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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að rýna í þýðingu sjálfboðaverkefna sem eru hluti af 

grunnskólanámi fyrir nemendur og skólastarfið í heild. Könnuð var sýn skólastjórnenda og 

kennara til þess hvaða merkingu sjálfboðaverkefni hafa fyrir skólastarf í heild sinni, 

menningu skólans og námið. Einkum var leitað eftir reynslu þeirra af því hvort þátttaka 

nemenda styðji við grunnþætti menntunar í aðalnámskrá grunnskóla. Þá var könnuð sýn 

nemenda til þátttöku í sjálfboðaverkefnum og hvaða gildi þau tengdu við þátttöku sína. Í 

rannsóknni voru notaðar bæði eigindlegar og megindlegar aðferðir og þannig leitast við að 

draga fram fjölbreytt gögn og varpa mismunandi ljósi á rannsóknarviðfangsefnið. Safnað var 

upplýsingum um tvö viðamikil sjálfboðaverkefni; Gott mál í Hagaskóla og Góðgerðardagur 

Kársnesskóla. Rýnt var í gildi verkefnanna, styrkleika þeirra og veikleika. Myndaðir voru 

tveir rýnihópar nemenda í báðum skólum. Tekin voru hálfopin viðtöl við nemendur og 

skólastjórnendur og auk þess sem spurningakönnun var lögð fyrir kennara Hagaskóla um 

þeirra sýn á verkefnið Gott mál. Helstu niðurstöður gefa til kynna að skólafólkið telji 

verkefnin - góð verkfæri til að efla samfélagsþátttöku nemenda og þjóna markmiðum 

grunnþátta menntunnar sem snúa að læsi, sjálfbærni, sköpun, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti, heilbrigði og velferð. Bæði skólastjórar og kennarar telja að verkefnin hafa góð áhrif 

á menningu skólanna og á heildina litið sé afraksturinn góður ávinningur bæði fyrir nemendur 

og skólana í heild. Að þeirra mati eru helstu styrkleikar verkefnanna kærleikshugsunin 

kringum verkefnin, samstaðan sem myndast og samvinna margra aðila. Niðurstöðurnar sýndu 

enn fremur að nemendur voru þakklátir fyrir að fá tækifæri til þátttöku í verkefnunum, að hafa 

raunveruleg áhrif í samfélaginu og láta gott af sér leiða. Þeir töldu það rétt sinn að fá tækifæri 

til þátttöku í þess konar samfélagsverkefnum og að slíkt starf eigi að vera fastur liður í 

skólastarfinu. Gildin sem nemendur tengdu sérstaklega við voru: þakklæti, hjálpsemi, 

samhyggð, stolt, aukið sjálfstraust og trú á eigin getu. Þátttökugleði, gefandi samvinna og 

ríkur samtakamáttur skólasamfélagsins var leiðarstef viðtalanna.  
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Abstract 
The purpose of this research is to focus on the importance of volunteer projects as a part of 

the primary education, for the students on the one hand, and for the school as a whole on the 

other. Attention was given to the vision of the school leadership as well as that of the 

teachers, and the significance such projects have for the whole school, including its culture 

and education. Emphasis was laid on finding out whether student participation supported the 

main subjects in the primary school curriculum. The students´ views on participating in 

voluntary projects was looked into, including how they valued their own participation. Both 

qualitative and quantitative research methods were used in the attempt to elicit various kinds 

of information in order to view the subject from different angles. Information was 

accumulated about two big volunteer projects, i.e. Gott mál (The good Cause) in Hagaskóli 

and Góðgerðardagur Kársnesskóla (Kársnesskóli Charity Day). The importance of the 

projects was looked into, as well as their strengths and weaknesses. Two focal groups were 

formed among the students in both schools. The students and leaders of the schools were 

interviewed in semi-structured interviews. In addition, the teachers in Hagaskóli answered a 

questionnaire about their view of the project Gott mál. The main conclusions indicate that the 

school community considers the projects good tools in strengthening student participation in 

the community, and that they serve as a way of achieving the basic educational objectives 

regarding reading competences, sustainability, creativity, democracy and human rigths, 

equality, health and welfare. Both headmasters and teachers believe that the projects affect the 

schools in a culturally beneficial way, and that the results are an overall gain for both students 

and schools. They belive that the main strenghts of the projects were the amount of care the 

projects required from everyone personally, the solitarity that emerged, as well as the 

cooperation of the many parties working together. The results also showed that the students 

were grateful for the opportunity of participating in the projects, the ability to have a real 

impact on society, as well as doing something good for others. They viewed it as their right to 

have an opportunity to participate in these types of community projects, and thought such 

projects should be done on a regular basis as a part of school. The values the students felt 

especially connected to were: Gratitude, helpfulness, solidarity, pride, enhanced self-

confidence and faith in their own abilities. The recurring themes in the interviews were the 

joy of participation, rewarding cooperation and the great joint strength of the school 

community. 
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Formáli 
 
Ég var svo lánsöm að fá námsleyfi veturinn 2019-2020. Leið mín lá í listkennsludeild LHÍ þar 

sem boðið er uppá fjölbreytt og spennandi nám. Það var mikil áskorun að takast á við 

krefjandi nám á ný en jafnframt var það gjöfult og endurnærandi. 

Meistaraverkefni þetta er metið til 30 eininga við listkennsludeild Listaháskóla Íslands og 

var unnið á haustönn 2019 og vorönn 2020. 

Leiðbeinandi minn var Ragný Þóra Guðjohnsen, lektor á menntavísindasviði HÍ.  

Meistaraverkefnið mitt fjallar um þýðingu sjálfboðastarfa sem hluti af grunnskólanámi hefur 

fyrir nemendur og skólastarfið í heild. Ragný hefur stundað rannsóknir á þessu sviði og var 

það mín lukka að fá hana sem leiðbeinanda. Kann ég henni mínar bestu þakkir fyrir frábæra 

leiðsögn, hvatningu, þolinmæði og elskulegheit.  

Kennurum og samnemendum listkennsludeildar Listaháskóla Íslands vil ég þakka 

innblástur, gott samstarf og góða samveru. 

Ég vil þakka öllum viðmælendum mínum, nemendum í Kársnesskóla og Hagaskóla,  

skólatjórum beggja skóla og kennurum í Hagaskóla sem tóku þátt í spurningakönnuninni. 

Umsjónaraðilum Góðs máls og Góðgerðardegs Kársnesskóla þakka ég innilega fyrir aðstoð 

við upplýsingaöflun, sjá um val á viðmælendum í hópi nemenda og vera viðstödd viðtölin. 

Það hefur verið ánægjan ein að eiga samskipti við alla aðila sem komu að þessu verkefni með 

mér.  

Ég er einnig þakklát Símoni Jóni, fjölskyldu minni, Kjartani bróður, Bigga mínum og 

sonum mínum, Trausta, Ísaki og Eysteini fyrir yfirlestur, tækniaðstoð og góð ráð og ekki síst 

fyrir stuðninginn og tillitsemina og að hafa svo mikla trú á mér.  
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1. Inngangur  
Ég kynntist hjálparstarfi í Afríku fyrir tilstilli tveggja systkina minna sem unnu um árabil við 

hjálparstörf í Keníu og Eþíópíu. Fyrir um 15 árum síðan, fór ég síðan sjálf með fjölskyldu 

mína til Eþíópíu að heimsækja systur mína og hennar fjölskyldu. Það var ógleymanleg ferð og 

merkileg lífsreynsla sem ég öðlaðist þar. Við heimsóttum meðal annars mjög afskekkta staði 

og kynntumst aðstæðum fólks sem lifðu margt við nöturleg lífskilyrði. Við sáum með eigin 

augum neyð fólks og mikla fátækt og sérlega illa meðferð á konum og stúlkum. Á einni 

sjúkrastöð sem við heimsóttum var „læknir“ en hann hafði fengið þriggja mánaða kennslu í 

læknisfræði. Hann sneri sér að mér, horfði í augu mín og sagði með áherslu og biðjandi 

augnaráði: „Þið sem komið frá ríku landi, þið sem hafið allt, ekki gleyma okkur! Okkur vantar 

allt!“ Þessi orð gerðu mig svo meðvitaða um það að við sem erum svo lánsöm að fæðast í 

góðu landi þar sem mannréttindi og velmegun eru til staðar getum ekki látið sem við sjáum 

ekki neyð fólks annars staðar á hnettinum. Við erum hluti af einni heild og getum ekki lokað 

augunum fyrir neyð annara og berum skyldu til að rétta þeim hjálparhönd. Einnig er 

ógleymanlegt atvik úr sömu ferð þegar við vorum stödd í borginni Addis Abeba. Ég beið í bíl 

og allt um kring var fólk að betla en ung kona með barn á handleggnum gekk þá í áttina til 

mín með útrétta hönd sína og bað um peninga. Augnaráðið er ógleymanlegt, hún var svo 

biðjandi, auðmjúk og hógvær en neyðin neyddi hana til að fara þessa leið. Mér fannst ég 

skulda þessari konu eitthvað. Reynsla eins og þessi markar djúp spor í vitundina og hefur 

áhrif á persónuleikann, skoðanir og ákvarðanir sem teknar eru síðar á lífsleiðinni. Hvernig get 

ég komið til hjálpar? Hvernig get ég lagt mitt að mörkum til samfélagsins? Þannig geta 

sjálfboðastörf og þátttaka í góðgerðarverkefnum haft áhrif á þátttakendur. Það beinir sjónum 

okkar að þörfum annarra og ýtir undir góð gildi. Gildin sem fólk tileinkar sér úr uppeldinu 

móta persónuleikann og verður leiðarvísir þeirra í lífinu (Páll Skúlason, 1990).  

Góð mannkostamenntun þarf að hafa ríkt vægi í uppeldi og menntun barna (Kristján 

Guðjónsson, 2017). Hún byggir á siðferðilegum gildum eins og góðvild, réttlætiskennd og 

þakklæti. Erlendar og íslenskar rannsóknir á sjálfboðastörfum ungmenna hafa gefið til kynna 

að þátttaka þeirra móti gildismat þeirra og ávinningur þátttökunnar hafi persónulegt gildi  

fyrir þá (Ragný Þóra Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2011). Einnig hafa rannsóknir 

bent til þess að þátttakan hafi forspársgildi um virkni þeirra í samfélaginu á fullorðinsárum og 

hafi þannig ríkt samfélagslegt gildi (Youniss og Yates, 1999; Hart,  Donnelly, Youniss, og 

Atkins, 2007; Ragný Þóra Guðjohnsen, 2016).  
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Ég er hef starfað með börnum á öllum aldri mest alla mína starfstíð. Fyrstu starfsárin 

vann ég með börnum á leikskóla (forstöðukona) í 3 ár og síðan í grunnskóla yfir 30 ár á öllum 

stigum sem myndmenntakennari aðallega en hef einnig kennt umhverfisfræðslu, læsi og 

fleira. Ég hef haft mikla ánægju af því að starfa með börnum, þau eru heillandi á svo margan 

hátt. Þau eru þverskurður samfélagsins, innan þeirra raða eru framtíðar forsætisáðherrar, 

kennarar og listamenn. Þau sjá hlutina oft í svo skýru ljósi og hafa rödd sem við eigum að 

hlusta á. Okkur ber að taka skoðanir þeirra og áherslur til greina og styðja þær.   

Brottfall og vanlíðan barna í skólum hin seinni ár er áhyggjuefni. Áhugaleysi nemenda 

á námi má oftar en ekki rekja til þess að þeim finnst námið tilgangslaust. Þegar þau geta haft 

eitthvað að segja um nám sitt þá vaknar áhuginn. Það er mín reynsla sem kennari til fjölda 

ára. Mér hefur fundist vanta fleiri raunveruleg verkefni í skólanum þar sem börn vinna með 

eitthvað sem þeim finnst skipta máli. Ég tek heilshugar undir með fræðimönnunum Toni 

Wagner (2012) og Ólafi Páli Jónssyni (2011) um að nemendur þurfi þverfagleg verkefni sem 

ýta undir hlutdeild þeirra og þátttöku í samfélaginu. Sköpunarkraftur þeirra verði að fá að 

njóta sín og þeir þurfa að geta staðsett sig í verkefnunum og verið fullviss um að framlag 

þeirra skipti máli. Skóli án aðgreiningar gerir auk þess kröfur um lýðræðislega þátttöku 

nemenda í nærumhverfi sínu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, Stjórnarráð 

Íslands, 2011). Líf þeirra er núna og þau vilja taka þátt í samfélaginu og hafa áhrif. Við sjáum 

hvernig ungt fólk og börn eru að taka af skarið varðandi hlýnun jarðar. Þeirra er framtíðin og 

þau vilja hafa eitthvað um hana að segja.         

Menntun til sjálfbærni á að leiða okkur inn í framtíðina og á að endurspeglast í 

starfsháttum skólans með aukinni umhyggju og virðingu fyrir umhverfinu og hvert öðru 

(Kassid, 2019; Kozak og Elliot, 2011). Þátttaka í sjálfboðastarfi sem hluti af námi ýtir undir 

hnattræna vitund og styður við alla grunnþætti menntunar (Stjórnarráð Íslands, 2011). Þá er 

aukið kall eftir meiri sköpun í skólastarfi, meiri þverfagleika og samskiptafærni. Ég hef alltaf 

heillast af þverfagleika í kennslu þó ég hafi sjálf verið faggreinakennari og kennt myndmennt 

sem aðalfag. Við list- og verkgreinakennararnir erum oft einangraðir í okkar kennslu. 

Skipulag og stundatafla er oft hindrun í samstarfi okkar á milli og við annað starfsfólk skólans 

en viljinn er svo sannarlega til staðar. Ég viðraði ákveðna hugmynd um samstarf við mína 

samstarfskennara í list- og verkgreinum þ.e. smíða-, textíl-, heimilsfræði-, tónlista- og 

leiklistakennara. Flestir tóku vel í hugmyndina og tók hún breytingum á mótunartímanum. 

Hugmyndin var að búa til einhvern viðburð þar sem sköpunarkraftur barnanna fengi að njóta 

sín og í leiðinni væri hann notaður til góðs, það er að segja að við myndum safna peningum 
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og láta ágóðann renna til góðs málefnis. Við létum skólastjórann vita um hugmynd okkar og 

stökk hún strax á vagninn með okkur og studdi okkur til þess að láta verkefnið verða að 

veruleika. Úr varð Góðgerðardagur Kársnesskóla og ágóðinn af fyrstu söfnuninni rann til 

neyðaraðstoðar í Jemen sem Unicef stóð fyrir og seinna árið fór styrktarféð til hjálpar 

fátækum börnum á Íslandi á vegum Hjálparstarfs kirkjunnar.  

Gott mál í Hagaskóla er annað slíkt góðgerðarverkefni sem hefur verið við líði í 11 ár 

og er orðið þekkt í samfélaginu. Ég ákvað að kynna mér vel það verkefni eftir að ég tók þátt 

sem gestur á Góðu máli og upplifði stemninguna, gróskumikið starfið og gleðina á staðnum. 

Þessi tvö verkefni eru töluvert skyld í eðli sínu og tók ég þá ákvörðun að gera „úttekt“ á þeim 

báðum. Ég ákvað að kynna mér fræðin á bak við sjálfboðastörf ungmenna og gildin sem þeim 

fylgja. Mig langaði til að vita hvort sjálfboðaverkefni efli samfélagsvitund nemenda og hvort 

þau styðji við siðferðiskennd þeirra. Þá velti ég fyrir mér hver væri reynslan af sjálfboðastörfum 

í grunnskólum, hvort börnin sjálf hafi rödd í þessu samhengi og hvernig mætti styðja við 

sjálfboðastarf barna og ungmenna.  

Megin markmiðið með rannsókninni er að draga fram í dagsljósið reynslu og sýn 

skólafólks og nemenda á sjálfboðaverkefnunum Gott mál og Góðgerðardegi Kársnesskóla. Í 

því skyni verða lagðar fram tvær rannsóknarspurningar: 

 

1. Hver er sýn skólafólks til sjálfboðaverkefna/samfélagsverkefna sem eru hluti 

af grunnskólanámi? 

a. Hvaða þýðingu hafa þau fyrir skólastarfið í heild? 

b. Hvernig styðja þau við grunnþætti menntunar aðalnámskrárinnar? 

2. Hver er sýn nemenda til sjálfboðaverkefna/samfélagsverkefna sem hluti af 

grunnskólanámi? 

a. Hvaða merkingu hefur slík þátttaka fyrir ungmennin?  

b. Hvaða gildi tengja þau við þátttöku sína? 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Rætt verður um 

regluverk grunnskóla hér á landi og þær kenningar sem eru grunnur að gildandi 

menntastefnum og núgildandi aðalnámskrá grunnskóla; bæði grunnþætti menntunar og 

lykilhæfni ýmis konar. Rýnt verður jafnframt í fræði um mannkostamenntun, þátttöku- og 

þjónustunám, grenndarnám, óformlegt nám og niðurstöður rannsókna á þessum sviðum. Þá 

verður fjallað um sjálfboðastörf, starfshætti þeirra og þróun. Loks verður rætt um margþætt 

uppeldis- og menntunarhlutverk kennara. Hvaða námsáherslur og leiðir eru árangursríkar við 

að efla siðferðisþroska og samkennd, borgaravitund og sköpunarmátt nemenda í 

grunnskólum. 

2.1 Skólinn og regluverkið 

Ýmis lög og reglur gilda um skólastarf en jafnframt hefur stefnumótun stjórnvalda á hverjum 

tíma áhrif á áherslur í skólastarfi. Hér á eftir verður gefið yfirlit um framangreinda þætti. 

2.1.1. Lög um grunnskóla 

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) kemur fram að rekstur almennra grunnskóla er á ábyrgð 

og kostnað sveitarfélaga (5. gr.) og að öllum börnum, að jafnaði á aldrinum 6–16 ára, er skylt 

að sækja grunnskóla að jafnaði í tíu ár (3. gr.). Samkvæmt lögunum og kjarasamningi 

sveitafélaga við Kennarasamband Íslands skulu skóladagar nemenda í grunnskólum vera 180 

á tímabilinu 20. ágúst til 10. júní ár hvert (Samband íslenskra sveitafélaga, e.d.). Vikulegur 

kennslutími hvers nemanda í grunnskóla skal að lágmarki vera 1.400 mínútur í 5.-7. bekk og 

1.480 mínútur í 8.-10. bekk. Samfelldur skóladagur hefur verið við líði um árabil og eru 

nemendur í skólanum frá því snemma á morgnana (kl. 8.00 – 8:30) fram á miðjan dag (kl. 

14:00-16:00) að meðaltali. Markmið grunnskólans er að stuðla að alhliða þroska allra 

nemenda, velferð þeirra, menntun og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri 

þróun. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðalyndi og kærleika, umhyggju, ábyrgð, 

jafrétti, lýðræðislegu samstarfi og virðingu fyrir manngildi. Grunnskólinn á að stuðla að 

víðsýni hjá nemendum og skyldum við samfélagið, umhverfið og umheiminn. Einnig skal 

skólinn leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun nemenda, veita þeim tækifæri til 

að nýta sköpunarkraft sinn og þjáfa samkiptafærni þeirra. Grunnskólinn skal jafnframt stuðla 

að góðu samstarfi við heimilin (2. gr.). 

Samkvæmt grunnskólalögunum ber skólum að fylgja Aðalnámskrá grunnskóla (2013) á 

hverjum tíma en þar eru sett mikilvæg viðmið sem snúa að uppeldis- og menntunarhlutverki 
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grunnskólans og meginstefna um kennslu og kennsluskipan. Dregnir eru fram grunnþættir 

sem skulu vera leiðarljós í öllu námi. Þeir eiga sér rætur í gagnrýninni hugsun, ígrundun, 

vísindalegum viðhorfum og lýðræðislegu gildismati. 

 Grunnþættir menntunar samkvæmt aðalnámskrá eru; læsi, sjálfbærni, sköpun, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð. Í aðalnámskránni er lögð áhersla á mikilvægi 

samvinnu og þess að efla vitund um félagslega velferð í samfélaginu og þjálfa lýðræðislega 

hæfni. Þá er bent á mikilvægi þess að ræða við nemendur um gildi og gildismat og að styrkja 

þá í að takast á við áskoranir í eigin nærumhverfi ásamt því að þróa eigin hugmyndir og 

skynja að eigin aðgerðir hafi áhrif. Þannig er áhersla lögð á virka þátttöku og hæfni nemenda, 

samkennd, gagnrýna hugsun og það að efla hæfni til að finna lausnir þegar tekist er á við ýmis 

konar vanda.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er í 7. kafla einnig fjallað um hlutverk kennarans. Þar 

segir að meginhlutverk hans sé að vekja og viðhalda áhuga nemenda á námi, veita þeim 

handleiðslu á sem fjölbreytilegastan hátt og stuðla að góðum starfsanda og vinnufriði meðal 

nemenda. Þessu hlutverki má einnig lýsa sem forystuhlutverki; að vera leiðtogi í námi 

nemandans. Þetta felur í sér áherslu á að skapa nemendum frjóar og fjölbreytilegar 

námsaðstæður. Þannig er vönduð kennsla, sem lagar sig að þörfum og stöðu einstakra 

nemenda í skóla án aðgreiningar talin auka líkur á árangri. Þá er talið mikilvægt að kennarar 

vinni saman að menntun nemenda eftir því sem framast er kostur og að kennsla og uppeldi 

verði ekki aðgreind allt frá upphafi til loka grunnskóla (bls. 44). 

Auk viðmiða Aðalnámskrár grunnskóla (2013) skal hver skóli samkvæmt 29. gr. l. um 

grunnskóla (nr. 91/2008) gera sína eigin skólanámskrá þar sem nánari útfærsla kemur fram á 

ákvæðum aðalnámskrár. Með henni er dregin fram sérstaða skólans og gerð grein fyrir gildum 

sem starf skólans byggir á. Samkvæmt aðalnámskránni gera kennararnir síðan námsáætlun 

fyrir hvert fag með margbreytilegum hæfniviðmiðum og námsmati.  

2.2. Kenningarleg áherslur í námi 

Hér á eftir verður fjallað um kenningarlegar áherslur í skólastarfi sem tengjast rannsókn 

þessari. Fyrst verður rætt um áherslu á að hlúa að borgaravitund og virkri þátttöku nemenda, 

því næst mannkostamenntun, þá áherslu á sjálfbærni í námi og loks fjallað um þátt sköpunar í 

menntun. 

2.2.1. Borgaravitund og virk þátttaka   

Lýðræði er einn af hornsteinum samfélagsins og einn af grunnþáttum menntunar í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Í lýðræði taka einstaklingar afstöðu til siðferðilegra álitamála og 
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virkan þátt í mótun samfélagsins (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Nemendur á öllum 

skólastigum þurfa að fá tækifæri til að rækta lýðræðisleg vinnubrögð en forsenda lýðræðis er 

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

samfélag sitt og hafa áhrif nær og fjær. Því hefur vitund manna aukist fyrir mikilvægi þess að 

í skólastarfi sé hlúð að borgaravitund (e. citizenship; civic engagement) barna og ungmenna; 

skilningi þeirra á því hvað það þýðir að vera borgari í lýðræðissamfélagi með þeim 

lýðréttindum, skyldum og ábyrgð sem því fylgir. Til að efla borgaravitund barna og 

ungmenna er meðal annars brýnt að hlúa að samskiptahæfni þeirra, siðferðiskennd og 

tilfinningaþroska og búa þau undir þátttöku í sífellt flóknara samfélagi þjóða (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007; Ragný Þóra Guðjohnsen og Hrund Þórarins Ingudóttir, 2019). 

Nokkur hugtök hafa verið notuð um það sem oft er kallað þátttökunám (Wolfgang 

Edelstein, 2010). Hugtök eins og þátttökunám, þjónustunám, samfélagsverkefni sem hluti af 

skólastarfi, eða sjálfboðaþátttaka hafa verið notuð yfir verkefni sem nemendur vinna að sem 

hluti af skólastarfi, með það að markmiði að efla borgaravitund þeirra. Þannig nám getur átt 

sér stað bæði í formlegu og óformlegu námi. 

Tvær þýðingar á enska hugtakinu „service- learning“ hafa aðallega verið notaðar, annars 

vegar þátttökunám og hins vegar þjónustunám. Þjónustunám er vissulega þátttökunám en við 

bætist þátturinn þjónusta. Þjónustunám „service- learning“ er samheiti yfir margs konar 

kennsluaðferðir sem eiga það sammerkt að nám, að hluta til eða í heild, er skipulagt með þeim 

hætti að nemendur vinna samfélagsstörf innan eða utan veggja skólastofunnar og fá þá vinnu 

metna á einn eða annan hátt eins og annað nám í skólanum. Nemendur fá með því tækifæri til 

að vinna raunveruleg verkefni sem mæta raunverulegum þörfum (Duckenfield, M og Wright, 

J. 1995).   

2.2.2. Samfélagsverkefni sem eru hluti af námi           

Samfélagsþjónusta (e. community service), sjálfboðaliðastarf (e. volunteering) eða 

þjónustunám/þátttökunám (e. service learning) sem hluti af skólanámi hefur víða erlendis náð 

að festast í sessi. Öll þessi hugtök eru notuð yfir þátttöku nemenda í alls kyns 

samfélagsverkefnum sem hluti af skólanámi. Áherslu- og blæbrigðamunur er á hugtökunum 

og verða þau þess vegna öll notuð eftir því sem við á.  

Ragný Þóra Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2011) skilgreina sjálfboðastörf 

barna og ungmenna sem ólaunað vinnuframlag til samborgara sem ekki eru tengdir þeim 

fjölskyldu eða vinaböndum. Skilgreiningin á sjálfboðaliðaþátttöku barna og ungmenna er 

víðari en fullorðinna. Þar sem sjálfboðastörf geta verið framtak þeirra sjálfra, á vegum 
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hjálparsamtaka eins og Rauða krossins eða hluti af skólanámi.  

Þátttökunám á stoð í kenningum helstu fræðimanna á sviði menntunar. Með þátttöku á 

vettvangi er stuðlað að félagsþroska nemenda sem er „félagsauður (e. social capital) komandi 

kynslóðar“ (Wolfgang Edelstein, 2010). Vettvangsnámið krefst samvinnu og umsaminna 

markmiða sem hafa merkingu fyrir þá sem taka þátt í henni. Reynslan verður ávinningur fyrir 

þátttakendur, hún bæði byggir upp þekkingu og hlutdeild þeirra í samfélaginu og einnig 

inniheldur hún nám og fræðslu um viðfangsefnið sem þeir fást við. Virkni nemandans í þannig 

námi er stór þáttur.  

Í kenningum fræðimannanna Dewey, Piaget og Vygotsky er sterkur sameiginlegur þráður 

sem gengur út á virkni og hlutdeild nemandans í eigin námi þar sem og félagsleg samskipti 

skipa ríkan sess. Þeir hafna þeirri kennsluaðferð að meginhlutverk kennarans sé að koma 

upplýsingum til skila og líti á nemendur sem eins konar ílát fyrir upplýsingar. 

Þátttökunám á rætur í kenningu John Dewey (1944) „Learning by doing“ sem kennd er 

við hann. Í þau hundrað ár sem liðin eru frá útkomu bókarinnar Democracy and education 

sem er höfðuðrit Dewey (1859-1952) um heimspeki menntunar, hafa hugmyndir Deweys lifað 

í draumum fólks um betri skóla. Í bókinni setur Dewey fram heimspekilega kenningu sem 

fjallar um hvað felst í því að menntast til þátttöku í opnu og lýðræðislegu samfélagi . Hugsjón 

hans um að skólastarfið skili bestum árangri sé starfið drifið áfram af vinnugleði og eigin gildi 

verkanna (Atli Harðarson, 2016; Pardjono, 2002). Við slíkar aðstæður er líklegast að 

nemendum þætti verkin sem þeir eru að vinna að mikilvæg í sjálfu sér. Dewey (1944) leggur 

áherslu á gildi sífelldrar endursköpunar reynslunnar og að hún sé aðgreind frá menntun sem 

felst í undirbúningi fyrir fjarlæga framtíð. Nemendur verða að tengja við það sem þau læra og 

að námið eigi að gefa þeim drifkraft og tilgang. Ekki sé hægt að stýra námi annarra á 

árangursríkan hátt með fyrirmælum og tilskipunum. Því miður hefur menntastefna hans og 

hugsjónir vikið fyrir sjónarmiðum þeirra sem vildu frekar öryggi, skipulag, miðstýringu og 

fyrirframákveðin markmið. 

Þessar kenningar eru í anda hugsmíðahyggju (e. constructivism) Jean Piaget sem vísar til 

þess að þekking sé afurð sem verður til þegar einstaklingar skapa úr henni merkingu með 

reynslu sinni (Þuríður Jóhannsdóttir, e.d.; Wolfgang Edelstein, 2010, Sigurjón 

Björnsson,1975). Vitsmunalíf sé þannig sprottið af margvíslegum athöfnum einstaklingsins. 

Ekkert er óháð túlkun og merking verður til þegar einstaklingur túlkar fyrirbærin sem á vegi 

hans verða og túlkunin byggist á reynslu hans og viðhorfum. Skólanámið verði að skipuleggja 

þannig að nemendur séu virkir og því mikilvægt að þeir hafi áhuga á viðfangsefninu og sjái 

tilgang í að nýta sér það sem til þarf til að leysa verkefnið. Áhersla sé því á samvinnu og það 
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að nemendur fái að velja sér verkefni og útfærslu þeirra er vel til þess fallið að stuðla að virkri 

þátttöku þeirra (Þuríður Jóhannsdóttir, e.d.).        

Kenning sem venjulega er kölluð félagsleg hugsmíðahyggja (e. social constructivism) 

vísar til þess að félagsleg samskipti gegni lykilhlutverki í myndun þekkingar (Vygotskys, 

1978; Kristín Bjarnadaóttir, e.d.; Pardjono, 2002). Menning flytjist milli kynslóða með virkum 

samskiptum og hafi áhrif á þroska einstaklinga. Þannig mótist skilningur fólks á heiminum af 

skynjun, athygli, minni og hugsun sem er samofin menningarlegu umhverfi okkar (Kristín 

Bjarnadaóttir, e.d.). Nám er þannig félagslegt fyrirbæri sem fjallar um samspil manns og 

umhverfis, að eignast hlutdeild í menningunni að læra að vera með öðrum og skapa sjálfan sig 

í samspili við aðra í flóknu samfélagi (Hafþór Guðjónsson, 2012). Nám þar sem áherslan er á 

staðreyndir, reglur og formúlur gefur nemendum takmarkað rými og virðir ekki hugsun þeirra 

né hugmyndir. Þátttökuviðhorfið samrýmist áherslum í núgildandi aðalnámskrá þar sem lögð 

er áhersla á færni og hæfni til að takast á við lífið og tilveruna á fjölbreyttan hátt með virkri 

þátttöku nemenda.       

McLellan og Youniss (2003) hafa í rannsóknum sínum skoðað þjónustunám í 

Bandaríkjunum en þar er mikil áhersla lögð á þátttökunám sem gjarnan er líka kallað 

þjónustunám (e. service learning) og vaxandi fjöldi skóla þarlendis fest í námskrár að 

nemendur þurfi að taka þátt í einhvers konar sjálfboðaþjónustu sem hluti náms   

Niðurstöður rannsókna sem skoðað hafa vægi slíkra kennsluaðferða hafa gefið til kynna 

að það auðgi nám að gefa nemendum samhliða tækifæri til að vinna verðmæt 

þjónustuverkefni í skólanum eða nærsamfélaginu (Gerður G. Óskarsdóttir, 2004; Duckenfield, 

M og Wright, J., 1995; Gelmon, S. B., Holland, B. A. og Spring, A., 2018). Talið er að áhrif 

þjónustunáms sem byggir á námskrá sé meiri en t.d. vettvangsnám þar sem nemdur fara út í 

samfélagið og vinna einhverja þjónustu án tengsla við námsmarkmið. Mestu skiptir að til þess 

að það skili góðum árangri er að það sé vel skipulagt, undirbúið og framkvæmt og að 

nemendur fái tækifæri til að ígrunda og ræða um þátttökuna, gildi hennar og merkingu.  

Nemendur fá námið ýmist metið til eininga eða það er hluti af skyldu án þess að einingar 

fylgi því að taka þátt og er þá litið á þátttökuna sem leið til að styrkja borgaralega vitund 

nemenda, þróa forystuhæfileika þeirra, siðferði, siðareglur í þjónusu og aðra færni (Billig, 

2017).               

Í Kanada er sjálboðaliðaþátttaka einnig hluti af skólanámi og þar er börnum kennt hversu 

mikilvægt það er fyrir þjóðfélagið og ekki síður fyrir þau sjálf sem gefa af tíma sínum til 

góðra verka (Peskova, 2017). Gerð er til að mynda krafa um að börnin skili um 40 

klukkutímum í sjálfboðavinnu til að geta útskrifast úr framhaldsskóla. Til merkis um hversu 
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sjálfboðastörf hafa djúp gildi í samfélaginu er það nauðsynlegur þáttur í ferlilskrá þegar sótt er 

um störf.  

Hér á landi hefur ekki verið sambærileg þróun eins og til dæmis í Kanada og 

Bandaríkjunum hvað samfélagsþjónustu varðar. Samfélagsþátttaka nemenda sem hluti af 

skólanámi hefur ekki verið gerð að föstum lið hér á landi nema með fáum undantekningum 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Örfá dæmi eru um slíka þátttöku tengda markmiðum í 

námskrá. Sammerkt með þeim dæmum er að um mjög fáa nemendur er að ræða.  

Sárlega vantar rannsóknir um samfélagsverkefni og samfélagsþátttöku nemenda í 

íslenskum grunnskólum. Verkefnið Gott mál í Hagaskóla og Góðgerðardagur Kársnesskóla 

sem fjallað er um í þessari rannsókn mun vera lóð á þær vogaskálar. Þar eru sannarlega 

verkefni þar sem nemendur fá tækifæri til að setja mark sitt á samfélagið.  

2.2.3. Mannkostamenntun (e. character education)  

Í ljósi þess hve langa viðveru börn og ungmenni hafa í skóla er mikilvægt að þau fái tækifæri 

til að rækta persónuleg gildi sín samhliða öðru námi. Góð mannkostamenntun byggir á 

siðferðilegum gildum eins og góðvild, réttlætiskennd og þakklæti (Kristján Guðjónsson, 

2017). Með þeirri nálgun er lögð áhersla á manngildið sem leiðir til betri samskipta og 

hamingjusamra lífs. Viðhorf, gildismat og siðferði eru ríkir þættir í lýðræðis- og 

borgaramenntun jafnframt því sem þau atriði fléttast saman við aðra grunnþætti menntunar. 

Þannig byggist lýðræðis- og mannréttindamenntun á gagnrýninni hugsun og ígrundun um 

grunngildi samfélagsins (Aðalnámskrá Grunnskóla, 2013). Fólk býr sér til venjur og lífsstíl 

sem lýsir viðhorfi þess til samfélagsins og umhverfisins (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). Gildin sem fólk tileinkar sér úr uppeldinu mótar persónuleikann og verður leiðarvísir 

okkar í lífinu (Páll Skúlason, 1990). Unglingar í nútímasamfélagi alast upp við alþjóðlega 

menningu samhliða þeirri sem ríkir í þeirra samfélagi. Þannig þroska þeir sjálfir með sér 

sjálfsmynd bæði sem heimsborgarar og hina sem mótast af nærsamfélaginu. Mótun 

sjálfsmyndar þeirra byggist meira á vali á gildum og viðmiðum en minna á þrýstingi frá 

viðmiðum nærsamfélagsins (Arnett, 2002). 

Hugtakið „character education“ hefur ýmist verið þýtt sem „skapgerðarmenntun“, eða 

„mannkostamenntun“. Sumir vilja blanda saman hugtökum „siðferðilegt uppeldi“ (e. moral 

education) og „skapgerðarmenntun“ (e. character education) og þýða sem „siðferðis- og 

skapgerðarmenntun“ (Kristján Kristjánsson, 2018; Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017).                  

Hér verður notast við hugtakið „mannkostamenntun“. 

Mannkostamenntun er reist á samtímakenningum um aristótelíska dygðasiðfræði þar sem 
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vitsmunaleg ígrundun, geðshræringar og virkur vilji skipta höfuðmáli (Ingimar Ingimar 

Ólafsson Waage, 2018; Jubilee Centre of Character and Virtues, 2017, bls. 5). Að þroska með 

sér dygðir og mannkosti er ævilangt verkefni en hlutverk skólanna getur verið það að efla 

svokallað dygðalæsi nemenda, sem felst í að þekkja og skilja dygðir og geta hugsað á 

gagnrýninn hátt um siðferðileg álitamál. Aristótelískar dygðir má flokka í fjórar gerðir; 

Siðrænar dyggðir á borð við hugrekki, réttlæti, heiðarleika, samkennd, þakklæti og hógværð. 

Borgaralegar dygðir sem tengjast borgaravitund og samfélagsþjónustu á borð við 

sjálfboðastörf. Slíkar dygðir beinast að samfélagslegum ávinningi. Síðan koma 

framkvæmdadygðir á borð við samviskusemi, úthald, þrautsegju og sjálfsöryggi og vitrænar 

dygðir eins og viðsýni, forvitni og sannsögli. Þá er siðvitið einskonar yfirdygð (e. meta-

virtue); alhliða dómgreind sem tengir saman allar fjórar gerðir dygðanna.     

Það getur reynst erfitt að mæla siðferðiskennd nemenda og því hefur áhersla á nám sem 

hægt er að mæla haft mestan forgang í menntakerfinu. Samræmd próf og Pisa kannanir eru 

dæmi um slíkar áherslur. Sú hugsjón að skólar sinni siðferðisþroska nemenda hefur verið til 

frá upphafi íslensks skólakerfis. Fyrir því hafa á hinn bóginn verið færð rök að þessi þáttur 

verði útundan í menntun og skólastarfi (Kolbrún Þ. Pálsdóttir, 2017). Þörf er á því að 

siðferðileg markmið aðalnámskrárinnar verði dregin betur fram og þeim fundinn traustur 

farvegur (Ingimar Ólafsson Waage, 2018).  

Í skólakerfi okkar var mannkostamenntun aðallega ætlað að fara fram í lífsleikni en þeirri 

námsgrein sem byrjað var að kenna árið 1999 hefur ekki verið nógu vel sinnt. Undirstaða 

hennar átti að leggja rækt við persónulega mannkosti og alhliða þroska einstaklingsins þar 

sem þungamiðjan væri siðfræðileg umfjöllun og kjarninn væri siðfræðikennsla eða siðmennt 

(Kristján Kristjánsson, 2001). Í nýrri aðalnámskrá grunnskóla sem kom út árið 2013 er 

lífsleikni flokkuð undir samfélagsgreinar, ásamt sögu, landafræði, þjóðfélagsfræði, 

trúarbragðafræði, heimspeki og siðfræði (Aðalnámskrá Grunnskóla, 2013). Siðferðiskennsla 

og mannkostamenntun þarf að fara fram í öllum greinum (Kristján Kristjánsson, 2018). 

Nauðsynlegt er að flétta umræðu um dygðir og siðfræði inn í einstakar greinar eins og 

bókmenntir, íþróttir og líffræði og ræða mannkosti og hvernig þeir endurspeglast í því sem 

verið er að kenna og hvaða lærdóm nemendur geta dregið af því. Þetta snýst um viðhorf til 

menntunar, hvaða eiginleika, gáfur eða hæfileika nemenda ber að leggja mesta rækt við, hvers 

konar manneskjur við kærum okkur um að vera (Páll Skúlason,1987). 

Í niðurstöðum rannsókna Kristjáns Kristjánssonar (2018) við Jubilee-

rannsóknarmiðstöðina á mannkostum og dygðum, kemur fram að listnám virðist öflug leið til 

mannkostamenntunar. Fylgni er milli mannkosta og þess að taka þátt í kór, leiklist, ljóðlist, 
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myndmenntakennaslu og ýmis konar tómstundum utan skóla. Aftur á móti kom engin fylgni 

fram milli mannkosta og íþrótta.   

Kolbrún Þ. Pálsdóttir (2017) hefur í rannsóknum sínum vakið athygli á því að í skólakerfi 

okkar sé megináhersla á formlegt nám þar sem unnið er með fyrirframmótuð markmið, hæfni- 

og þekkingarviðmið sem metin eru til einkunna. Minni áhersla sé á hinn bóginn á margvíslegt 

óformlegt nám (e. informal learning) svo sem í tengslum við félagshæfni, menningu og 

siðferðileg viðmið. Þá kemur fram að til að skapa jarðveg og skilyrði fyrir öfluga 

mannkostamenntun í skólastarfi þurfi að stórefla þekkingu á óformlegu námi innan og utan 

skólastofnana. Uppeldi og menntun barna og unglinga er samfélaglegt verkefni og á sér stað 

bæði með formlegum og óformlegum hætti. Þá öðlast börn og unglingar mikilvæga reynslu 

með þátttöku sinni í margbreytilegu starfi utan hins hefðbundna skólanáms. Félagsleg 

samskipti og lýðræðisleg samvinna sem einkennir opið tómstundastarf ýtir undir 

siðferðisþroska og mótar siðferðilega dómgreind. Þannig starf skapar vettvang sem einkennist 

af því að börn og ungmenni hafi töluvert sjálfræði og eigi frumkvæði að viðfangsefnum. 

Tómstunda- og félagsmálafræðingar vinna mikið með lífsleikni, sjálfsmynd og samskipti 

einstaklinga og hópa og búa yfir þekkingu sem nýtist vel til að þróa aðferðir á sviði 

siðferðismenntunar. Í kraftmiklu skóla- og frístundastarfi öðlast börn og unglingar menntun 

og reynslu til að hafa jákvæð áhrif á umhverfi og samfélag (Reykjavíkurborg, 2017).          

 

Í Reykjavík og flestum bæjarfélögum er boðið upp á margbreytilega starfsemi fyrir börn 

og unglinga sem hafa uppbyggileg markmið og gildi að leiðarljósi. Óhætt er að segja að þar 

fari fram fjölbreytt óformlegt nám. Reykjavíkurborg (2017) starfar nú samkvæmt 

Menntastefnu Reykjavíkurborgar til 2030, en stefnan ber heitið Látum draumana rætast. Þar 

er mynduð umgjörð um menntun sem byggir á farsælu skóla- og frístundastarfi í borginni.. 

Menntastefnan byggir á fimm grundvallarþáttum: félagsfærni, sjálfseflingu, læsi, sköpun og 

heilbrigði. Tilgangur stefnu- mótunarinnar er að ná víðtækri samstöðu um framtíðaráherslur í 

skóla- og frístundastarfi í Reykjavík og skerpa forgangsröðun mikilvægustu umbótaverkefna. 

Í flestum íbúahverfum á landsvísu eru félagsmiðstöðvar starfsræktar fyrir unglinga á aldrinum 

13-16 ára, þar sem m.a. er stuðlað að jákvæðum þroska unglinganna og samskiptahæfni þeirra 

(Samfés, e.d.). Þá hefur Ungmennaráð UMFÍ staðið fyrir íþróttamótum ungmenna og 

ungmennaráðstefnunni Ungt fólk og lýðræði sem leggur áherslu á að efla lýðræðislega 

þátttöku ungs fólks í leik og starfi (UMFÍ, e.d.). European Solidarity Corps - Sjálfboðaliða- 

og samfélagsverkefni er ný áætlun þar sem innlend og erlend sjálfboðaliðastörf auk 

samfélagsverkefna eru í boði fyrir ungt fólk á aldrinum 18-30 ára (Um Erasmus+, e.d.) Auk 



 

 19 

þess hafa æskulýðs og uppeldishreyfignar eins og Skátahreyfingin og KFUM og KFUK 

starfað í öllum þéttbýliskjörnum landsins um langa hríð. Þau reka öflugt æskulýðs- og 

leiðtogastarf sem stuðlar að mannrækt og mannúð (Bandalag íslenskra skáta, e.d., KFUM og 

KFUK, e.d.). Einnig fer gróskumikið æskulýðsstarf fram innan kirkjunnar svo sem 

kórastarfsemi og þátttaka í hjálparstarfi (Kirkjan.is, e.d.). Ýmis hjálparsamtök og 

góðgerðarfélög eins og Unicef, Slysavarnarfélagið Landsbjörg og Rauði krossinn bjóða 

ungmennum síðan til liðs við sig þar sem þau fá að kynnast starfseminni og hugmyndafræði 

hennar auk þess að fá tækifæri til að taka þátt í starfinu og leggja sitt af mörkum (Unicef, e.d., 

Slysavarnafélagið Landsbjörg, e.d., Rauði krossinn, e.d.). Íþrótta- og tómstundasvið 

Reykjavíkurborgar (e.d.) veitir síðan ýmsa þjónustu sem snýr að frítíma ungs fólks, svo sem 

með því að reka sundlaugar, íþróttavelli, íþróttamiðstöðvar, skíðasvæði og Hitt Húsið sem 

veitir ungu fólki aðstoð og aðstöðu fyrir ýmis konar skapandi verkefni (Íþrótta- og 

tómstundasvið Reykjavíkur, e.d.)   

Þátttaka ungmenna í óformlegu námi hefur sáralítið verið skoðuð hér á landi. Í rannókn 

Eyglóar Rúnarsdóttur (2011) um sýn unglinga á félasmiðstöðvar og eigin þátttöku í starfi 

þeirra, kemur fram að félagsmiðstöðvar leggja áherslu á þátt óformlegrar menntunar með 

þeim viðfangsefnum sem þar eru í boði eða verða til fyrir tilstilli unglinganna sjálfra. Í 

rannsókninni kemur fram að unglingarnir telja sig læra af þátttöku sinni í starfinu m.a. um 

lífsgildi, félagslega- og persónulega færni. Ástæður þátttökunnar sögðu þeir fyrst og fremst 

vera þá að hún væri skemmtilegt og nefndu þeir einnig atriði sem snertu persónulega þætti 

eins og að komast burt frá fjölskyldu og skyldum, láta gott af sér leiða, læra eitthvað sem ekki 

er í boði í skólanum og tilheyra hópnum. Þeir voru sammála um að starfsfólk 

félagamiðstöðvanna væri til fyrirmyndar, það væri skemmtilegt og viðmót þeirra og 

framganga í garð unglinganna einkennist af jafningjanálgun og virðingu, stuðningi og 

leiðsögn. Manngæska væri eitt af því sem unglingarnir töldu sig læra af þátttöku sinni og 

greinilegt að ákveðin félagsmótun ætti sér stað í starfinu og að starfsfólk félagsmiðstöðvanna 

ætti þar djúgan þátt.   

2.2.4. Skóli án aðgreiningar 

Athygli heimsins á réttindum barna hefur vaxið með árunum og hlustað er í ríkara mæli eftir 

röddum þeirra. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna markaði tímamót í baráttunni fyrir 

réttindum barna (Umboðsmaður barna, e.d.). Með honum er staðfest ný sýn á hlutverk og 

stöðu barna og að þau séu fullgildir þátttakendur í samfélaginu. Barnasáttmálinn eins og 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins er oft kallaður var samþykktur árið 
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1989 og var undirritaður fyrir Íslands hönd árið1990. Hann var síðan fullgiltur árið 1992 og 

loks lögfestur árið 2013. Hann hefur verið lögfestur í nánast öllum ríkjum Sameinuðu 

þjóðanna. Samningurinn felur í sér alhliða vernd barna og tryggingu á réttindum þeirra. 

Viðurkenning á því að börn séu fullgildir einstaklingar með sjálfstæð réttindi og sérstaka 

vernd og grundvallarmannréttindi eins og „réttinn til lífs, friðhelgi fjölskyldu- og einkalífs, 

félaga-, skoðana-, tjáningar- og trúfrelsis“ (Umboðsmaður barna, e.d.). 

Þar sem börn eru sérstaklega viðkvæmur þjóðfélagshópur er þeim þó jafnframt tryggð 

aukin vernd og stuðningur í ýmsum alþjóðlegum mannréttindasamningum. Sérstaða barna 

hlaut fyrst alþjóðlega viðurkenningu með hinni svokölluðu Genfaryfirlýsingu 

Þjóðabandalagsins frá árinu 1924, sem byggð var á stefnuyfirlýsingu alþjóðasamtaka 

Barnaheilla, Save the Children. Í henni var að finna ýmsar grundvallarreglur um vernd og 

umönnun barna. Í kjölfar þeirra grófu mannréttindabrota sem börn urðu fyrir í seinni 

heimstyrjöldinni jókst umræðan um nauðsyn þess að tryggja börnum aukna vernd. Sérstök 

yfirlýsing um réttindi barnsins var samþykkt á vettvangi Sameinuðu þjóðanna árið 1959 og 

byggðist hún um margt á yfirlýsingu Þjóðabandalagsins. 

Hvorki Genfaryfirlýsingin né yfirlýsing Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins voru 

formlega bindandi að þjóðarétti. Flest ríki voru sammála um nauðsyn þess að þróa réttindi 

barna á alþjóðlegum vettvangi enn frekar og veita börnum víðtækari vernd. Af þeirri ástæðu 

var hafist handa við að undirbúa sérstakan þjóðréttarsamning um réttindi barna árið 1979, en 

það ár hafði formlega verið útnefnt sem ár barnsins. Samningur Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barna, eða Barnasáttmálinn eins og hann er oftast nefndur í daglegu tali, var lagður 

fyrir allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna, fullbúinn til undirritunar og fullgildingar, þann 20. 

nóvember árið 1989. Barnasáttmálinn var fullgiltur fyrir Íslands hönd árið 1992. Fullgilding 

hans felur í sér að Ísland er skuldbundið að þjóðarétti og uppfylla ákvæði sáttmálans. 

Barnasáttmálinn var síðan lögfelstu árið 2013 með lögum nr. 19/2013 

Áherslur á mannréttindi í lífi barna má einnig glöggt sjá í skólastarfi og stefnumótun þess 

í nútímasamfélagi. Þá áherslu má m.a. sjá í stefnunni Skóli án aðgreiningar (e. inclusive 

education) sem íslenska menntakerfið tók upp á sína arma árið 2008 en hún gerir kröfur um 

jöfnuð, félagslegt réttlæti og lýðræðislega þátttöku nemenda í nærumhverfi sínu. Skóli án 

aðgreiningar eða skóli margbreytileikans er stefna þar sem allir nemendur óháð kyni, þjóðerni 

eða fötlun, eiga rétt til að njóta virðingar og ná besta mögulega árangri (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014; Stjórnarráð Íslands, 2011). 

Í mótun menntastefnu til 2030 Menntun til framtíðar (Mennta og mennigarmálaráðuneyti, 

2020), er fjallað um menntun fyrir alla með það meginmarkmið að leiðarljósi að tryggja 
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gæðamenntunar fyrir alla og skólastarf án aðgreiningar í samræmi við alþjóðlegar 

skuldbindingar. Í stefnunni koma fram áherslur m.a. um aukið samstarf milli skóla og heimila, 

milli skólastiga, milli skóla og frístundastarfs og að tengsl skóla við nærsamfélagið séu efld. 

Sérstaklega er talað um að kalla eftir rödd nemenda. Ábyrgð og valfrelsi þeirra á eigin námi 

verði aukið, sjálfsmynd og félagsfærni styrkt og trú á eigin getu. Minnka skal áherslu á 

bóknám en auka áherslu á list og verkgreinar, sköpunarþáttinn í öllum námsgreinum, lífsleikni 

og lýðheilsu nemenda (Stjórnarráð Íslands, 2011, Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2020). 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna voru samþykkt árið 2015. Þau eru 17 talsins með 

169 undirmarkmið og hafa aðildarríkin skuldbundið sig til þess að innleiða þau og taka í gildi 

á tímabilinu 2016-2030. Þau fela í sér fimm meginþemu sem eru mannkynið, jörðin, hagsæld, 

friður og samstarf. Þá er aðalinntak markmiðanna að engir hópar skuli skildir eftir og því eigi 

ekki að horfa til meðaltala við mælingar á högum og umhverfi barna (Heimsmarkmiðin, e.d.). 

Árið 2019 varð Kópavogur fyrst sveitafélaga á Íslandi til að innleiða Heimsmarkmiðin. 

Eitt af þessum 17 markmiðum er að huga að menntun fyrir alla. Þar segir m.a. „að eigi síðar 

en árið 2030 verði tryggt að allir nemendur öðlist nauðsynlega þekkingu og færni til þesss að 

ýta undir sjálfbæran lífsstíl, með því að hlúa að friðsamlegri menningu með mannréttindum, 

kynjajafnrétti, alheimsvitund, viðurkenndri menningarlegri fjölbreytni og framlagi menningar 

til sjálfbærrar þróunar“ (Kópavogsbær, e.d.). Í verkefninu Góðgerðardagur Kársnesskóla er 

leitast við fylgja eftir fyrrgreindum markmiðum sem styðja við menntun fyrir alla. Þannig 

hefur það ríka stoð í stefnu bæjarins. 

2.2.5. Sjálfbærni 

Sjálfbærni er hugtak sem hefur fengið vaxandi athygli á alheimsvísu. Áhyggjur okkar af 

umhverfismálum og lifnaðarháttum okkar hafa kallað fram sterk viðbrögð og ákall um 

breytingar. Menntun til sjálfbærni á að leiða okkur inn í framtíðina með aukinni umhyggju og 

virðingu fyrir náttúrunni og hvert öðru (Kassid, 2019). Hún á ekki síður að veita ungu fólki 

rétt tæki til að takast á við áskoranir nútímans, svo sem loftslagsbreytingar, fátækt, 

umhverfismengun og fólksflutninga. 

Í Brundtland-skýrslunni, Okkar sameiginlega framtíð (e. Our Common Future) sem kom 

út árið 1987 (ScienceDirect, e.d.) er sjálfbær þróun (e. sustainable development) skilgreind 

sem „þróun sem mætir þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða 

til þess að mæta þörfum sínum.“  

Áherslan er á að sjónarmið samfélags og náttúru standi jafnfætis þeim efnahagslegu 
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(Háskóli Íslands e.d.). Sjálfbærni er einn af grunnþáttum menntunar samkvæmt Aðalnámskrá 

Grunnskóla (2013). Hún á að endurspeglast í starfsháttum skóla, vera sýnileg í skólastarfinu 

og fléttast inn í kennslu og inntak allra námsgreinar. Í kaflanum Grunnþættir menntunar um 

sjálfbærni segir m.a.: „Í sjálfbærnimenntun felst að börn og ungmenni takist í námi sínu á við 

margvísleg álitamál og þjálfist í lýðræðislegum vinnubrögðum og getu til aðgerða og stuðlað 

sé að áhuga þeirra og vilja til að taka þátt í samfélaginu.“ 

Í rannsókn Ásthildar B. Jónsdóttur (2011) kemur fram að þverfagleg nálgun sé mikilvæg í 

menntun til sjálfbærni og meðal annars sé áherslan á sköpun og listir mikilvæg. Með því að 

samþætta listgreinakennslu og almennar greinar og nota lýðræðisleg vinnubrögð má styðja 

við uppbyggingu og valdeflingu nemenda. Þá kemur einnig fram að samvinna í 

samfélagsmiðuðum verkefnum hafi einnig reynst mikilvægur þáttur í því að hlúa að vitund 

nemenda um sjálfbærni.  

Fræðimennirnir Kozak og Elliot (2011) hafa sett fram líkanið Connecting the Dots til að 

greina verkferla sem stuðla að menntun til sjálfbærni. 

 

Mynd 1. Connecting the Dots (Kozak og Elliot,2011). Íslensk þýðing: Ásthildur B. Jónsdóttir 

Í íslensku skólaumhverfi eru í gangi ýmis verkefni sem eiga að leiða okkur inn í 

framtíðina með sjálfbæra hugsun að leiðarljósi, menntun til sjálfbærni.  

Verkefnið Skólar á grænni grein (e. Eco-Schools Iceland) er dæmi um slíkt 

sjálfbærniverkefni og hafa margir skólar á Íslandi nýtt sér Grænfánaverkefnið, sem er 
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alþjóðlegt umhverfismenntaverkefni (Landvernd, e.d.). Það er stærsta innleiðingartæki 

menntunar til sjálfbærni í heiminum í dag og aðstoðar skóla í að marka sér stefnu í 

umhverfismálum. Verkefnið menntar nemendur í sjálfbærni og umhverfisvernd og byggir það 

á lýðræðismenntun og getu til aðgerða (e. action compenence). Landvernd hefur umsjón með 

verkefninu hér á landi en 200 íslenskir skólar á öllum stigum taka þátt í því og 67 lönd á 

alþjóðavísu (Landvernd, e.d.).      

Aukin áhersla hefur verið bæði hérlendis og erlendis í námskrám að leggja rækt við 

tengsl skólastarfs við nærsamfélagið (Auður Pálsdóttir og Inga Lovísa Andreassen, 2014). 

Breytingar í samfélaginu, breyttir lífshættir og tengsl milli heimshluta kalla á breyttar áherslur 

í menntun. Aukinn skilningur nemenda á umhverfi sínu og þátttaka í samfélaginu styður 

þannig við grunnþætti menntunar. 

Nemendur tengjast grenndarsamfélaginu sem hluta af námi sínu með ýmsu móti. Þar 

undir fellur; útinám eða útikennsla (e. outdoor learning) þar sem nærsamfélagið, náttúran og 

manngert umhverfi er gert að námsumhverfi nemenda. Stundum er útinám notað yfir allt nám 

sem heyrir undir þennan flokk, það er allt nám utan skólabyggingar (European Institute for 

Outdoor Adventure Education and Experiential Learning, EOE, e.d.). Tengsl skóla og 

grenndarsamfélags má í grófum dráttum flokka í þrennt: Upplýsingamiðlun á báða bóga milli 

skóla og grenndarsamfélagsins, tengsl nemenda við grenndarsamfélagið sem eru bæði 

nemenda- og samfélagsmiðuð og að síðustu, utanaðkomandi aðilar koma inn í skólann og taka 

þátt í viðburðum skólans, miðla þekkingu sinni eða sækja sér þangað mennun. Tengslin snúast 

þannig um nærsamfélagið, nemendur og fjölskyldur þeirra (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). 

Hér á landi var gerð umfangsmikil rannsókn, sem Gerður G. Óskarsdóttir stýrði (2014) á 

starfsháttum í 20 grunnskólum víðs vegar um landið á árunum 2008 – 2013. Í niðurstöðum 

kom fram að samskipti nemenda við nærsamfélagið voru fremur óformleg en formleg. Fram 

kom í viðhorfum kennara að grenndarkennsla fór upp í efsta sæti úr því neðsta, sem 

ákjósanleg kennsluaðferð sem kennararnir vildu nota meira. Viðmælendur töldu reynslu 

nemenda af námi úti í grenndarsamfélaginu almennt jákvæða sem fengu með því margs konar 

reynslu sem þeir hefðu annars ekki öðlast innan veggja skólans til að mynda fjölbreytt 

félagsleg samskipti, áþreifanlegar aðstæður og náttúruupplifun. Nám á vettvangi hentar 

sumum nemendum betur en bóklegt nám og kæmi þannig á móts við mismunandi þarfir 

nemenda. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa tilefni til margs konar þróunarstarfs um tengsl 

skóla- og nærsamfélagsins og vert er að gefa félagslegum þáttum ekki síðri gaum en 

náttúrunni. 

Fjölmargir skólar hafa unnið að þróunar- og samstarfsverkefnum sem örvað hafa 
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umræður og þróað áherslur í menntun til sjálfbærni, getu til aðgerða og samstarf við 

grenndarsamfélagið svo og verkefni um breytta kennsluhætti og nemendamiðað nám (Auður 

Pálsdóttir og Stefán Bergmann, 2008; Ingvar Sigurgeirsson (ritstjóri) e.d.). 

Þróunarverkefnið GETA til sjálfbærni – menntun til aðgerða (e. Action ESD – 

Educational action for sustainable development) (Auður Pálsdóttir og Stefán Bergmann, 2008; 

Ingvar Sigurgeirsson (ritstjóri) e.d.; Stefán Bergmann, 2008) er eitt þeirra og var unnið á 

skólaárinu 2008-2009 í 5 skólum á öllum skólastigum. Í því var unnið með 

útikennslu/grenndarkennslu og sjálfbærni með áherslu á að efla vitund nemenda um umhverfi 

sitt bæði hér á landi og á alheimsvísu. Markmiðið var að skólar tækjust á við ný viðfangsefni, 

öðluðust reynslu, sköpuðu umræður og sameiginlega sýn á skólastarfið með sjálfbærni að 

leiðarljósi. GETA þótti gott framhald af Grænfánaverkefninu sem Þjórsárskóli hafði unnið 

árin á undan. Einnig féll það vel að samstarfi skólans við Landgræðsluna um verkefni í 

Þjórsárdal og Skógarverkefninu (Þjórsárskóli, 2009) þar sem unnið var með efnivið úr 

skóginum í samstarfi við Skógrækt ríkisins og fékk verkefið heitið Kennsla í Þjóðskógi. 

Verkefni nemenda voru m.a. að grisja stíga og kortleggja skógarafurðir, s.s. berjasvæði, 

ákveðnar trjátegundir og fleira sem gæti nýst skólanum í öðrum verkefnum (Þjórsárskóli, 

2009). Önnur verkefni sem skólinn vann að í þessu verkefni eru: Jól í skókassa, Réttarþema, 

Landgræðsluverkefnið Hekluskógar, Veðurathugunarverkefni, Hjóladagur, Heimsókn í 

Ullarvinnsluna í Þingborg og Vettvangsferð í Sorpu. Þegar verkefni var valið þurfti að hafa 

tvennt í huga. Verkefnið þurfti að vera í samræmi við námskrána en einnig var stuðst við 

greiningarlykil sem leiðbeinendur við Háskóla Íslands höfðu sett saman (Kristín Norðdahl, 

2009; Þjórsárskóli, 2009). Í greiningarlyklinum voru sjö flokkar sem reynt var að taka mið af 

við útfærsluna á verkefninu (Þjórsárskóli, 2009). Þessir sjö flokkar eru: 

• Gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi 

• Þekking sem hjálpar til við að nota náttúruna skynsamlega  

• Velferð og lýðheilsa 

• Lýðræði og geta til aðgerða 

• Jafnrétti og fjölmenning 

• Alheimsvitund/alþjóðavitund 

• Efnahagsþróun og framtíðarsýn   

 

Í samantekt Eyglóar Björnsdóttur og Stefáns Bergman (2010) kom fram að tveir aðrir 
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grunnskólar tóku þátt í GETA. Í fyrsta lagi Síðuskóli sem tók upp samstarf við Rauða 

krossinn þar sem nemendur endurhönnuðu notaðan fatnað frá þeim til eigin nota og til þess að 

setja í ungbarnapakka í neyðaraðstoð erlendis. Báðir aðilar lögðu í þessu verkefni mikið af 

mörkum til að gera hugmyndina að veruleika. Einnig unnu nemendur áfram verkefnið 

Göngum í skólann og kortlögðu m.a. gönguleiðir nemenda, gerðu kannanir á gönguleiðum og 

venjum og á félagslegum samskiptum á leið í skólann. Þá gerðu þau mælingar á göngu- og 

akstursleiðum og reiknuðu kostnað við akstur. Niðurstöðum var miðlað innan skólans, til 

heimila og samfélagsins. Í öðru lagi tók Varmárskóli þátt og leitaði eftir samstarfi við 

bæjaryfirvöld um þátttöku í skipulagningu útivistarsvæðis sem jafnframt tengist 

útikennslusvæði skólans. Tengsl komust á sem geta skilað árangri í námstækifærum, sköpun 

og aukinni vitund um samfélagið.           

2.2.6. Sköpun í skólastarfi 

Sköpun er nauðsynlegur þáttur í allri menntun og er einn af grunnþáttum menntunar sem á að 

fléttast inn í allar námskrár (Aðalnámskrá Grunnskóla, 2013). Hún er mikilvægur grunnur að 

því að horfa til framtíðar og móta sér framtíðarsýn, taka þátt í mótun lýðræðissamfélags og 

skapa sér hlutverk innan þess. Sköpunin byggist á forvitni, áskorun, spennu og leit. Nám á sér 

stað þegar einstaklingur vinnur með áreiti, tengir það fyrri þekkingu og skapar nýja. Glíman 

við viðfangsefnið og það að finna lausn getur verið umbun sköpunarinnar í sjálfu sér. 

Sköpunarkraftur, innsæi og gagnrýnin hugsun eru lykilþættir í að finna lausnir, í mótun 

viðhorfa og gildismats. Í skapandi skólastarfi eru notaðir fjölbreyttir og skapandi 

kennsluhættir til að vekja áhuga nemenda á viðfangsefninu. Þar gegnir fagmennska kennarans 

lykilhlutverki. 

2.2.7. Sköpun í skólastarfi 

Sköpun er nauðsynlegur þáttur í allri menntun og er einn af grunnþáttum menntunar sem 

á að fléttast inn í allar námskrár (Aðalnámskrá Grunnskóla, 2013). Sir Ken Robinsson (2006) 

er einn þeirra sem vakið hefur athygli á mikilvægi þess að efla skapandi kraft nemenda til 

þess að þeir verði færir að mæta breyttu vinnuumhverfi og nýjum áskorunum. Hann veltir upp 

þeirri spurningu hvort skólinn drepi sköpunarkraft nemenda með ríkjandi námsaðferðum. 

Leggja verður áherslu á að mennta nemendur heildrænt, koma auga á styrkleika þeirra og 

skapa tækifæri þar sem þeir fái að njóta sín og finna styrkleika sína og leiðir í námi. 

Ólafur Páll Jónsson (2011) tekur undir þetta og bendir á miklvægi þess að verkefni í námi 

veki áhuga nemenda, byggi á reynslu þeirra og skapi tækifæri til að efla gagnrýna hugsun 
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þeirra. Gagnrýnin hugsun sé ein af verðmætustu hæfileikum sem menn geta tileinkað sér í 

samfélagi nútímans. Það er ekki nóg að viðfangsefnið hafi alla burði til að vekja áhuga 

nemenda ef raunverulegur áhugi vaknar ekki. Þannig getur kennarastarfið ekki verið einungis 

miðlunarstarf heldur verður það að vera uppgötvunarstarf. Samband nemenda og kennara þarf 

að vera byggt á jafnræði og virðingu til þess að kennarastarfið geti orðið það uppgötvunarstarf 

sem það þarf að vera og skólarýmið geti orðið eiginlegur vettvangur hugsunar. Kennarinn 

verður að huga að reynslu nemenda, áhuga þeirra og hæfileikum til að sjá hvernig 

viðfangsefni námsins geti orðið lifandi viðfangsefni nemendanna. Það er ekki nóg að huga að 

þekkingargrunni nemendanna heldur verður líka að hafa tilfinningalífi þeirra með í för. Sú sýn 

á kennarastarfið að það sé uppgötvunarstarf ekki síður en miðlunarstarf er ein af 

lykilhugmyndum Johns Dewey.   

Menntunarfræðingurinn Toni Wagner (2012) tekur í sama streng og Ólafur Páll og hefur 

jafnframt vakið athygli á mikilvægi þess að námsefni hafi persónulega merkingu fyrir 

nemendur, efli samvinnu og samskipti í námi og gagnrýna og skapandi hugsun. Um sé að 

ræða alvöru verkefni, byggð á þverfaglegum grunni sem ýta undir hlutdeild þeirra og þátttöku 

í samfélaginu og gefa þeim tækifæri til að hafa áhrif.  

Finnska skólakerfið hefur vakið heimsathygli fyrir góða útkomu í alþjóðlegum prófum 

(Ingólfur Bjarni Sigfússon, 2020). Áherslur þar eru á að mennta nemendur heildrænt og hlusta 

eftir þörfum nemenda. Samvinna og rökhugsun eru lykilatriðin, áherslan á að barnið læri að 

vera sanngjarn vinur og virkur þjóðfélagsþegn hefur jafn mikið vægi og það að standa sig vel 

á prófi. Námsgreinar eins og tónlist, listir, handverk og lífsleikni eru því jafn mikilvægar og 

stærðfræði, lestur og náttúruvísindi .    

Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2014) á starfsháttum grunnskóla á Íslandi kom fram 

að umtalsverður munur var á kennsluháttum og kennsluaðferðum eftir aldri nemenda og 

skólum. Kennarar yngstu barnanna beittu oftar en aðrir kennarar kennsluaðferðum á borð við 

hópavinnu, tilraunir og verklegar æfingar, leikræna tjáningu, útikennslu, þemavinnu og 

sjálfstæð verkefni. Kennsluaðferðir sem gera meiri kröfur um þátttöku og ábyrgð nemenda 

(nemendamiðaðar aðferðir) voru talsvert fátíðari en aðferðir þar sem kennarinn er í 

aðalhlutverki (kennarastýrðar aðferðir). Samhljómur var með viðhorfum kennara og foreldra 

um að auki ætti vægi kennslu sem miðaði að persónulegum þroska og sjálfsmynd barnanna á 

kostnað námsárangurs í einstökum greinum. Einnig kom fram að unglingarnir höfðu ekki 

nægileg tækifæri til að hafa eitthvað um nám sitt að segja né næg tækifæri til að vinna saman 

eða upp á eigin spýtur að heildstæðum, krefjandi viðfangsefnum. Af svörum bæði kennara og 

nemenda mátti sjá að þáttur hópavinnu minnkaði eftir því sem nemendur urðu eldri þvert á 
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fyrirmæli aðalnámskrár (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). 

2.2.8. Fyrirliggjandi rannsóknir um þátttökunám 

Rannsóknir sem skoðað hafa þátttöku barna og ungmenna í samfélagsþjónustu hafa gefið til 

kynna að þær hafi forspársgildi um virkni þeirra í samfélaginu á fullorðinsárum (Youniss og 

Yates, 1999; Hart,  Donnelly, Youniss, og Atkins, 2007; Ragný Þóra Guðjohnsen, 2016). 

Samkvæmt rannsóknum Youniss og Yates (1999) skiptir máli að þjónustunámið sé vel 

skipulagt og nemendur njóta góðrar og persónulegra leiðbeiningar, fái upplýsingar um gildin 

að baki starfinu og lögð sé áhersla á umræðu um þátttökuna. Einnig að áhersla sé á góð, 

samskipti þjónustuveitenda og þjónustuþega og að starfið byggi á vináttu og skilningi á 

kjörum samborgaranna. Niðurstöður bentu jafnframt til þess að þeir sem taka þátt í þannig 

þjónustunámi, séu líklegri til sjálfboðaliðaþátttöku seinna á ævinni, líklegri til að taka þátt í 

skapandi starfi og berjast fyrir hugsjónum sínum. Þeir sem voru félagslega virkir á námsárum, 

þátttaka í góðgerðarstarfi eða félagslegum áhugahópum voru 10-30 árum seinna mun virkari á 

stjórnmálasviði, nýttu sér kosningarétt og þátttöku í hvers konar hreyfingum ólíkt hinum sem 

höfðu höfðu haft lítinn áhuga á félagslegri þátttöku.   

Í annarri rannsókn McLellan og Youniss (2003) er leitað svara við því hvort mikilvægt sé að 

innleiða þjónustunám og gera það að föstum þætti í námskrám skóla og hins vegar hverjir séu 

meginkostir þess. Niðurstöður styðja að þjónustunámi hafi hlutverki að gegna í námi barna og 

ungmenna enda verið tekið upp í helmingi amerískra skóla á miðskólastigi. Í ljós kom að 

nemendur sem njóta slíks náms, eru líklegri til að taka þátt í starfi innan skóla eins og 

félagslífi, klúbbastarfi og öðru. Einnig að slíkir nemendur eru tilbúnir til að eyða mun meiri 

tíma í þjónustunám en krafist er. Að auki þótti tækifærið til að taka þátt í einhvers konar 

samfélagsþjónustu auka líkur á að fólk þrói og þroski siðferði sitt og taki því góðar ákvarðanir 

síðar á ævinni.  

Áhrif sjálfboðaliðaþátttöku hafa aðallega verið rannsökuð út frá sjónarhóli sjálfboðaliða 

og samfélagsins í heild. Rannsóknir hafa sýnt að sjálfboðaliðastarf hefur jákvæð áhrif á 

nokkra þætti í líðan og heilsu sjálfboðaliða (Child Trends Databank, 2015). Hins vegar er 

furðu lítil þekking tiltæk um áhrif sjálfboðaliða á viðtakendur slíkrar sjálfboðaliðaþjónustu. 

Einn aðal áhrifaþáttur í þjónustu sjálfboðaliða er eðli starfsins og tengsl sjálfboðaliðans og 

viðtakandans. Þegar gagnkvæmni, hlutleysi og nærvera eru kjarninn í sambandinu gerir það 

að verkum að bæði sjálfboðaliðinn og sá sem þiggur aðstoðina njóta báðir góðs af. 

Niðurstöður hafa sýnt að áhrif sjálfboðaliða á viðtakendur sem jafningjaþjónusta veitir, örvar 

þátttöku þeirra og virkni og dregur úr einmanaleika en sjálfboðaliðastarf styrkir sjálfsmynd 
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sjálfboðaliðans og er þannig valdeflandi (Child Trends Databank, 2015). 

Unglingsár er mikilvægt tímabil fyrir þróun viðhorfs og félagslegrar hæfni (Kolberg, L. 

1984; McLeod, 2013). Á unglingsárunum þroskast samskiptahæfni þeirra með félagslegum 

samskiptum og hefur það áhrif á vitsmuna- og tilfinningaþroska þeirra sem fullorðnar 

manneskjur. Kenning Kohlbergs um stigbundna siðferðisþróun snýst um að siðferðið þróist 

með samskiptum sem leiðir til skilgreiningar einstaklingsins sjálfs og grunngilda hans. Þeim 

sem hefur tekist að þroska siðferði sitt setja eigin þarfir til hliðar en horfa mest á þarfir 

samfélagsins í heild. Samfélagið ætti þannig að virka eins og samfélagssáttmáli þar sem 

takmark hvers einstaklings er að bæta samfélagið í heild.  

Þættir sem síðan móta vilja fólks til framtíðarþátttöku eru sterk sjálfsmynd, 

samfélagsvitund, umhyggjusemi og ánægja af því að leggja fram krafta sína (Marta og Pozzi, 

2008).  

Rannsóknir sem skoðað hafa samfélagsþjónustunám hafa jafnframt gefið til kynna að það 

bæti kennsluna, námið og samband kennara og nemenda. Aukin þjónusta við samfélagið væri 

síðan einn af stóru kostunum. Það sem þótti miður var að samstarfsfólkinu fannst það ekki fá 

nógan stuðning og viðurkenningu á reynslu af þessu tagi af skólayfirvöldum. Einnig gat 

skipulag kennslustunda og skólastarfs verið snúið í sambandi við samfélagsþjónustuna (Hou, 

Su-I. 2010). Í meistararitgerð Hrafnkels Tuma Kolbeinssonar (2011) rýndi hann í reynslu 

þriggja framhaldsskólakennara úr þremur framhaldsskólum hér á landi ásamt skólastjórum af 

námskeiðum um samfélagsþátttöku ungmenna í anda samfélagsþjónustunáms. Þetta voru 

valáfangar sem byggja fyrst og fremst á þeirri hugmyndafræði að efla samfélagslega ábyrgð 

og borgaralega virkni nemenda. Þetta voru sjálfstæð námskeið sem voru ekki bundin 

ákveðnum greinum í skólanum heldur sett á laggirnar af eldhugum og til að mæta ákveðinni 

þörf í samfélaginu. Nemendur fengu einingar fyrir námskeiðið og námsmatið snerist um 

virkni og framlag nemenda og svo einhvers konar uppgjör, t.d. dagbókarskrif, skriflega eða 

munnlega greinargerð um þátttökuna. Viðmælendum bar saman um að gagnkvæmur 

ávinningur hlaust af námskeiðinum bæði fyrir skólann og félagssamtökin. Skólarnir fengu 

jákvæða kynningu og meiri fjölbreytni í skólastarfinu, félagasamtökin fengu aukna aðstoð og 

meiri sýnileika í samfélaginu auk þess að mikið var um það að nemendur héldu áfram að 

þjóna samtökunum eftir námskeiðin. Sambærilegar niðurstöður hafa einmitt komið fram í 

rannsóknum um áhrif sjálboðastarfa á sjálfboðaliðanna sjálfa bæði hér á landi (Ragný Þóra 

Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2011) og erlendis (Child Trends Databank, 2015; 

Youniss og Yates, 1999). Rannsókn Hrafnkels Tuma leiddi einnig í ljós að til þess að svona 

verkefni lánist vel þarf kennara með sterka sýn og öfluga samstarfsaðila úti í samfélaginu. 
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Skólameistarar líta með velvilja á svona verkefni en hafa ekki gert formlega ráð fyrir þeim og 

því geta örðugleikar myndast við skipulag og framkvæmd verkefnisins. Einn viðmælenda í 

rannsókninni taldi kennara vera helstu hindrunina á framgangi svona verkefna, þeir gæfu ekki 

kost á sér til slíkrar kennslu. Meiri vinna væri við þessa áfanga miðað við aðra með sama 

einingafjölda að baki og tilhneiging skólayfirvalda væri að líta á námskeiðin sem hálfgerð 

gæluverkefni. Kennarar og skólastjórnendur þekkja ekki mikið til þeirrar hugmyndafræði sem 

býr að baki samfélagsþjónustunámi þannig að þeir kennarar sem halda utan um val nemenda 

finnist þau ef til vill ekki verðug og geri lítið til þess ýta þeim að nemendum. 

Rannsókn Ragnýjar Þóru Guðjohnsen og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2011) á 

sjálboðaliðastarfi ungmenna hér á landi er öflugt innlegg á þessu sviði og var markmið 

rannsóknarinnar að öðlast dýpri skilning á sýn ungmennanna, áhuga þeirra á starfinu, 

markmiðum og gildum. Einnig var rannsóknin liður í því að þróa áfram greiningarlíkan um 

borgaravitund ungs fólks með því að yfirfæra það á sjálfboðaliðastarf. Viðtöl voru tekin við 

fimm ungmenni á aldrinum 14–20 ára. Helstu niðurstöður voru þær að ungmennin tengdu 

markmið sín með sjálfboðaliðastarfinu annars vegar persónulegum ávinningi eins og 

sjálfstrausti, félagshæfni og félagsskap og hins vegar samfélagslegum ávinningi eins og 

mikilvægi þess að vera virkur með því að hafa rödd, hjálpa fólki í nær- og fjærsamfélaginu og 

hafa áhrif til umbóta. Gildin sem endurspegluðust í sýn þeirra voru m.a. réttlæti, samkennd, 

hjálpsemi og ábyrgð. Öll ungmennin hugðust taka áfram þátt í sjálfboðaliðastarfi á 

lífsleiðinni. 

Þátttaka fullorðinna í samfélagsþjónustu hér á landi hafa aðallega tengst ýmsum 

góðgerðar- og félagasamtökum. Frjáls félagasamtök er samheiti yfir þau fjölmörgu félög og 

samtök sem starfa um allan heim að góðgerðarmálum eða sem hagsmunasamtök á einn eða 

annan hátt (Steinunn Hrafnsdóttir, 2008). Þau eru hluti af þriðja geiranum sem er yfirleitt 

notaður með svipaðri merkingu og starfsemi sem rekin er án hagnaðarmarkmiðs. Vinna 

margra félagasamtaka sem starfa að velferðarmálum byggist á lífsgildum eða trúarskoðunum. 

Sjálfboðaliðar sem starfa innan þeirra vinna þannig í anda þessara lífsgilda og vilja til að láta 

gott af sér leiða (Ómar H. Kristmundsson og Steinunn Hrafnsdóttir, 2011). Þannig hafa 

rannsóknir um ástæður þess að fólk taki þátt í sjálfboðastarfi sýnt svipaðar niðurstöður, þ.e. 

viljann til að láta gott af sér leiða (Steinunn Hrafnsdóttir, Ómar H. Kristmundsson og 

Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2017). 

Með árunum hafa orðið breytingar á störfum félagasamtaka að því leiti að fagfólk er í 

auknum mæli farið að stýra starfinu (Sigrún Júlíusdóttir og Sigurveig H. Sigurðardóttir, 1997; 

Steinunn Hrafnsdóttir, Ómar H. Kristmundsson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 2017; Miðlun, 
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e.d.). Með því er leitast við að gera starf sjálfboðaliðanna markvissara og að fá starfið til að 

skila betri árangri. Nú er algengara að fólk styrki ákveðin málefni/hjálparsamtök með 

mánaðarlegum framlögum. Stór og smá góðgerðarfélög byggja nú tilveru sína á reglulegum 

stuðningi einstaklinga. Fyrirtækið Miðlun er t.d. með verkefni á sinni könnu sem kallast Takk 

og vinnur það með fyrirtækjum og félagasamtökum að samskiptum sem hafa það að 

markmiði að afla styrktaraðila og tekur það að sér rekstur á styrktar- og vildarsamfélögum 

(Miðlun e.d.). Þannig er það orðið algengt hér á landi að fólk afli peninga til hjálparsamtaka 

án beinna afskipta. Safnanir af ýmsu tagi eru viðurkenndar og algengar aðferðir með þátttöku 

bæði barna og fullorðinna.  
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3. Aðferð 
Í rannsókninni er safnað upplýsingum um tvö viðamikil góðgerðarverkefni 

/samfélagsverkefni (e. community projects) í grunnskólum og þau borin saman. Þau eru; 

Góðgerðardagur Kársnesskóla og Gott mál í Hagaskóla. Notaðar eru bæði eigindlegar og 

megindlegar aðferðir í rannsókninni. Tekin voru viðtöl við nemendur, skólastjórnendur og 

umsjónarfólk verkefnanna, þar sem leitað var eftir upplifun þeirra og sýn með þátttöku sinni. 

Einnig var leitað svara um tilurð verkefnanna, gildi þeirra og skipulag og hvernig til hefur 

tekist. Þá var spurningakönnun lögð fyrir kennara Hagaskóla um verkefnið Gott mál þar sem 

það hefur náð að festast í sessi. 

3.1. Rannsóknarsnið 

Í rannsókninni verður sjónum beint að því að skoða framkvæmd tveggja verkefna þar sem 

nemendur hafa tekið þátt í samfélagsverkefni sem hluta af skólastarfi. Verkefnin eru annars 

vegar Góðgerðardagur Kársnesskóla og hins vegar Gott mál í Hagaskóla. Hér á eftir verða 

verkefnin kynnt nánar.  

3.1.1. Góðgerðardagur Kársnesskóla 

Árið 2018 var Góðgerðardagur Kársnesskóla haldinn í fyrsta sinn og hann var síðan 

endurtekinn vorið 2019. Markmið verkefnisins frá upphafi hefur verið að:  

• virkja samtakamátt skólasamfélagsins; nemenda, kennara, starfsmanna, foreldra og 
nærsamfélagsins  

• vinna saman að þverfaglegu skapandi sjálfboðaverkefni þar sem allir geta tekið þátt  
• efla samhyggð og siðferðiskennd nemenda og gefa þeim tækifæri til að láta gott af sér 

leiða.  
•  ýta undir sköpunarkraft nemenda, borgaralega vitund og valdeflingu.  

Á Góðgerðardegi Kársnesskóla var safnað til góðgerðarmála. Hluti af nemendum 

skólans, kennarar, foreldrar og skólastjórnendur komu að skipulagningu dagsins, tóku þátt í að 

móta hann og undirbúa og höfðu umsjón með framkvæmd hans. Hugmyndin kom frá list- og 

verkgreinakennurum skólans og er rannsakandi einn þeirra kennara. Verkefnið er 

sjálfboðastarf þannig að allir sem tóku þátt gáfu vinnu sína og framlag. Rætt var að 

viðburðurinn gæti stækkað með hlutdeild nærsamfélagsins, íbúa, listamanna, fyrirtækja og 

stofnana í grennd skólans.  

Nemendur í 7. bekk gegndu lykilhlutverki í þessu verkefni, fengu að ráða hvaða 

hjálparstofnanir og málefni væru styrkt að undanfenginni fræðslu. Fyrra árið kusu nemendur 
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að styrkja neyðaraðstoð í Jemen (Unicef) og seinna árið var safnað til að styrkja fátæk börn á 

Íslandi (Hjálparstarf Kirkjunnar). Nemendur sáu einnig um að búa til auglýsingar, voru 

gestum til aðstoðar, afgreiddu á markaði og í kaffihúsi og sáu um og aðstoðuðu við ýmislegt 

sem tilheyrði deginum. Viðburðurinn var haldinn seinnipart dags þannig að sem flestir gætu 

komið og tekið þátt. 

Sýnd voru m.a. frumsamin leikrit, stuttmyndir og tónlistaratriði, settur var upp listmuna- 

og handverksmarkaður, flóamarkaður, kaffihús og alls kyns atriði fyrir gesti til að taka þátt í. 

Dæmi um viðburði eru kassabílarallý, dansleikur og draugahús. Allir nemendur skólans í 5.-

10. bekk höfðu tækifæri til að taka þátt og hafa frumkvæði að verkefnum. 

Umsjónarkennararnir réðu því hvort þeir tóku virkan þátt með nemendum sínum. 

Foreldrar undir stjórn foreldrafélagsins sáu um kaffihúsið með aðstoð nemenda. Það sem 

var á boðstólum var selt á vægu verði og einnig aðgangur á alla viðburðina.  

Góð þátttaka var á þessum dögum og mikil gleði og kærleikur í loftinu. Dágóð upphæð 

safnaðist og kom það mörgum á óvart. Gaman var að afhenda upphæðina á skólaslitum og 

voru nemendur afar stoltir. 

Frá hugmynd til verks 

List- og verkgreinakennarar Kársnesskóla höfðu stundum talað um að áhugavert væri að auka 

samvinnu sín á milli og nemenda í skólanum og vinna að sameiginlegu verkefni, gera eitthvað 

skemmtilegt saman. Vegna lotukerfis í skólastarfinu er samvinna oft erfið í list og 

verkgreinum því árgöngum er skipt í 5 hópa og raðað á list- og verkgreinarnar og því eru 

aldrei sömu hópar á sama tíma. Ræddar voru ýmsar hugmyndir og þær helstar að búa til 

viðburð eða jafnvel listahátíð þar sem hópurinn myndi á einhvern hátt láta gott af sér leiða. Sú 

hugmynd sem fékk mesta hylli var að setja upp markað þar sem verk nemenda yrðu til sýnis 

og sölu og rynni afraksturinn til góðgerðarmála sem snerti á einhvern hátt málefni barna. 

Þannig mætti slá margar flugur í einu höggi. „Börn hjálpa börnum“ varð síðan þema 

verkefnisins. Skipuleggjendur sáu fyrir sér lifandi markað með list- og handverksmunum, 

leik- og tónlistaratriðum, þátttöku- og matarupplifunum. Sköpunarkraftur nemenda átti að fá 

að njóta sín. Rætt var að svona verkefni gæti stækkað með tilkomu allra nemenda og kennara 

skólans, foreldra og jafnvel íbúa, fyrirtækja og stofnana í nærsamfélaginu.  

Haustið 2017 var ákveðið að láta verða af þessu og hugmyndin kynnt fyrir 

skólastjóranum. Hann tók vel í hana og sagðist vilja greiða leið skipuleggjenda til að þetta 

gæti orðið að veruleika. Endanleg ákvörðun um verkefnið var tekin þegar líða tók á veturinn. 

Skólinn var í tveimur byggingum og kom sú staða upp að hættuleg mygla hafði fundist í 
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gamla skólanum þar sem yngsta stigið var til húsa. Rýma þurfti húsnæðið og var nemendum 

fundinn annar staður. Um vorið stóð til að kveðja gamla skólann með viðhöfn áður en hann 

yrði rifinn. Skólastjórinn kom þá með hugmynd um að sameina alla þessa viðburði þ.e. 

kveðjustund gamla Kársnesskóla, vorhátíð foreldrafélagsins og markaðinn sem fékk þegar 

líða tók á veturinn nafnið Góðgerðardagur Kársnesskóla. Málið var kynnt fyrir stjórn 

foreldrafélagsins, meðal annars hugmyndin um Góðgerðadaginn. Hugmyndin féll í góðan 

jarðveg hjá foreldrunum og við tók undirbúningur og ströng vinna við skipulagningu 

viðburðarins.  

Undirbúningur 

Fyrra árið sem verkefnið var framkvæmt var það allan veturinn í mótun. Sú ákvörðun var 

tekin fljótlega í sköpunarferlinu meðan við værum að móta verkefnið að beina sjónum að 

einum árgangi sem gegndi aðalhlutverkinu í þessu verkefni og var ákveðið að bjóða 

nemendum í 7. bekk það hlutverk. Jafnframt var fundað með skólastjóranum og honum 

kynntar þær hugmyndir sem voru á lofti og þannig var hann alltaf vel upplýstur um gang 

verkefnisins. List- og verkgreinakennarnir ákváðu að kynna verkefnið fyrir nemendum 7. 

bekkjar í kennslustundunum hjá sér, hver fyrir sinn hóp. 

Það gafst vel að hafa einn nemendahóp sem fékk stórt hlutverk og var seinna árið ákveðið 

að hafa 7. bekk áfram í forystuhlutverkinu. Þá kynntum við umsjónarmennirnir verkefnið fyrir 

nemendum 7. bekkjar í kennslustund hjá umsjónarkennurum svo hægt væri að kynna það fyrir 

öllum hópnum í einu. Þá var rætt um skipulagið, gildin og hvort nemendur væru tilbúnir að 

taka að sér þetta hlutverk. Nemendur tóku mjög vel í hugmyndina og vildu strax taka til 

óspilltra málanna. Ýmsar hugmyndir voru ræddar með nemendum og ákveðið að þeir gætu 

fengið efni og tíma til að búa það til sem þeir vildu í lotunum í myndmennt, smíði og textíl. 

Öllu var haldið til haga sem nemendur bjuggu til og vildu gefa í söfnunina og safnaðist það 

saman yfir veturinn. Í myndmennt mótuðu nemendur nytjamuni og þrívíð verk í leir, málaðu 

myndir, bjuggu til tækifæriskort og bókamerki, alls kyns óróa og lyklakippur úr notuðu skarti 

m.a. var búinn til umbúðapappír og fjölnota pokar. Í textílmennt voru prjónaðar húfur og 

vettlingar, saumaðar svuntur, föt og fjölnota pokar úr notuðum flíkum og gluggatjöldum. Í 

smíði voru smíðaðir alls konar gripir og nytjahlutir eins og kertastjakar, leikföng og kistlar. Í 

heimilsfræðinni var ákveðið að baka um vorið snúða og ýmislegt sem hægt væri að frysta. 

List- og verkgreinakennaranir ákváðu að gefa öðrum árgöngum tækifæri til að taka þátt 

og búa eitthvað til í lotutímum hjá sér. Því var vel tekið af mörgum og gáfu þau líka ýmis verk 

í söfnunina. Nemendur í 5. bekk komu t.d. með hugmynd um að búa til matreiðslubók og 
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framkvæmdu þeir þá hugmynd með sínum heimilisfræðikennara. Í tónlistar- og 

leiklistartímum hjá 6. bekk voru gerðar stuttmyndir með frumsömdum leiknum atriðum og 

frumsamdri tónlist. Þær voru sýndar á Góðgerðardeginum. 

Þegar líða tók á veturinn var tekin umræða með nemendum 7. bekkjar um hvað okkur 

langaði að styrkja. Nemendur komu með tillögur og svo fengu þeir líka kynningu á ýmsum 

góðgerðar- og hjálparstofnunum. Þeir voru hvattir til að kynna sér málefnin sem þeim fannst 

áhugaverð og skoða heimasíðurnar þeirra. Nokkru seinna var efnt til atkvæðagreiðslu um 

styrktaraðila og það verkefni sem fékk flest atkvæði var valið. Með því að láta nemendur 

kjósa sköpuðust góðar umræður um málefnin. Sumir höfðu á því sterkar skoðanir og reyndu 

að rökstyðja gildi þeirra og afla þeim fylgis. Seinna árið fengu tvö verkefni afgerandi flest 

atkvæði og var kosið aftur á milli þeirra. Þegar niðurstaðan var komin var skólastjórinn strax 

látinn vita og haft var samband við starfsfólk Hjálparstarfs kirkjunnar sem þá varð fyrir 

valinu. Ákveðið var að peningunum úr söfnuninni væri varið til að aðstoða fátækar 

fjölskyldur á Íslandi. Framkvæmdarstjóri Hjálparstarf krikjunnar kom í skólann um vorið og 

kynnti starf stofnunarinnar fyrir nemendunum í árgangnum. 

Á starfsmannafundi var verkefnið kynnt fyrir kennurum og öðru starfsfólki. Þá var þeim 

tilmælum beint sérstaklega til umsjónarkennara nemenda í 5. - 10. bekk að kynna 

Góðgerðardaginn fyrir nemendum sínum og styðja þá ef þeir vildu taka þátt. Þeir kennarar 

sem ekki treystu sér til að taka af tíma sínum í þann undirbúning sendu nemendur til 

umsjónarmanna verkefnisins. Margir nemendur komu fram með hugmyndir sínar. Nokkrar 

stúlkur í 5. bekk vildu t.d. búa til leikrit og setja upp og aðrar að setja upp þrautabraut á 

sparkvellinum. Drengur í 8. bekk vildi búa til blöðrudýr og selja og enn annar vildi búa til 

hrollvekjurými. Það var mikill hugur í nemendum og reyndum við sem best að aðstoða þá við 

að framkvæma hugmyndir sínar. Margir sem tóku þátt þurftu að undirbúa sig töluvert heima 

fyrir sínar uppákomur og sáu alfarið um það sjálfir. Hugmynd um að hver árgangur myndi sjá 

um eitt atriði hlaut brautargengi líka þannig að 5. bekkur (nemendur, kennarar og foreldrar) sá 

um flóamarkað, 8. bekkur sá um ljósmyndastöð, andlitsmálun og spákonur, 9. bekkur sá um 

draugahús og 10. bekkur aðstoðaði við hoppukastala. 

Tónmenntakennari skólans undirbjó tónleika með nemendum og ýmis tónlistaratriði til að 

hafa á sal skólans. Í samráði við húsvörð var ákveðið að hafa alla neðri hæð skólans opna fyrir 

þennan viðburð og gátu nemendur fengið afnot af skólastofum fyrir sín verkefni. Starfsmaður 

og forstöðumaður félagsmiðstöðvar Ekkó sem er fyrir nemendur á elsta stigi skólans komu á 

fund seinna árið með umsjónarmanni verkefnisins. Þeim var kynnt verkefnið um 

Góðgerðardaginn og spurð hvort þau vildu hafa einhverja aðkomu að honum? Þeim leist vel á 
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hugmyndina og eftir nokkra umræður ætluðu þau að tala við nemendur á unglingastiginu. Þeir 

komu síðan færandi hendi með boli sem þeir lituðu með nemendunum í alls konar litum með 

sérstakri batik aðferð og gáfu á markaðinn sem gerði mikla lukku. Fundað var með stjórn 

foreldrafélagsins þegar líða tók á vorið. Þeir voru mjög hrifnir af þátttökunni fyrra vorið og 

vildu endilega vera með aftur. Þeir fengu það hlutverk að sjá um kaffihúsið á 

góðgerðardeginum. Þeir mönnuðu vaktirnar ásamt nemendum, bökuðu kökur og brauð sem 

þeir seldu með kaffinu. Einnig bökuðu sumir brauð og kökur, ristuðu möndlur og bjuggu til 

marmelaði og settu á markaðinn til sölu. Leitað var til fyrirtækja um styrki og aðföng fyrir 

daginn sjálfan og fengum við m.a. vöffludeig, pappadiska og glös og pizzur með góðum 

afslætti en skólinn skaffaði kaffi og te. Foreldrafélagið vildi leggja til hoppukastala og hafa 

ókeypis í hann fyrir alla. 

Á síðustu dögum fyrir daginn sjálfan var mikið að gera og í mörg horn að líta. Sjöunda- 

bekkjarnemendur fengu að koma aukalega til okkar og undirbúa daginn. Þeir bjuggu til 

auglýsingar sem hengdar voru upp í skólanum til upplýsingar og leiðbeiningar. Lagðar voru 

lokahendur á hluti sem voru ókláraðir og sumir vildu bæta í og búa til meira. Vaktaplan var 

sett upp og nemendurnir skráðu sig á vaktir. Góðgerðardagurinn átti að standa yfir í tvær 

klukkustundir frá kl. 17:00 – 19:00 þannig að við skiptum þessum tveimur tímum í fjóra búta, 

hálftíma hver og allir áttu þá að skrifa sig á þrjár hálftíma vaktir. Þeir gátu t.d. skráð sig á 

hálftíma vakt við að afgreiða á handverksmarkaðnum, annan hálftíma að afgreiða pizzur og 

svo í hálftíma að halda utan um kassabílarallíið úti. Svo höfðu allir tækifæri til að skemmta 

sér sjálfir í hálftíma. Lögð var rík áhersla á það að allir yrðu að sýna ábyrgð, mæta á sínar 

vaktir og vera dugleg og kurteis.  

Hlutverk 7. bekkjar 

• Kynna sér og velja styrkþega 

• Búa til hluti til að setja á handverksmarkaðinn  

• Sjá um afgreiðslu á markaðnum, kaffihúsinu, pizzustaðnum 

• Bjóða fólk velkomið og vera til aðstoðar og leiðbeina gestum 

• Sjá um kassabílastöð úti 

• Búa til auglýsingar og leiðbeiningar 

Dagurinn sjálfur  

Það var mikil spenna og eftirvænting í loftinu þegar dagurinn sjálfur rann upp. Upp úr 

hádeginu þegar kennslu lauk og búið að ganga frá eftir matinn í salnum var farið að stilla upp 
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fyrir markaðinn þar og allir þ.e. nemendur, kennararar og foreldrar að undirbúa sínar stöðvar 

(sín verkefni). Þegar klukkan var orðin fimm var strax komið fullt af fólki og skemmtileg 

stemning. Vöffluilmur tók á móti fólkinu þegar það kom í salinn, líf og fjör var á markaðnum 

og tónlistaratriði á sviðinu skapaði skemmtilega stemningu. Á markaðnum voru á boðstólum 

fjölbreytt handverk eftir nemendur, bakkelsi frá nemendum og foreldrum til sölu. Boðið var 

upp á fjölbreytt atriði og kostaði kr. 100 inn á hverja stöð sem voru: stuttmyndabíó, dans-

leikur, teiknikeppni, leikrit, spákonur, andlitsmálun og draugahús. Hægt var að kaupa pizzur í 

nemendaeldhúsinu. Utandyra var boðið upp á kassabílarallí, þrautabraut og hoppukastala. Það 

var mikill kærleikur í loftinu og gleðin skein af andlitum nemenda við afgreiðsluna. Þegar þau 

voru spurð þá kom það þeim á óvart hvað það var gaman að afgreiða, allir svo almennilegir 

og góðir og hrósuðu nemendunum fyrir dugnaðinn og framtakið. Þeir voru jafnframt mjög 

undrandi hvað mikið safnaðist af peningum. Flest allir nemendurnir sýndu mikla ábyrgð, 

sinntu sínum vöktum og sumir gerðu meira og stigu inn í aðstæður ef það vantaði mannskap 

eða annað. Frá foreldrum bárust ánægjuraddir og þakklæti fyrir framtakið og samstarfið og 

gáfu þeir ákveðna upphæð í söfnunina sem annars hefði farið í pylsur á vorhátíðina. Á 

skólaslitunum nokkrum dögum seinna var söfnunarféð afhent styrktaraðlilunum. Við það 

tækifæri var nemendum þakkað af skólastjóra og umsjónarmanni verkefnisins og gefið gott 

klapp af viðstöddum. Framkvæmdarstjóri Hjálparstarf kirkjunnar talaði sérstaklega til 

barnanna og þakkaði þeim fyrir framlagið.  

3.1.2. Gott mál í Hagaskóla 

Gott mál í Hagaskóla er viðamikið verkefni sem allur skólinn tekur þátt þ.e. allir nemendur, 

kennarar og starfsfólk. Það er skapandi þverfaglegt fjáröflunarverkefni sem hefur verið 

framkvæmt 11 sinnum og hefur styrkt ýmis málefni bæði innan- og utanlands. Skólinn hafði 

hafði verið (og er enn) þátttakandi í þróunarverkefni; Vinátta, virðing og jafnrétti, og varð 

verkefnið Gott mál meðal annarra verkefna til út frá því. „Gott Mál – unglingar fyrir 

unglinga“ er hugsað sem vettvangur fyrir unglinga Hagaskóla til þess að kynna sér hvernig 

þeir geti látið gott af sér leiða og haft áhrif. Þetta er tækifæri til þess að þau upplifi að framlag 

þeirra í samfélaginu skipti máli og að þau geti haft áhrif.      

Markmið verkefnisins er að huga að því hvað sé hægt að gera gott í samfélaginu hér og 

nú. Líta til daglegra samskipta, sýna kærleika allt í kringum okkur. Allur mánuðurinn á undan 

góðgerðadeginum er tileinkaður góðmennsku, góðverkum og náungakærleik. Nemendur eru 

hafðir með í allri skipulagningu og framkvæmd. Kosnir eru tveir fulltrúar í hverjum bekk og 

þeir mynda saman framkvæmdaráð sem safnar saman upplýsingum og miðlar til allra. Allir fá 
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að koma með hugmyndir að styrktarmálefnum og hver bekkur ákveður að lokum tvö málefni 

sem koma síðan til álita í framkvæmdarráðinu og þar fer endanleg kosning fram. Eitt innlent 

verkefni og annað útlent er valið. Nemendur hafa síðan tækifæri til þess að skrá sig í nefndir, 

Fjölmiðlanefnd, Græna nefnd og Ballnefnd og taka þannig virkan þátt í verkefninu. Hver 

bekkur ákveður hvað hann ætlar að gera og bjóða upp á í sínum stofum. Þar fær 

sköpunarmáttur þeirra að njóta sín. Sum verkefnin eru þannig að bekkirnir þurfa að undirbúa 

þau utan venjulegs skólatíma eins t.d. safna vinningum, baka og fleira.         

Á deginum sjálfum er að jafnaði fjölbreytt dagskrá í boði. Allur skólinn, kennslustofur og 

gangar eru undirlagðir á þessum degi. Hægt var að taka þátt í alls kyns leikjum eins og 

pílukasti og tölvuleikjum, happdrætti, láta teikna sig og fara í slökun. Boðið var upp á 

listmuni til sölu og á flóamarkaði var seldur ýmiss konar varningur, mest notaðir hlutir. 

Fjölbreyttur matur var á boðstólum eins og núðlusúpur, pizzur, samlokur, vöfflur, piparkökur 

og jafnframt var stórt sameiginlegt kaffihús í sal þar sem lifandi tónlist og aðrar uppákomur 

voru á sviðinu allan tímann. Dagurinn hefur náð að festa sig í sessi og náð fótfestu út fyrir 

skólasamfélagið. Á deginum sjálfum hefur verið fullt út úr dyrum og mikið líf og fjör á 

staðnum. Stór upphæð hefur safnast á þessum dögum og sjá nemendur hvað 

samtakamátturinn er öflugur. 

Undirbúningur 

Byrjað er að undirbúa verkefnið Gott mál um einum og hálfum mánuði áður en dagurinn 

rennur upp. Undirbúningurinn hefst hjá umsjónarkennurum og í smiðjum með umræðum og 

kynningum á góðum málum til að styrkja. Farið er yfir markmið verkefnisins með nemendum 

og vakin athygli á því að þetta sé tækifæri til þess að þau geti lært að þau skipti máli og að 

þau geti haft áhrif. Bent eru á góð dæmi um ungmenni sem hafa verið áhrifavaldar eins og t.d. 

Craig Keilburger sem var 12 ára þegar hans ævintýri byrjaði 1995, It takes a child en kennarar 

hafa oft sýnt þá mynd í gegnum árin. Annar áhrifavaldur er Greta Thunberg sem nemendur 

þekkja flest. Oft er einhver fenginn til að segja frá og vera með kveikju fyrir nemendur. Allir 

árgangar fengu t.d. á síðasta ári fyrirlestur frá Veigu Grétarsdóttur. Veiga var fyrst allra til 

þess að sigla á kajak á móti straumnum í kringum Ísland og á leiðinni safnaði hún áheitum 

fyrir Pieta samtökin. Hún ræddi um ferðina, kærleikann sem hún upplifði á leiðinni, hvers 

vegna hún ákvað að gera þetta og safna fyrir Pieta samtökin og hversu mikið við getum 

afrekað ef við setjum okkur markmið og fylgjum þeim. Veiga er trans kona og ræddi hún líka 

við krakkana um það ferli. Annað árið í röð var ákveðið að styrkja „Bjarta sýn“ en þau reka 

munaðarleysingja heimili í Kenía. Í fyrra var stofnaður skóli fyrir skjólstæðinga Bjartar sýnar 



 

 38 

fyrir styrktarféð frá Hagaskóla og ákvörðun tekin um að styrkja það verkefni næstu árin og 

gera skólann að systurskóla Hagskóla. Landvernd fékk síðan flest atkvæði af íslenskum 

málefnum því flestir voru sammála um það hversu mikilvægt er að vernda landið okkar og 

náttúruna. 

Það eru margir hnútar sem þarf að binda og mörg verkefni sem þarf að leysa í svona stóru 

verkefni. Í undirbúningsnefnd eru 8 kennarar sem skipta með sér verkum og svo geta 

nemendur valið að starfa í undirbúningnefndum. Þær eru:  

Fjölmiðlanefnd – sér um að koma upplýsingum til fjölmiðla, fara í skólana í kring og 

auglýsa, skrifar fréttatilkynningu og gerir plakat fyrir daginn. 

Ballnefnd – skipuleggur og heldur utan um styrktarball fyrir 6. og 7. bekk í hverfinu. 

Græna nefndin – ný nefnd sem er hugsuð fyrir þau sem hafa áhuga á að halda utan um að 

dagurinn okkar verði eins umhverfisvænn og hægt er.  

Allir bekkir/hópar þurfa að ákveða hvað þeir vilja gera á sjálfan daginn, hvernig þeir ætla 

að leggja sitt af mörkum í söfnunina. Þá reynir á samstarfið og samtakamáttinn í hverjum 

bekk. Gæta þarf þess að allir hafi hlutverk; í stofum sínum og /eða á sameignilegum 

flóamarkaði, kaffihúsi og listgalleríi. Einnig þarf að baka fyrir sameiginlega kaffihúsið og sjá 

um afgreiðslu og annað sem til fellur. Nemendur eru líka hvattir til að undirbúa skemmtiatriði 

á sal skólans þar sem kaffihúsið er staðsett líka. Mikill undirbúningur er fyrir daginn í 

stofunum og eru þeim t.d. breytt í markaði, matsölustaði og alls kyns leikvelli. Nemendur fara 

í fyrirtæki og óska eftir gjafahlutum til að hafa í verðlaun fyrir alls konar keppnir eða eitthvað 

matarkyns til að selja. Svo geta þeir sem hafa áhuga á tónlist undirbúið tónlistaratriði og aðrar 

listsýningar. Það þarf síðan að skipuleggja vaktir og frágang. 

Dagurinn sjálfur 

Mikil stemning er á deginum sjálfum og troðfullt af fólki. Allir nemendur eru á staðnum   

milli kl. 16.00 – 19.00 og skólinn er opinn öllum. Nemendur vinna á vöktum í stofunum 

sínum og á sameiginlegum kaffihúsum, flóamarkaði og öðrum störfum. Kl. 19.00 er gert ráð 

fyrir því að nemendur hefji tiltekt, gangi frá öllu matarkyns og gangi frá á göngum skólans. 

Reynt er að ganga frá eins miklu og hægt er þá. 

Ótal atriði voru í boði og líf og fjör alls staðar í húsinu. Tíundi bekkur hefur t.d. alltaf séð 

um draugahús sem er sett upp í kjallaranum. Nú síðast ákvað 8. bekkur að hafa jólaþema og 

voru jólaskreytingar fyrirferðamiklar á þeim gangi. Í boði var að skreyta piparkökur, láta taka 

mynd af sér með jólasveininum eða taka þátt í happdrætti og fá pakka í verðlaun svo dæmi sé 

tekið. Sumir bekkir selja pítsur og sjeik, aðrir bjóða upp á að spila tölvuleiki og enn aðrir upp á 
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blöðruland. Hægt er að láta teikna mynd af sér, fara í jóga, eða taka þátt í öðrum viðburðum, 

borga sig inn á viðburði t.d. uppistand og kaupa listaverk. Tveir skóladagar eru undirlagðir fyrir 

þetta verkefni og allir kennarar eru með í undirbúningi með nemendum. Á deginum sjálfum 

eru allir fram eftir og fá kennarar það ekki greitt en fá það metið sem starfsdag. Stórar 

upphæðir hafa safnast á þessum dögum og eru þær afhentar styrkþegum á sal skólans með 

viðhöfn og fögnuði. 

3.2. Rannsóknaraðferðir 

Í þessari rannsókn voru notaðar blandaðar aðferðir og þannig leitast við að varpa mismunandi 

ljósi á rannsóknarviðfangsefnið með því að draga fram fjölbreytt gögn sem ætluð eru til að 

svara rannsóknarspurningunni sem best. 

Í fyrsta lagi voru í rannsókninni notaðar aðferðir eigindlegra rannsókna. Með þeirri aðferð 

var leitast við að fanga upplifanir og reynslu þátttakenda í verkefnunum sem um ræðir. Það er 

gert með óstöðluðum (e.unstructured, in-depth) einstaklingsviðtölum og rýnihópum (e.focus 

groups) eða hópviðtölum. Annars vegar voru tekin viðtöl við nemendur sem hafa tekið þátt í 

verkefnunum og umsjónaraðila/kennara og skólastjóra í þessum skólum. Með óstöðluðum 

viðtölum er reynt að varpa ljósi á persónulegra reynslu viðmælenda út frá þeirra sjónarhorni. 

Viðtölin eru samræður á jafnréttisgrundvelli þar sem umræðuefnið er valið af rannsakanda en 

innihald samræðnanna ekki. Fjallað er um atburði, tilfinningar, skynjun, vonir, væntingar og 

upplifanir og annað sem gæti skipt máli fyrir þátttakendur. Viðtöl fela í sér samskipti og eru í 

eðli sínu siðferðileg og mikilvægt er að hafa það í huga að ýmis álitamál geta komið upp 

ásamt óvæntum atburðum. Mikilvægt er að vera opinn fyrir þannig óvæntum atriðum sem 

geta fært rannsakanda dýrmæta þekkingu og reynslu og óvænt innlegg í rannsóknina (Helga 

Jónsdóttir, 2003). Viðtöl eru mikilvæg og öflug aðferð til að safna gögnum og svara þeim 

rannsóknarspurningum sem settar eru fram. Með beinum orðaskiptum rannsakanda og 

viðmælanda endurspeglast flókið samspil hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga. Þannig 

er reynt að laða fram lýsingar og skilja sammannlegan reynsluheim (Helga Jónsdóttir, 2003). 

Mikilvægt er að hafa spurningarnar skýrar og opnar. Þannig fær viðmælandinn tækifæri til að 

tjá sig óhindrað (Kvale, 1996). Hins vegar voru tekin rýnihópaviðtöl en þau eru eigindleg 

aðferð sem hefur notið vaxandi vinsælda í félags- og heilbrigðisvísindum undanfarna tvo 

áratugi. Rýnihópar nemenda voru myndaðir í báðum skólunum, tveir hópar í hvorum skóla. 

Markmið aðferðarinnar er að fanga reynslu tiltekins hóps og skilning á viðhorfum hans á 

ákveðnu viðfangsefni rannsóknar. Hugtakið rýni á við um markvissa nálgun. Markmiðið er að 

skoða mismunandi viðhorf og reynslu, hlusta og reyna að læra af því (Madriz, 2000). Oftast 
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eru hóparnir myndaðir með 4 -12 manns. Allir í hópnum eiga að geta tjáð sig um sína reynslu 

en ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Þannig þykir það góð leið til að fanga 

umræður þátttakenda um reynslu þeirra, tilfinningar og gildismat (Krueger, 1994; Sóley S. 

Bender, 2003). 

Í öðru lagi voru notaðar megindlegar aðferðir og lagður spurningalisti fyrir kennara 

Hagaskóla þar sem kallað var eftir viðhorfi þeirra til samfélagsverkefnisins Góðs máls sem 

staðið hefur verið fyrir í þeirra starfsskóla. Spurt var um aðkomu þeirra, upplifun, gildi og 

ávinning af þátttöku skólans í Góðu mái fyrir nemendur og skólastarfið og skólasamfélagið í 

heild sinni, út frá þeirra sjónarhorni. Styrkur spurningakannana er sá að hægt er að ná fram 

fjölbreyttum gögnum á stuttum tíma. Mikilvægt er að hafa spurningar skýrar og aðgengilegar 

og vel ígrundaðar svo að þær mæli það sem lagt er upp með og séu þannig áreiðanlegt 

mælitæki (Þorlákur Karlsson, 2003).   

3.3. Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru í fyrsta lagi 14 nemendur í 8.-10. bekk í Kársnesskóla og 

Hagaskóla skólaárið 2019-2020 sem tekið hafa þátt í Góðgerðardegi Kársnesskóla og Gott 

mál í Hagaskóla. Í öðru lagi tóku skólastjórar beggja skóla þátt í rannsókninni. Í þriðja lagi 

voru kennarar í Hagaskóla þátttakendur í rannsókninni. 

Hagaskóli er grunnskóli í Reykjavík sem er eingöngu með nemendur á elsta stigi þ.e. 

nemendur í 8. - 10. bekk. Nemendafjöldinn er um 500 nemendur og kennarar skólans um 57 

talsins (heimasíða skólans). Allir nemendur og kennarar skólans voru þátttakendur í Góðu 

máli. 

Kársnesskóli er heilstæður grunnskóli í vesturbæ Kópavogs. Nemendur eru tæplega 600 

og kennarar kringum 50. Nemendur í 7. bekk, um 50-60 nemendur, tóku allir þátt og fengu 

það hlutverk að halda utanum verkefnið Góðgerardagur Kársnesskóla. Aðrir nemendur á 

miðstigi og elsta stigi fengu að ráða hvort þeir tækju þátt og þá hvernig. Reyndin var að flestir 

á miðstigi skólans þ.e. nemendur á aldrinum 10-13 ára tóku þátt að einhverju leyti en lítill 

hluti (ca. 1/5) af nemendum á unglingastigi.      

  Við nemendur voru tekin rýnihópaviðtöl. Í báðum skólunum voru tekin viðtöl við tvo 

rýnihópa, alls 7 nemendur í hvorum skóla. Elstu nemendurnir í Hagaskóla hafa tekið þátt í 

verkefninu þrisvar sinnum, í 9. bekk tvisvar en nemendur í 8. bekk aðeins einu sinni. Í 

Kársnesskóla tóku nemendur virkan þátt í verkefninu þegar þeir voru í 7. bekk en völdu að 

taka þátt í 8. bekk og áttu sjálfstæða og sterka innkomu þá. Nemendurnir verða ekki 

aðgreindir í þessari rannsókn.                                           
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Báðir skólastjórarnir sem eru konur voru starfandi skólastjórar í skólunum þegar 

verkefnin urðu til og hafa fylgst með þróun þeirra. Skólastjóri Hagaskóla hefur verið 

skólastjóri frá 2007. Áður starfaði hún sem aðstoðarskólastjóri og sem kennari í þrjú ár. 

Skólastjóri Kársnesskóla hefur verið starfandi skólastjóri í 4 ár eða síðan hún kom til starfa 

við skólann. Áður hafði hún starfað sem aðstoðarskólastjóri, deildarstjóri og kennari á mið og 

elsta stigi, bæði sem umsjónarkennari og kennari í lífsleikni. Kennarar Hagaskóla eru 57 

talsins en af þeim eru um 50 í fullu starfi. Af þeim tóku 30 kennarar þátt í spurningakönnun 

um Gott mál. Margir af þeim sem ekki tóku þátt eru stundakennarar og hafa ekki beina 

aðkomu að verkefninu.     

Stofnandi verkefnisins í Hagaskóla og einn umsjónaraðila þess aðstoðaði við öflun 

upplýsinga um verkefnið og var í hlutverki athuganda í nemendaviðtölunum. Hún er 

listgreinakennari og er í góðu sambandi við nemendurna sem komu í viðtölin þar. 

Rannsakandi í þessari rannsókn og athugandinn í Kársnesskóla eru listgreinakennarar og 

eru stofnendur og umsjónaraðilar verkefnisins þar og hafa tekið virkan þátt í Góðgerðardegi 

Kársnesskóla.  

 

Framkvæmd rannsóknar og gagnaöflun rannsóknar  

Rýnihópar nemenda voru myndaðir í báðum skólunum, tveir litlir hópar í hvorum skóla. 

Upphafleg áætlun í þessari rannsókn tók nokkrum breytingum vegna Covid-19. Ætlunin var 

að mynda einn 6 manna rýnihóp í hvorum skóla en vegna tæknilegra örðugleika var ákveðið 

að skipta þeim í tvo minni hópa. 

Rannsakandi tók sjálfur viðtölin og hafði tengiliði sína við skólana með sér. Hlutverk 

tengiliða eða athuganda (e. observer) getur verið mismunandi en það verður að vera fyrirfram 

skýrt og ákveðið (Sóley S. Bender, 2003). Hlutverk athuganda í þessari rannsókn var að sjá 

um valið á þátttakendum í hópi nemenda, finna viðtölunum stað og stund í samráði við 

nemendur, boða þátttakendur í viðtölin og vera viðstaddur þau og fylgjast með. Einn af 

umsjónaraðilum verkefnanna í báðum skólum tóku að sér það verkefni. Í Hagaskóla þar sem 

rannsakandi þekkir ekki nemendurna veitti það án efa nemendum öryggi að hafa kennara með 

sem þau þekkja og geta treyst. Traust er mikið atriði í slíkum viðtölum og þarf að tryggja að 

það sé fyrir hendi í upphafi. Nemendurnir sem völdust þekktust allir, reyndar mismikið en 

reynslan sýnir að mikilvægt sé að þeir sem veljast í rýnihóp þekkist eitthvað innbyrðis, það 

gefur þeim öryggi og leiðir frekar til einlægari umræðu (Sóley S. Bender, 2003).      

Lagt var upp með að hafa 3-4 nemendur í hverjum hóp og helst jafnt af báðum kynjum og 
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gekk það eftir eða 3 stúlkur á móti 4 drengjum í hvorum skóla. Nemendur eru ekki 

nafngreindir í rannsókninni og alls trúnaðar gætt. Allir sem tóku þátt í rannsókninni fengu að 

vita um rétt sinn, í hverju viðtalið fólst og hvernig upplýsingarnar yrðu notaðar. Þá gátu þeir 

einnig dregið þátttöku sína til baka hvenær sem þeir vildu (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Leitað var eftir leyfi hjá foreldrum barnanna fyrir rýniviðtölin. Í öllum tilfellum var það 

auðsótt mál.            

Þegar nemendaviðtölin í Hagaskóla áttu að fara fram var komið á samkomubann vegna 

Covid-19 og voru krakkarnir því ekki í skólanum. Öll kennslan fór meira og minna fram 

gegnum internetið með hjálp samskiptaforritanna Zoom eða Meet og nemendur héldu sig 

heima. Viðtölin við nemendur Hagaskóla fóru af þeim sökum fram í gegnum Zoom. 

Nemendur voru orðnir vanir þessu formi og gengu viðtölin mjög vel. Nemendurnir voru 

heima hjá sér en samt voru allir saman í merkilega mikilli nærveru. Tengiliðurinn í Hagaskóla 

hélt utan um tækniþáttinn þannig að hann sendi link á þátttakendur og boðaði fundinn. Þegar 

allir voru mættir og tengdir dró hann sig í hlé þegar viðtölin hófust en fylgdist með. 

Viðtölin við nemendur Kársnesskóla fóru hins vegar fram í skólanum þar sem þau þekkja 

sig vel og passað var upp á tveggja metra fjarlægðarregluna. Þau þurftu að mæta sérstaklega í 

viðtölin þar sem venjulegt skólahald lá niðri vegna Covid-19. Athugandinn var aftur á móti í 

sjálfsskipaðri einangrun og fylgdist með á skype. 

Meðan á viðtölunum stóð þurfti rannsakandi að vera athugull og taka eftir ef t.d. um 

misskilning á spurningum er að ræða eða ef svörin eru óljós (Kvale, 1996). Þetta átti 

sérstaklega við í viðtölunum við nemendurna. Börn á þessum aldri eiga stundum erfitt með að 

tjá sig og kom fyrir hjá sumum að þeir kinkuðu bara kolli og sýndu ákveðin svipbrigði og 

tóku undir hjá hinum. Stundum komu bara stikkorð sem hægt var síðan að spyrja frekar um. 

Rannsakandi hafði samband við skólastjórana, upplýsti þá um þessa rannsókn og fékk 

leyfi fyrir henni og að hafa samband við nemendur og leggja fyrir kennarana spurningalista. 

Einnig var óskað eftir einstaklingsviðtölum við skólastjórana sjálfa þar sem þeir fengu 

tækifæri til að ræða um þýðingu svona verkefna fyrir skólana og skólasamfélagið, um 

styrkleika þeirra og veikleika. Viðtalið við skólastjóra Kársnesskóla var tekið með góðum 

fyrirvara á skrifstofu hans. Skólastjórinn í Hagaskóla var aftur á móti í einangrun þá daga sem 

til stóð að taka viðtalið vegna Covid-19 og fór það fram skriflega í tölvupóstum. 

Spurningakönnun var lögð fyrir kennara Hagaskóla um verkefnið Gott mál. Viðtöl við 

skólastjóra og nemendur í rýniviðtölum voru tekin upp á upptökutæki að fengnu leyfi. Strax 

eftir viðtölin voru skráðar ahyglisverðar upplýsingar, áherslur og hugmyndir, áhugi 

viðmælanda, tilfinningar og stemningin í viðtalinu. Viðtölin voru síðan skráð nákvæmlega orð 



 

 43 

fyrir orð. 

Spurningalistinn var lagður fyrir kennarana á kennarafundi og allflestir sem á fundinum 

voru eða 30 manns svöruðu henni.  

Þá voru tekin saman gögn um verkefnin Gott mál og Góðgerðardag Kársnesskóla og 

gerð grein fyrir uppbyggingu þeirra, gildum og framkvæmd.  

3.4. Greining gagna  

Viðtölin við skólastjóra og nemendur voru þemagreind samkvæmt Braun, V. og Clarke, V. 

(2013). Greining viðtalsgagnanna var samkvæmt því í nokkrum skrefum. Viðtölin voru 

marglesin og kóðuð með það fyrir augum að fanga sameiginlega þræði. Þessi skyldu efni voru 

síðan flokkuð saman og fundin fyrir þau viðeigandi þemaheiti. Þemu sem fram komu í 

viðtölum við nemendur voru síðan flokkuð innan tveggja efnisflokka sem lögð var áhersla á í 

rannsókninni; Ávinningur, af þátttöku í sjálfboðaverkefni og Gildi tengd sjálfboðaþátttöku. 

Sjá má yfirlit yfir efnisflokkana og þemu úr viðtölum við nemendur í töflu 1. Yfirlit yfir þemu 

úr viðtölum við skólastjórnendur má sjá í töflu 2. Niðurstöður úr spurningalistakönnun voru 

greindar með lýsandi hætti og sjá má þær í mynd 2-7. 

 

3.5. Siðferðileg álitamál 

Tekið skal fram að rannsakandi er einn upphafsmanna að Góðgerðardegi Kársnesskóla og 

hefur haft umsjón með því verkefni ásamt list- og verkgreinakennurum skólans. Verkefnið 

hefur verið framkvæmt tvisvar sinnum, skólaárin 2017-2018 og 2018-2019. Skólaárið 2019-

2020, þegar þessi rannsókn fór fram kom hann ekki að honum þar sem hann var í árs leyfi. 

Vegna samkomubanns varð síðan ekkert af deginum um vorið 2020. 

Það er viss kostur að rannsakandi þekkir vel til verkefnisins í Kársnesskóla og skilur vel 

hugsun og hugmyndafræðina að baki. Þannig býr hann yfir ákveðinni reynslu og þekkingu 

þegar hann rýnir í verkefnið í Hagaskóla. Rannsakandi hefur verið myndmenntakennari við 

Kársnesskóla í yfir 30 ár. Hann hefur þannig mikla reynslu af því að umgangast börn og telur 

sig því vel í stakk búinn til að taka viðtölin hvort sem hann þekkir börnin eða ekki. 

Þó rannsakandi sé tengdur öðrum skólanum ætti það ekki að koma að sök því ekki er 

meiningin að bera verkefnin saman að jöfnu eða að sjá hvort annað sé betra eða verra. Þau eru 

það ólík að ekki verður um beinan samanburð að ræða heldur er tilgangurinn með því að 

skoða þessi verkefni að varpa ljósi á mismunandi eiginleika þeirra og sjá mismuninn og hvaða 

kosti þau hafa hvort fyrir sig. Rannsakandi er samt mjög meðvitaður um stöðu sína og hafði 

það áhrif til að mynda á ákvörðun hans um að hafa með sér athuganda í rýniviðtölunum.   
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla verða teknar saman greiningar úr viðtölum nemenda og skólastjóra og lagðar 

fram niðurstöður úr spurningakönnun kennara. Í viðtölunum komu fram nokkur þemu innan 

efnisflokka og verður fjallað um hvert þema fyrir sig. 

 

4.1. Raddir nemenda 

Nemendur tjáðu viðhorf sín til þátttöku í verkefnunum tveimur í rýnihópum. Yfirlit yfir 

meginniðurstöður sem fram komu í viðtölum við nemendur má sjá í töflu 2.  

Tafla 1. Sýn nemenda til sjálfboðaverkefna sem eru hluti af námi; Efnisflokkar og þemu. 

 

4.1.1. Ávinningur 

Tækifæri til að hafa rödd og raunveruleg áhrif í samfélaginu 

Það kom sterklega fram í öllum viðtölunum við börnin að þau vilja vera tekin til greina í 

samfélaginu ekki síður en fullorðnir samborgarar. Þeim finnst mikilvægt að fá tækifæri til að 

taka þátt í raunverulegu verkefni í samfélaginu. Að þeirra mati ættu þau hreinlega heimtingu á 

því! Fram kom sú skoðun í einum hópnum að það ætti að vera sjálfsagt og eðlilegt að vinna 

að slíkum verkefnum sem hluta af skólanámi þannig að skólinn ætti að standa fyrir svoleiðis 

verkefnum. Það ætti ekki að vera bundið áhuga og drifkrafti nokkurra kennara og nemenda. 

Þau taka sérstaklega fram að það sé mikilvægt fyrir þau að fá tækifæri til að láta gott af sér 

Efnisflokkar 
Ávinningur Gildi 

Þemu 
Tækifæri til að hafa rödd og raunveruleg áhrif í 
samfélaginu 
 

Samtakamáttur skólasamfélagsins 

Þátttökugleði  Þakklæti 
 

Gefandi samstarf sem eflir samskiptahæfni Góð tilfinning að láta gott af sér leiða 
 

Lærdómsríkt að kynnast hjálparstarfi 
 Stolt af sjálfum sér og af skólanum 

Aukið sjálfstraust og trú á eigin getu  
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leiða í samfélaginu „af því að við höfum tök á því“ eins og einn nemandinn sagði. Annar 

sagði:  

það er mikilvægt að vita að maður sé að gera eitthvað í skólanum svona 
gott ... að safna peningum, taka þátt í einhverju svona góðu ... svona stóru 
samfélagslegu ... og ekki bara fyrir foreldra okkar heldur erum við að gera 
eitthvað fyrir aðra.   

Þau tóku öll undir þetta og annar sagði: „Það væri svo mikilvægt að allir komi saman og 

hjálpist að og geri eitthvað fallegt og safni peningum fyrir fólk eða fyrir heiminn.“ Þau voru 

öll sammála þessu og að nauðsynlegt væri að allir í samfélaginu hjálpaðist að og ekki bara í 

okkar samfélagi heldur á heimsvísu. Annar hélt áfram „ já það er gott að vita að við getum 

hjálpað fólki sem í alvörunni þarf á hjálp að halda“. Ein stúlka í hópnum sagði að sér hafi 

fundist það gefandi og skemmtilegt að taka þátt og fannst gaman að geta hjálpað til, að gera 

eitthvað gagn þannig. Þau voru öll sammála því að þeim fannst þau hafa gert gagn með 

þátttöku sinni og að þeirra framlag hafi skipt máli. Einn nemandinn kom að kjarnanum að því 

sem margir sögðu í öllum hópunum „að sér fyndist það skipta máli persónulega að gera 

eitthvað mikilvægt, eitthvað gott og það væri skemmtilegt“. 

... Annar nemandi sem hafði ekki sagt mikið framan af en lagði þunga áherslu á það sem 

hann sagði:  

Við getum gert eitthvað þó við séum ekkert stór eða fræg eða þannig, við 
getum hjálpað ... safnað peningum og svoleiðis... og að það ætti að vera 
eðlilegur hluti af námi að taka þátt í slíkum verkefnum í skólanum. Það 
ætti ekki endilega þurfa að vera bundið einhverri hátíð eða átaki heldur 
eðlilegur hlutur í námi og í lífinu. 

Öðrum nemanda í sama hópi sem hafði tvisvar tekið þátt í Góðgerðardegi Kársnesskóla 

lá mikið á hjarta. Honum fannst að allir í skólanum ættu að taka þátt bæði nemendur og 

kennarar. Einnig þyrfti fræðsla um styrktamálefnin að vera meiri og sýnilegri og lagði fram 

hugmyndir um hvernig nemendur á unglingastigi gætu tekið meiri þátt í henni. Hann lagði 

áherslu á að með meiri fræðslu kviknaði meiri áhugi. Honum hugnaðist ekki að þetta væri 

borið uppi af fáum og það væri val. Þetta ætti að vera skylda og allir ættu að vera með. Þannig 

væri framlagið öflugra og þannig finndu þau meira fyrir samtakamættinum. Hann bætti við: 

„Það var alla vega stemning fyrir þessu í skólanum, ég fann fyrir því að já ég held það geti 

verið mjög sniðugt.“ Hinir í hópnum tóku undir þetta. 

Það kom líka fram sá vinkill að þau sáu tækifæri í því að takast á við fjölbreytt nám, 

kynnast hliðum samfélagsins á nýjan og áþreifanlegan hátt og læra „ ekki bara úr bókum“ eins 
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og fleiri en einn sagði.  

Eins og fram kemur hér að ofan þá var almennt viðhorf nemendanna á þann veg að þeir 

töldu sig geta haft áhrif og hlustað væri á þeirra raddir. Þau mættu kannski fá meiri hvatningu 

eins og einn nemandinn sagði, t.d. með því að senda inn tillögur og hugmyndir um ýmis mál. 

Þau töldu að hlustað væri í auknum mæli á börn og ungmenni og ástandið væri betra en áður. 

Það sýndi sig t.d. í föstudagsmótmælunum, Skrópað fyrir loftslagið. Þau horfðu til Grétu 

Turnberg í því sambandi og sáu hvað hún hefur haft mikil áhrif. Nemendur í einum hópnum 

voru virk í mótmælunum á Austurvelli og hafa skrópað í hádeginu alla föstudaga sem 

mótmælin hafa staðið yfir. Nemandi í þeim hópi sagði að sér fyndist persónulega að tekið 

væri mark á röddum barna og sagði:  

Já heimurinn batnandi fer. Ég hef alveg tekið eftir því með því sem ég verð 
eldri, að það sé tekið meira mark ... Við erum öll að læra og að hlusta á 
börnin ... og það hefur alveg sérstaklega komið fram ... eins og með 
föstudagsmótmælin ... þá finnst mér mikilvægt að hlusta líka á börnin sko 
og mér finnst það hafa breyst mikið. 

Í öðrum hópi minntust nemendur á að þeir hefðu tekið fyrir Barnasáttmálann og 

Heimsmarkmiðin í skólanum. Þeir voru mjög ánægðir með að fá þá fræðslu, töluðu allir um 

það. Þeir voru stoltir af því að bekkarsystir þeirra hafði farið erlendis sem fulltrúi nemenda á 

þing um Barnasáttmálann fyrir hönd Kópavogsbæjar. „ Já mér finnst flott að læra um þetta í 

skólanum“ sagði einn nemandinn og annar sagði „Já mér finnst við eigum að vita meira um 

mál sem skiptir máli í heiminum og að við getum haft eitthvað að segja um það.... eitthvað 

sem við eigum að vita um eins og um flóttafólk og Heimsmarkmiðin“.  

Í umræðum um þátttöku þeirra í Góðu máli og Góðgerðardegi Kársnesskóla kom fram 

þakklæti fyrir það tækifæri sem verkefnin gáfu þeim. Með þeim gátu þeir haft eitthvað að 

segja og látið ljós sitt skína. 

Þátttökugleði 

Gleðin var ósvikin hjá flestum barnanna þegar við ræddum um þátttöku þeirra í þessum 

verkefnum og sérstaklega þegar talið barst að dögunum sjálfum. Þau töluðu öll um góða 

stemningu og gleði bæði hjá þeim sjálfum og meðal gestanna einnig. Það verður ekki skýrara 

eins og einn nemandinn sagði „ allir voru bara mjög glaðir“! og annar sagði „ allir voru mjög 

jákvæðir, það var mjög gaman og ekki eins og maður varð (að þetta væri skylda) að gera þetta 

heldur voru allir afslappaðir og við náðum að gera skemmtilegt úr þessu“. Það virtist koma 

sumum á óvart hvað þátttakan í deginum var ánægjuleg. Það var smá stress í byrjun „en svo 
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róuðust allir og það var bara gaman“. Þeim fannst skemmtilegt að hafa vaktaskipti og koma 

við á fleiri stöðum og taka þátt í mismundandi verkefnum. Einnig fannst þeim líka gaman að 

fá tækifæri til að skemmta sér líka. Hjá sumum var undirbúningurinn skemmtilegastur:  

Það er alltaf mjög mikil stemning á undirbúningstímanum, það er alltaf 
mjög mikil jákvæðni hjá öllum, það eru allir mjög mikið til í þetta. Þannig 
að það er alltaf mjög gaman að undirbúa þetta ... það er bara svo gaman að 
fá að hjálpa til og taka þátt í svona. 

Það kom fram í viðtölunum að þar sem þau höfðu haft mikið að segja í verkefninu, tekið 

á sig mikla ábyrgð, þeim mun meira fengu þau út úr því, voru greinilega ánægðari með 

þátttöku sína en þau sem minna lögðu sig fram. Einn talaði líka um hvað það væri 

skemmtilegra að vera virkur aðili í verkefninu heldur en að vera „gestur“. Þátttakan þjappaði 

hópnum saman og þau fundu fyrir mikilli gleði í samstarfinu. Einn sagði um þetta „já það er 

geggjað að vera í þessu ... það er skemmtilegra að vinna á Góðu máli heldur en að koma og 

vera og kaupa miða og svoleiðis ... vera gestur“. Annar bætti við: 

Þetta er bara það skemmtilegasta sko ... var kannski smá stress í byrjun og 
svo fattaði ég ... get haft svona mikinn tíma til að hjálpa til og hef svona 
mikinn tíma til að skoða aðrar stofur og gera eitthvað ... alls staðar 
ógeðslega mikið stuð og allir voru til í þetta og hafa gaman. 

Þegar umræðan beindist að hugsanlegu samkomubanni þá varð einum á orði: „Ég held að 

það verði allir mjög vonsviknir ef það verði. Þetta er hápunktur skólaársins“! 

Hinir í hópnum tóku undir þetta og einn sagði „Já mér finnst þetta vera skemmtilegasti 

parturinn á skólaárinu“ og annar sagði: 

Ég myndi segja að þetta væri einn af skemmtilegustu dögunum í 
skólanum, bæði gaman og svo er maður að gefa eitthvað gott af sér. Maður 
er að læra líka smá um viðskipti... erum oft að selja eitthvað ... fólk þarf að 
sjá hvar allt er og hvað getum við selt sem gæti orðið vinsælt ... hvernig 
ætlum að ná peningum til þess að gera þetta eða ætlum við að hafa 
einhverja vinninga? Þannig að þetta er svona mjög svo spennandi og 
skemmtilegt 

Aðspurð sögðu þau nær undartekningarlaust í öllum hópum að svona verkefni höfðuðu 

jafnt til beggja (allra) kynja. Verkefnin væru ólík og allir höfðu tækifæri til að koma sínum 

hugmyndum fram. Einn nemandi sagði þó að sumir nemendur og þá frekar strákar, hefðu ekki 

mikinn áhuga og væru ekki mjög virkir en það sýndi sig líka í öðrum verkefnum í skólanum.  

Aðalatriðið í þessu sögðu sumir að væri að allir væru með og hefðu gaman. Að hafa 
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gaman er stórt atriði hjá nemendunum og það er greinilega eitt af lykilatriðunum í svona 

verkefnum. 

Gefandi samstarf sem eflir samskiptahæfni 

Hjá nemendunum kom skýrt fram hversu mikið samstarf svona verkefni útheimtir. Einn þeirra 

lýsti ferlinu þannig: „Já maður fékk sitt eigið hlutverk, til að gera eitthvað, það var skipt í 

hópa og mikil samvinna og það voru allir að hjálpast að.“ Hver bekkur hafi þurft að koma sér 

saman um styrktarmál og hvernig hann ætli að safna peningum. Til þess hafi verið notuð 

lýðræðisleg vinnubrögð. Allir fengu tækifæri til að kasta fram hugmyndum og svo var kosið. 

Það var stundum ekki einhugur í hópnum en eftir kosningu þá voru flestir sáttir. Sumir höfðu 

það hlutverk að raða í hópa og skipa í hlutverk og virtust þau ánægð með það fyrirkomulag. 

Ef það kom upp ágreiningur í hópunum þá urðu nemendur að leysta úr honum sjálf. Þetta 

höfðu þau að segja um undirbúninginn: „Hver bekkur fékk að ákveða hvernig bekkurinn 

ætlaði að safna peningunum,... hvort við ætluðum að bjóða upp á mat eða happdrætti ... 

Margir vildu koma með hugmyndir“ og þau þurftu að finna lausnir ef ágreiningur kom upp 

„Það var smá drama þegar við vorum að skipta niður á vaktir og þá voru sumir ekki með 

vinum sínum þannig en við leystum það bara!“ og allir gátu komið með hugmyndir og notað 

styrkleika sína í undirbúningnum.  

Já mér fannst undirbúningferlið alveg skemmtilegt við skiptum okkur upp í 
alls konar verkefni ... ég var t.d. hérna ... við vorum þrjú í bekknum sem 
vorum að hringja í fyrirtæki og fá styrki og svona og það var alveg gaman 
og kenndi manni svona smá að skrifa tölvupósta og hringja símtöl í 
stórfyrirtæki. Allir fengu eitthvað að gera í þessu undirbúningsferli.  

„Þetta er fyrir alla, þú getur alltaf komið með ... þetta er mjög skemmtilegt... ég persónulega 

sko elska Gott mál!“ sagði einn nemandinn sem hefur tekið þátt oftar einu einu sinni. 

Nemendur töluðuð um hvað verkefnið byði uppá fjölbreytta möguleika þannig að allir gætu 

fundið sér eitthvað að gera. Ef nemendur fundu sig ekki í verkefnum sem bekkurinn ákvað 

stóð þeim til boða að vera í sameiginlegu verkefnunum eins og kaffihúsinu eða 

flóamarkaðnum eða þeir gátu tekið þátt í listasýningu eða jafnvel verið með sjálfstætt 

verkefni. Þeir minntust einnig á gott samfélag og góðan starfsanda í skólanum og sögðust vera 

heppnir með skólann sinn, „þetta er góður skóli, manni líður vel þarna“ og Gott mál sýni hvað 

það er góður andi í skólanum. Það komi stundum „stress á síðustu mínútunum en það ... getur 

gerst já öllum“. Það sér virkilega „gaman að vera partur af undinbúningnum og gaman að sjá 

á deginum sjálfum hvernig allt kom út“. Þeir sögðu að kennararnir hafi verið mis áhugasamir. 
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Sumir voru „all in“ eins og einhver sagði meðan aðrir voru ekki eins áhugasamir en flestir 

hjálplegir og til staðar fyrir þau. Einn nemandinn sagði að sinn kennari hafi verið í miklu stuði 

og samstarfið hafi verið mjög skemmtilegt í hópnum. Nemendur í einum hópnum voru 

óðamála þegar þau sögðu frá samstarfinu og skipulaginu, hvernig þau skiptu á milli sín 

verkunum. Hver átti að sjá um hvað, hvernig útfæra átti hugmyndirnar og hver ætti að sjá um 

framkvæmdina á hinu og þessu. Þeir gerðu sér grein fyrir því að samstarfið hafi verið sá 

þáttur sem þau lærðu einna mest af. Að þeirra mati var sú reynsla sem þau fengu í þessu 

verkefni, hefði ekki minna gildi en lærdómur úr námbókum. „Já mér finnst það alltaf gaman 

að brjóta upp kennslu og gera eitthvað sem hjálpar öðrum og líka að hafa gaman“ og annar 

sagði „mér fannst skemmtilegt að vera með bekkjarfélögunum mínum, mikil samvinna, við 

kynntumst betur og ...mikil upplifun og bara að við erum líka að læra að vinna saman og gera 

eitthvað svona stórt verkefni“.  

Sumir töluðu um hvað það hafi verið mikið að gera á vöktunum og þeir hafi ekki haft 

tíma til að taka sér pásu. En þeir hafi ekki stungið af þó tíminn þeirra vær liðinn og mættu 

þörfunum af ábyrgð. Það hafi líka komið fyrir að það vantaði viðbótaraðstoð á einhverri stöð 

og þá komu hinir og hjálpuðu til. Þannig hafi þeir fylgst með hinum og verið vakandi yfir því 

að allt gengi vel.  

Í máli nemenda var greinilegt að draugahúsið í báðum skólunum var mjög vinsælt og 

höfðu nemendur sem stóðu vaktina þar engan tíma fyrir sjálfan sig. Þeim fannst það samt 

takast mjög vel og það var ótrúlega gaman eins og þeir sögðu þó að þeir væru á fullu allan 

tímann og væru sveittir og úrvinda eftir vaktina.  

Fram kom að verkefnið Gott mál er orðið þekkt í vesturbænum og nemendur sem byrja í 

Hagaskóla hafa jafnvel mætt sem „gestir“ áður, það væri því tilhlökkunarefni að taka þátt í 

því sjálf. Í þeirra hugum er það stór viðburður og þeir líta á það sem spennandi tækifæri að fá 

að taka þátt í því. Um þetta hafði einn nemandinn að segja:  

Það eru svo margir sem koma, margir sem vita af þessu. Ég vissi af þessu 
áður en ég kom í Hagaskóla. Það komu fulltrúar úr Hagaskóla til að kynna 
þetta fyrir okkur krökkunum í Melaskóla þannig að ég fór með vinkonum 
mínum þá. Þannig að það var mjög skemmtilegt að geta tekið þátt í því 
sjálf. 

Allir tóku undir þetta og sögðu þetta vera þannig verkefni sem allir hlökkuðu til. Þeir 

könnuðust flest við þetta verkefni áður en þau byrjuðu í Hagaskóla. Það leyndi sér ekki að 

þeim fannst Gott mál „ákveðinn hápunktur sko“ eins og einn sagði. Aðrir í Hagaskóla tóku 

undir þetta og sögðu verkefnið tilhlökkunarefni og ákveðin partur í skólastarfinu sem þeir 
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hlökkuðu til að taka þátt í. Haft var eftir þeim: „já heldur betur ég á eldri systir og þegar ég 

var í Melaskóla var ég mjög spennt að byrja í Hagaskóla og vera í Góðu máli‚‘þú verður í 

góðu máli ef þú ferð í Hagaskóla‘ og allir voru að tala um þetta ... omg ég fæ að vera með í 

Góðu máli ég er svo spennt ... og allir eru spenntir að fara í 10. bekk þegar þau fá að sjá um 

draugahúsið“  

Já einmitt, ég mætti fyrst þegar ég var í 6. bekk í Melaskóla var ég alveg 
þá strax spenntur að gera þetta ... allir eru að hlakka til að taka þátt í 
þessu ... þetta er svona skemmtilegast á skólaárinu 

Í einum hópnum barst talið að samkomubanni (sem var í gangi þegar viðtalið var tekið) 

og þann möguleika að það yrði við lýði næst þegar Gott mál ætti að vera og þeim leist ekki á 

blikuna. Þau sögðu öll að það myndi valda miklum vonbrigðum og væri nú aldeilis svik við 

nemendur sem væru að koma nýir í skólann. Þannig líta nemendur á þátttökuna sem 

eftirsóknarverða reynslu sem þau vilja ekki missa af.  

Lærdómsríkt að kynnast hjálparstarfi 

Nemendur þurftu að koma sér saman um styrktarmálefni og þá þurftu þeir að kynna sér málin, 

„þetta er eins og kynning á hjálparstarfi“ eins og einum nemanda varð á orði. „Já ég sá þegar 

við vorum að kjósa þá sáum við fleiri hjálparsamtök en við vissum um, mörg samtök sem við 

vissum ekki um, ó já er þetta til“ ? Þannig kynntust þeir og fengu fræðslu um alls konar 

hjálparstarf. Það eitt og sér virtist opna augu þeirra fyrir því að það séu margir hjálparþurfi hér 

í okkar samfélagi sem og erlendis. Það beindi sjónum þeirra að þeirra eigin aðstæðum og 

samanburðurinn hafði áhrif á þá: „Já það er náttúlega það að... að sjá að allir eru ekki jafn 

heppnir og maður sjálfur.“ 

Mörg barnanna hafa ferðast erlendis og töluðu þau um að hafa séð fólk betla og þau væru 

þannig meðvituð um neyð margra. Einnig fara fréttir um neyð fólks úti í heimi vart fram hjá 

nokkrum manni. 

Já svo heyrir maður sögur um fólk sem á erfitt. Ég fór til Kanada í vetur og 
þar sá maður helling af fólki sem var á götunni að betla. Ég vissi ekkert 
um Hjálparstarf kirkjunnar og önnur verkefni áður. 

Ekki má vanmeta gildi fræðslunnar um tilgang svona verkefnis. Nemendur tengja betur 

við verkefni sem þau skilja og sjá tilganginn með því. Í Kársnesskóla fer kynningin á alls 

konar hjálparstörfum aðallega fram hjá nemendum sjöundar bekkjar þar sem þeir ráða hverjir 

fá styrkinn. Þannig fengu þeir góða fræðslu um Unicef og Hjálparstarf kirkjunnar sem varð 
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fyrir valinu hjá þeim í þau tvö skipti sem verkefnið hefur verið við lýði. Aðrir nemendur 

skólans fengu síðan kynningu á styrktarmálefnunum hjá sínum umsjónarkennara og var hún 

stundum af skornum skammti. Haft er eftir einum nemanda á unglingastigi: „Við erum 

örugglega eitthvað meðvitaðri núna en ekki nóg. Undirbúningurinn hefði átt að vera miklu 

betri og mikilvægari, við að fá meiri fræðslu!“  

Nemendur í öllum hópum höfðu sum nokkuð sterkar skoðanir á hvers konar hjálparstarfi 

væri viðeigandi að taka þátt í. Þeir tengja sérstaklega við hjálparstarf í útlöndum þar sem 

fátækt og neyð barna er mikil. Þeir telja að styrkurinn hafi komið sér sérstaklega vel í þannig 

verkefnum eins og Neyðaraðstoð fyrir börn í Jemen sem nánast allir nemendur vildu styrkja 

og Bjarta sýn munaðarleysingjahælið í Kenýa. Um þetta höfðu nemendur að segja: „Mér 

fannst munaðarleysingjahælið mjög mikilvægt“ og „já við höfum styrkt þennan skóla  tvisvar 

í röð mér finnst það mikilvægasta verkefnið“ og „já geggjað“ og fleiri:  

Jú eins og þegar við gátum kosið um það sem við vildum og þá gátum við 
séð hvað mörg málefni voru eins og Bleika slaufan og fleira og sáum 
hlutföllin og þá sáum við alls konar málefni eins og 
munaðarleysingjahælið.  

Já sko mér finnst það einmitt rosa skemmtilegt í ár að finna okkur svona 
verkefni og finna systurskóla og svo kaus bekkurinn og það voru settir 
svona skipulagsfundir og fulltrúar í bekknum kynntu á fundi [en] þar voru 
málefni [rædd] ... sem bekkurinn hafði kosið um.  

Hóparnir í Hagaskóla höfðu ekki alveg sömu skoðun á styrknum til Landverndar. 

Nemendur í öðrum hópnum sem höfðu verið virkir í loftslagsmótmælunum voru hlynntir því 

að Landvernd fengi styrk en hinn hópurinn var meira efins um réttmæti þess. Einn í þeirra 

hópi sagði og hinir tóku undir með honum: „Mér fannst Landvernd ekki [vera réttu 

samtökin] ... við höfum ekkert neitt heyrt frá þeim við höfum ekki séð neitt hvað þeir hafa 

gert og þeir birta ekki neitt.“ Þetta sýnir mikilvægi þess að nemendur fái að vita hvernig 

peningunum er varið. Það verður að ríkja traust og virðing fyrir þeirra framlagi. Annar 

nemandi sagði um þetta: 

„Hann sem sér um munaðarleysingjahælið kom og sagði sko frá því að þetta hafi hjálpað 

mjög mikið, að byggja skóla fyrir börnin. Það hefur hjálpað. Þau voru örugglega mjög glöð að 

fá styrkinn.“ 

Þeir voru upp til hópa sátt við valið á styrktarmálefnunum og sumir mjög sáttir. Þeir töldu 

að styrkurinn hafi komið í góðar þarfir. „já það kannski bætir stöðu þeirra kannski, lagar hana 

kannski ekki alveg en bætir hana allvega“ og „Já einmitt við lögðum bara nokkrar vikur í 
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þetta verkefni og það skili okkur svo miklu og höfum kannski bjargað einhverju barni þarna 

sem á ekkert.“ 

Aðspurð um þörf fyrir hjálparstarf í þjóðfélaginu töldu þeir að þörfin væri augljóslega til 

staðar. Það þyrfti kannski meiri fræðslu um hjálparstarf innanlands. Þeir ættu erfitt með að sjá 

og trúa að margar fjölskyldur hér innanlands ættu við mikla fátækt að stríða, fyrir þeim væri 

það ekki sýnilegt. Í umræðunum kom fram að það væri sjálfsögð skylda allra sem eru aflögu  

færir að rétta þeim hjálparhönd sem á þurfi að halda: 

Já sérstaklega ef einhver á meira en einhver annar ... þá finnst mér alveg 
sjálfsagt að þeir leggi eitthvað smá af sínu til þess að hjálpa öðrum ... svo 
líka til að það myndist smá jafvægi ... mér finnst alla vega mjög mikið af 
hjálparstörfum á Íslandi. 

Framkvæmdastjóri Hjálparstarfs kirkjunnar kom í Kársnesskóla og fræddi nemendur í 7. 

bekk um starf samtakanna, bæði hér heima og erlendis. Einnig færði hann öllum þakkir fyrir 

framlagið á skólaslitunum og sagði hvað svona aðstoð væri mikils virði. Það kunnu þeir vel 

að meta. 

Aukið sjálfstraust og trú á eigin getu 

Þessi verkefni eiga það sameiginlegt að nemendur geta haft töluvert um það að segja hvað 

þeir gera. Einnig taka þeir að sér hlutverk sem þeir hafa sum hver ekki tekið áður. Það sem 

stóð upp úr hjá einum nemanda var að taka ábyrgð á skipulaginu:  

það er náttúrlega mikið skipulag ... og svo kannski sjálfstæði ... maður 
þurfti svolítið að gera sjálfur ... eins og maður þurfti að fara í fyrirtæki og 
svona. Svo meðal annars líka að fá tækifæri til að læra að skipuleggja 
svona ... einhvern veginn að búa til skipulag  

og annar sagði um þetta „Ég var að hafa samband við fullt af fyrirtækjum þarna og ég veit 

ekki alveg hvort ég hefði alveg þorað þessu fyrir nokkrum árum ... og þarna ... já gefið mér 

meira sjálftraust.“             

 Nemendur töluðu um að á deginum sjálfum væri margir gestir og þá þurftu þeir 

virkilega að leggja sig fram svo allt tækist sem best. Stundum þurftu þeir aðstoð um tíma og 

fengu þá hjálp frá hinum. Á sumum stöðvunum var mjög mikið að gera og þurftu þeir að sýna 

mikinn dugnað og einbeitingu til að láta allt ganga vel. „Eins og ég sem var í Draugahúsinu, 

ég fór aldrei upp, ég fékk ekki einu sinni pásu til að drekka, ég var á fullu allan tíman.“ Undir 

þetta tóku aðrir í þessu hópi og sögðu „við vorum svo mikið að einbeita okkur í okkar 

stofum“ og „stemningin var mjög góð og stundum komu krakkar og hjálpuðu okkur“.   
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Sum barnann töluðu um ákveðin verkefni sem þau fundu uppá eða sem þeim fannst 

gaman að vinna að eins og til dæmis „kassabílarnir, þeir voru mjög skemmtilegir og 

þrautabrautin var líka geggjuð.“ Svo töluðuð þau um það sem þau bjuggu til, myndir sem þau 

máluðu og óróa sem þau gerðu í myndmennt og líka í smíði. Sumir voru feimnir að afgreiða á 

handverksmarkaðnum, að selja hluti sem þeir höfðu búið til en svo fannst þeim það gefandi 

þegar þeir fengu svo góð viðbrögð eins og einn sagði „Þetta gaf okkur öryggi og stolt, fólk 

kom til okkar og var ánægt með okkur og það gaf okkur aukið sjálfstraust.“ Og annar sagði 

„... bara öllum finnst þetta flott átak og já finnst þetta flott og hrósar okkur fyrir að taka 

þátt í þessu.“ Margir keyptu af nemendum muni sem þeir höfðu búið til og hrósuðu þeim fyrir 

sniðuga og flotta hluti og hvað þeir stæðu sig vel. Um þetta höfðu þeir að segja:  

Já þeim fannst þetta mjög gaman það sögðu allir. Allir voru með góð 
viðbrögð sko allir sem komu til okkar voru að segja þetta reynir mikið á 
hugann, við vorum með svona stöð sem reyndi á hugann, þeim fannst 
gaman að leysa þrautirnar. 

Það finnst öllum dagurinn frábær, það finnst öllum þetta mjög flott og að 
við getum haft eitthvað að segja og við erum að safna miklum peningum 
og ég man ekki alveg hvað við náðum að safna miklum peningum en við 
náðum að safna mjög miklum peningum ... allir eru mjög stolt af okkur 
hvað við getum gert. 

 Í sölunum þar sem sameiginlegu kaffihúsin voru staðsett eru svið og þar troða 

nemendur skólanna upp með tónlistaratirði eða jafnvel uppistand. Þeir sögðu að börn á þeirra 

aldri þyrfu mikla hvatningu til að koma fram fyrir fjölda fólks en þau væru heppin hvað það 

væru margir tilbúnir í það samt. Einn nemandi sagði: „Held að það séu margir sem gefa sig 

fram til að troða upp  ... margir krakkar í skólanum eru svo hæfileikaríkir, góðir í að syngja og 

vera með uppistand held ég.“ Undir þetta tóku hin og auðheyrilegt var hversu stolt þau voru af 

samnemendum sínum. Listrænir nemendur hafi fengið að taka pláss og tjá sig á sviði eða sýna 

verk sín á annan hátt eins og t.d. á list- og handverksmarkaði eða í myndlistarstofu. Einnig 

hafi ýmsir skapandi nemendur sett upp leikrit í stofum sínum og alls kyns önnur atriði. 

Það var listgallerí inni hjá okkur og það eru margir sem finnst gaman að 
mála og það voru allir mjög ánægðir með það. Við gerðum tívolíspjald til 
að nota til að fá vinninga og svo vorum við líka með listagallerí í horninu 
eftir nemendur. 

Stoltið og ánægjan leyndi sér ekki hjá þeim með útkomuna eða eins og einum úr 

Kársnesskóla varð á orði: „Mér fannst þetta bara æðislegt, bara algjört success!“ 



 

 54 

Öll voru þau sammála um að þetta hefði kennt þeim eitthvað þó þau gerðu sér kannski 

ekki grein fyrir því hvað það væri. Þetta hefði jú alla vega kennt þeim það að þau gætu áorkað 

ýmsu þó þau væru bara börn og framlag þeirra væri einhvers virði. Þau sögðust hafa fundið 

máttinn í því að vera þátttakandi í svona verkefni, fundu að þau voru að gera eitthvað sem 

skipti máli. Þeim fannst þau vera að gera eitthvað gott fyrir aðra og það var góð tilfinning sem 

fylgdi því. Þau voru ekki frá því að það gerði þau að betri mannseskjum. Samtakamátturinn 

var líka ofarlega í þeirra huga, saman gætu þau gert stórkostlega hluti. Góð samvinna væri 

lykilatriði og kom það sterklega fram í viðtölunum í öllum hópum. Svona verkefni væri ekki 

hægt að framkvæma ef þau gætu ekki unnið vel saman „Mér finnst það hafi kennt mér alla 

vega að við getum alveg hjálpað fólki og þetta er ekkert mál þegar við gerum þetta saman í 

skólanum við erum öll saman í þessu“ og annar sagði: „Já einmitt líka, bæði að gefa af sér og 

líka að kunna að vinna í stærri hópi og ... já ég held að maður verði bara betri manneskja og 

læri líka að gefa.“         

Sum fóru strax að hugsa fram á veginn og hvernig þau tækjust á við verkefnið næst: „Ég 

er bara glöð þegar það verður aftur á næsta ári og hvað við gerum ... þá getum við kannski 

gert eitthvað nýtt“ og önnur bætti við: 

Já. Ég vona innilega að þetta haldi áfram af því að þetta er bæði 
skemmtilegt og krakkar læra bara ótrúlega mikið af þessu og það er líka 
gaman fyrir fjölskylduna að koma og skoða allt þetta og sjá að börn geta 
gert ótrúlega mikið þótt þau séu bara börn. 

4.1.2. Gildin í þátttökunni 

Samtakamáttur skólasamfélagsins 

Það kom fram í öllum viðtölunum hvað allir upplifðu sterkt samtakamáttinn í þessum 

verkefnum. Saman væru þau megnug að gera stóra hluti og allir hlekkir væru mikilvægir í 

þessari keðju eins og einn nemandinn sagði: 

„Já þetta myndi ekki ganga alveg upp ef það væri engin samvinna og þetta er svo stórt 

verkefnið ekki bara nokkrir saman heldur allir skólinn að taka þátt í risastóru verkefni og mér 

finnst það mjög skemmtilegt.“  

Á undirbúningstímanum fundu börnin öll hvernig verkefnið mótaðist og öll litlu atriðin 

voru ómissandi til að allt gengi upp. Tilfinning þeirra var eins og þau væru eins og vel smurð 

vél og öll atriðin, stór og smá voru mikilvæg. Allt skiptir máli eins og einn nemandinn sagði. 

Sumir sem voru að taka þátt í fyrsta skipti sáu ekki alveg fyrir sér hvernig þetta tækist og 

undrun og gleði leyndi sér ekki þegar stóri dagurinn var í höfn: „Gaman að vera partur af 
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undirbúningnum og gaman að sjá á deginum sjálfum hvernig allt kom út.“ Fleiri tóku undir 

þetta „Það heppnast alltaf frekar vel og það eru allir á sömu blaðsíðu, allir að vinna saman 

þó ... ekki séu allir alltaf sammála með allt ... en um leið og húsið opnar þá eru allir bara 

tilbúnir ... að brosa og að skemmta sér.“ 

Sum ungmennanna voru svo undrandi hvað safnaðist mikið af peningum og hvað mikið 

þau gátu látið af hendi rakna til góðgerðarverkefnisins. Saman gátu þau safnað stórum 

upphæðum til góðgerðarmála og þannig fundu þau vel fyrir samtakamætti verkefnisins. 

Tilgangur verkefnisins var alltaf í forgrunni hjá þeim, þau voru að þessu til að leggja sitt á 

vogarskálarnar til hjálpar öðrum. Samtakamátturinn var undirstaðan að þeirra mati og allir 

tóku undir það „Það skiptir alltaf máli ef við getum hjálpað öðrum og við vorum öll saman að 

vinna í þessu“ og „allur skólinn alveg saman, allir eru með“.  

Það var ekki annað að heyra en það hvað þau voru sátt og sæl með útkomuna og góðan 

afrakstur. Í einum hópnum töluðu þau öll um spennufallið eftir daginn sjálfan, þegar allt var 

búið. Þau höfðu skilað miklu vinnuframlagi og svo þegar allt var búið og þau búin að taka 

saman, fundu þau fyrir mikilli tómleikatilfinningu eins og sjá má af ummælum þeirra í 

rýnihópnum „Já já okkur fannst þetta ekkert svakalega gaman þegar þetta allt var búið ...að 

taka saman .. eitthvað svo tómlegt já eitthvað svo sorglegt“  og einnig „og sérstaklega þegar 

þú leggur svo mikla vinnu í þetta að það er hálfgert spennufall þegar þetta er búið“  

Þakklæti 

Þegar umræðan barst að styrkþegunum töluðu nemendur um þakklæti að hafa kynnst hinum 

ýmsu góðgerarverkefnum og að hafa fengið tækifæri til að styrkja þau. Einnig hafði það áhrif 

á þá og varpaði ljósi á það hvað þeir hefðu það gott sjálf eins og einn nemandi sagði: 

Ég hugsa oft út í það hvað ég er þakklátur hvað ég bý við góðar aðstæður 
að hafa fæðst á Íslandi. Það er ekki mikil fátækt hér á Íslandi sem betur fer, 
maður fattar hvað maður er þakklátur fyrir allt. 

Nemendur töldu sig ekki vita hvort fátækt væri að finna á Íslandi, þeir sögðust alla vega 

ekki verða mikið vör við það. Neyð barna erlendis væri alla vega sýnilegri að þeirra mati. 

Fram kom að þeir upplifðu munaðarleysingjaheimili sem sterka birtingamynd fátæktar og 

töldu þeir nemendur sem styrktu þannig málefni það virkilega verðug málefni og þakkarverð. 

Um þetta höfðu þeir að segja: „Já mér fannst það mjög gott ... mér fannst það flott og verðugt 

að styrkja þetta mál... að hjálpa þessu munaðarleysingjaheimili“ og einnig „ég er bara mjög 

sáttur með þetta og að skólinn leyfi okkur að gera þetta til að hjálpa öðrum og líst mjög vel á 

það“. 
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Nemendur voru þakklátir fyrirtækjunum og gestunum sem komu og gerðu sér grein fyrir 

því að án þeirra væri þetta ekki hægt eða eins og einn sagði: 

Mér fannst gott að sjá hvað margir vildu styrkja þó sumir voru bara 
kannski að fá sér kaffibolla en þá voru þeir samt að styrkja ... og allir 
krakkarnir og öll fyrirtækin sem voru að styrkja 

Þakklæti þeirra snýst þannig um tækifærið sem þeir fengu með þátttöku í þessum 

verkefnum, að rétta einhverjum hjálparhönd sem þarf á því að halda í félagi við aðra í 

skólanum. Samstarfið og upplifun þeirra af samtakamættinum er líka ofarlega í huga. 

Góð tilfinning að láta gott af sér leiða 

Nemendur töluðu allir um það hvað þeim þætti gott að geta látið gott af sér leiða og fannst 

þeir hafa gert gagn með þátttöku sinni. Allir voru að leggja sitt af mörkum og hver með sitt 

hlutverk og öll jafn mikilvæg. „Það var bara gaman að hjálpa til og taka þátt í svona“ og 

annar: „Ég vissi lítið um það sem við vorum að styrkja en mér fannst ég samt vera að gera 

gagn, góð tilfinning að við vorum að styrkja.“  

Margir nemendur bjuggu til muni sem þeir seldu og svöruðu aðspurðir að það hafi ekki 

verið erfitt að láta þá frá sér „ ég leiddi ekki hugann að því einu sinni“ eins og einn 

nemandinn sagði og annar sagði sem hinir í hópnum tóku undir: 

Já það er gott að geta hjálpað, t.d. að gefa til einhvers góðgerðarfélags ... 
að við vorum að safna til að hjálpa fólki ... það er gott að vita það að 
peningarnir fara ekki eitthvað, heldur til að hjálpa fólki. Það gott að vita að 
maður sé að gera eitthvað til að öðrum líði vel. 

Nemendur töldu flestir að gestirnir hafi komið fyrst og fremst til að styrkja málefnin, eins 

og einn sagði: „Fólk vill hjálpa öðrum!“ Þannig væru allir að leggja eitthvað til málanna ekki 

einungis nemendur og kennarar sem standa fyrir þessum verkefnum heldur líka gestirnir, þeir 

koma til að styrkja málefnin og leggja til peninga: „Þetta myndi náttúrlega ekki vera ef við 

værum ekki að gefa til góðs málefnis, ... það gefur þessu tilgang.“ 

Þeim fannst yfirhöfuð þeir gefa af sér með þáttöku sinni bæði við undirbúninginn og á 

deginum sjálfum, standa vaktirnar og vera partur af heila dæminu svo allt gengi upp. Þau 

töluðu um það hvað það væri góð tilfinning að láta gott af sér leiða: „ ... við vorum með svona 

fötu fyrir peningana og hún varð alltaf þyngri og þyngri og það var góð tilfinning að þetta færi 

allt til hjálparstarfs kirkjunnar“ og „manni líður alveg vel að maður hafi gert eitthvað gott vita 

og að það var safnað pening fyrir eitthvað“. 
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Já manni finnst líka gott að vita að það sem við gerum skiptir máli og 
persónulega eins og núna þegar ég hef gert þetta áður þá mér finnst þetta 
meira mikilvægara fattaru ... núna ... heldur en í fyrra. Mér finnst málefnin 
núna miklvægari en í fyrra og ég vil persónulega frekar að verkefnin ætti 
að vera góð fyrir samfélagið en ekki bara fyrir einn einstakling eins og í 
fyrra þó það sé líka alveg mikilvægt. Mér finnst það mikilvægara að gera 
eitthvað fyrir samfélagið. Mér finnst að þetta verkefni ætti að fjalla um 
samfélagið, það er heill skóli að vinna saman. 

Spurningunni um hvort þau héldu að þau myndu taka þátt í einhvers konar sjálfboðastarfi 

í framtíðinni fannst þeim það líklegt. Einn nemandinn sagði ef hann gerði það þá væri 

þátttakan í þessu verkefni því að þakka. Hann lærði svo mikið á þessu verkefni. Fleiri lögðu 

orð í belg um þetta atriði: „Já það er alveg markmið mitt að hjálpa öðrum, það er ótrúlega 

mikilvægt að kunna að hjálpa öðrum fnnst mér“, „Mig langar að vera Heimsforeldri þegar ég 

er orðin stór. Mig langar að geta hjálpað fólki sem þurfi á því að halda“ 

Sammála ég held alveg 100 prósent að ég hafi lært mikið frá þesssu 
verkefni, bara hvað hægt er að gera mikið ef allir leggja eitthvað smá fram, 
hvað það geti bara komið mikið út úr því ... og já það var skemmtilegt og 
manni leið vel eftirá. Þannig að mér finnst það hafa gefið mjög mikið. 

Það kom greinilega fram í viðtölunum að nemendur töldu sig hafa gert gagn með þátttöku 

sinni og það væri góð tilfinning að hafa lagt eitthvað gott til málefnanna.  

 

Stolt af sjálfum sér og af skólanum 

Gott mál í Hagskóla hefur náð að festa sig í sessi og er orðið þekkt verkefni í hverfinu. 

Nemendur hafa biðlað til nærliggjandi fyrirtækja um vinninga og aðra styrki og hafa þannig 

tengingu við fyrirtækin. Svo hafi þau auglýst daginn í hverfinu svo íbúunum væri kunnugt um 

daginn og það hefði sýnt sig virka því fólk hafi mætt til þess að styrkja gott málefni og sýna 

verkefninu stuðning jafnvel þó það eigi ekki börn í skólanum. Nemdur eru meðvitaðir um 

þetta og svo stolt af Góðu máli eins og einn nemandinn sagði: „Já ef þú talar um Gott mál í 

Vesturbænum og við fólk sem býr hér þá vita allir um Gott mál. Það hafa allir kíkt inn og fólk 

utan úr bæ og alls konar.“ 

Fleiri tóku undir þetta: „Já það kemur allur Vesturbærinn, það koma allir það er alveg 

troðfullt hús“ og fleiri leggja orð í belg: „Þetta hefði ekki getað heppnast betur sko, þetta er 

stærsti dagurinn í vesturbænum og allir eru þarna og þetta er mjög skemmtilegt ég alla vega 

fíla Gott mál sko!“ Og annar bætti við: „Já það vita allir hvað þetta er um.“ Það leyndi sér 

ekki stoltið hjá nemendunum:  
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Já þetta er að alltaf að verða stærra með árunum og þetta er bara byrjað að 
vera einn af stærstu viðburðum í Vesturbænum svona og ... einn af 
hápunktum menningarlífsins í Vesturbænum! 

Um þetta getur rannsakandi vitnað, í þau tvö skipti sem hann hefur farið á Gott mál var 

mikið líf og fjör á staðnum, margt um manninn og borgarstjórinn og fleira þekkt fólk í 

bæjarlífinu þar meðal gesta. Síðustu ár hafa fjölmiðlar sýnt Góðu máli áhuga og verið með 

umfjöllun, sýnt myndir frá deginum og tekið viðtöl við nemendur. Í Kársnesskóla er verkefnið 

nýtt og enn í mótun og ekki komin sú hefð að nærumhverfið sé að taka mikinn þátt. 

Það var augljóst í viðtölunum að nemendur voru stoltir af þátttöku sinni í þessum 

verkefnum. Hægt var að skynja stoltið þegar umræðan snerist um stærð verkefnisins og að 

þeir hafi verið hluti af því. Börnin töluðu um verkefnin sín, hvað þau lögðu fram og hvernig 

þeim tókst að safna stórum upphæðum til góðgerðarmálefnis. Það var að heyra á þeim að 

þeim fannst þeirra framlag hafa skipt máli og voru virkilega stolt af sjálfum sér og líka af 

skólanum að standa fyrir þessu. Þau eru stolt af samtakamætti skólasamfélagsins hvernig allir 

séu að vinna saman að sama markmiði bæði nemendur og kennarar og útkoman 

eftirtektarverð. Í einum hópnum töluðu nemendur líka um hversu stolt þau gætu verið þegar 

þau litu til baka af þátttöku sinni í Góðu máli: „Ég held að maður geti verið mjög stoltur af 

þessu í framtíðinni sko“ „já maður getur þegar maður er orðin eldri þá, omg já ég man þegar 

ég var í Hagaskóla og tók þátt í Góðu máli“.  

Já einmitt, manni líður líka svo vel í hjartanu eftir á auðvitað ... vá við 
gátum safnað svo miklum pening og hjápað fullt af fólki einhvers staðar út 
í heimi og það er ... gaman líka þegar fólk úr samtökunum kom í skólann 
og þegar við afhendum þeim peninginn og þá líður manni svolítið vel og 
svona ... líka stoltur og stoltur fyrir hönd skólans.  

Upphæðin sem safnaðist í þessum báðum verkefnum hefur augljóslega mikil áhrif á 

nemendur og þeim finnst magnað hvað þeir hafi náð að safna miklum peningum sem fer beint 

í hjálparstarfið. Saman tókst þeim að safna svona miklu: 

Já allavega og sérstaklega þegar okkur er sagt hversu miklu við 
söfnuðum ... þá var þetta yfirleitt mjög há upphæð ... þá er maður alltaf 
svolítið stoltur af því að hafa tekið þátt í því og það eru allir alltaf að gera 
eitthvað og taka þátt. 

Nemendur í öllum hópum fundu fyrir stolti af þátttöku sinni í þessum verkefnum. Þeim 

fannst greinilega þeir hafa lagt eitthvað á vogarskálarnar að betri heimi. Þau voru hluti af 

stóru verkefni sem þau voru stolt af.   
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4.2. Viðhorf kennara til samfélagsverkefna sem hluta af skólastarfi 

Hér á eftir verða kynntar niðurstöður úr spurningakönnun sem lögð var fyrir kennara 

Hagskóla um verkefnið Gott mál og dregnar fram niðurstöður úr svörum þeirra um styrkleika 

og veikleika verkefnisins sem þeir höfðu kost á að tjá sig um.  

 

4.2.1. Niðurstöður úr spurningakönnun 

Átján spurningar voru lagðar fyrir kennarana. Þeim var raðað í sex efnisflokkaða og fylgja 

með svörunum sem birtast hér í súluritum. Mikill samhljómur kom fram í svörum kennara og 

afgerandi niðurstöður um flest málefni. Fyrst koma svörin við spurningum um 

samfélagsþátttöku nemenda.  

Mynd 2. Þátttaka í samfélagsverkefni, frá sjónarhóli kennara 

 

Yfirgnæfandi meirihuti kennara eru sáttir við þátttöku skólans í verkefninu Góðu máli eins og 
sjá má. Þeir eru einnig mjög hrifnir af þátttöku nemenda almennt í samfélagsverkefnum í 
skólanum. 
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Mynd 3.      Undirbúningur að samfélagsverkefni – áhrif á skólasamfélagið 

 

Flestum kennurunum finnst verkefninu gefið hæfilegt rými í skólastarfinu og margir sjá 

möguleika á að samþætta það við kennsluna í sinni grein. Nokkurm finnst það hafa truflandi 

áhrif á skólastarfið. Þeir telja flestir að foreldrar sýni verkefninu áhuga og langflestir telja að 

Gott mál hafi jákvæð áhrif á menningu skólans. 

 

Mynd 4.     Ávinningur – borgaraleg vitund – siðferðiseflandi 

 

Afgerandi niðurstöður komu fram við spurningunum um hvort verkefnin væru 

siðferðiseflandi og góð leið til að styðja við borgararavitund nemenda og virkni þeirra í 
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samfélaginu. Lang flestir kennararnir telja svo vera og það veki nemendur einnig til meiri 

vitundar um samfélagsmál. Það var aftur á móti ekki alveg samhljómur um það hvort 

verkefnin höfðuðu jafnt til kynjana en meirihlutinn taldi þó svo vera. 

 

Mynd 5.     Valdeflandi fyrir nemendur  

 

Yfirgnæfandi fjöldi kennara telja verkefnið Gott mál góða leið til að valdefla nemendur og að 

sköpunarkraftur þeirra fái vel að njóta sín. Samvinna nemenda og kennara eflist mikið við 

þátttökuna að þeirra mati. 
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Mynd 6.     Ávinningur 

 

Eins og hér kemur fram er ávinningur af verkefninu Góðu máli á heildina litið gríðarlegur að 
mati kennara, bæði fyrir nemendur og skólasamfélagið.  

 

Mynd 7.     Styrktarmálefni 

 

Spurningin um hvort styrktarmálefnin höfðu merkjanleg áhrif á nemendur taldi meirihluti 

kennara svo vera. Þeir voru ekki alveg einhuga um það hvort að vinnan við Gott mál hafi 

vakið eða aukið áhuga þeirra sjálfra á sjálfboðastörfum en þó taldi liðlega helmingur þeirra að 

svo hafi verið. 
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4.2.2. Styrkleikar og veikleikar verkefnisins að mati kennara 

Kennarar Hagaskóla höfðu kost á að svara með eigin orðum hverjir væru helstu styrkleikar og 

veikleikar verkefnisins Góðs máls. Innan við helmingur kennara sem tóku þátt í 

spurningakönnuninni kusu að svara þeim þætti sérstaklega eða samtals 13 kennarar. Hafa ber í 

huga að bak við einstök atriði sem hér koma fram eru í mörgum tilfellum fáar raddir og 

jafnvel aðeins ein rödd. 

Að mati kennara voru styrkleikar verkefnisins all nokkrir. Það væri fyrir það fyrsta góð 

tilbreyting í skólastarfinu og skemmtilegt uppbrot. Þeir töldu það víkka sjóndeildarhring 

nemenda og vekja þá til umhugsunar um hvernig hægt er að láta gott af sér leiða. Nemendur 

kynnast ýmsum góðgerðarverkefnum og fá að finna gleðina á bakvið það að gera góðverk. 

Þeir telja að mikilvægt sé að vekja áhuga nemenda á góðgerðarstarfi og virkja nemendur til að 

gefa af sér. Nemendur fá að láta sköpunarþáttinn í ljós en miklir möguleikar eru fyrir sköpun 

og sjálfstæð vinnubrögð í þessu verkefni að mati kennara. Nemendur eru einnig virkir 

þátttakendur og þeir upplifa hvernig þeir geta haft áhrif. Verkefnið styrkir þannig sjálfsmynd 

nemenda, eflir kærleika og samkennd allra sem að því koma. Mikið samstarf á milli nemenda 

þjappar þeim saman og eflir samstarfið milli nemenda, kennara og foreldra. Mikil þátttaka 

tengir skólann við „þorpið“ Vesturbæinn. Þannig hefur verkefnið áhrif út fyrir skólann og 

tengir hann við nærsamfélagið. Gott mál er án efa besta verkefni skólans og byggir upp 

jákvæða ímynd ungs fólks og Hagaskóla. 

Um veikleikana töldu kennarar upp nokkur atriði eins og það að hugsanlega væri komin 

smá þreyta í nærsamfélagið varðandi sníkjur nemenda. Fram kom sú skoðun að verkefnið 

væri tímafrekt og of mikil áhersla á að selja drasl en ekki að finna góðar leiðir sem eru 

sjálfbærar/náttúruvænar. Þörf væri á því að hvetja nemendur til sköpunar og að leggja meira 

af mörkum í verkefninu en ekki einungis að standa vaktina og sníkja varnig. Upphæðin væri 

farin að skipta of miklu máli og því kennir það græðgi frekar en samkennd. Þá töldu sumir að 

alltaf væru einhverjir nemendur sem ekki taka þátt, of margir nemendur vanvirkir og 

verkefnalausir. Þeim finnst of mikill tími fara í óðagot og oft helmingur tímans sem ekki er 

vel nýttur og margir í hverjum bekk óvirkir. Þannig missa kennarar sjónar af þeim nemendum 

og hafa ekki nægilega yfirsýn. Þá eru þetta erfiðir dagar fyrir suma kennara og ekki allir að 

nenna þessu uppbroti.  
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4.3. Raddir skólastjórnenda 

Hér verða kynntar raddir skólastjórnenda til sjálfboðaverkefnanna í þeirra skóla. Í viðtölum 

við báða skólastjórnendur voru sameiginlegir þræðir og áherslur og í töflu 2 má finna yfirlit 

yfir þau þemu sem komu fram. 

Tafla 2. Sýn skólastjórnenda til sjálfboðaverkefna sem hluta af námi; þemu. 

 

Þemu 

Tækifæri nemenda til að hafa áhrif á nám sitt og skólastarf 

Velvilji og gleði með samfélagsþátttöku nemenda 

Samstarf við nærsamfélagið 

 

4.3.1. Tækifæri nemenda til að hafa áhrif á nám sitt og skólastarf 

Skólastjórarnir lýstu báðir mikilvægi þess að leggja áherslu á nemendalýðræði og lýstu báðir 

ánægju sinni með valdeflandi verkefni og sem færa nemendum aukið sjálfstæði. Nemendur 

taka þátt í skólaráði og þeim eru kennd vinnubrögð til að koma hugmyndum sínum á framfæri 

t.d. með myndun rýnihópa áður en skólaráðsfundirnir eru haldnir. Þannig eru nemendur 

hvattir til samfélagsþátttöku með einum eða öðrum hætti. 

Varðandi námið töldu báðir skólastjórarnir nemendur ekki hafa mikið val um það sem 

þeir lærðu en aftur á móti hefðu þeir í auknum mæli val um hvernig þeir koma þekkingu frá 

sér, hvernig verkefni þeir gera og í hvaða formi þeir skiluðu þeim. Kennarar væru hins vegar 

enn bundnir af stundatöflu og mínútum, aðalnámskrá og fögum. Þetta hefur þó að sögn 

viðmælenda verið að breytast seinni ár og hefur þverfaglegt samstarf kennara aukist töluvert 

eins og með þemakennslu og meira verkefnavali nemenda. 

Að mati skólastjóranna er meginhluti nemenda ábyrgir þátttakendur í skólastarfinu og 

taka þátt í ólíkum verkefnum skólanna. Þannig taka þeir þátt í t.d. að stemma stigu við 

matarsóun með því að skammta sér sjálfir matinn í matsalnum, þrífa borðin og tína rusl í 

nágrenni skólanna á skipulagðan hátt.  
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4.3.2. Velvilji og gleði með samfélagsþátttöku nemenda 

Þegar talið barst að Góðgerðardegi Kársnesskóla og Góðu máli í Hagaskóla lýstu báðir 

skólastjórarnir mjög mikilli ánægju og stolti yfir samfélagsverkefnunum sem eru í þeirra 

skólum. Fram kom að gleði og góð stemning sé í skólunum á þessum dögum „fólk er eitthvað 

svo þakklátt og ánægt“ eins og annar skólastjóranna sagði. Fjöldi gesta, foreldra og annarra 

gesta mæta og taka þátt í fjölbreyttum atriðum dagsins eins og leikjum og keppnum, kaupum 

á margs konar varningi og njóta sýninga og skemmtiatriða á sal og gæða sér á veitingum. Þeir 

höfðu orð á því hvað fallegt var að sjá nemendur tilbúna að leggja fram vinnu sína, undirbúa 

atriðin sín og gefa frá sér og selja fallegu hlutina sem þeir hafi búið til og svo foreldrana 

leggja sitt að mörkum líka. Báðir skólastjórarnir leggja mikið upp úr því að sem flestir 

nemendur og kennarar taki þátt í verkefninu og vilja gefa rými fyrir þau á skólatíma. Þannig 

geta nemendur og kennarar undirbúið daginn á skólatíma að miklu leyti og skólinn lætur af 

hendi m.a. efni í þá hluti sem nemendur búa til í verkgreinatímunum. 

Helstu styrkleikar verkefnanna eru að þeirra mati kærleikshugsunin, samstaðan og 

samvinnan. Skólasamfélagið og í mörgum tilfellum öll fjölskyldan kemur saman og tekur þátt 

á einhvern máta og leggur þannig sitt af mörkum til góðs málefnis. Verkefnið í sjálfu sér sé 

mikils virði þ.e. að nemendur kynni sér allskonar góðgerðar- og hjálparsamtök og velji 

málefni til þess að styrkja og að þeir leggi sitt af mörkum. Mikilvægt er að nemendur geti sett 

sig í spor annarra og sjái þannig þarfir ólíkra hópa. Það sé mikilvægt atriði og góð leið til að 

efla siðferðisþroska nemenda. Haft er eftir skólastjórunum um verkefnið og upplifun þeirra af 

deginum:  

Upplifunin er bara frábær, alveg dásamleg ... ég geng hérna með tárin í 
augunum yfir því hvað mér finnst einhvern veginn ... bæði það að nemendur 
séu tilbúnir að leggja fram vinnuna sína ... svo falleg hugsun ... og líka að sjá 
foreldra sem eru tilbúnir að koma og vinna með og standa hér vaktirnar finnst 
mér gríðarlega fallegt og svona gott fyrir skólann. Þetta er svona samfélag sem 
maður vill sjá ... í grunnskóla eins og það birtist á þessu degi. 
 
Þetta er stórkostlegt verkefni sem gefur öllum sem koma að því á einhvern hátt 
mjög mikið. Það bætir þann sem tekur þátt í því. Það hafa frábærir kennarar 
haldið utanum þetta verkefni frá upphafi og fyrir mig sem skólastjóra skiptir 
það öllu máli. 
 

Þeir segjast báðir fá mjög góð viðbrögð frá foreldrum og þeir hafa komið til þeirra 

sérstaklega til að þakka fyrir framtakið. Í fyrsta skiptið sem Góðgerðardagur Kársnesskóla 

var haldinn fór söfnunarféð til neyðaraðstoðar í Jemen. Fjölskylda sem átti þangað rætur að 

rekja og átti barn í skólanum, var sérstaklega þakklát og hrærð á þessum degi. Þannig geta 

myndast sterkar tengingar milli skóla og heimila sem er dýrmætt.      
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Stjórn foreldrafélags Kársnesskóla hefur lýst yfir ánægju með samvinnuna og að fá að 

koma að þessum degi. Með því fái vorhátíð skólans meiri merkingu og dýpt í stað þess að 

bjóða uppá einungis skemmtun af ýmsu tagi.  

Um veikleika verkefnanna nefndu skólastjórarnir nokkur atriði. Skólastjóri Hagaskóla 

segir verkefnið endurskoðað árlega og reynt sé að bæta það ár frá ári og því séu ekki miklir 

veikleikar á því í dag. Það sé orðið fastur liður í skólastarfinu og nefnd kennara sem sér um 

skipulagið hvert ár. Það eru þó örfáir kennarar sem tengja ekki sterkt við þessi verkefni og 

finnist það auka álagið í skólastarfinu. Skólastjóri Kársnesskóla sagði að þar sem verkefnið 

væri lagt upp sem sjálfboðastarf væri erfitt að hvetja kennarana til þátttöku og þar væri helsta 

tregðan. Eins og verkefnið væri lagt upp þyrfti eldhuga til að bera það uppi. Til þess að svona 

verkefni fái almennilegan og fastan sess í skólanum þyrfti að ríkja góð samstaða kennara og 

alls skólasamfélagsins um það. Búa þyrfti þannig um hnútana að það verði aðgengilegra fyrir 

alla kennarana. Þá verði að setja það ákveðið á dagskrá með góðum fyrirvara svo allir geti 

reiknað með því og undirbúið sig.  

4.3.3. Samstarf við nærsamfélagið 

Skólastjórarnir í báðum skólunum lýstu mikilli ánægju með samfélagsþátttöku nemendanna 

og fannst hún bæði „nauðsynlegt og meiriháttar“ eins og annar þeirra orðaði það. Þeir voru 

báðir mjög stoltir af nemendum og hvernig þeir létu að sér kveða í loftslagsmálum þó þeir 

styðji að sjálfsögðu ekki skróp almennt séð. Þeir voru sérstaklega hrifnir af því hvernig 

nemendur sýndu frumkvæði að því verkefni og líka hvernig þeir beittu sér þegar vísa átti 

flóttafjölskyldu úr landi sem einn nemandi úr skólanum tilheyrði. 

Skólastjórarnir sögðust eingöngu fá jákvæð viðbrögð frá nærsamfélaginu varðandi þessi 

verkefni. Reynslan sýnir að það er mikill velvilji hjá mörgum fyrirtækjum um að gefa vörur 

fyrir svona verkefni þó einhverjir séu kannski orðnir leiðir á þessum sníkjum eins og einn 

orðaði það. Báðum skólastjórunum fannst frábært að sjá mikla þátttöku á deginum sjálfum. 

Foreldrar og systkini, ömmur og afar, nágrannar og fólk í áhrifastöðum í bænum láta sjá sig. 

Grunnskólinn á að vera miðja samfélagsins þar sem allir geta komið saman „hjartað á að slá 

hér“ eins og annar skólastjóranna sagði. Þannig gæti verkefnið markað spor í menningu 

nærsamfélagsins og stækkað enn frekar.  

Einnig nefndu þeir verkefni þar sem nemendur í 10. bekk heimsóttu leikskólana í 

nærumhverfinu og lásu smásögur fyrir börnin sem þeir höfðu samið og myndskreytt og 

minntust á valgrein í skólanum þar sem nemendur prjónuðu barnaföt sem voru gefin Rauða 

krossinum. Þeir telja afar mikilvægt að fræða nemendur um virðingu fyrir ólíkri menningu og 
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aðstæðum mismunandi hópa í samfélaginu. Það væru nemendur í skólunum sem koma frá 

öðrum heimshlutum og eiga þeir ólíka og sumir erfiða lífsreynslu að baki. Þeir telja báðir að 

það sé hollt fyrir nemendur að horfa út fyrir þægindaramman og sitt nærumhverfi og sjá 

aðstæður ólíkra hópa. Það sé þroskandi fyrir nemendur að sjá að þeir geti lagt eitthvað til 

samfélagsins, að þeir hafi rödd. Þannig sé það mikilvæg leið til að efla siðgæðisvitundina að 

gefa af sér og finna að við erum hluti af heild og berum öll ábyrgð.  
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5. Umræður 
Í nútímasamfélagi, bæði hér á landi og víða erlendis hefur skilningur aukist á mikilvægi þess 

að ungt fólk fái tækifæri til að taka virkan þátt í samfélagi sínu, bæði nærsamfélaginu og 

alheimssamfélaginu. Aukin tæknivæðing og möguleikar á samstarfi þjóða hafa gert þetta 

mögulegt. Í skólastarfi skapast dýrmæt tækifæri til þess að virkja ungmenni á þennan hátt. 

Áherslur á nemendalýðræði hafa kallað nemendur til þátttöku bæði innan skólasamfélagsins 

en jafnframt í ýmis konar samstarfsverkefni meðal annars við nærsamfélagið.  

Í þessari rannsókn var rýnt í tvö sjálfboðaverkefni í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu 

og könnuð viðhorf skólastjóra, kennara og nemenda til þeirra. Meginniðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna að bæði nemendur, kennarar og skólastjórar hafi jákvæða 

afstöðu til sjálfboðaverkefnanna. Ánægja sé með verkefnin og jafnframt velvilji til að styðja 

við áframhaldandi þróun þeirra. Í þessum kafla verða dregnar fram helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar og þær nýttar til að svara þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram. Í 

fyrsta lagi um sýn skólastjórnenda og kennara til sjálfboðaverkefna sem eru hluti af 

grunnskólastarfi og í öðru lagi sýn nemenda til verkefnanna. Samhliða verða niðurstöður 

settar í fræðilegt samhengi. 

5.1.  Sýn skólastjóra og kennara til sjálfboðaverkefna 

Í fyrri rannsóknarspurningunni var spurt um sýn skólafólks til sjálfboðaverkefna sem eru hluti 

af grunnskólanámi. Hvaða þýðingu þau hafi fyrir fyrir skólastarfið í heild og hvort þau styðji 

við grunnþætti menntunar aðalnámskrár. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að bæði 

skólastjórar og kennarar töldu verkefnin hafa góð áhrif á menningu skólanna og á heildina 

litið sé afraksturinn góður ávinningur bæði fyrir nemendur og skólana í heild. Hjá 

skólastjórnendum kom fram að vaxandi vitund sé nú til staðar um nauðsyn samfélagsþátttöku 

í skólum og hlúa þurfi að því að allur skólinn komi að vinnunni og kennarar og 

skólasamfélagið sé samþykkt því að standa að þeim. Skýr vilji var hjá skólastjórum fyrir því 

að styðja verkefnin og efla eins og mögulegt er. Þeir leggja mikið upp úr því að sem flestir 

nemendur og kennarar taki þátt í verkefninu og vilja gefa rými fyrir þau á skólatíma. 

Yfirgnæfandi meirihluti kennara (Hagaskóla) var jafnframt ánægður með þátttöku skólans í 

þessum verkefnum. Að þeirra mati er verkefnið skemmtilegt uppbrot í skólastarfinu og 

byggist á miklu samstarfi. Kennararnir tóku undir áherslu skólastjórnenda um lýðræðislega 

starfshætti í kringum skipulag slíkra verkefna. Gott samþykki alls skólasamfélagsins sé 

forsendan því þannig verði samtakamátturinn ríkari og ávinningurinn meiri enda sjái þá 

nemendur alvöru og mikilvægi verkefnanna. Rannsóknir sem skoðað hafa uppbyggingu og 
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skipulag sjálfboðastarfs hafa einnig sýnt að það skili bestum árangri þegar það tengist 

námsmarkmiðum og þegar nemendur komi að undirbúningnum. Þannig fái nemendurnir 

tækifæri til ræða um þátttökuna, gildin og merkingu hennar (Wolfgang Edelstein, 2010, 

Gerður G. Óskarsdóttir, 2004; Duckenfield, M og Wright, J.,1995; Gelmon, S. B., Holland, B. 

A. og Spring, A., 2018, Youniss og Yates, 1999).    

Meginstefið í viðhorfum skólafólksins var að sjálfboðaverkefnin væru góð verkfæri til að 

efla samfélagsþátttöku nemenda og þjóna markmiðum grunnþátta menntunar í aðalnámskrá 

grunnskóla sem snúa að læsi, sjálfbærni, sköpun, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði 

og velferð. Að þeirra mati eru helstu styrkleikar verkefnanna einnig kærleikshugsunin í 

kringum verkefnin, samstaðan sem myndast og samvinna margra aðila. Verkefnin væru 

innlegg í góða skólamenningu þar sem samvinna og góð gildi eru í fyrirrúmi og hafi áhrif á 

vellíðan nemenda jafnt sem allra starfsmanna skólans.  

Skólastjórarnir eru hlynntir nemendalýðræði og lýstu báðir ánægju sinni með valdeflandi 

verkefni sem færa nemendum aukið sjálfstæði. Þeir telja að nemendur séu meðvitaðri um 

réttindi sín og sækist eftir meiri áhrifum í skólastarfinu. Aukið framboð af fjölbreyttari 

námsleiðum og þverfaglegum verkefnum í skólastarfi hin seinni ár sé því mikilvægt. Það er í 

samræmi við kenningar menntunarfræðinga sem leggja áherslu á heildræna menntun nemenda 

og að nemendur fái að glíma við verkefni í skólanum sem hafi persónulega merkingu fyrir þá 

og efli skapandi hugsun (Toni Wagner, 2012; Hafþór Guðjónsson, 2016; Ólafur Páll Jónsson, 

2011). Þeim finnst mikils virði að nemendur fái verkefni eins og þessi þar sem þeir geti lagt 

sitt að mörkum til samfélagsins. Er þetta er samræmi við stefnumótun í málefnum barna þar 

sem lögð er áhersla á að þau fái að koma að mótun samfélagsins (Aðalnámskrá Grunnskóla, 

2013; Mennta og mennigarmálaráðuneyti, 2020; Umboðsmaður barna, e.d. Kozak og Elliot, 

2011). Kennararnir og skólastjórarnir sögðu sjálfboðaþátttökuna einnig góða leið til að efla 

siðferðisþroska nemenda. Rannsóknir sem skoðað hafa ávinning af sjálfboðaþátttöku ungs 

fólks hafa einmitt gefið það til kynna (Ragnýjar Þóru Guðjohnsen og Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur, 2011; Child Trends Databank, 2015; Youniss og Yates, 1999). Nemendur 

læri að setja sig í spor annarra með því að kynna sér góðgerðar- og hjálparsamtök og fái 

innsýn í þarfir ólíkara hópa. Það sé ekki síður mikilvægt í ljósi þess að við búum í 

fjölmenningarsamfélagi þar sem margir nemendur í skólunum sem koma frá ólíkum 

menningarsamfélögum og sumir hverjir með erfiða lífsreynslu í farteskinu. Þeim finnst 

verkefnin efla samskipti nemenda og kennara og ýta undir eftirsóknarverð gildi meðal 

nemenda og allra sem að því koma. Verkefnin efla auk þess samstöðu alls skólasamfélagsins, 

styrkir samband heimila og skóla og tengsl við nærsamfélagið. Mikil gleði og kærleikur fylgi 
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þessum verkefnum bæði á undirbúningstímanum og á deginum sjálfum. Athygli sem vakin er 

á styrktamálefnunum og öflugu skólastarfi gefur jákvæða mynd af skólunum í samfélaginu. 

Verkefnin hafi góð áhrif á menningu skólans og byggi upp jákvæða ímynd ungs fólks og 

skólanna. Mikið samstarf á milli nemenda þjappi þeim saman og efli jafnframt samstarf 

nemenda, kennara og foreldra. Mikil þátttaka tengi skólann við „þorpið“ Vesturbæinn. Þannig 

hafi verkefnin áhrif út fyrir skólann og tengir þau við nærsamfélagið. Mikilvæg tækifæri 

skapist í slíkum samfélagsverkefnum til þess að efla borgaravitund nemenda (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007), styrkja sjálfsmynd þeirra, efla kærleika og samkennd allra sem að 

því koma (Ragný Þóra Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2011). Í slíku samstarfi er 

stuðlað að félagsþroska nemenda sem verður félagsauður framtíðarinnar og hefur þannig 

samfélagslegt gildi (McLellan og Youniss, 2003; Wolfgang Edelstein, 2010). 

 

Hafa verður þó í huga að slík verkefni í skólastarfi geta verið áskorun enda sé skólum 

vandi á höndum að uppfylla og koma til móts við öll markmið aðalnámskrár. Lykilatriði sé 

því að skipuleggja slík verkefni vel og fá margar hendur að borðinu (Billig, 2017; Youniss og 

Yates, 1999; Gerður G. Óskarsdóttir, 2004). Einnig þurfi allir þátttakendur að þekkja þau gildi 

sem hafa skal í heiðri við vinnslu og framkvæmd verkefnanna (Youniss og Yates, 1999). 

Uppbrotsdagar í skólastarfi geta tekið á eins og fram kom í máli nokkurra kennara í 

rannsókninni. Alltaf verða einstaka kennarar sem tengja ekki sterkt við slík verkefni eins og 

þau sem skoðuð voru í rannsókninni.  

Þá er rétt að hafa í huga að stöðug þróun slíkra verkefna er mikilvæg. Fram kom hjá 

nokkrum þátttakenda að leggja þyrfti aukna áherslu á sköpun og sjálfbærni í 

samfélagsverkefnunum. Mikilvægt væri að draga úr áherslu á að selja margs konar tilbúinn 

varning og hugsa of mikið um söfnunarupphæðir. Fremur ætti að auka áherslu á skapandi 

þáttinn og með sjálfbærni að leiðarljósi. Slíkt sé í samræmi við stefnumótun um menntun til 

sjálfbærni og sköpun í skólastarfi (Ásthildur B. Jónsdóttir, 2011). Loks kom fram að áskorun 

væri að fá alla nemendur til þátttöku. Alltaf væru einhverjir nemendur sem færu á mis við 

ávinning af þátttöku þar sem þeir finni sig ekki í verkefnunum.  
 

5.2.  Sýn nemenda   

Í öðru lagi var spurt um sýn nemenda til sjálfboðaverkefna sem hluti af grunnskólanámi. 

Hvaða merkingu slík þátttaka hafi fyrir ungmennin og hvaða gildi þau tengja við þátttöku 

sína. Þau töldu það rétt sinn að fá tækifæri til þátttöku í slíkum samfélagsverkefnum og að 

slíkt starf eigi að vera fastur liður í skólastarfi. Áberandi í máli þeirra var þakklæti fyrir að fá 
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tækifæri til þátttöku í verkefnunum, að hafa raunveruleg áhrif í samfélaginu og láta gott af sér 

leiða. Samvinna var einnig leiðarstef í viðtölunum og sá þáttur sem þau mátu einna mest. Þau 

fundu fyrir sterkum samtakamætti og ríkri þátttökugleði sem hafði mikil áhrif á þau. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða í ljós að nemendunum finnst mikilvægt að þau séu 

tekin alvarlega ekki síður en fullorðnir samborgarar. Þau virðast nokkuð meðvituð um réttindi 

sín með tilkomu Barnasáttmálans og Heimsmarkmiðanna. Þau töldu sig hafa töluverð áhrif og 

þóttust finna fyrir auknum skilningi á því að hlusta bæri eftir röddum þeirra og þarfir þeirra 

teknar til greina. Nemendur líta á það sem sjálfsögð réttindi að fá að hafa áhrif í samfélaginu.  

Með þátttöku í Verkefnunum Góðgerðardegi Kársnesskóla og Góðu máli er sjónum 

nemenda beint að verkefnum í samfélaginu þar sem þau geta lagt sitt að mörkum. Með því fá 

þeir þjálfun í samfélagsþátttöku og lýðræðislegum vinnubrögðum eins og aðalnámskráin gerir 

kröfu um og er einn af grunnþáttum menntunar. Nemendum var falið að kynna sér og velja 

málefni sem þau vildu styrkja og koma sér saman um niðurstöður. Eftir miklar umræður kusu 

þau og það sýndi sig að þau undu niðurstöðu sem fengin var með þeim lýðræðislega hætti. Ef 

ágreiningur kom upp um einhver atriði kusu þau aftur og þannig leystu þau málin. Með því 

fengu þau þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum. 

Hnattræna vitund nemendanna birtist í vali á styrktarmálefnum verkefnanna. Þau sáu 

mikla þörf fyrir aðstoð þar sem neyðin var mikil þó það væri langt frá þeirra heimahögum 

eins og þegar þau kusu að styrkja munaðleysingjaheimilið í Kenýa og neyðaraðstoðina í 

Jemen. Einnig má líta á valið um að styrkja Landvernd sem eru umhverfissamtök hér á landi 

að þá hafi þau verið að hugsa um loftslagsmálin á heimsvísu. Áður en ákvörðun var tekin um 

val á styrktarmálefnum þurftu nemendur að kynna sér margvísleg góðgerðar- og 

hjálparsamtök og umbótamálefni og ræða um málefnin í sínum hópi. Þannig þurftu þau að 

velta málefnunum vel fyrir sér, vega og meta hvar þörfin væri mest og söfnunuarféð kæmi að  

sem bestum að notum. Spurningunni um hvort fátækt væri til á Íslandi kom af stað góðum 

umræðum hvað kallaðist fátækt, er hún alltaf sýnileg og eru viðmiðin ólík eftir löndum? 

Mikilvægar umræður áttu sér stað um t.d. hvort réttlætanlegt væri fyrir allan skólann að 

styrkja einn aðila miðað við samtök þar sem margir njóta framlagsins og einnig sáu sumir 

ekki skýra ástæðu fyrir því að styrkja Landvernd eða samtök þar sem óljóst væri hvernig 

peningunum væri varið. Þetta er stór þáttur í verkefnunum og styður m.a. vel við gagnrýna 

hugsun og menntun til sjálfbærni þar sem segir að gefa verði nemendum tækifæri til að takast 

á við margvísleg álitamál og ágreiningsefni (Aðalnámskrá Grunnskóla, 2013; Kassid, 2019; 

Kozak og Elliot, 2011). Nemendur vilja vandaða fræðslu um styrktarmálefnin og sterka 
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ástæðu til að leggja sig fram við þátttökuna. Því betri sem fræðslan sé því fleiri vilja leggja sig 

fram að þeirra mati. Þetta er mikilvægur þáttur í verkefninu og hefur gildismótandi áhrif á 

nemendur (Páll Skúlason, 1990). Fræðslan leiddi af sér umræður og vangaveltur sem leiddi 

huga þeirra að málefnunum og þannig gátu þau speglað sig í þeim aðstæðum. Þennan þátt 

upplifðu sumir sterkt og fundu fyrir meiri þörf til að leggja meira af mörkum. Einnig fannst 

sumum þátttakan mikilvægari í seinni skiptunum sem þau tóku þátt. Það vekur athygli á því 

hvernig reynslan útvíkkaði sýn þeirra. Það hafa líka rannsóknir um samfélagsþátttöku 

ungmenna einmitt staðfest (Ragný Þóra Guðjohnsen, 2016). Þau voru þakklát fyrir að hafa 

fengið að skyggnast í heim samfélaga og hjálparstofnanna sem þau hefðu annars ekki kynnst 

og tækifærið til að leggja sitt á vogarskálar samfélagsins.  

Mörg þeirra fóru vel út fyrir eigin þægindaramma og tóku áskorunum um að framkvæma 

listviðburð eða standa frammi fyrir gestum og stjórna þátttökuviðburðum eins og leikjum og 

keppnum. Það gaf þeim sjálfstraust að taka áskorunum og takast á við ný hlutverk. Þau þurftu 

að sýna sjálfstæði í undirbúningi við það að velja sér verkefni og útfæra þau. Sumir unnu að 

skiplaginu sjálfu sem gaf þeim dýrmæta reynslu. Það hafði valdeflandi áhrif á nemendur í 

undirbúningsferlinu þegar þeir áttu í samskiptum við fyrirtækin um styrkveitingar og þegar 

þeir fóru í aðra bekki og víðar til að kynna verkefnið og koma fram í fjölmiðlum (Hallur Már, 

2013; Birna Dröfn Jónasdóttir, 2019).  

Nemendur beggja skóla líta á þátttöku sína sem fullgilt og fjölbreytt nám og þess konar 

nám sé ekki síður mikilvægt en bóknám. Þeir töldu sig læra mikilvæg atriði með þátttöku 

sinni sem þeir hefðu ekki lært annars og svona nám væri drifið áfram af vinnugleði. Það 

kallast á við kenningar Deweys, Piaget og Vygotsky (Pardjono, 2002) um virkni og 

hlutdeildar nemandans í eigin námi þar sem félagsleg samskipti skipa ríkan sess. Þau væru að 

taka þátt og læra um atriði sem skipta máli í dag en ekki um staðreyndir liðinna tíma eða fyrir 

fjarlæga framtíð. Til þess að geta átt stefnumót við framtíðina þarf gagnrýnin hugsun og 

skapandi kraftur nemenda að fá að njóta sín í náminu (Dewey, 1944; Ólafur Páll Jónssons, 

2011; Sir Ken Robinsson, 2006).  

Samskipti var eitt af meginstefjum viðtalanna ásamt þátttökugleðinni og þeirri góðu 

tilfinningu að láta gott af sér leiða. Nemendur unnu mikið með samskiptafærni sína þar sem 

mikil samskipti eiga sér stað í verkefnunum og er sá þáttur sem nemendur töldu sig hafa lært 

einna mest af. Þeir unnu saman að verkefnum, skipulögðu og leituðu lausna saman. Þannig 

kynntust þau líka betur og mynduðu ný tengsl og deildu sameiginlegum tilfinningum eins og 

gleði, tilhlökkun, stolti og þakklæti. Samskiptahæfni er ein af mikilvægust hæfnisþáttum sem 
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ungt fólk þarf að tileinka sér til að búa þau undir þátttöku í samfélaginu sem verður sífellt 

flóknara (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Siðferðisþroski verður ekki til af sjálfu sér. 

Siðferðiskennd er lind sem streymir þegar fólk á í góðum samskiptum.  

Þakklæti kom oft fyrir í viðtölunum. Þau fundu til þakklætis fyrir að fá þetta tækifæri að 

láta gott af sér leiða, að reyna við ný hlutverk og ekki síst fyrir samstarfið. Þau voru þakklát 

skólanum sínum og hrósuðu happi yfir því hvað góður mórall væri í skólanum. Þau fundu til 

þakklætis fyrir það hvað þau hafa það gott og búa við góðar aðstæður hér á Íslandi. Það ýtti 

undir vilja hjá þeim að leggja sitt af mörkum „af því við getum það“ eins og einn nemandinn 

sagði. Hjálpsemi er gildi sem þau fundu einnig fyrir í samstarfinu, hvernig þau hjálpuðu hvert 

öðru í undibúningnum og hvernig þau stigu inní aðstæður á sjálfum deginum og buðu fram 

aðstoð sína þegar þau sáu þörfina og meinuðu sér um pásu þegar mikið var að gera. 

 Með þátttöku sinni í verkefnunum fundu nemendur fyrir auknu sjálfstrausti og stolti. 

Það kom fram í öllu ferlinu. Þau voru stolt af framgöngu sinni í samskiptunum við fyrirtækin, 

af framlagi sínu með bekkjarfélögunum, hvað þeim tókst að safna miklu fé til 

styrktarmálefnisins sem þau völdu, af verkefninu í heild sinni og hvernig nærsamfélagið tók 

þátt með þeim og hrósaði þeim. Þegar þeir sáu hvernig allt gekk upp eftir allt 

undirbúnigsferlið og daginn sjálfan, voru allir mjög stoltir og sælir með árangurinn eða eins 

og einn nemandinn sagði „þetta var algjört succsess!“ Það er valdeflandi fyrir nemendur að 

sjá góðan árangur af framgöngu sinni.           

 Það voru ekki bara nemendur sem fundu fyrir stolti heldur líka kennarar, skólastjórar 

og foreldrarnir sem voru stoltir af börnum sínum og skólanum fyrir að standa fyrir svona 

verkefni. Ekki má gleyma þátttökugleðinni sem allir fundu fyrir sem komu að verkefninu. 

Gleði er sú tilfinning sem nemendur telja mikils verða og má segja að sé lykilatriði í svona 

verkefni til að fá alla að borðinu. Þau minntust á það sérstaklega að þau gátu haft gaman 

samhliða því að þau væru að taka þátt í skólaverkefni.      

 Í viðtölunum við nemendurna kom fram að þátttakan hafi gefið þeim persónulega 

merkingu. Þeim fannst þau vera að gera eitthvað mikilvægt og gott sem gerðu þau að betri 

manneskjum. Þau fundu fyrir góðri tilfinningu sem fylgdi því að gera eitthvað gott fyrir aðra, 

skiluðu framlagi til samfélagsins sem skiptir máli. Jafnvel þau sem vissu fremur fátt um 

styrktarmálefnið fundu hve áhrifamikil þessi tilfinning, að láta gott af sér leiða gerir okkur 

gott. Undirstaða mannkostamenntunar byggjast á siðferðislegum gildum þar sem áhersla er 

lögð á manngildið og uppbyggileg samstkipti (Kristján Kristjánsson, 2018).      
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5.3.  Samantekt.                           

Niðurstöður og samantekt þessara rannsóknar draga fram þýðingu verkefnanna 

Góðgerðardagur Kársnesskóla og Gott mál í Hagaskóla á skólastarf og fyrir nemendur 

skólanna sem tóku þátt í verkefnunum. Á þessi rannsókn erindi og þá fyrir hverja?  

Rannsóknin hefur án efa mikið gildi fyrir skólana tvo Hagaskóla og Kársnesskóla þar 

sem þessi verkefni tilheyra. Áhugavert má telja fyrir skólastjórnendur og kennara skólanna að 

sjá hver sýn nemenda á þátttökunni sé ásamt sýn stjórnenda og kennara. Hvaða gildi dregur 

þátttakan í þessum verkefnum fram? Einnig er það áhugavert að skoða áhrif þess á 

skólastarfið og skólamenninguna. Rannsóknin hefur líka gildi fyrir aðra skóla og áhugafólk 

um menntamál. Í rannsókninni er eðli og uppbygging verkefnanna dregin fram og þannig er 

hægt að rýna í það frá nokkrum hliðum.  

Engar sambærilegar rannsóknir hafa verið gerðar um sjálfboðastörf grunnskólabarna hér 

á landi. Engu að síður styður rannsóknin við aðrar rannsóknir á þessu sviði sem snúa að 

áhrifum sjálfboðaþátttöku á ungmenni (Ragný Þóra Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjrnardóttir, 

2011; Child Trends Dataabandk, 2015; Youniss og Yates, 1999).  

Rannsóknir sýna að þátttaka í sjálfboðastarfi hjá ungu fólki hefur forspárgildi um virka 

samfélagsþátttöku þeirra seinna á lífsleiðinni. Það hefur samfélagslegt gildi sem má ekki 

vanmeta. Enn fremur hafa rannsóknir sýnt jákvæð áhrif á líðan og heilsu þeirra sem gefa af 

sér til sjálfboðastarfa (Child Trends Databank, 2015). 

Þessi rannsókn gaf vísbendingar um að rík félags- og gildismótun á sér stað og hvernig 

ýtt er undir góð gildi eins og góðmennsku, hjálpsemi og þakklæti (Kristján Kristjánsson, 

2018). Nemendur fá tækifæri til að vinna með samskiptahæfni sína þar sem verkefnin krefjast 

mikilla samskipta. Þátttökugleðin var áhrifamikil sem allir fundu fyrir sem komu að deginum. 

Þátttakan gaf nemendum persónulega merkingu, þeim fannst þau gera eitthvað mikilvægt og 

gott sem gerðu þau að betri manneskjum.  

Sýnt er hvernig virk þátttakan getur verið valdeflandi fyrir nemendur. Þeir tókust á við 

ögrandi verkefni sum hver og nýttu skapandi hæfileika sína. Það gefur þeim sjálfstraust og trú 

á eigin getu og tækifæri til að gera sig gildandi í samfélaginu.  

Þátttaka í raunverulegum verkefnum er það sem nemendur kalla eftir og líta þau á það 

sem réttindi sín að fá að hafa áhrif í samfélaginu. Sú sýn styður við menntun til sjálfbærni sem 

skólunum er brýnt að laga sig eftir (Aðalnámskrá Grunnskóla, 2013; Kozak og Elliot,2011). 
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Tækifæri sem þeim er gefið á þátttöku í samfélagsverkefni eins og hér um ræðir er leið til að 

hlúa að borgaralegri vitund þeirra og þjálfa lýðræðisleg vinnubrögð og læsi í víðum skilningi.  

Bæði skólastjórar og kennarar telja verkefnið hafi góð áhrif á menningu skólanna og á 

heildina litið sé afraksturinn góður ávinningur bæði fyrir nemendur og skólana í heild sinni. 

Að þeirra mati eru helstu styrkleikar verkefnanna kærleikshugsunin kringum verkefnin, 

samstaðan sem myndast og samvinna margra aðila. 

Þessar niðurstöður varpa ljósi á það hvernig þessi tvö verkefni; Góðgerðardagur 

Kársnesskóla og Gott mál hafa yfirgripsmikil gildi og geta gefið skólunum góð verkfæri til að 

efla samfélgasþátttöku nemenda, ýta undir góð gildi og þjóna markmiðum grunnþátta 

menntunar. Ætla má að það sé eftirsóknanlegt fyrir grunnskóla og geta með því gefið 

nemendum tækifæri til að taka þátt í verkefni sem hefur svona breiða merkingu bæði fyrir þá 

sjálfa og samfélagið. Þessi rannsókn dregur fram gildin og ágóðann sem þátttakan færir 

nemendum og samfélaginu.  

5.4.  Rannsóknin og næstu skref  

Styrkleikar rannsóknarinnar snúa að heildrænni nálgun í að skoða tvö samfélagsverkefni, Gott 

mál í Hagaskóla og Góðgerðadag Kársnesskóla, þar sem leitað var eftir sýn skólastjórnenda, 

kennara og nemenda. Niðurstöður gáfu færi á að skoða sameiginlega þætti þessarra tveggja 

verkefna, styrkleika þeirra og hvað mætti betur fara að mati þátttakenda. Sú jákvæða sýn sem 

kom fram hjá þátttakendum rannsóknarinnar gefur vísbendingar um gildi slíkra 

sjálfboðaverkefna fyrir nemendur og skólasamfélagið. Er það í samræmi við erlendar 

rannsóknir á slíkum verkefnum (McLellan og Youniss, 2003) en víða erlendis er mun meiri 

hefð en hér á landi fyrir slíkum samfélagsverkefnum í skólastarfi. Þetta er þrátt fyrir að í 

aðalnámskrá gunnskóla séu markmið þess efnis að nemendur fái tækifæri til virkrar þátttöku í 

samfélaginu. Niðurstöður rannsóknarinnar ættu því að vera hvati að slíku starfi í grunnskólum 

þar sem nemendur fá tækifæri til að læra í lýðræði og til lýðræðis í virku samstarfi innan 

skólasamfélagsins og við nærumhverfi sitt. Að auki ætti það að gefa yfirvöldum menntamála 

hér á landi sterkar vísbendingar um mikilvægi þess að leggja meiri áherslu á þennan þátt í 

námi og skólum landsins. Samhliða þyrfti jafnframt að huga að því hvernig best væri að 

styðja við slíkt starf innan skólanna. Huga þarf að fræðslu fyrir kennara um virka þátttöku 

nemenda í sjálfboðastarfi og þau gildi sem í því felast. Þá er þörf fyrir kennsluefni á þessu 

sviði. 

Hafa þarf í huga að þeir nemendur sem völdust í viðtölin höfðu flestir verið virkir í 

sjálfboðaverkefnunum. Áhugavert væri að leita eftir sýn fleiri nemenda, einkum þeirra sem 
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létu lítið til sín taka og fundu sig engan veginn í verkefnunum. Auk þess væri mikilvægt að 

gera heildarúttekt á góðgerðarstarfi í grunnskólum landsins, skoða hversu útbreitt það er, 

hvers konar verkefni eru í gangi, hvernig þau séu útfærð og loks hvaðan drifkrafturinn að 

þeim komi og hverjir standi fyrir þeim.  
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Lokaorð 
Markmið með rannsókninni var að kalla eftir sýn nemenda, skólastjóra og kennara um 

samfélagsþátttöku nemenda og þátttöku í góðgerðarverkefnum sem hluti af skólanámi. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar má ætla að verkefnin Gott mál og 

Góðgerðardagur Kársnesskóla séu góð verkfæri fyrir skólasamfélagið til að innleiða 

menningu fyrir góðum gildum (kærleikríkri menningu) og gefa nemendum rödd.  

Niðurstöður um persónulegan ávinning nemenda, góð gildi sem þeir tengdu við þátttöku 

sína samhliða samfélagslegum ávinningi, kallast á við erlendar og íslenskar rannsóknir á 

þessu sviði. Fjölbreytt fræði sem snúa að menntun og uppeldi barna sem tilgreind hafa verið í 

þessari ritgerð, styðja auk þess við sjálfboðaþáttöku af þessu tagi. Það eru því sterk rök sem 

styðja slíkt nám og brýnt að vekja athygli á gildi þeirra í íslenskum grunnskólum.  

Grunnskólinn hefur mikilvægu hlutverki að gegna í mótun og þroska barna. Í 

skólastarfinu eiga nemendur að fá þjálfun í að takast á við ýmis verkefni sem snúa að 

félagslegum- og  siðferðislegum gildum samhliða öðru námi samkvæmt aðalnámskrá 

grunnskóla (2013). Mannúð, siðferðiskennd og borgaraleg vitund sprettur ekki upp af engu 

heldur verður að þroska þessi gildi. Það er því brýnt að skólinn gefi nemendum verkefni sem 

ýta undir þessi gildi. Ekki síst nú á tímum þegar fjórða iðnbyltingin er að renna í hlað með 

miklum tækniframförum og aukinni áherslu í skólastarfi á að laga nám í ríkari mæli að 

tækninni. Þá má ekki gleymast að sinna siðferðisþroska nemenda og rækta mennskuna.     

Nemendur í nútímasamfélagi gera í auknum mæli kröfur um að hafa áhrif og eiga 

hlutdeild í eigin námi. Þeir gera einnig kröfur um að fá að taka þátt í samfélaginu og vera 

tekin alvarlega. Þátttaka í verkefnum eins og hér hafa verið til skoðunar getur gefið 

nemendum rödd í þessu samhengi. Það er ósk mín að þessi rannsókn verði hvati fyrir aðra 

kennara og skóla til að gefa nemendum tækifæri til þátttöku í sjálfboðaverkefnum af þessum 

toga.  

Þátttaka nemenda í Góðu máli og Góðgerðardegi Kársnesskóla gaf þeim reynslu sem þeir 

búa að. Einn nemendinn dró saman í einni setningu þau atriði sem sem hann taldi skipta 

mestu máli í þátttöku hans. Það taldi hann vera „ ... að gera eitthvað mikilvægt, eitthvað gott 

og það væri skemmtilegt“.  Hér lýsir nemandinn námi sem hefur ríkan tilgang og ýtir undir 

vellíðan þess sem nemur. Ég læt annan nemanda hafa síðasta orðið um sjálfboðaþátttöku sína 

„... ég held að maður verði bara betri manneskja og læri líka að gefa“. 
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Viðauki  
Spurningalisti sem lagður var fyrir kennara Hagaskóla.  

 

 

 

Sjálfboðastarf / Góðgerðarverkefni / Gott mál í Hagaskóla / Samfélagsverkefni 

 

Spurningarkönnun fyrir kennara í Hagaskóla um verkefnið Gott mál 

Um verkefnið Gott mál í Hagaskóla frá sjónarhóli kennara     

 

 
 Mjög 

ósammála 
Frekar 

ósammála 
Hlutlaus Frekar 

sammála 
Mjög 

sammála 
Finnst þér rétt að nemendur taki 
þátt í sjálfboðavinnu í skólanum 
sem hluta af skólastarfi? 

 

     

Finnst þér rétt að nemendur taki 
þátt í samfélagsverkefnum 
almennt í skólanum? 

 

     

Ertu sátt/ur við þátttöku skólans 
í verkefninu Góðu máli? 
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 Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Hlutlaus Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

Er verkefninu Góðu máli gefið 
hæfilegt rými í skólastarfinu?  

 

     

Sérð þú möguleika á að samþætta 
kennslu í þínu fagi við Gott mál? 

 

     

Finnst þér verkefnið Gott mál 
hafi truflandi áhrif á aðra kennslu 
í skólanum? 

 

     

Telur þú að Gott mál í Hagaskóla 
hafi jákvæð áhrif á menningu 
skólans? 
 

     

Finnið þið fyrir áhuga hjá 
foreldrum á Góðu máli? 

 

     

 
 Mjög 

ósammála 
Frekar 

ósammála 
Hlutlaus Frekar 

sammála 
Mjög 

sammála 

Telur þú að þátttaka í Góðu máli 
sé góð leið til að efla 
siðferðisþroska og samkennd 
nemenda? 

 

     

Telur þú að þátttaka nemenda í 
Góðu máli sé leið til að styðja við 
borgaravitund þeirra og efla þá 
sem virka þátttakendur í 
samfélaginu?  

 

     

Telur þú að áhrif þátttöku 
nemenda í Góðu máli leiði þá til 
aukinnar meðvitundar um 
samélagsmál? 
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Finnurðu fyrir jöfnum 
(svipuðum) áhuga hjá drengjum 
og stúlkum almennt á verkefnum 
sem tengjast Góðu máli? 

 

     

 

 

 drengjum stúlkum 

 

Ef ekki, 

ég finn meiri áhuga hjá:     

 

 

 

 

 

 Tengja 
ekki við 
styrktar-
málefnin 

Finna sig 
ekki í 

verkefninu 

Taka 
verkefnið 

ekki 
alvarlega 

 

Vantar 
samstöðu 

í 
hópnum 

Annað 

 

Möguleg ástæða 
áhugaleysis: 

 

 

    

 

 
 Mjög 

ósammála 
Frekar 

ósammála 
Hlutlaus Frekar 

sammála 
Mjög 

sammála 
Telur þú að þátttaka nemenda í 
Gott mál sé góð leið til að 
valdefla nemendur? 

     

Fær sköpunarkraftur nemenda að 
njóta sín í Gott mál? 

     

Eflir þátttaka í Gott mál 
samvinnu nemenda og kennara? 
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 Mjög 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Hlutlaus Frekar 
sammála 

Mjög 
sammála 

Vekja málefnin sem styrkt eru 
hverju sinni, áhuga nemenda 
almennt? 

     

Telurðu afrakstur af Gott mál á 
heildina litið vera ávinning fyrir 
nemendur? 

     

Telurðu afrakstur af Gott mál á 
heildina litið vera ávinning fyrir 
skólasamfélagið? 

     

Hafa störf þín við Gott mál 
vakið/aukið áhuga þinn á að taka 
þátt í sjálfboðastörfum? 

     

 

 

Helstu styrkleikar verkefnisins:  Hlestu veikleikar verkefnisins: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

Guðný Jónsdóttir meistaranemi í Listaháskóla Íslands 
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