki er hægt að fjalla um lýðræðisleg réttindi barna án þess að nefna Barnasáttmála 

sameinuðu þjóðanna sem við Íslendingar höfum samþykkt á alþjóðavettvangi og 

viðurkennir mannréttindi barna. Hann er alþjóðlegur samningur sem viðurkennir 

mannréttindi barna og var samþykktur af Íslands hálfu í nóvember 1992. Haldið var upp 

á að 18 ár voru liðin frá því með sérstöku málþingi í Norræna húsinu í nóvember 2007. 

Börn eiga sinn rétt og með samþykktum á borð við Barnasáttmálann er sá réttur 

staðfestur. Hitt er svo annað mál hvernig gengur að vinna að framkvæmd þeirra ákvæða 

sem í samningnum felast. 

Í 1. mgr. 12 greinar Barnasáttmálans segir:  

„Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin 

skoðanir rétt til að láta þær frjálslega í ljós í öllum málum 

sem það varðar, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þess í 

samræmi við aldur þess og þroska“ (Þórhildur Líndal, 2007). 

En hvað þýðir það að tekið sér réttmætt tillit til skoðana barna? Jú tólfta greinin gefur til 

kynna að litið sé á barnið sem sjálfstæðan einstakling með fullgild mannréttindi og 

skoðanir sem ber að virða og taka tillit til. Þarna er átt við virka lýðræðisþátttöku barna 

sem m.a. felst í því að börn séu tekin alvarlega af hinum mikilvægu fullorðnum í lífi 

þeirra og skoðanir þeirra virtar. Þetta þýðir að fullorðnir eiga að hafa ósvikinn áhuga á 
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sjónarmiðum barna. Til þess að börnin geti tjáð sig þarf í raun að byrja á því að kenna 

þeim siðferði, lýðræðislegar leikreglur og leyfa þeim síðan að þróa sínar formlegu leiðir 

að ákvarðanatökunni. Til að börnin geti verið þeir þátttakendur sem þau hafa rétt á telja 

háskólakennarar eins og Gunnar Finnbogason að kennslunni í lýðræðislegum 

leikreglum sé best fyrir komið í formi meistarans og lærlingsins eða með samskiptum 

fullorðinna og barna (Gunnar Finnbogason, 2008). Þar gefa hinir fullorðnu börnunum 

ráð, leiðbeina þeim og hjálpa við að taka upplýsta ákvörðun.  

Vanda Sigurgeirsdóttir, lektor við Kennaraháskóla Íslands, hefur beitt sér fyrir því á 

vettvangi forvarna- og sveitastjórnamála að kallað sé eftir sjónarmiðum barna og þau 

höfð með í ráðum þegar teknar eru mikilvægar ákvarðanir um líf þeirra. Með því verða 

starfsmenn uppeldisstofnana eða mikilvægir fullorðnir í lífi barna og börnin sjálf frekar 

bandamenn heldur en að börn þurfi að gangast undir valdboð fullorðinna. Við þetta 

myndast ákveðin samstaða milli þeirra sem starfa með börnum og barnanna sjálfra um 

sameiginleg gildi í því skyni að koma á „samfélagi samherja“ Þá eru ákvarðanir teknar 

og framkvæmdar vegna sameiginlegs áhuga sem báðir telja mikilvægar. Þannig er 

sameiginlega hægt að standa vörð um sameiginleg gildi starfsins t.d. skóla- eða 

félagstarfsins og sameinast um það hvað er gott og rétt að gera. Fólki er þá ekki stillt 

upp gegn hvort öðru, þ.e.a.s. fullorðnum gegn börnum og börnum gegn fullorðnum 

heldur standa menn hlið við hlið og halda í átt að sameiginlegri sýn. Í þessu sambandi 

vitnar Vanda í nútíma áherslur í stjórnun þar sem áhersla er lögð á lýðræði í stað 

valdboðs þar sem leitað er eftir skoðunum fólks og það tekur þátt í ákvörðunum. Einn af 

þeim fræðimönnum sem Vanda vitnar í er Sergiovanni sem segir það að beita 

valdboðum þar sem fólki er sagt nákvæmlega hvað það á að gera sé ekki líklegt til 

árangurs. Mun vænlegra er að virkja fólk og veita því ábyrgð. Þá fáum við bandamenn í 

stað undirmanna. Öllum börnum jafnt sem fullorðnum beri að koma fram við aðra af 

kurteisi og virðingu enda er það lykillinn að farsælu samfélagi. Mjög ung þurfum við að 

læra að við erum hluti af stærri heild samfélags, bæði í landinu okkar og hnattvænt 

(Vanda Sigurgeirsdóttir). Þessi sjónarmið endurspeglast í grein Leanne Johnny „Un 

Concention on the Rights of the Child: A Rationale for Implementing Participatiory 

Rigths in Schools“ sem birtist í Canadian Journal þar sem  Leanne segir að þegar 

nemendur hafi aðkomu að ákvarðanatökunni í skólanum fái þeir á tilfinninguna að þeir 

séu skynsemisverur sem eigi rétt á taka þátt í stefnumótun og fái ábyrgð á að taka 

skynsamar ákvarðanir sem muni hafa jákvæð áhrif á líf annarra: „For instance, when 
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students make decisions in the school they may feel like they are moral persons who 

have the right to shape policy and the responsibility to make sound choices that will 

positively impact the lives of others“ (Leanne, 2005). En öllum réttindum fylgja skyldur 

og börnum ber að fara eftir lögum og reglum samfélagsins eins og öllum öðrum.  

Börn þurfa að skilja að boð og bönn hafa tilgang og að reglur eru settar þeim til 

hagsbóta til að skapa betra og öruggara samfélag og betra líf fyrir okkur öll. Til að 

útskýra þetta fyrir börnunum er upplagt að nota umferðarlög sem dæmi. Til nánari 

kynningar á réttindum og skyldum barna hefur embætti umboðsmanns barna gefið 

ýmislegt út, m.a. nýleg veggspjöld sem dreift hefur verið í alla grunnskóla á Íslandi. 

Yfirskrift veggspjaldsins er „Hvenær má ég hvað?“ (Umboðsmaður barna, 2007). Þar 

eru skilgreind nokkur dæmi um réttindi og skyldur barna samkvæmt íslenskum lögum. 

Reglurnar eru skilgreindar eftir aldri barna og því vel lýst að eftir því sem barnið eldist 

fær það aukin réttindi og ríkari skyldur.  

Brýnt er að auka umræðu um Barnasáttmálann í öllum uppeldisstofnunum og úti í 

samfélaginu svo samningurinn verði ekki einungis lagalegur texti eða orð á blaði. 

Sáttmálinn endurspeglar nýja og byltingakennda sýn og er ætlaður að standa vörð um 

réttindi barna. Börn þurfi að fá fleiri tækifæri til að tjá sig og list sína eða verk sín. Við 

þurfum að fræða þau um rétt þeirra á að ræða málin þannig skerpum við raddir barna 

svo þær fái meiri hljómgrunn. Sú þekking sem börn öðlast með því felst í því að læra 

meira á sjálfan sig, skoða sig, spegla sig í öðrum og móta skoðanir sínar. Þannig öðlast 

þau góða sjálfsmynd og geta þá betur lagt grunn að því sjálf að lifa og læra í lýðræði.  

Í Barnasáttmálanum er gengið út frá því að börn hafi sérstakar þarfir og grundvallarrétt. 

Bæði 12. grein og 13.grein Barnasáttmálans (Þórhildur Líndal, 2007) eru grundvallaðar 

á því að börn geti og vilji tjá sig. Þau eiga að geta leitað sér upplýsinga, tekið við 

upplýsingum og komið þeim á framfæri. Þau eiga líka samkvæmt 17. greininni að hafa 

aðgang að fjölmiðlum. Alltaf skal hafa það að leiðarljósi sem er börnunum fyrir bestu. 

Bundnar eru vonir við framgöngu embættis Umboðsmanns barna í þessu tilliti sem nú 

hefur beitt sér fyrir að innleiða sérstök verkefni í leik- og grunnskólum landsins um 

Barnasáttmálann. 
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Raddir barna  

Að börn hefji upp raust sína, treysti heit sín, tengist tryggðarböndum og taki saman 

höndum er talið þjóðinni til heilla. Um það fjallar ættjarðarljóðið Öxar við ána og það er 

einmitt ljóðlína úr þeim texta „Skundum á Þingvöll“ sem var yfirskrift málþings 

æskunnar á Þingvöllum árið 2005 um börn, unglinga og lýðræði (Skundum á Þingvöll, 

2003). Ákallið um að skipast í sveit og standa saman eru einmitt orð sem mikið hafa 

verið í umræðunni nú í ársbyrjun árið 2009 þegar við Íslendingar göngum í gegnum 

mikla breytingatíma sem í daglegu tali eru taldir vera „krepputímar“. Lagt er að okkur 

að hugsa um hagsmuni heildarinnar og að við vinnum að sameiginlegum markmiðum 

um sameiginlegt gildismat og félagslegan samhljóm. Skólum er ætlað að þjóna 

samfélaginu og á sama hátt ber samfélaginu að þjóna skólum. Nokkrir aðilar utan 

skólakerfisins eins og Umboðsmaður barna, UNESCO og ýmsar mannréttindastofnanir 

og forvarnarhópar hafa í gegnum árin starfað með skólum að lýðræðisfræðslu.  

Fyrir sex árum eða í mars 2003 stóð umboðsmaður barna og mannréttindahópurinn 

ELSA (European Law students´ Association) fyrir málþingi í Valhöll á Þingvöllum um 

börn, unglinga og lýðræði sem tengdist 12. grein Barnasáttmálans. Yfirskrift þingsins 

höfðaði til fyrri heita sem við Íslendingar efndum á Þingvöllum (Skundum á Þingvöll, 

2003). Málþingið lagði upp með að skýra 12. greinina um rétt barna til að láta skoðanir 

sínar í ljós og til að hafa áhrif og hvort Ísland sé að gera það sem gera þarf til að 

uppfylla skyldur sínar. Markmið verkefnisins var að kalla menn til ábyrgðar á þeim 

alþjóðlegu skuldbindingum sem Ísland hefur tekið á sig með því að fullgilda 

Barnasáttmálann árið 1992. Dagskrá þingsins var mjög fjölbreytt og Vigdís 

Finnbogadóttir, fyrrverandi forseti Ísland flutti ávarp. Niðurstöður málþingsins, allar 

ræður og glærur er hægt að skoða i sérstöku hefti sem hægt er að nálgast á skrifstofu 

umboðsmanns barna sem og á heimasíðu þeirra (Skundum á Þingvöll, 2003). Ýmsar 

hugmyndir komu fram um lýðræði í skólum frá börnunum sem sóttu málþingið.  Hér má 

sjá dæmi um skoðanir barnanna og nokkrar tillögur frá þeim: 

 Kennarar mættu vera minni einræðisherrar og þeir mættu spyrja nemendur hvað 

þeim finnst 

 Skólastjórar þurfa að vera aðgengilegri og gætu haft vikulegan tíma þar sem þeir 

opna skrifstofuna fyrir börnunum og hlusta á þeirra óskir, þarfir og hugmyndir. 

Stjórnendur gætu verið sýnilegri, tekið meiri þátt í skólastarfinu. 
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 Fullorðnir þurfa að byrja að hlusta á okkur, við erum oft með frábærar 

hugmyndir og sjáum hluti sem að fullorðnir sjá ekki. 

 Fullorðnir þurfa að átta sig á því að við eigum rétt á því að hafa áhrif á skólastarf 

okkar.  

 Við viljum að þeir taki mark á skoðunum okkar t.d. ef við erum ósátt við það 

hvernig kennararnir koma fram við okkur.  

 Við viljum fá svör við beiðnum okkar t.d. ef okkur er neitað um óskir okkar þá 

viljum við fá rökstudd svör. 

 Við viljum að fullorðnir standi við það sem þeir segja við okkur.  

 Það vantar traust fullorðinna til nemenda. Nemendur geta framkvæmt flest allt 

sjálfir. Nemendaráð veitir skólastarfi aðhald. Nemendaráð taki þátt í að móta 

forvarnaráætlanir skóla og bæjarfélaga. 

 Allt sem viðkemur skólamálum eru hagsmunamál barna og unglinga, skipulag, 

starfsfólk og aðstaða  (Skundum á Þingvöll, 2003). 

 

Tillögur voru einnig um hvernig ætti að innleiða aðferðir eða leiðir sem hæfa betur 

yngri börnunum (6-12 ára) þegar kemur að lýðræðislegum vinnubrögðum. Ungmennin 

lögðu til að ekki ætti að tala við þau sem algjör smábörn og koma ætti fram við þau af 

virðingu þ.e.a.s. ekki tala niður til þeirra. Kennslan í lýðræðislegri umræðu ætti að beina 

athyglinni að þeirra nánasta umhverfi og nýta það til að skreyta með verkum þeirra. 

Ráðgjafafundir ættu að vera haldnir með skólaráðendum, fyrir fasta aldurshópa t.d. 8, 10 

og 14 ára og ættu að vera haldnir einu sinni á ári. Það gæti verið leið fyrir yngri 

aldurshópana til að koma skoðun sínum á framfæri og auka virkni nemendaráða 

(Skundum á Þingvöll, 2003). Skilaboðin frá börnunum eru heiðarleg og skýr og ættu að 

sannfæra þá sem vinna með börnum um að mikilvægt sé að hlusta á alla nemendur 

skólans, hvort sem þeir eru 1. 6. eða 10. bekk. Allir eiga að fá að koma skoðunum sínum 

á framfæri á sínum forsendum. Það þarf að vinna lýðræðislega með alla aldurshópa 

skólans miðað við þroska þeirra og aldur eins og gert er í fyrirmyndarskólanum sem 

áður er greint frá. Þessar hugmyndir komu einnig fram hjá viðmælendum  í 

rannsókninni og mikilvægi þess að byrja fyrr á lýðræðisuppeldinu. 

Málþing sem þetta er hvatning til að gera enn betur. Skýrslan blæs manni í brjóst 

eldmóð til að endurtaka svona viðburð og ef til vill væri það skref í lýðræðiskennslu að 

gera slík málþing að árlegum viðburði innan hvers sveitarfélags. Við þurfum að vera 
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duglegri að kalla eftir sjónarmiðum þeirra í málefnum sem varða þau sjálf jafnvel yngri 

barna eins og kemur fram í niðurstöðum unglinganna og dæminu um málþing barnanna 

sem komust að sameiginlegri niðurstöðu um hvort mætti taka frá rólu í frímínútum. Það 

er miður að atburðir eins og málþingið standi og falli með því fólki sem gegnir 

ákveðnum embættum á vegum stjórnsýslunnar. Slík framkvæmd ætti að vera fastur 

liður í skólastarfinu eða formgert sem árlegur viðburður undir stjórn Umboðsmanns 

barna og þá jafnvel í samstarfi við skólana.   

Félagsfræði bernskunnar 

Hér áður fyrr lifðu kynslóðirnar í samstæðum heimi og kynhlutverkin voru skýr. Synir 

lærðu af feðrum sínum um verklag og tækni en dætur lærðu heimilishætti, uppeldi og 

aga af mæðrum sínum. Iðnvæðingin og síðar tækni – og þekkingarbylting höfðu mjög 

afgerandi áhrif til breytinga í lífi fólks, fjölskyldulífi, uppeldi og menntun. Þjóðríki 

nútímans hafa verið að mótast allt frá iðnbyltingunni. Við þessar þjóðfélagsbreytingar 

myndaðist þáttur í lífi fólks, frítíminn, sem gerði það að verkum að barna – og 

unglingamenning þróaðist, aðgreining kynslóða og áhrif jafningjahópsins varð meiri.  

Hlutverk leik- og grunnskóla í breytingakerfi samtímasögunnar er stórt og þá 

sérstaklega ef tekið er tillit til þess hve hátt hlutfall barna eru í leikskóla lungann úr 

deginum, lengingar skóladagsins  og tilkomu frístundaheimila. Skólaárið hefur líka 

lengst og er nú frá ágúst og fram í júní. Þessi tilhögun hefur breytt uppvaxtarskilyrðum 

barna og gerir frítímaþjónustu og ýmsa stoðþjónustu í skólum enn mikilvægari. Nú eru 

mötuneyti í öllum skólum og börnin borða mikilvægar máltíðir þar t.d. morgunmat, 

hádegismat og eftirmiðdagshressingu. Samverustundum foreldra og barna hefur því 

fækkað. Nú er talað um að það þurfi heilt þorp til að ala upp barn (Jón Gunnar Bernburg 

og Þórólfur Þórlindsson, 2006). Hinir mikilvægu fullorðnu í lífi barna geta því verið auk 

foreldra og kennara, skólaliðar og annað starfsfólk skóla. Auk þess tómstunda og 

félagsmálafræðingar, íþróttaþjálfarar, skátaforingjar og aðrir leiðbeinendur sem vinna 

með börnum í alls konar frítímaþjónustu. 

Í rannsókninni kemur fram að helst sé leitað eftir röddum barna í ákveðnum 

námsgreinum t.d. í lífsleikni eða félagsmálafræðum en lýðræðisumræðan þyrfti að vera 

eins og  rauður þráður í öllum námsgreinum og öllu starfi með börnum.  Í mörgum 

skólum séu bekkjarfundir á yngri stigum þar sem börn fá tækifæri til að tjá sig og tala út 

frá hjartanu. Slíkur vettvangur sé ein leið til að gefa börnum tækifæri til samstarfs og 
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samræðna. Stóra upplestrarkeppnin fari fram meðal nemenda í 7.bekk á landsvísu og er 

það hvatning fyrir kennara m.a. til að vinna að framsögn með nemendum. Einnig kom 

fram að nýlega hefur verið kynnt efni í lýðræðisfræðslu sem nefnist Kompás. Það er 

námsefni sem Aldís Yngvadóttir hefur verið að kynna fyrir Námsgagnastofnun.  

Í niðurstöðum rannsóknar um tegundir og birtingarform rafrænt einelti sem þær Heiða 

Kristín Harðardóttir og Kristín Birgisdóttir nemar í Uppeldis- og menntunarfræðum við 

HÍ gerðu kemur fram að börnin þorðu helst að tjá sig um eineltið í félagsmiðstöðinni. 

Þær telja að félagsmiðstöðvar gegni mikilvægu hlutverki hvað varðar forvarnir. 

Félagsmiðstöðvar séu m.a. sá staður sem viðmælendur í rannsókn þeirra telja að helst 

fréttist af rafrænu einelti sé það til staðar. Samkvæmt viðmælendum þeirra virðast börn 

því ná að mynda trúnaðarsamband við starfsmenn félagsmiðstöðva frekar en starfsmenn 

skóla (Heiða Kristín Harðardóttir og Kristrún Birgisdóttir, 2009). Frítímaþjónusta og 

starfsemi félagsmiðstöðva gegnir því ekki síður mikilvægu hlutverki í uppeldis og 

félagsmótun barna svo þau fái betur tilfinningu fyrir því að þau lifi og læri í lýðræði. 

Hjá viðmælanda sem starfar í félagmiðstöð kemur fram að þar gefist unglingum 

tækifæri til að læra á lýðræðið t.d. með því að taka þátt í félagsstörfum sem framkvæmd 

eru á lýðræðislegan hátt. Oft eru það starfsmenn félagsmiðstöðva sem vinna með 

nemendaráðum, leiðbeina börnum í félagsstörfum og taka jafnvel að sér 

lífsleiknikennsluna. Þannig hafa þeir aðkomu að skólastarfinu og eru mikilvæg viðbót 

við útfærslu 2. greinar grunnskólalaga. Bæði í félagsmálakennslu og á vettvangi 

frítímans hjá börnum er markvisst unnið með nemendaráðum sem eru hagsmunaráð 

barna og þar er lýðræðislegum vinnubrögðum haldið á lofti m.a. þess vegna á 

tómstundafræðin og sú reynsla sem tómstunda og félagsmálafræðingar hafa öðlast svo 

mikið rétt á sér í skólakerfinu.   

Í rannsókninni kom fram að lýðræðið þarf að ná til allra þátta í lífi barna og að börn eru 

ákveðinn þjóðfélagshópur. Lýðræðisfræðslan snúist ekki bara um reglur sem börnin 

þurfa að lúta heldur þurfi nemendur að læra með því að þróa sig áfram og máta sig í 

aðstæðum. Samfélagið verði alltaf samningsatriði milli þeirra sem eru í samfélaginu.  

„Við erum ekki að kenna þeim um lýðræði bara til að gera þau að góðum og gegnum 

þjóðfélagsþegnum heldur þarf barnið líka að finna að lýðræði gagnist því sjálfu. Það 

þarf að rauntengja umræðuna með börnunum og ekki er hægt að slíta í sundur starf 

með börnum. Félagsmiðstöðin og skólinn þurfa að hafa sameiginlega uppeldissýn“ 

(Viðmælandi I,2009). 
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 Unglingar eiga í raun rétt á að hafa áhrif á það starf sem fer fram í félagsmiðstöðvum. 

Þetta er þeirra frítími. Virkni, þátttaka og ábyrgð á unglingsárum undirbýr unglingana til 

að takast á við þau réttindi og skyldur sem fylgja því að búa í lýðræðisþjóðfélagi og í 

raun er lýðræði grunnur alls sem varðar tómstundir, valfrelsi og frelsi til athafna. Eins 

og 31. grein Barnasáttmálans lýsir svo vel:  1.mgr. 31. grein. „Aðildarríki viðurkenna 

rétt barns til hvíldar og tómstunda, til að stunda leiki og skemmtanir sem hæfa aldri 

þess, og til frjálsrar þátttöku í menningarlífi og listum“  og 2. mgr. 31. grein: 

„Aðildarríki skulu virða og efla rétt barns til að taka fullan þátt í menningar- og 

listalífi, og skulu stuðla að því að viðeigandi og jöfn tækifæri séu veitt til að stunda 

menningarlíf, listir og tómstundaiðju“ (Þórhildur Líndal, 2007). 

Að lifa og læra í lýðræði 

Í september árið 2005 var haldið málþing um borgaravitund og lýðræði í svipuðum dúr 

og það sem haldið var á Þingvöllum með ungu fólki. Málþingið var liður í verkefni 

Evrópuráðsins um borgaravitund og lýðræði í skólastarfi. Markmiðið var að gefa ungu 

fólki tækifæri til að ræða um borgaravitund og lýðræði á eigin forsendum. Þá ræddi 

unga fólkið um, hvernig hægt er að vera virkur þátttakandi í lýðræðislegu samfélagi og 

hvernig skólinn getur stuðlað að lýðræðislegri færni nemenda og aukinni borgaravitund. 

Þingið var á vegum menntamálaráðuneytisins og þátttakendur voru frá grunnskólum, 

framhaldsskólum og ungmenna – og æskulýðsfélögum. Steingrímur Sigurgeirsson 

þáverandi aðstoðarmaður menntamálaráðherra sagði við setningu málþingsins sem bar 

yfirskriftina „að lifa og læra í lýðræði“ að mikilvægt væri „ að þjóðfélagið byði upp á 

lýðræðislegt umhverfi og að fólk ætti að nýta sér þann lýðræðislega rétt sem það hefur 

til að láta skoðanir sínar í ljós“ (Menntamálaráðuneytið, 2005). 

Þátttakendur málþingsins unnu í hópum að hugflæði og veltu fyrir sér spurningum eins 

og hvernig hinn fullkomni lýðræðislegi skóli væri. Þau ræddu frelsi og að 

kosningaréttur væri nauðsyn í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þau ræddu tækifæri netsins og 

fjölmiðla og áhrif þeirra á félagsmótun ungs fólks og að þeir hafi því ákveðnum 

siðferðislegum skyldum að gegna. Niðurstöðurnar eru áhugaverðar og endurspegla vel 

rödd þeirra ungmenna sem tóku þátt í málþinginu. Þar kemur fram að nemendur vilja 

hafa skólastjórann sýnilegan og að hann sé í nánum tengslum við nemendur. Að koma 

þurfi á hagsmunaráðum nemenda í skólastjórnum sem nú má segja að séu komin á. 

Einnig vildu ungmennin fá tækifæri til að meta kennara sína á formlegan hátt. 
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Það sem unga fólkið lagði til að gert yrði til úrbóta var m.a. 

 Nýta skólastarf í því skyni að virkja ungt fólk til aukinnar samfélagsþátttöku og 

umræðu með breyttum áherslum í kennslu og kennsluháttum. „ Það ætti að 

breyta áherslum í lífsleiknitímum. Í staðinn fyrir að segja ekki reykja hass, ekki 

drekka, farið að sofa kl. 9 ætti frekar að kynna fólki pólitíkina“ 

 Skapa ungu fólki vettvang til meiri umræðu um menn og málefni t.d. halda oftar 

ungmennaþing. Fá opnari umræður og auka skilning á og virðingu fyrir 

skoðunum ungs fólks 

 Þátttakendur líta á netið sem sóknarfæri til að virkja ungu kynslóðina í 

umræðum. Koma á spjallþráðum óháð aldri þar sem fólk getur rætt stjórnmál. 

 Auka félagsstarf í skólum t.d. með vinabekkjum, hópastarfi og hugmynda- 

kössum. 

 Efla þurfi gagnrýni á stjórnvöld því það er mikilvægur þáttur í því að vera virkur 

þátttakandi í lýðræðislegu samfélagi. 

Þátttakendur töldu almennt áhugaleysi vera helstu ástæðu þess að ungt fólki taki ekki 

meiri þátt í samfélaginu. Það vanti hvatningu og meiri upplýsingar. Þau telja 

grundvallaratriði þess að vera virkur þátttakandi í samfélaginu að tjá skoðanir sínar. 

Mismunandi félagsleg staða geti einnig gert sumum hópum samfélagsins erfitt fyrir. Þau 

nefndu að auka þurfi upplýsingamiðlun svo þau geti verið meira meðvituð um málefni 

samfélagsins. Þau töldu að brjóta mætti kennsluna meira upp og að óhefðbundin kennsla 

og meira félagsstarf gæti vakið áhugann. Þau töldu frelsi í 1. – 7. bekk grunnskóla 

takmarkað og gerði það að verkum að nemendur væru hræddir við að tjá skoðanir sínar 

og vera sjálfstæðir. Þeir töldu að grunnskólanemendur ættu erfiðara með að vera virkir í 

samfélaginu þar sem þeir eru svo miklu skorðaðri í skólakerfinu heldur en 

framhaldsskólanemendur. Í viðauka um niðurstöður hópastarfs er kveðið svo hart að 

orði að segja að í 1. - 7. bekk séu allar skoðanir bældar niður af kennurum, þar af 

leiðandi séu einstaklingar ósjálfstæðir og hræddir við að tjá skoðanir og hræddir við að 

hafa áhuga á stjórnmálum. Nemendur vilja sjá áfangakerfi og að nemendur geti haft 

meiri áhrif á námsefnið og hvernig það er kennt. Þau vilja hafa þar meiri óhefðbundna 

kennslu til að vekja áhuga á námsefninu frá öðru sjónarhorni.  

Í samantekt á niðurstöðunum segir að á málþinginu hafi komið sterkt í ljós mikilvægi 

þess að börn og ungt fólk sé hvatt til þess að hafa sjálfstæðar skoðanir og að á það sé 
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hlustað. Sú skoðun var áberandi að skortur á sjálfstrausti og sú trú að ekki væri tekið 

mark á ungu fólki kæmi í veg fyrir að ungt fólk láti skoðanir sínar í ljós. Mikilvægt væri 

að skapa samfélag þar sem ungt fólk getur sagt sína skoðun óhindrað og að skólinn geti 

átt þátt í að skapa slíkan skólabrag. Börn þurfi að fá þjálfun í að mynda sér sjálfstæðar 

skoðanir og að tjá sig bæði í mæltu máli og rituðu. Auka þurfi skoðanafrelsi barna og 

fræðslu um lýðræðislegan rétt og um stjórnmál. Þessi áhersla þurfi að koma fram bæði í 

kennsluháttum og í kennsluefni og lagt var til að lífsleiknitímar verði nýttir betur í 

lýðræðiskennslu (Menntamálaráðuneytið, 2005).  

Af þessu sést að unga fólkið kemur auga á ýmislegt sem betur má fara. Gagnrýnin á 

skólann virðist ígrunduð og tilmælin vel þess virði að stjórnvöld gefi þeim gaum. Þarna 

kom ýmislegt fram sem unga fólkið leggur til að gert verði til að efla áhuga og virka 

þátttöku í samfélaginu og hvernig auka megi áhuga ungs fólks á lýðræði. Margt af því 

sem þarna kemur fram hefur nú þegar verið bundið í lög með nýju menntalögunum og 

endurskoðaðri aðalnámskrá. Greinilegt er að nemendur vilja læra meira um samfélagið 

og fá þjálfun í að taka þátt í umræðum. Skoða mætti nánar starfshætti skóla með tilliti til 

þess sem þarna kemur fram t.d. um áhugaleysið. Einnig er áhugaverð athugasemd 

nemendanna um lífsleiknitímana sem styður þá skoðun að það hvernig lífsleiknitímar 

eru nýttir geti verið lykilatriði í að auka lýðræðisfærni nemenda. Þetta samræmist 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Hve glöð er vor æska? 

Á undanförnum tveimur áratugum hafa rannsóknir á börnum, högum þeirra og líðan 

aukist verulega og segja má að fyrir liggi nokkuð haldbærar tölfræðilegar upplýsingar 

um börn. Ingvar Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns könnuðu líðan barna í 

grunnskólum í Reykjavík og gáfu út skýrslu um rannsóknina sem ber yfirskriftina          

„Gullkista við enda regnbogans“.  Meðal þess sem kom fram í þessari rannsókn var að 

agavandamál eru misjöfn eftir skólum. Í 20% þeirra hvíldu agavandamál mjög þungt á 

starfsfólki. Einhver vandamál voru í 60% skóla en þar hafði starfsfólk tök á vandanum. 

Hverfandi agavandi var í fimmtungi skóla. Það vakti athygli skýrsluhöfunda að í þeim 

skólum þar sem vandamálin voru minnst var viðhorf til foreldra, sem og barna, afar 

jákvætt auk þess sem foreldrastarf var áberandi öflugt. Hér kemur fram hvað 

skólabragur og viðmót til barnanna er mikilvægt eins og fram kom á nemendaþinginu. 

Þetta kom einnig fram í fyrirmyndarskólanum þar sem allir þekkja alla með nafni og allt 

starfsfólk skólans lætur sig nemendurna varða. Skýrsluhöfundarnir þau Ingibjörg og 
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Ingvar telja brýnt að breyta starfsháttum í skólastarfi með tilliti til þess hve viðvera 

ungra barna hefur aukist gríðarlega (Ingvar Sigurgeirsson, 2006). Margir aðrir 

fræðimenn og frammámenn í íslensku samfélagi taka í sama streng. Þórhildur Líndal 

sagði í erindi á prestastefnu árið 2004: „Á Íslandi er vinnudagur foreldra utan heimilis 

langur. Síðustu fréttir  herma að við Íslendingar vinnum lengst allra Evrópuþjóða, að 

meðaltali 48 ½ klst. á viku. Það þekkist að ung börn séu 9 ½ klst. daglega í 

leikskólanum. Er þetta nauðsynlegt – á hvaða leið erum við? Hve glöð er vor æska?“ 

(Þórhildur Líndal, 2007). Þarna kastar Þórhildur fram þeirri spurningu hvort æskan sé 

glöð og hvort við búum í barnvænu samfélagi.  

Þórhildur er ekki ein um þá skoðun að blása þurfi í lúðra og auka vitundarvakningu 

meðal forráðamanna barna um málefni þeirra og að nauðsynlegt sé að kalla fram rödd 

barna. Í mars á síðasta ári var haldið málþing í KHÍ undir yfir skriftinni „Skólastarf á 

Íslandi og Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna“. Þar hélt Gunnar E. Finnbogason lektor 

við skólann erindi og sagði að vinna þyrfti að því að fá kennara til að taka 

Barnasáttmálann í fóstur og fá þá til að vinna með hann inni í skólunum. Hann lagði í 

máli sínu út frá því að Barnasáttmálinn byggði á ákveðinni hugmyndafræði um það að 

einstaklingurinn hefði gildi í sjálfum sér. Hann lagði áherslu á 12. grein sáttmálans og 

að verulega þyrfti að efla tjáningarfrelsi barna. Þar þyrfti skólinn að hafa frumkvæði og 

gera bragarbót. Einn af tjáningarmátum barna væru þau verk sem þau vinna bæði 

handverk og ýmsir menningarviðburðir barna s.s. tónlistarflutningur og leiksýningar. 

Hann lagði einnig ríka áherslu á að við skoðuðum betur samskipti okkar við börn og að 

skerpa þyrfti á þeim vettvangi þar sem börn eru hvött til að tjá sig og að börn þurfi að 

hafa sér eldra fólk til viðræðna sem hjálpi þeim áfram að læra betur á sig sjálf. Gunnar 

telur að forsenda lýðræðis sé að börn hafi góða sjálfsmynd og að börn geti og þori að tjá 

sig (Gunnar Finnbogason, 2008).  

Vonir eru bundnar við að viðhorf Gunnars gárist út í helgidómi kennara sem starfar 

undir merki alúðar við fólk og fræði og einnig á vettvangi akademíunnar almennt. Í 

rannsókninni kemur fram hvernig viðmælendur telja best að kenna börnum um lýðræði 

og hvað þeir telja að betur megi fara í lýðræðisuppeldinu.  Margt af því hefur samsömun 

við það sem hér kemur fram. 
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Umræður  

Ljóst er að til að tryggja að börn læri að vera virkir þegnar í lýðræðisríki þurfa 

uppvaxtarskilyrði þeirra að taka mið af því. Það verður ekki gert með lagasetningu einni 

saman. Á uppeldisstofnunum í skólum og í frístundastafi þurfa að vera lýðræðislegir 

starfshættir og á heimilum fólks þurfa samskipti að grundvallast á manngildi. Umhverfi 

barnsins og samskipti þess við þá sem standa því næst og annast það hefur áhrif á 

þroska þess. Í því sambandi skipta viðhorf uppalanda, bæði foreldra og kennara, til 

barna og bernskunnar höfuðmáli. Sú heimspekilega og hugmyndafræðilega sýn sem 

hinir fullorðnu hafa mótað í umgengni sinni við börnin endurspeglar hvernig börnin 

læra um gildi og lýðræði. Börn eru að læra frá því þau vakna á morgnana og þar til þau 

sofna. Þess vegna þarf allt uppeldisstarf að taka mið af lýðræðislegum samskiptum við 

börn og vera „gegnsýrt“ af þeim gildum sem liggja til grundvallar lýðræði og lög kveða 

á um. Þá getum við með sanni sagt að börnin læri og lifi í lýðræði.  

Við þurfum að varast að móta börn með einhverjum hætti að kröfum hinna fullorðnu til 

að börn passi betur inn í kerfi sem stundum virðist drifið áfram af þeirri sýn að fólk sé 

fyrst og fremst „hjörð“ eða vinnuafl sem þarf til að halda samfélaginu gangandi. Séu 

viðhorf þeirra sem ráða í samfélaginu miðuð við að hlusta eftir röddum barna og fái þau 

markvissa þjálfun og fræðslu í lýðræðislegum vinnubrögðum eykur það líkur á því að 

við náum fram því besta sem í börnum býr og að sýn þeirra á samfélagið komi betur í 

ljós. Það að barn öðlist sjálfstraust og að sjálfsmynd þess miðist við frelsi til athafna, 

tjáningar og gagnrýnnar hugsunar leggur grunn að því að við getum unnið betur eftir 

þeim lögum, reglum og alþjóðasamþykktum sem nú þegar eru í gildi.  

Eitt af því sem kennararnir telja vera hentuga leið til að börn læri ung að upplifa lýðræði 

er að þau fái sjálf reynslu af því við hinar ýmsu aðstæður í lífi sínu. Það ætti því að vera 

útgangspunktur þeirra sem með málefni barna fara að fólk búi við lýðræði alla ævi. Ein 

leiðin gæti verið að næra betur jarðveginn og tryggja betur stofninn í þeirri mannrækt 

sem okkur er ætlað að viðhafa í uppeldinu. Sú þörf að tilheyra hópi, vinatengsl og staða 

barna og unglinga í jafningjahópnum ætti að vera kennurum ofarlega í huga í 

kennslunni. 

Að vinna markvisst að útfærslu nýrrar menntastefnu sem tekur mið af þeim gildum sem 

fjallað er um hér að framan ætti að vera forgangsverkefni í öllum skólum og er ein leið 

til að framfylgja 2. greininni. Umhyggja, sáttfýsi, náungakærleikur og sá félagslegi 
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samhljómur sem áður er lýst eru hugtök sem að mínu áliti ætti að vinna meira með. Að 

huga að náunganum hvort heldur er í dagþéttri veröld, eftir náttúruhamfarir, jarðskjálfta, 

snjóflóð eða efnahagshrun ætti að vera okkur í blóð borið og vera sú arfleifð sem við 

þurfum að standa vörð um.  

Markmið grunnskólalaga ættu að skipa stóran sess í kennaranáminu í öllum greinum 

þess og útvíkka mætti vettvangsnám kennaranemanna.  Hægt væri að leita eftir því hjá 

ýmsum frjálsum félagssamtökum eins og KFUM, UMFÍ, Heimili og skóla, 

Foreldrahúsi, Sjónarhóli og að ýmis meðferðarheimili opnuðu fyrir það að taka 

kennaranema í vettvangsnám. Þar starfar yfirleitt uppeldismenntað fólk sem getur 

handleitt þá. Mætti  t.d. sjá fyrir sér að kennaranemar sæktu fyrirmyndir til þeirra sem 

vinna að aukinni félagsfærni, bættri sjálfsmynd barna eða að öðrum forvörnum. Að þeir 

kynntust afleiðingum þess að hafa ekki sterka sjálfsmynd og fengju að vinna með ungu 

fólki sem er að vinna sig út úr áhættuhegðun eða aðstæðum sem geta hugsanlega verið 

afleiðing þess að þeir fengu ekki þann undirbúning fyrir lífið sem gert er ráð fyrir í 

grunnskólalögunum.  

Með tilkomu frítímans og þeirrar viðbótar við skólann sem æskulýðs– og 

tómstundastarf er ríður á að þeir aðilar sem starfa með börnum hafi sameiginlega sýn á 

það sem börnum er fyrir bestu og sammælist um grunngildin  í uppeldi og menntun. 

Ganga þarf út frá lýðræðislegri þátttöku barna í samfélaginu  og því sjónarmiði að börn 

séu framtaksverur og virkir gerendur í sínu lífi. Börn þurfa að trúa á gagnsemi þess að 

tjá sig og geta treyst því að þau séu tekin alvarlega af hinum mikilvægu fullorðnu í lífi 

þeirra. Í skólum ber að leggja áherslu á að hlusta betur á nemendur og virða skoðanir 

þeirra og aðkomu að ákvarðanatöku. Í rannsókninni kemur skýrt fram hve mikilvægur 

góður skólabragur er og hve félagslífið getur lagt þung lóð á vogarskálarnar við að 

kenna börnum lýðræðisleg vinnubrögð.  

Lokaorð 

Til að svara spurningunni sem lagt var upp með hefur í ritgerðinni verið lýst ýmsum 

leiðum til að vinna að markmiðum 2. greinarinnar. Góðir leiðtogahæfileikar og áhugi 

skólastjórnenda ásamt fjölbreytni í kennsluháttum og heilbrigðu félagslífi í skólanum 

virðist ein leið að settu marki. Skólabragur og hvernig skólastjórinn gefur tóninn og slær 

taktinn virðist móta starfshætti kennara, einkenna skipulag skólastarfsins og vera sú 

umgjörð sem segir mest til um það hvernig kennurum tekst til.  



58 

Hægt er að draga ýmsar ályktanir af niðurstöðum rannsóknarinnar og sjá má 

vísbendingar um að þörf er á námsefni, aukinni fræðslu og þjálfun grunnskólakennara í 

að kenna lýðræði og færni til að tileinka sér lýðræðisleg vinnubrögð eins og kemur líka 

fram í skýrslunni um mannréttindafræðslu.  

Í rannsókninni kom einnig fram að í kennaranáminu væri ekki farið markvisst í 

markmiðsgreinina eða  lög um grunnskóla. Reynsluminnsti kennarinn var ekki 

meðvitaður um markmiðgrein grunnskólalaganna eða að honum bæri sem 

stærðfræðikennara að huga sérstaklega að lýðræðislegum vinnubrögðum í kennslunni 

eða að sinna lýðræðisfræðslu. Rannsóknin bendir til þess að færni kennarans, skilningur 

og viðhorf hans á mikilvægi lýðræðiskennslunnar aukist með aukinni reynslu hans og 

starfsaldri. 

Ég lít svo á að rannsóknin staðfesti enn frekar þann grun minn að félagslífið í skólanum 

og frítímaþjónustan séu helsti lýðræðisvettvangurinn hjá börnum og að þar sé helst 

verið að vinna að markmiðum 2. greinarinnar. Einnig að í grunnskólum séu víða ekki 

nógu góð skilyrði fyrir kennara að vinna að framkvæmd laganna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar og það sem fram kemur í þessu verkefni kallar á nánari 

skoðun á því hvort og hvernig starfshættir skóla taka mið af mannréttindafræðslu, 

fræðslu um lýðræði og hvernig unnið er að framfylgd laga. 

Tíminn mun leiða í ljós hvort þjóðinni tekst að nýta sér þær aðstæður sem nú eru í 

íslensku samfélagi sem sóknarfæri í uppbyggingu gildagrunns þar sem undirstöður 

verða styrktar enn frekar í skólum landsins.  Markmið 2. greinar grunnskólalaga sem 

byggjast á kristinni arfleifð og eru um jafnrétti, lýðræðislegt samstarf og ábyrgð eru að 

mínu áliti ágætt leiðarljós í þeirri endurreisn og siðbót sem bíður íslensks samfélags og í 

raun margra í hinum hnattvædda heimi.  

Lokaorðin vil ég tileinka tilmælum um aukna ást og umhyggju fyrir börnum og vek 

athygli á  ályktun UNICEF  frá 2007 en þar segir að hinn rétti mælikvarði á stöðu þjóðar 

sé hversu vel hún sinnir börnum sínum, heilsu þeirra og öryggi, efnislegum þörfum 

þeirra, menntun þeirra og félagsmótun og tilfinningu þeirra fyrir að vera elskuð virt og 

hluti af þeirri fjölskyldu og samfélagi sem þau fæðast til. Það tel ég vera hinn rétta 

samfélagslega tón sem við leitumst við að finna. 
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Um viðmælendur í rannsókninni: 

Viðmælandi I er kennari og starfsmaður ÍTR til margra ára, er nú mastersnemi í 

Uppeldis– og menntunarfræðum við HÍ. Hefur starfað með ungmennaráðum. 

Viðmælandi II er kennari og námsráðgjafi starfar nú hjá UMFÍ – er líka meistaranemi í 

stjórnun menntamála. Hefur mikla reynslu af félagsmálakennslu,  hefur verið formaður 

foreldrafélags og hrundið af stað forvarnarverkefni. Hún stóð nýlega fyrir málþingi um 

ungt fólk og lýðræði.  

Viðmælandi III er kennari og deildarstjóri á eldra stigi í Ártúnsskóla. Hún sér um 

lýðræðisfræðsluna þar og vinnur með Félagi ungmenna í Ártúnsskóla FUÁ 

Viðmælandi IV er tómstunda– og félagsmálafræðingur, er líka lífsleiknikennari og sér 

um félagsstarf á unglingastigi í Grunnskóla Seltjarnarness. Hún tók þátt í 

þróunarverkefni um lýðræði  sem nefnt var félagsmálabekkurinn 

Viðmælandi V er leiðbeinandi og mun útskrifast sem grunnskólakennari nú í vor. Hún 

kennir stærðfræði á unglingastigi í Heiðarskóla í Reykjanesbæ og hefur verið við 

afleysingakennslu. 
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Viðauki I 

Til grundvallar spurningunum í viðtölunum er 2. grein grunnskólalaga og 

rannsóknarspurningin. „Hvernig er hægt að stuðla að þátttöku nemenda í 

lýðræðisþjóðfélagi eins og gert er ráð fyrir í 2. grein grunnskólalaga  nr. 91/2008  og á 

hverju byggist hún?“ 

Spurningar og viðtalspunktar sem lagt var upp með: 

Hvað er lýðræði? Hvernig skilgreinir þú lýðræði? 

Hver er upplifun þín og af að kenna börnum að lifa og læra í lýðræði?  

Hvernig telur þú að grunnskólagangan geti stuðlað að þátttöku nemenda í 

lýðræðisþjóðfélagi eins og gert er ráð fyrir í 2. grein grunnskólalaga?  

Hverjar telur þú helstu hindranir kennara í framfylgd þessarar lagagreinar og hvað 

myndi helst geta stutt þá? 

Hvernig telur þú að kennarar geti stuðlað að virkri þátttöku nemenda í félagslífinu, 

nemendafélaginu og skólaráðum? Hvað ber að varast? 

Hvar og hvernig fer hið siðferðilega uppeldi fram? Hvað telur þú að þurfi að liggja til 

grundvallar því? (hugmyndafræði?) 

Hvar telur þú að raddir barna heyrist – og hver hlustar? 

Hvernig telur þú að skólar geti unnið að áherslum um lýðræði í nýrri menntastefnu og 

framfylgt grunnskólalögum varðandi lýðræðisfræðslu? 

Ef þú fengir töfrasprota hverju myndir þú helst vilja breyta eða vinna að til að börn geti 

lifað og lært í lýðræði? 

 

 

 

 

 


