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Formáli 

Ritgerðin er 40 einingar og til fullnaðar M.Ed. gráðu í uppeldis- og 
menntunarfræði frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands með áherslu á 
sérkennslufræði. Leiðbeinandi var Dr. Phil. Dóra S. Bjarnason prófessor 
við Menntavísindasvið og forstöðumaður Rannsóknarstofu um skóla án 
aðgreiningar.  

Ritgerðin fjallar um rannsókn sem unnin var í samvinnu við 
Rannsóknarstofu um skóla án aðgreiningar (sjá nánar 
http://vefir.hi.is/skolianadgreiningar/) og verða niðurstöður hennar 
kynntar á fyrirhugaðri ráðstefnu um raddir barna. Fyrstu niðurstöður 
rannsóknarinnar voru kynntar í skýrslu sem unnin var sumarið 2009 
(Dóra S. Bjarnason, Ragnheiður Axelsdóttir og Lora Einarsdóttir, 2009). 

Vinnan við ritgerðina hefur leitt mig á áður ókunnar slóðir, gert kröfur 
til mín um fræðileg vinnubrögð, útsjónarsemi og skipulag. Dóra hefur 
verið styrk stoð og leiðbeinandi og kann ég henni bestu þakkir fyrir það. 
Tækifæri það sem hún gaf mér til að vera þátttakandi í verkefnum 
Rannsóknarstofu um skóla án aðgreiningar og innsýn í heim 
fræðimennskunnar var einstakt. Heimsókn John I´Anson prófessors við 
Stirling Háskóla í Skotlandi í mars 2009 var þar stór þáttur. Hann miðlaði 
þar af reynslu sinni við að rannsaka raddir barna og að setja upp 
ráðstefnur/fundi með börnum. Honum eru færðar bestu þakkir fyrir sitt 
framlag. Umboðsmaður barna styrkti Rannsóknarstofuna til að halda 
barnafund og eru honum færðar þakkir fyrir framlag sitt.  

Ég vil þakka þeim sem komu að skipulagningu barnafundar og voru í 
hlutverki aðstoðarmanna. Aðrir sem nálægt mér standa fjölskylda, vinir 
og samstarfsfélagar fyrr og nú hafa sýnt verkefni mínu áhuga, verið 
viljugir til að hlusta, veita ráð og hvatningu. Öllu þessu fólki vil ég þakka 
fyrir þeirra framlag.  

Foreldrar sem gáfu leyfi sitt fyrir þátttöku barna sinna fá þakkir og 
skólastjórar sömuleiðis fyrir jákvæðni og áhuga. Þakklátust er ég 
börnunum sem voru viljug að komu einn dag á fund til að segja sína 
skoðun og leyfa mér að heyra sínar raddir. Þeirra framlag er ómetanlegt. 

  



 

4 



 

5 

Ágrip 

Ritgerðin fjallar um rannsókn þar sem hlustað var á raddir barna á 
aldrinum 12-15 ára um skóla- og félagsstarf út frá hugmyndum þeirra um 
margbreytileika, möguleikum sem þau sjá til að allir geti tekið þátt og 
hindrunum sem þau mæta. Markmiðið var að beina sjónum að skoðunum 
íslenskra barna um þessi atriði og leyfa sjónarmiðum þeirra að heyrast. 

Rannsóknarspurningar voru: 

 Hvernig skilja börn á aldrinum 12-15 ára margbreytileika? 

 Hvaða möguleika og hvaða hindranir sjá þau fyrir fullri 
þátttöku allra í skóla- og félagsstarfi? 

 Hvað geta skólar/kennarar lært af því að hlusta á raddir barna 
og nýtt til að byggja brýr skilnings og gagnkvæmrar virðingar 
milli ólíkra hópa?  

Fjallað er um bakgrunn þess að hlusta á raddir barna m.a. í 
alþjóðlegum sáttmálum og yfirlýsingu, íslenskum grunnskólalögum og 
aðalnámskrá grunnskóla. Í kenningakafla er fjallað um mótunarkenningar 
(e. social constructionism), kenningar um félagsauð (e. social capital), 
skóla án aðgreiningar (e. inclusive school/eduction), lýðræði, vald og 
áhrif markaðsafla á skólann og hinun (e. othering), rannsóknir ýmissa 
aðila á röddum barna og um mælikvarða á þátttöku barna í rannsóknum. 
Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði. Gögnum var safnað með 
tækni sem byggir á vikri þátttöku, tækni opinna funda (e. open space 
technique). Gögnum var safnað á barnafundi sem var haldinn 23. maí 
2009. Sautján börn tóku þátt í fundinum frá sjö skólum. Niðurstöðukaflar 
eru um hugmyndir barna um réttindi barna, hverjir eru skildir út undan í 
skóla- og félagsstarfi, um áhrif skipulags skólans og hver það er sem 
hefur valdið í samskiptum innan skólans. Helsta niðurstaða 
rannsóknarinnar var að nauðsynlegt er að gefa börnum tækifæri til að láta 
rödd sína heyrast um það sem fram fer í skólanum. Börnin sem tóku þátt í 
fundinum vilja vera virkir þátttakendur í ákvörðunum um eigin aðstæður í 
skóla og félagslífi. Börnin mættu ýmsum hindrunum og höfðu hugmyndir 
að lausnum sem skólar/kennarar geta lært af og nýtt við skipulagningu og 
daglegt starf í skólum. 
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Voices of children – children’s workshop 

Abstract 

This thesis involves research of which the objective was to listen to the 
voices of 12 – 15 year old children, concerning diversity, opportunities 
and hindrances, in the school environment and in social interactions. The 
objective of the research was to enable children an opportunity to voice 
their opinion. The research questions were: 

 How do children aged 12-15 years understand diversity? 

 What form of opportunities or hindrances do they envisage for 
accomplishing full participation of everyone in the school 
environment and in social interactions? 

 What can schools and teachers learn by listening to the voices 
of children in order to build bridges of understanding and 
respect between diverse social groups?  

The thesis discusses the background for the research with reference to 
UN statements, international policy documents and Icelandic law. The 
theoretical frame applied in this study is based on social constructionism, 
social capital, inclusive school/education, democracy and power. The 
discourse also considers the influence of competition on the school, othering 
and participation of children in research. The qualitative methods applied in 
the research and data analysis involved the open space technique. The latter 
procedure was also utilized in the workshop with 12 -15 year old 
children.The children’s workshop was held on 23 May 2009. Seventeen 
children from seven schools participated in the event. The findings concern 
children’s perceptions of their rights, ideas of who are excluded in schools 
and social interactions, their ideas about the structure of school and their 
understanding of power relations within school. The main finding reveal that 
children who participated in the research aspire to be active participants in 
their own lives, by making decisions concerning their own circumstances in 
the school and in social interactions. Furthermore, the study indicates the 
necessity for children to be given opportunities to be heard. Children will 
meet hindrances in the schools and in social interactions and they have their 
own ideas of solutions about school and that teachers can learn from and use 
in planning and their daily activities.  



 

8 



 

9 

Efnisyfirlit 

Formáli ................................................................................................. 3 

Ágrip .................................................................................................... 5 

Voices of children – children’s workshop Abstract ............................. 7 

Efnisyfirlit ............................................................................................ 9 

Myndaskrá .......................................................................................... 11 

Töfluskrá ............................................................................................ 11 

1  Inngangur ................................................................................ 13 

1.1  Markmið rannsóknar ............................................................... 13 

1.2  Rannsóknarspurningar ............................................................ 14 

1.3  Uppbygging ritgerðar .............................................................. 14 

2  Bakgrunnur ............................................................................. 17 

2.1  Alþjóðlegir sáttmálar og yfirlýsingar ...................................... 17 

2.2  Íslensk lög og aðalnámskrá grunnskóla .................................. 18 

2.3  Samantekt ................................................................................ 20 

3  Fræðilegur bakgrunnur; kenningar, hugtök og rannsóknir ..... 21 

3.1  Mótunarkenningar ................................................................... 21 

3.2  Félagsauður – bindandi, brúandi, tengjandi ............................ 21 

3.3  Rannsóknir með þátttöku barna .............................................. 23 

3.4  Mælikvarði á þátttöku barna – Stigi Harts .............................. 27 

3.5  Skóli án aðgreiningar .............................................................. 29 

3.6  Lýðræði ................................................................................... 30 

3.7  Markaðsöfl og „hinun“ ........................................................... 34 

3.8  Vald ......................................................................................... 35 

3.9  Samantekt ................................................................................ 35 
  



 

10 

4  Framkvæmd rannsóknar .............................................................. 37 

4.1  Aðferð ..................................................................................... 37 
4.1.1  Markmið og rannsóknarspurningar ............................. 38 
4.1.2  Tækni ........................................................................... 39 

4.2  Barnafundur ............................................................................ 40 
4.2.1  Undirbúningur, val skóla og þátttakenda ..................... 40 
4.2.2  Skipulag og framkvæmd barnafundar ......................... 42 

4.3  Gögnin..................................................................................... 45 
4.3.1  Úrvinnsla og greining gagna ....................................... 46 
4.3.2  Lýsing á fundardegi ..................................................... 47 

4.4  Siðferðileg álitamál ................................................................. 49 

4.5  Samantekt ................................................................................ 50 

5  Raddir barnanna .......................................................................... 51 

5.1  Stangast á hugmyndir barna um margbreytileika og 
ferli í átt að skóla án aðgreiningar? ......................................... 51 

5.1.1  Við höfum réttindi ....................................................... 51 
5.1.2  Hverjir eru skildir útundan í skólanum? ...................... 54 

5.2  Starfar skólinn á lýðræðislegan hátt? ...................................... 59 
5.2.1  Fyrir hverja er skipulag skólans? ................................. 60 
5.2.2  Hver hefur valdið í samskiptum innan skólans? .......... 66 

5.3  Samantekt niðurstaðna ............................................................ 71 

6  Niðurlag ....................................................................................... 75 

6.1  Umræður ................................................................................. 75 

6.2  Helstu lærdómar ...................................................................... 80 

Heimildaskrá ...................................................................................... 83 

Viðauki 1 ............................................................................................ 89 

Viðauki 2 ............................................................................................ 91 

 



 

11 

Myndaskrá 

Mynd 1 Stigi Harts mælikvarði á þátttöku barna (sbr. Hart, 1997) ......... 27 

Mynd 2 Mælikvarði The School and Social Capital Network á 
þátttöku barna (sbr. Baron, 2008) ............................................. 28 

  

Töfluskrá 

Tafla 1 Fjöldi og skipting þátttakenda eftir aldri og kyni ................... 42 

Tafla 2 Skipulag fundardags .............................................................. 42 

Tafla 3 Lykilorð og spurningar í hringekju ........................................ 44 

Tafla 4 Umræðuefni og umræðupunktar í umræðuhópum ................. 45 

Tafla 5 Yfirlit yfir svör við 2. rannsóknarspurningu .......................... 77 

 

  



 

12 

 



 

13 

1 Inngangur 

Inngangskafli fjallar um markmið og mikilvægi rannsóknarinnar, 
rannsóknarspurningar eru settar fram og farið er yfir uppbyggingu 
ritgerðarinnar. 

1.1 Markmið rannsóknar 

Ég hef kennt börnum í grunnskóla í rúmlega 20 ár. Kennslan og samstarf 
mitt við börnin, foreldrana og samstarfsmenn hafa vakið upp margar 
spurningar m.a. um hvernig hægt er að gera betur í daglegu starfi. Ein af 
þeim spurningum sem ég hef lengi haft áhuga á er hvernig stefna og 
markmið sem sett eru fram af yfirvöldum koma fram í hinu daglega starfi 
skólanna. Markmið rannsóknarinnar er að hlusta á raddir íslenskra barna 
um margbreytileika, hindranir og lausnir í skóla- og félagsstarfi og leyfa 
röddum þeirra að heyrast. Það hlýtur að vera mikilvægt fyrir þá sem 
skipuleggja skólastarf að vita hvernig starfið blasir við börnunum og 
hvort þau ef til vill vilja hafa eitthvað öðruvísi. 

Ekki er hefð fyrir því í íslensku skólastarfi að leita skoðana nemenda. Farið 
er fram með ýmsar breytingar á skólastarfi sem hafa bein áhrif á nemendur en 
þeir eru sjaldan spurðir um sína upplifun, skoðanir, hugmyndir eða lausnir. 
Norwich og Kelly (2004) gerðu rannsókn sem beindist að reynslu barna sem 
greindust með námserfiðleika af kennslu og námi í almennum skólum og 
sérskólum. Niðurstaða þeirra var m.a. að það að taka mið af reynslu barnanna 
og þekkja sjónarmið þeirra geti veitt þeim sem marka stefnu og setja lög 
upplýsingar til að gera skóla án aðgreiningar að þeim skóla sem stefnt er að. 
Hodkinson (2007) segir að stjórnvöld hafi lýst mikilvægi samvinnu við 
kennara og foreldra við skipulagningu menntamála en litið hafi verið framhjá 
mikilvægum áhrifavaldi, börnunum sjálfum og bendir hann þar sérstaklega á 
ófötluð börn, þeirra hugmyndir og viðhorf til fötlunar. Allan (1999) segir að 
hugmyndir barna um börn með fötlun og réttindi hvers og eins feli í sér vald 
sem þau noti til að skilgreina sig út frá. Hún telur að nemendur í almennum 
skólum séu vörslumenn skóla án aðgreiningar (e. inclusion gatekeepers) því 
áhrif þeirra séu lykilatriði til að vel takist til í skóla án aðgreiningar. 

Ég tel að það að hlusta á hugmyndir og skoðanir barna skipti miklu 
máli í árangursríku skólastarfi. Það að geta haft áhrif á sitt nánasta 
umhverfi sé hreyfiafl þess að vel takist til og að börn útskrifist eftir tíu ára 
skyldunám þess fullviss að með virkri þátttöku geti þau haft áhrif á líf sitt 
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og samborgara sinna til góðs. Með því að hlusta á börn og virkja þau til 
þátttöku og ákvarðanatöku um mál sem standa þeim nærri má stuðla að 
lýðræðislegum skóla og þar með lýðræðislegu samfélagi þar sem fullgild 
og virk þátttaka er forsenda lýðræðis. Verkefnið er því mikilvægt til að 
varpa ljósi á það hvaða hugmyndir, hindranir og lausnir börnin sjá sjálf til 
að allir geti verið þátttakendur í skóla- og félagsstarfi.  

1.2 Rannsóknarspurningar 

Spurningarnar sem leitað er svara við í rannsókninni eru:  

 Hvernig skilja börn á aldrinum 12-15 ára margbreytileika? 

 Hvaða möguleika og hvaða hindranir sjá þau fyrir fullri 
þátttöku allra í skóla- og félagsstarfi? 

 Hvað geta skólar/kennarar lært af því að hlusta á raddir barna 
og nýtt til að byggja brýr skilnings og gagnkvæmrar virðingar 
á milli ólíkra hópa?  

Undirspurningar rannsóknarinnar eru eftirfarandi: 

 Hvað felst í fullgildri þátttöku í skóla- og félagsstarfi í huga 
barna á aldrinum 12-15 ára? 

 Hvaða lausnir / möguleika sjá börn þannig að allir geti tekið 
virkan þátt í skóla- og félagsstarfi? 

 Hvaða hindranir telja börn koma í veg fyrir að allir geti tekið 
þátt í skóla- og félagsstarfi? 

 Hvað telja börn að það feli í sér að vera álitinn „öðruvísi“ en 
allur þorri nemenda? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í fjóra megin hluta; bakgrunn, fræðilegan bakgrunn, 
framkvæmd og niðurstöður.  

Fyrsti hluti ritgerðarinnar er um bakgrunn rannsóknarinnar. Þar er 
fjallað um Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins frá 1989 ( í 
daglegu tali nefndur Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna eða 
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Barnasáttmálinn), Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með 
fötlun frá 2007 og Salamanca-yfirlýsinguna frá 1994 og hvernig þessir 
alþjóðlegu samningar og yfirlýsing speglast í íslenskum lögum um 
umboðsmann barna frá 1994, íslenskum grunnskólalögum frá 2008 og 
aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta frá 2006.  

Fræðilegur hluti fjallar um mótunarkenningar, kenningar um 
félagsauð, skóla án aðgreiningar, lýðræði, vald, áhrif markaðsafla á 
skólann, „hinun“ og mælikvarða um þátttöku barna í rannsóknum. Einnig 
er sagt frá rannsóknum ýmissa aðila þar sem markmiðið var að hlusta á 
raddir barna.  

Framkvæmdahluti fjallar um þá aðferð sem notuð var í rannsókninni, 
tæknina sem notuð var til að safna gögnum og hvaða gögn söfnuðust. Þá 
er kafli um siðferðileg álitamál í rannsókninni.  

Síðasti hluti ritgerðarinnar eru niðurstöðukaflar. Þar eru hugmyndir og 
skoðanir barnanna um margbreytileika, möguleika og hindranir í skóla- 
og félagsstarfi í forgrunni. Niðurlag ritgerðarinnar fjallar um hvernig 
hugmyndir barnanna í rannsókninni tengjast bakgrunni og fræðilegri 
umfjöllun og hvaða lærdóma megi draga af röddum barnanna. 
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2 Bakgrunnur 

Kaflinn fjallar um alþjóðlega sáttmála og yfirlýsingar sem veita börnum 
rétt til þess að tjá sig um eigin málefni og hvernig þetta endurspeglast í 
íslenskum lögum m.a. grunnskólalögum frá 2008 og aðalnámskrá 
grunnskóla, almennum hluta frá 2006. 

2.1 Alþjóðlegir sáttmálar og yfirlýsingar 

Þegar fjalla á um réttindi barna er nauðsynlegt að fjalla um Samning 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins frá 1989 (í daglegu tali nefndur 
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna eða Barnasáttmálinn), Salamanca-
yfirlýsinguna sem samþykkt var á alþjóðlegri ráðstefnu í Salamanca á Spáni 7. 
– 10. júní 1994 og Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun 
sem undirritaður var 30. mars 2007. Hugmyndir þær sem settar eru þar fram 
eru í raun grundvöllur þess að gefa gaum að og rannsaka raddir barna og hvað 
þau hafa að segja um skólann og aðstæður sínar þar. 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 
(Barnasáttmálinn) var undirritaður af Íslands hálfu 26. janúar 1990. 
Alþingi heimilaði ríkisstjórn að fullgilda hann árið 1992 og gerðist það 
þann 27. nóvember sama ár. Fullgilding þýðir að samningur hafi lagalegt 
gildi á Íslandi og hefur þar með áhrif á lagasetningar hvað varðar börn og 
aðbúnað þeirra. Í fyrsta hluta Barnasáttmálans er kveðið á um réttindi 
barna til eigin skoðana á öllum málum sem þau varða og þess að taka eigi 
tilliti til skoðana barna í samræmi við aldur þeirra og þroska (12. grein). 
Þá á barn rétt á að láta í ljós skoðanir sínar (13. grein) og rétt til frjálsrar 
hugsunar, sannfæringar og trúar (14. grein) (Samningur Sameinuðu 
þjóðanna um réttindi barnsins, 1989).  

Í Salamanca-yfirlýsingunni frá 1994 eru sett fram sameiginleg 
markmið um menntun nemenda með sérþarfir innan almenna 
skólakerfisins. Ísland átti fulltrúa á ráðstefnunni sem UNESCO hélt ásamt 
spænska menntamálaráðuneytinu og undirritaði yfirlýsinguna ásamt 
fulltrúum annarra ríkja og alþjóðasamtaka. Í Salamanca-yfirlýsingunni 
segir að menntun sé frumréttur hvers barns og að skipulag 
menntakerfisins og tilhögun í námi eigi að taka mið af miklum mun á 
einstaklingum og þörfum hvers og eins. Í yfirlýsingunni er þeirri 
sannfæringu lýst að „almennir skólar séu virkasta aflið til að sigrast á 
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hugarfari mismununar, móta umhverfi sem tekur fötluðum opnum 
örmum, móta þjóðfélag án aðgreiningar og koma á menntun öllum til 
handa“ (Salamanca-yfirlýsingin, 1995). Jóhannesson (2006) bendir á að 
lýðræði og fjölbreytileiki manna séu þeir þættir sem Salamanca-
yfirlýsingin byggir á. Fyrir skólann þýði það að þeir þurfi að laga námið 
að þörfum hvers barns fremur en að barnið aðlagi sig að því sem fyrir er. 
Hann telur að þetta sjónarmið sé grundvallar breyting á því hvernig 
skólinn á að starfa og fyrir hverja skólinn er.  

Íslendingar undirrituðu árið 2007 Samning Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi fólks með fötlun en samningurinn hefur ekki enn verið gerður 
fullgiltur hér á landi. Í samningnum eru ákvæði um rétt fatlaðra nemenda 
til að njóta menntunar án aðgreiningar. Í 24. grein stendur að aðildarríkin 
skuli viðurkenna rétt fatlaðs fólks til menntunar og koma á menntakerfi 
án aðgreiningar á öllum skólastigum. Í 7. grein segir að aðildarríki eigi að 
tryggja rétt fatlaðra barna til að láta sjónarmið sín í ljós (Samningur 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun, 2007). Þessar tvær 
greinar sem hér eru teknar út skipta máli þegar hlusta á eftir sjónarmiðum 
barna um skólann. 

Alþjóðasamfélagið hefur með þessum sáttmálum og yfirlýsingum lagt 
línur. Það er síðan í valdi hvers lands sem samþykkt hefur þessa sáttmála 
með undirskrift að taka ákvörðun um fullgildingu þeirra og á hvaða hátt 
ákvæði þeirra og samþykktir endurspeglast í lagasetningu og framkvæmd. 
Í framhaldi af því er eðlilegt að skoða hvernig þær yfirlýsingar og 
samningar sem hér eru nefndir endurspeglast í íslenskum lögum um 
umboðsmann barna, lögum um grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla, 
almennum hluta. 

2.2 Íslensk lög og aðalnámskrá grunnskóla 

Lög um umboðsmann barna voru sett 1994 en tóku gildi 1. janúar 1995. Í 
1. grein laganna segir að embættið sé stofnað til „...að bæta hag barna og 
standa vörð um hagsmuni, þarfir og réttindi þeirra...“. Í 3. grein laganna 
stendur m.a. að umboðsmaður barna skuli „stuðla að því að virtir verði 
þjóðréttarsamningar sem varða réttindi og velferð barna og fullgiltir hafa 
verið af Íslands hálfu og enn fremur benda á að samningar um þetta efni 
verði fullgiltir“ (Lög um umboðsmann barna nr. 83/1994). Lögin um 
umboðsmann barna komu í kjölfar undirritunar Íslands á Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna 1990 og þess að Alþingi heimilaði ríkisstjórninni að 
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fullgilda hann árið 1992. Þá hafði Ísland einnig undirritað Salamanca-
yfirlýsinguna árið 1994. Með setningu laga um umboðsmann barna urðu 
töluverðar breytingar á stöðu íslenskra barna. Réttarstaða íslenskra barna 
var síðan tryggð með sérstökum barnalögum árið 2003. Þar er m.a. 
kveðið á um skyldur foreldra, forsjá barna, framfærslu þeirra og rétt til að 
þekkja foreldra sína (Barnalög nr. 76/2003). 

Í íslensku grunnskólalögunum frá 1974 kemur fyrst fram það 
sjónarmið að skólinn eigi að vera fyrir öll börn frá byrjun en ekki 
eingöngu sum börn. Grunnskólalögin frá 1974 gerðu þó ráð fyrir því að 
mismunandi bekkir/skólar væru fyrir mismunandi námsmenn (Jón Torfi 
Jónsson, 2008). Í núverandi lögum um grunnskóla nr. 91/2008, 17. grein 
er fjallað sérstaklega um nemendur með sérþarfir og rétt þeirra til þess 
„...að komið sé á móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án 
aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis“.  

En hvað er það í núverandi grunnskólalögum sem skiptir máli fyrir 
það sjónarmið að börn eigi að hafa eitthvað að segja um aðstöðu sína og 
hagi í skólanum? Í 13. grein grunnskólalaga stendur um rétt nemenda að 
þeir „...eiga rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri varðandi 
námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar 
ákvarðanir sem snerta þá. Taka skal tillit til sjónarmiða þeirra eins og 
unnt er“. Í markmiðsgrein laganna (2. grein) stendur m.a. um starfshætti 
grunnskóla að þeir skuli mótast af „...jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, 
ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal 
grunnskólinn leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við 
stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, velferð og menntun 
hvers og eins“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta, frá 2006, kemur fram að 
nemendur þurfi að fá tækifæri til að tjá skoðanir sínar og að geta látið þær 
í ljós. Þá er kveðið á um að réttmætt tillit skuli tekið til sjónarmiða og 
skoðana barna um það sem þau varðar (Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Alþjóðlegir sáttmálar og yfirlýsingar endurspeglast því í íslenskum 
grunnskólalögum, aðalnámskrá grunnskóla og í setningu laga um 
umboðsmann barna frá 1994 og barnalögum frá 2003. Réttur barna til 
skólagöngu í sínum heimaskóla á að vera tryggður samkvæmt lögum. Í bæði 
lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og aðalnámskrá grunnskóla, almennum 
hluta, frá 2006 er kveðið á um rétt barna til að tjá sjónarmið sín.  
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Gibson og Blandford (2005) tala um að það sé mikilvægt hverjum 
manni að finna að borin sé virðing fyrir honum. Forsenda þess er að 
hlustað sé á hann og skoðanir hans og á sama hátt verður hann að hlusta á 
aðra og virða skoðanir þeirra. Ef skapa eigi lærdómsumhverfi með 
sameiginlegum markmiðum og gildum þurfi aðilar að vinna saman, deila 
gildum sínum og viðhorfum, styrk og veikleikum. Aðilar þurfi að vera 
sammála um leiðir að sameiginlegum markmiðum og að reglulega þurfi 
að meta og endurmeta það sem gert er. Að hlusta eftir röddum og 
sjónarmiðum barna um skólaumhverfi verður þannig einn þeirra þátta 
sem skapa lærdómsumhverfið. Eitt aðalmarkmið rannsóknar minnar er að 
hlusta á börn og koma sjónarmiðum þeirra á framfæri. 

2.3 Samantekt 

Í kaflanum var fjallað um bakgrunn þess að hlusta á sjónarmið barna í 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, Salamanca-yfirlýsingunni og 
Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi fólks með fötlun og hvernig 
þetta endurspeglast í íslenskum grunnskólalögum, aðalnámskrá 
grunnskóla, setningu laga um umboðsmann barna og barnalögum. 
Rannsóknin byggir á þeim bakgrunni að öll börn eigi rétt á að komið sé á 
móts við námþarfir þeirra í almennum skóla án aðgreiningar og að 
hlustað sé á sjónarmið þeirra og tekið tillit til þeirra eins og unnt er.  
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3 Fræðilegur bakgrunnur; kenningar, hugtök og 
rannsóknir  

Kaflinn fjallar um mótunarkenningar og kenningar um félagsauð. Einnig 
er sagt frá rannsóknum með þátttöku barna og mælikvörðum sem eru 
notaðir til að meta og skipuleggja þátttöku barna í rannsóknum. Fjallað er 
um skóla án aðgreiningar, lýðræði, áhrif markaðsafla á skólann og 
hugtökin „hinun“ og vald. 

3.1 Mótunarkenningar 

Sjónarmiði mótunarkenninga sem er einn þáttur félagslegrar 
hugsmíðahyggju (e. social constructionism) er beitt í rannsókninni. 
Mótunarkenningar byggja á því að fyrirbæri þróist út frá samhengi 
manneskjunnar, menningar og sögu á hverjum tíma (Berger og Luckman, 
1967). Fólk sé í sífellu að túlka veruleika sinn út frá eigin reynslu, 
hugmyndum og hugtökum sem það þekkir og hefur tileinkað sér í gegnum 
samskipti við aðra. Í rannsóknum þýðir þetta að niðurstöður og túlkun gagna 
ræðst af þátttakendum, áhrifum þeirra sem komu að skipulagi, tímasetningu 
og þeim aðstæðum sem fyrir hendi voru í rannsókninni. Reynsla, þekking og 
viðhorf rannsakanda hefur einnig áhrif á túlkun rannsóknargagnanna 
(Schwandt 2001; Flick 2006). Að beita sjónarmiði mótunarkenninga hjálpar 
við að greina í sundur hvernig börnin í rannsókninni skynja það sem gerist í 
skólanum. Jonassen, Campbell og Davidson (1994) benda á að allt sé háð 
túlkun og að merking verði til við það þegar einstaklingur túlkar fyrirbærin 
sem á vegi hans verða og túlkunin byggist á viðhorfum hans og reynslu. 
Veruleikinn er það sem er hér og nú og endurskapast í sífellu fyrir tilstilli 
tungumálsins og félagslegra aðstæðna (Flick, 2006). 

Bruner (1990) segir um hugtakið hugsmíð (e. construction of meaning) að 
það byggist á því að öll þekking sé búin til af okkur mönnum og að ekki sé í 
þeim skilningi hægt að ræða um rétta eða ranga þekkingu. Hún geti einungis 
verið rétt eða röng út frá því sjónarhorni sem hver og einn gefur sér. 
Meðvitund hvers og eins um sitt sjónarhorn sé afar mikilvæg.  

3.2 Félagsauður – bindandi, brúandi, tengjandi 

The Schools and Social Capital Network sem staðsett er í Skotlandi (sjá 
nánar á http://www.aers.org.uk/aers/) er hópur fræðimanna sem hefur það 



 

22 

markmið að skilgreina, rannsaka og meta félagsauð (e. social capital) (Baron, 
2008). Ég nota skilgreiningu hópsins um félagsauð í rannsókninni en 
hópurinn skilgreinir félagsauð sem samband norma og gilda, trausts og 
tengsla sem aðilar geta haft gagnkvæm not af. Félagsauður geti verið 
bindandi (e. bonding social capital), brúandi (e. bridging social capital) eða 
tengjandi (e. linking social capital) og hafi mikil áhrif á farsæld einstaklinga 
en aðgangur einstaklinga að honum geti verið mismunandi svo og gæði. 
Bindandi félagsauður tekur þá til tengsla á milli fólks með svipuð einkenni 
og áhugamál og er frekar einsleitur og útilokandi. Brúandi félagsauður tekur 
aftur á móti til þess sem tengir fólk með ólíkan bakgrunn og er opinn. 
Hópurinn skilgreinir síðan tengjandi félagsauð sem samskipti á milli fólks 
sem hefur mismunandi vald og aðgang að úrræðum, hugmyndum, 
upplýsingum og þekkingu í samfélaginu eða innan hóps. Hópurinn telur að 
hægt sé að byggja upp félagsauð með því að horfa út fyrir hefðbundinn 
ramma samskipta innan skólans en að einnig sé hægt að eyðileggja félagsauð 
foreldra og barna með því t.d. að hunsa óskir og skoðanir foreldra eða með 
því að hlusta ekki á það sem börn hafa að segja um líðan sína (Arshad, 
Campell, Catts, Forbes, Menter, MacBride, Paton, Rankin og Wrigley, 2005; 
McGonigal, Doherty, Allan, Mills, Catts, Redford, McDonald, Mott og 
Buckley, 2005 og 2007).  

Bourdieu skoðaði hugtakið félagsauð út frá einstaklingnum, Putnam 
skoðaði hugtakið út frá einstaklingnum og samfélaginu og greindi á milli 
tveggja tegunda félagsauðs, bindandi og brúandi og Colman skoðaði 
hugtakið út frá borgaralegu samfélagi og svæðum (Field, 2003). 
McGonigal og félagar (2005 og 2007) segja það sameiginlegt þessum 
þremur fræðimönnum að þeir skilgreini félagsauð sem tengsl sem hafi 
félagslegar og tilfinningalegar afleiðingar og geti einungis átt sér stað í 
samskiptum. Félagsauður sé tengdur ákveðnum aðstæðum og geti bæði 
skapað auðugt umhverfi eða verið takmarkandi og óhagstæður. Dæmi 
sem nefnd eru um óhagstæðan félagsauð eru klíkumyndun og 
gengjamenning. Félagsauður verði nýtanlegur og hægt sé að skiptast á 
honum, breyta honum, eyðileggja hann eða nýta til að ná ákveðnu 
markmiði. Sameiginlegur þáttur í kenningum Bourdieu, Putnam og 
Colman snúist um áhersluna á traust. Félagsauður geti verið breytilegur 
allt eftir því hver skólinn er, hvaða pólitísku viðhorf eru ríkjandi í 
samfélaginu, hverjar eru efnahagslegar aðstæður í samfélaginu og hvernig 
menningarlegu umhverfi skólans er háttað. 
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En getur skólinn byggt félagsauð fyrir nemendur? McGonigal og 
félagar (2005) telja að skólinn geti lagt sitt af mörkum með því að koma á 
og viðhalda félagslegu neti nemenda. Til að það geti gerst þarf að ríkja 
traust á milli starfsfólks, nemenda og foreldra. Þeir telja að skipulag 
skólans sé lykilatriði í því að skapa börnum jákvæðar aðstæður til að 
nálgast félagsauð.  

En hvers vegna ætti að nota kenningar um félagsauð í rannsóknum? Ozga, 
Humle og McGonigal (2008) telja að lykilorðin bindandi, brúandi og tengjandi 
félagsauður geti nýst fagstéttum til að gera sér grein fyrir mikilvægi tengsla út 
fyrir veröld skólans. Með því að nýta kenningar um félagsauð í rannsóknum 
megi skoða hvar jákvæður félagsauður er að verki og hvar hann skortir. 
Bjarnason (2009) hefur bent á að fagmaður/sérfræðingur geti haft áhrif á 
marga ólíka vegu. Fagmaður/sérfræðingur geti jafnvel stuðlað að auknum 
félagsauði t.d. fjölskyldna en um leið eyðilagt hann með öllu með því að hunsa 
óskir og vilja fólks. Field (2003) telur að hugtakið félagsauður hafi sem slíkt 
vakið áhuga á því á hvaða hátt tengsl þau sem fólk býr að getur auðgað og bætt 
líf þess. Hann bendir á að rannsóknir hafi sýnt að fólk sem getur reitt sig á 
stuðning annarra búi við betri heilsu, sé hamingjusamara og efnalega betur statt 
en fólk sem ekki hefur aðgang að stuðningi eða góðu tengslaneti.  

3.3 Rannsóknir með þátttöku barna 

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem hlustað er á sjónarmið og 
viðhorf barna. Ég nýti reynslu þessara rannsakenda í minni rannsókn. 
Niðurstöður rannsókna þar sem hlustað er á raddir barna um skólann gefa 
einnig vísbendingu um hvers megi vænta í rannsókn þar sem hlustað er á 
raddir íslenskra barna.  

Allan og Smyth (2009) hafa m.a. áhuga á því hvernig hægt er að 
byggja félagsauð í kringum öll börn í skóla. Þau gerðu rannsókn þar sem 
hlustað var á sjónarmið 10-12 ára barna um fjölbreytileika (e. diversity). 
Þau héldu barnafund og nýttu tækni opinna funda (e. open space 
technique) við öflun gagna. Tæknin var m.a. notuð til að draga markvisst 
úr stýringu og valdi kennara (nánari umfjöllun um tækni opinna funda er í 
kafla 4.1.2). Hópurinn sem tók þátt í barnafundinum var afar fjölbreyttur 
hvað varðaði getu og menningarlegan og félagslegan bakgrunn. Í 
niðurstöðum Allan og Smyth kemur m.a. fram að börnin skilji hugtök 
eins og mismunun á mun flóknari hátt en gera megi ráð fyrir út frá því 
sem þau læra um efnið samkvæmt námskrá skólanna. Börnin ræddu 



 

24 

flókin málefni út frá mörgum sjónarhornum og voru sér vel meðvituð um 
ríkjandi staðalmyndir á ákveðnum hópum og hvernig kynþáttahatur og 
trúarofstæki gætu orkað á almenna umræðu t.d. í gegnum fjölmiðla. Í 
niðurstöðum kom einnig fram að börnin töldu að fatlaðir einstaklingar 
væru skildir út undan. Börnin höfðu áhyggjur af því að kennarar 
ofvernduðu fatlaða nemendur, jafnvel svo að það ylli viðkomandi 
nemanda óþægindum. Börnin sem tóku þátt í rannsókn Allan og Smyth 
kunnu vel að meta það tækifæri sem þau fengu í gegnum þátttöku sína til 
að tengjast öðrum börnum með mismunandi sjónarmið. Því má draga þá 
ályktun að mikilvægt sé að skapa aðstæður þar sem markvisst er dregið úr 
áhrifum fullorðinna því það gefi börnunum tækifæri til að ræða um flókin 
málefni sín á milli og takast á við sjónarmið ólík þeirra eigin. 

Catts, Allan og Smyth (2007) benda á að aðstæður og skipulag funda 
með börnum og vald kennarans geti ýmist hvatt til þátttöku eða hindrað 
þátttöku einstakra barna. Í rannsóknum þeirra kemur fram að tveir 
meginþættir hafi áhrif á þátttöku barna, valdatengslin á milli aðila og 
traust barnanna á rannsóknaraðstæðum. Það að draga úr valdi fullorðinna 
og skapa góðar rannsóknaraðstæður er því mikilvægt ef kanna á 
sjónarmið barna. Í niðurstöðum rannsókna Catts, Allan og Smyth kom 
einnig fram að börnin geta verið fullgildir þátttakendur í umræðum um 
félagsauð. Af því má álykta að börn búi yfir ýmsum hugmyndum um 
samskipti milli fólks og sjái lausnir sem kennarar/skólar geti lært af 
þannig að byggja megi brýr milli ólíkra hópa í skólanum.  

Wilson (2008) segir frá rannsókn rannsóknarhóps þar sem könnuð var 
virkni nemenda í námi í stórum unglingaskóla. Byrjað var á að greina 
skólaumhverfið með því að athuga skólasamfélagið s.s. menningu skólans og 
reynslu nemenda og kennara í skólanum. Rannsóknarhópurinn hafði áhuga á 
að kanna hvernig nemendur upplifðu kennslu og nám og hvernig 
skólaumhverfið og skólamenningin hefur áhrif á þetta. Ein af áskorununum við 
framkvæmd rannsóknarinnar fólst í því að finna leið til að fá nemendur til að 
segja skoðun sína óhindrað, vekja áhuga þeirra og fá þá til að hugsa um eigin 
reynslu. Tekin var ákvörðun um að kynna nemendum tilgang rannsóknarinnar 
og þeirra þátt í henni. Wilson dró þá ályktun af þeirri ákvörðun að ef góðar og 
raunverulegar umræður eigi að skapast sé nauðsynlegt að nemendur sjálfir séu 
meiri þátttakendur í rannsóknum sem beinast að þeim. Hópurinn fór þá leið að 
stofna hópa í frístundastarfi tengdu skólanum þar sem nemendum var kennt á 
upptökuvélar. Þetta var gert til að rannsakendur og nemendur kynntust betur 
og til að skapa traust og áhuga. Nemendur unnu síðan kynningarmynd um 
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skólann sinn. Sömu nemendur tóku seinna ljósmyndir sem lýstu reynslu þeirra, 
bæði í skólanum og nánasta umhverfi. Nemendurnir vissu fyrirfram að 
myndirnar yrðu nýttar í umræðum með rannsakendum. Gögnin sem söfnuðust 
með þessum hætti opnuðu sýn á reynslu nemenda sem fyrirfram var ekki 
auðvelt fyrir rannsakendur að nálgast. Í niðurstöðum kemur ýmislegt 
athyglisvert í ljós m.a. hversu mikil áhrif skipulag og venjur á heimilum 
nemenda hefur á reynslu þeirra í skólanum. Nemendur höfðu einnig skilning á 
því hvernig hópþrýstingur getur haft áhrif á einstaklinga og gátu horft í eigin 
barm þegar rætt var um erfiða og truflandi hegðun samnemenda. Það sem 
vekur athygli við þessa rannsókn er áherslan á að skapa traust á milli 
rannsakenda og nemenda og síðan hvernig nemendur verða beinir þátttakendur 
í rannsókninni með framlagi sínu með ljósmyndum og í umræðum.  

Allan og Gross (2008) könnuðu í rannsókn sinni hugmyndir 43 barna 
um helstu stuðningsaðila sína í skólanum. Tólf þessara barna höfðu 
einhverskonar mat á því að þau þyrftu aukinn stuðning við nám. Allan og 
Gross notuðu það sem kalla mætti „stólaaðferðina“. Aðferðin gengur út á 
að ímynda sér stól sem barnið situr á, fæturnir undir stólnum tákna þá 
sem styðja barnið í skólanum s.s. foreldra, umsjónarkennara, 
stuðningsfulltrúa, vini, þroskaþjálfa og sérkennara. Hver og einn þarf að 
styðja við barnið og bera jafna ábyrgð þannig að stólinn haldist stöðugur. 
Þessa leið nýttu þær með breyttu sniði með börnunum. Stólinn var flattur 
út á blað þannig að blóm með krónublöðum myndaðist. Barnið sjálft var 
þá í miðju blómsins. Börnin í rannsókninni merktu síðan inn á hvert 
krónublað hversu mikilvægur hver aðili væri þeim í skólanum. Merking 
næst miðjunni var fyrir þann sem var þeim mikilvægastur og síðan koll af 
kolli út frá miðjunni. Í ljós kom að þau börn sem höfðu fengið mat um að 
þau þyrftu aukinn stuðning í námi töldu að foreldrarnir væru þeirra helstu 
stuðningsaðilar og að stuðningsfulltrúinn í skólanum væri þeim 
mikilvægari en umsjónarkennarinn. Önnur börn í rannsókninni merktu 
við vini sína sem sína helstu stuðningsaðila í skólanum. Niðurstöðurnar 
gefa vísbendingu um hvernig börn skynja skólann og aðstæður þar. Þessi 
sjónræna aðferð gaf einnig ýmis tækifæri til umræðna við börnin og 
börnunum tækifæri til að bæta við krónublöðum fyrir þá sem þau töldu að 
ættu að vera á myndinni. Spyrja má hvers vegna börn sem þurfa stuðning 
í námi telja foreldra sína vera sinn helsta stuðningsaðila í skólanum? 
Hvað er það í umhverfi skólans sem gerir það að verkum að börn sem 
þarfnast stuðnings velja síður vini sína líkt og önnur börn? Álykta má 
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sem svo að eitthvað í skipulagi skólans komi í veg fyrir að þau upplifi 
skólann á sama hátt og önnur börn. 

 Deuchar (2008) gerði rannsókn þar sem reynsla barna af lýðræðislegri 
þátttöku í ákvarðanatöku í skólum var könnuð. Spurningar voru lagðar 
fyrir 150 börn á aldrinum 10-12 ára. Hluti barnanna tók einnig þátt í 
umræðum um efnið. Einu til tveimur árum síðar voru spurningar aftur 
lagðar fyrir upphaflega hópinn eftir að börnin höfðu færst á milli 
skólastiga. Niðurstöður voru m.a. þær að eftir því sem börnin urðu eldri 
og fluttust á milli skólastiga minnkaði þátttaka þeirra og ábyrgð í námi. 
Aðalhindrunin virtist vera hefðbundnar hugmyndir um hlutverk kennara 
sem fræðara og stjórnendur og hlutverk nemanda sem þiggjendur 
fræðslunnar. Í rannsókninni var einnig rætt við kennara. Kennarar lýstu 
mikilvægi þess að nemendur fengju tækifæri til lýðræðislegrar 
ákvarðanatöku en vildu þrátt fyrir þá skoðun sína ekki auka ábyrgð 
nemenda eða breyta eigin áherslum í kennslu. Sumir kennarar höfðu 
áhyggjur af agaleysi sem gæti komið upp ef nemendur fengju of mikið að 
tjá sig um ákvarðanir og skólastarfið og lýstu hræðslu sinni við að færa 
vald til nemenda. Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að enn sé langt í 
land hvað varðar rétt barna til eigin skoðana á málum sem þau varða og 
að tekið sé tillit til skoðana barna í samræmi við aldur þeirra og þroska. 
Athyglisverð er sú niðurstaða að eftir því sem börnin eldast minnkaði 
þátttaka þeirra í lýðræðislegri ákvarðanatöku öfugt við það sem ætla 
mætti að með auknum þroska aukist ábyrgð þeirra og þátttaka. Nánar er 
fjallað um hugtakið lýðræði og lýðræðislega ákvarðanatöku í kafla 3.6. 

Hodkinson (2007) rannsakaði viðhorf ófatlaðra barna til barna með 
fötlun og kemst m.a. að þeirri niðurstöðu að hugmyndir og skilningur 
barnanna miðaðist einungis við læknisfræðilegar skilgreiningar og 
skýringar á fötlun og að börnin höfðu litla hugmynd um hvað skóli án 
aðgreiningar merkir. Hann dregur þá ályktun af þessari niðurstöðu að 
ekki sé nægjanlegt að staðsetja börn með fötlun innan almenna skólans 
heldur þurfi samfara því að vinna með viðhorf og hugmyndir um 
margbreytileika. Niðurstöður Hodkinson vekja upp ýmsar spurningar 
m.a. um áherslu á læknisfræðilegar skýringar og skilgreiningar á fötlun í 
samfélagsumræðu, hvort börnin í rannsókn hans endurspegli ríkjandi 
viðhorf til fólks með fötlun og á hvaða leið umræða um skóla fyrir alla er 
í samfélaginu. 
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3.4 Mælikvarði á þátttöku barna – Stigi Harts 

Við lestur rannsókna þar sem verið er að hlusta eftir röddum barna sést að 
ein af áskorunum rannsakenda í þess konar rannsóknum er að finna leiðir 
til að ná til barnanna, hvernig vekja má áhuga þeirra, ávinna sér traust 
þeirra og ekki síst hvernig megi fá þau til þátttöku. Ég nýti mér sjónarmið 
rannsóknarhóps The Schools and Social Capital Network á þátttöku barna 
í minni rannsókn. Hópurinn brúkar stiga Harts sem mælikvarða á þátttöku 
barna en í stað þess að líta á hvert þrep sem stig þátttöku gefur hópurinn 
hverju þrepi sama vægi þannig að úr verður hringferli (Baron, 2008). 

Hart (1997) setur fram líkan eða átta þrep sem mælikvarða á þátttöku 
barna. Á mynd 1 sést hvernig Hart dró upp stiga þar sem þátttaka 
barnanna eykst eftir því sem ofar dregur, frá þrepi 1 og upp á þrep 8. 

Mynd 1 Stigi Harts mælikvarði á þátttöku barna (sbr. Hart, 1997) 

Á þrepum eitt til þrjú í stiga Harts er ekkert tilliti tekið til sjónarmiða 
barna. Þessi þrjú fyrstu þrep fela ekki í sér neina þátttöku af hálfu barna. Á 
þrepi fjögur er gert ráð fyrir þátttöku barna en sjónarhorn og verkefni sem 
unnið er með eru útbúin af fullorðnum. Þrep fimm felur það sama í sér en að 
auki er tekið tillit til sjónarmiða og viðhorfa barna. Þrep sex felur í sér þrep 
fjögur en við bætist að á seinni stigum í vinnunni eru ákvarðanir barna og 
fullorðinna sameiginlegar. Þrep sjö felur í sér að börnin hafi fulla stjórn á 

Þrep 8 Sama og 7 en börnin líta á fullorðna sem samherja (e. child initiated 
and decisions shared with adults). 

Þrep 7 Áherslur og stjórn barnanna (e. child initiated and child directed). 

Þrep 6 Sama og 4 en ákvarðanir á seinni stigum sameiginlegar (e. adult 
initiated – shared dicisions). 

Þrep 5 Sama og 4 en viðhorf barnanna tekin alvarlega (e. consulted and 
informed). 

Þrep 4 Þátttaka barna en skipulag og áherslur fullorðinna (e. social 
mobilization). 

Þrep 3 Sama og 2 en að auki trú fullorðinna á að börnin séu þátttakendur   
(e. tokenism). 

Þrep 2 Rödd og verk barna notuð sem skreyting við málstað fullorðinna    
(e. decoration). 

Þrep 1 Rödd og verk barna notuð án tillits til skoðana barnanna                  
(e. manipulation). 
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þátttöku sinni og hvað er gert. Þrep átta felur í sér þrep sjö en að auki finna 
börnin til það mikils öryggis og sjálfstraust að þau líta á fullorðna sem sína 
samherja og félaga við ákvarðanatöku (Hart, 1997). 

Rannsóknarhópur The Schools and Social Capital Network tók 
ákvörðun um að gefa hverju þrepi í stiga Harts sama vægi og einblína 
frekar á innihald og raunverulegt markmið með þátttöku barna í 
rannsóknum hópsins. Úr varð hringferli sem sést á mynd 2.  

Mynd 2 Mælikvarði The School and Social Capital Network á þátttöku 
barna (sbr. Baron, 2008) 

Markmið hópsins með hringferlinu var að ná fram viðhorfum og 
sjónarmiðum barnanna en gera ráð fyrir að þátttaka þeirra gæti verið 
breytileg jafnvel innan sömu rannsóknar (Baron, 2008). Með því að nota 
hringferlið á mynd 2 er gert ráð fyrir að þátttaka barna í rannsókn geti 
verið breytileg en einskorðist ekki við ákveðna tegund þátttöku eins og 
stigi Harts gerir ráð fyrir (skv. mynd 1). Litið er svo á að hægt sé að fá 
fram skoðanir og sjónarmið barnanna með margvíslegum hætti. Dæmi 

1. Rödd eða verk 
notuð án tillitis til 
skoðana barnanna 
(e. manipulation)

2. Rödd og verk barna 
notuð sem skreyting við 
málstað fullorðinna (e. 
decoration)

3. Sama og 2 en að auki 
trú fullorðinna á að 
börnin séu þátttakendur 
(e. tokenism)

4. Þátttaka barna en 
skipulag og áherslur 
fullorðinna (e. social 
mobilization)

5. Sama og 4 en 
viðhof barnanna tekin 
alvarlega (e. consulted 
and informed) 

6. Sama og 4 en ákvarðanir 
á seinni stigum 
sameiginlegar (e. adult 
initiated - shared dicisions)

7. Áherslur og stjórn 
barnanna (e. child 
initiated and child 
directed)

8. Sama og 7 en börnin 
líta á fullorðna sem 
samherja (e. child 
initiated and decisions 
shared with adults)
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um þetta er að rannsakandi ákveður umræðuefni en þegar umræðurnar 
hefjast reynir hann ekki að hafa áhrif á það hvert umræðan leiðir eða 
hvernig börnin skila niðurstöðum sínum. 

3.5 Skóli án aðgreiningar  

Hér er gengið út frá þeirri skilgreiningu að skóli án aðgreiningar (e. 
inclusive school) og aðgerðir sem lúta að því að koma á skóla án 
aðgreiningar byggist á hugmyndum um mannréttindi og réttindi barna. 
Hugtakið skóli án aðgreiningar er margþætt og snýst ekki eingöngu um 
réttinn til að ganga í sinn heimaskóla, heldur einnig réttinn til að njóta bestu 
mögulegu menntunar á hverjum tíma og fá þannig að þroskast, menntast og 
vera skilin á sínum forsendum. Arnot og Reay (2004) segja að skóli án 
aðgreiningar snúist um réttinn til að vera tekinn með félagslega, andlega, 
menningarlega og persónulega og réttinn til að vera þátttakandi í eigin lífi. 
Skóli án aðgreiningar er þá líka samfélagslegt fyrirbrigði þar sem skilningur 
á því um hvað hann snýst og framkvæmd hans byggir á hugmyndum manna 
um hvað sé réttlátt, sanngjarnt og mögulegt. 

Ekki er auðvelt að skilgreina hugtakið skóli án aðgreiningar. Hugtakið 
hefur margar ólíkar merkingar. Allt frá því að það feli í sér staðsetningu, 
viðbrögð til að mæta sérþörfum í almennum skólum, að það sé sjónarmið 
sem lýsi breytingu á viðmiðum innan menntunar, að það sé kenning sem 
hægt er að byggja rannsóknir á, að það lýsi því hvernig stjórnun mennta- og 
skólakerfis er háttað og að hugtakið sé pólitískt markmið eða hugmyndafræði 
sem byggðir á siðferðilegum gildum (Lunt og Norwich, 1999). 

Allan (2007) skilgreinir skóla án aðgreiningar sem skóla þar sem 
unnið er að fullri þátttöku allra, þar sem leitast er við að veita öllum bestu 
mögulegu menntunina og jafnframt að brjóta niður múra m.a. í 
samskiptum og þar með samfélaginu. Allan og Slee (2008) líta á skóla án 
aðgreiningar út frá því markmiði að minnka útilokun tiltekinna hópa eða 
einstaklinga í samfélaginu (sjá nánar í kafla 3.7). Þau líta hugtakið sem 
einn lið í þróun til framtíðar án aðgreiningar á sama tíma og fjölmargir 
þættir hafa þar áhrif m.a. fátækt, fötlun, kyn, tungumálið, kennslufræði, 
námskrá og skipulag menntastofnanna. Að vinna að því að koma á skóla 
án aðgreiningar er því einn liður í því að vinna að réttlátara samfélagi þar 
sem allir eru fullgildir þátttakendur. 

Barton (2002) talar um menntun án aðgreiningar (e. inclusive 
education) sem leitina að jafnrétti, félagslegu réttlæti, þátttöku og 



 

30 

niðurbroti alls þess sem talist getur útilokandi viðhorf og vinnubrögð fyrir 
einstaklinga eða hópa. Með því að fjarlægja allar birtingarmyndir 
hindrana, mismununar og þvingana og fjalla um velferð allra nemenda 
fáist tækifæri til breytinga sem miða að fullgildri þátttöku allra.  

Ferguson (2008) lýsir vel hvernig raunverulegar breytingar í átt til 
skóla án aðgreiningar hafa áhrif á menntun og þátttöku allra nemenda. 
Hún skilgreinir menntun án aðgreiningar (e. inclusive education) sem 
ferli endurbóta í almennri kennslu og sérkennslu þar sem frumkvæði og 
þekking komi saman og móti sameiginlega einstakt kerfi almennrar 
menntunar, sem gerir ráð fyrir öllum börnum sem fullgildum 
þátttakendum í skólasamfélaginu og lítur á fjölbreytileika sem norm. 
Skólakerfi sem viðheldur gæða menntun fyrir alla nemendur, tryggir 
merkingarbæra námskrá, árangursríka kennslu og nauðsynlegan stuðning. 

Í framhaldi af þessu er nauðsynlegt að ræða hversu takmarkað 
hugtakið skóli án aðgreiningar virðist oft vera í umræðum um skólann. 
Ég tel að hugtakið sé í íslenskum veruleika takmarkað um of við ábyrgð 
skólans á þann hátt að umræðan snúist fyrst og fremst um staðsetningu 
nemenda og úrræði fremur en sjálfsögð mannréttindi og fullgilda þátttöku 
allra. Það er mín sannfæring að hugtakið eigi að fela í sér hugarfar, 
skipulag og skuldbindingu. Með hugarfari um að allir eigi jöfn réttindi og 
með skuldbindingu og skipulagi þeirra sem starfa á öllum stigum 
skólakerfisins. Því má leiða að því rök að ein af áskorunum þess að 
rannsaka hugmyndir og framkvæmd um skóla án aðgreiningar sé að auka 
skilning á merkingu hugtaksins og þýðingu fyrir samfélagið. Með því að 
hlusta á sjónarmið barna um veruleika þann sem þau upplifa í skólanum 
tel ég að hægt sé að nálgast upplýsingar sem að öllu jöfnu eru þeim sem 
skipuleggja skólastarf ekki aðgengilegar og að það sé einn þáttur þess að 
koma á skóla án aðgreiningar. 

3.6 Lýðræði  

Samkvæmt Íslenskri orðabók í ritstjórn Árna Böðvarssonar (1988) er 
lýðræði „stjórnarfar þar sem almenningur getur með leynilegum 
kosningum haft úrslitavald í stjórnarfarsefnum“. Í framhaldi stendur að 
lýðræði sé „réttur og aðstaða einstaklinga og hópa til að láta í ljós vilja 
sinn og hafa áhrif á öll samfélagsleg málefni“ (bls. 606). Ólafur Páll 
Jónsson (2003) skilgreinir lýðræði á tvo vegu; annarsvegar að lýðræði sé 
tiltekin stjórnskipan og hins vegar að lýðræði sé aðferð eða tæki til að 
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taka bindandi ákvarðanir. Samkvæmt þessari skilgreiningu má álykta að 
börnum sé nauðsynlegt að geta tekið þátt lýðræðislegu ferli sem leiðir til 
bindandi ákvörðunar. Þannig læri börn að umræða, þátttaka og virkni 
hvers og eins skiptir máli. Ólafur Páll bendir á að lýðræði snúist þá um 
hvernig eigi að taka ákvörðun í hópi fólks. Þetta er sú skilgreining sem ég 
geng út frá í rannsókn minni. 

Hugmyndir um lýðræði tengjast órjúfanlega við hugmyndir um skóla 
án aðgreiningar sem byggir á hugmyndum um mannréttindi og um 
fullgilda þátttöku allra (Arnot og Reay, 2004; Allan, 2007; Barton, 2002). 
Lýðræði getur verið virkt samfélagslegt afl ef það er nýtt til góðs fyrir 
alla. Dewey (1939/1998) taldi þátttöku hvers einstaklings í ákvörðunum 
sem vörðuðu líf hans mikilvæga. Dewey benti á að lýðræði og 
lýðræðisleg hugsun séu menntandi í sjálfu sér. Kerfið endurnýi sig ekki 
sjálfkrafa heldur þurfi allir að taka þátt í mótun þess. Lýðræði sé lífsmáti 
og persónulegt fyrirbrigði sem hver og einn þarf að taka afstöðu til og 
móta sem einstaklingur. Hann taldi að það sé háttur lýðræðislega 
þenkjandi manna að leysa ágreining hvers eðlis sem hann er með 
samræðum og því hugarfari að við getum lært hvert af öðru. Samvinna og 
það að hlusta á sjónarmið allra skipti máli fyrir samfélagið. Skrif Dewey 
gefa tilefni til þess að hugsa á hvaða hátt þetta geti gerst í samskiptum 
nemenda, foreldra og kennara. Með því að ganga út frá því að lýðræði sé 
lífsmáti og persónulegt fyrirbrigði verður að líta á hvern dag og hverja 
stund sem tækifæri til að stuðla að uppeldi til lýðræðis. Dewey segir í 
raun að hver og einn þurfi „að stunda“ lýðræði til að það verði virkt. 
Manneskja verður ekki lýðræðislega þenkjandi ef hún hefur ekki öðlast 
reynsluna einhversstaðar. Dewey telur að skólinn sé lykilstofnun þegar 
kemur að uppeldi til lýðræðis og því er ég sammála.  

Wolfgang Edelstein (2008a) segir að skilgreiningar á lýðræðisnámi 
eigi rætur í hugmyndum Deweys. Lýðræðisnám ráðist af þrennskonar 
aðgerðum; að læra lýðræði, að móta lýðræði og að lifa lýðræði. Með því 
að læra lýðræði getum við tekið þátt í stjórnmálum og samfélagslegum 
störfum af yfirsýn og kunnáttu. Með þátttöku í því að þróa lýðræðisreglur 
eflum við getu og reynslu okkar til að hafa áhrif á þróun lýðræðislegra 
samskipta og samfélags og mótum þannig lýðræðið. Og við lifum lýðræði 
með því að temja okkur lýðræðislega siði og venjur og fáum þannig 
viðurkenningu annarra í lýðræðislegum samskiptum. Börn eru skólaskyld 
með þeim réttindum og skyldum sem því fylgja. Ef viðhalda á 
lýðræðislegu samfélagi þarf skólinn að stuðla að því að nemendur alist 
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upp til lýðræðis. En það verður ekki gert nema með því að raddir allra fái 
að heyrast. Lýðræði og hugmyndir um skóli án aðgreiningar þar sem gert 
er ráð fyrir öllum börnum er þannig samtvinnað. Það að hlusta á raddir 
barna og gefa þeim tækifæri til að takast á við spurningar um sitt nánasta 
umhverfi er því mikilvægt uppeldislegt atriði.  

Ólafur Páll Jónsson (2008) víkur í grein sinni um lýðræði, menntun og 
þátttöku að hugmyndum um virka lýðræðislega þátttöku. Hann telur 
tvennt skipta þarna máli; í hverju þátttakan er fólgin og hvert sé markmið 
hennar. Hann færir rök fyrir því að lýðræðislegi vettvangurinn gefi 
fólki/nemendum tilefni til að vinna skoðun sínum fylgi og sannfæra aðra 
um ágæti þeirra. Hann telur að lýðræðismenntun hljóti að vera afar 
mikilvæg hverjum einstaklingi. En Ólafur Páll bendir jafnframt á að þetta 
sjónarhorn á lýðræðislega þátttöku sé takmarkað. Hann segir að þátttakan 
ein og sér gefi ekki endilega nægilega í aðra hönd fyrir þann sem ávallt 
verður undir í t.d. atkvæðagreiðslu. Skipulagið eitt og sér geti ekki leitt til 
þess að um lýðræðislega þátttöku sé að ræða sem gefi henni gildi í sjálfu 
sér. Ólafur Páll segir:  

Menntun skiptir máli fyrir lýðræðið vegna þess að hún 
hjálpar manni að kom ár sinni vel fyrir borð á vettvangi 
lýðræðisins. Menntun verður einfaldlega tæki og gildi 
hennar fyrir lýðræðislega þátttöku er bundið tækisgildi 
menntunar (Ólafur Páll Jónsson, 2008: 3). 

Hann vill því ganga út frá annarri hugmynd sem byggir á John Dewey 
(1859-1952) þar sem litið er á „...lýðræði sem einstaklingsbundinn lífsmáta 
ekkert síður en stofnanabundið félagslegt skipulag“ (bls. 3). Ólafur Páll 
bendir á að samkvæmt skilgreiningu Dewey getum við ekki orðið 
lýðræðislega þenkjandi og starfandi manneskjur nema við sjáum hagsmuni 
okkar sem hluta af almannahag. Með þetta í huga er rétt að hugleiða leið 
barna að því að verða lýðræðislega þenkjandi borgarar í gegnum þá menntun 
sem þau eiga að fá í skólanum. Ég hugleiði á hvaða hátt skólinn rækir þetta 
hlutverk sitt ekki síst í ljósi þess að skólinn hefur fengið, eins og Wolfgang 
Edelstein (2008b) bendir á, uppeldis- og félagsmótunarhlutverk hvort sem 
mönnum líkar það betur eða verr. Wolfgang Edelstein (2008a) segir að í 
lýðræðislegum skólum hafi allir sem hafa hlutverk í skólanum rétt til 
þátttöku; kennarar, foreldrar og börn. Allir þurfi að axla hluta af ábyrgðinni á 
„...gæðum og framgangi verka í stofnuninni“ (bls. 72). Hann bendir á að til 
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að rækta lýðræði í skólum verði að „...byggja upp kerfisbundin tækifæri til 
þátttöku í lífi stofnunarinnar“ (bls. 72). Til þess þurfi að virkja félagslega 
hæfni einstaklinga sem fá að þróa og efla hana með sér í samskiptum. 
Wolfgang segir: 

Lýðræðislegir skólar leggja eðli sínu samkvæmt áherslu á 
félagslega aðild og þátttöku nemenda sinna í lífi skólans. Þeir 
stuðla að því að rjúfa einangrun utangarðsnemenda og tengja 
þá samfélagi skólans (Wolfgang Edelstein, 2008a: 76). 

Þessi orð Wolfgangs Edelstein eru afar mikilvæg þegar skoða á 
hugmyndir barna um skólann og er leiðarvísir á hvaða hátt hægt er að 
vinna á lýðræðislegan hátt í skólum. Í tillögum starfshóps á vegum 
menntamálaráðuneytis um mannréttindafræðslu í grunn- og 
framhaldsskólum segir að lýðræði í skólastarfi hafi á undanförnum árum 
verið ofarlega á baugi í vestrænum heimi. Starfshópurinn dregur þá 
ályktun að meginmarkmið lýðræðis í skólastarfi sé að „…auka færni 
fólks til að vera virkir þátttakendur í lýðræðissamfélagi.“ Starfshópurinn 
bendir á að meginmarkmið Evrópuársins 2005 um borgaravitund og 
lýðræði í skólastarfi hafi snúist um að brúa bilið á milli stefnu og 
skólastarfs. Aðgerðaráætlun um námsumhverfi felur það í sér að sköpuð 
séu skilyrði í skólaumhverfinu til að leita leiða til að gera börnum kleift 
að tjá hug sinn og verða virkir þátttakendur í skólastarfinu um leið og 
samskipti þeirra við samfélagið eru efld (Menntamálaráðuneyti, 2008). 
Eitt megin markmið rannsóknar minnar er að hlusta á hugmyndir barna 
um skólann og leyfa röddum þeirra að heyrast.  

Jörgensen (2004) telur að þegar litið sé til skólans snúist lýðræði um 
spurningar eins og til hvers er skólinn og um hvað á skóli að snúast. Hann 
telur að þarna takist á tvö sjónarmið sem hann tengir mismunandi 
hugmyndum manna um heiminn og segir umræðuna hverfast um pólitísk 
viðhorf og hún sé fráleitt ný af nálinni. Sjónarmiðin sem tekist sé á um í 
skólanum snúist; annarsvegar um þá sem líta á kennarann sem stjórnanda 
atburðarásarinnar og markvissa námskrá og hins vegar um þá sem líta svo 
á að skólinn þurfi kennara sem séu færir um að skapa lærdómsumhverfi 
sem hvetji til þátttöku og stuðli að framförum barnanna. Niðurstaða 
Jörgensen er sú að skólinn geti ekki lengur einungis snúist um að kenna 
heldur þurfi að horfa á nám í víðu samhengi sem mótun einstaklinga. 
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Einstaklinga sem þurfi að vera færir um að velja, ákveða, framkvæma og 
skilja líf sitt í samfélagi í sífelldri þróun.  

3.7  Markaðsöfl og „hinun“  

Áhugi minn beinist m.a. að því hvernig stefnumörkun yfirvalda kemur 
fram í daglega starfi skólanna og að hlusta á raddir barna í því samhengi.  

Barton (2004) telur að stefnumörkun í menntamálum hafi í æ ríkara 
mæli snúist um að líta til áhrifa efnahagslegra þátta á menntun og 
skólastarf. Hann telur m.a. að þetta orsakist af þeim miklu breytingum 
sem orðið hafa í átt til alheimsvæðingar þar sem hver þjóð telur sig þurfa 
að standast markaðskröfur til að eiga möguleika í samfélagi þjóðanna. 
Barton segir að hugtök eins og kostnaður, árangur og samkeppni hafi 
verið tengd menntun og skólastarfi. Þetta hafi haft áhrif á menntastefnu 
og það hvernig litið er á menntun og starf kennara. Markaðsöflin hafi 
þannig á vissan hátt tekið völdin og haft víðtæk áhrif á það hvernig við 
hugsum og tölum um menntun. Barton heldur því fram að með 
stóraukinni áherslu á samkeppnishæfi hafi sérskólar haft það megin 
hlutverk að gera almennum skólum kleift að starfa án truflunar. Rökin 
hafi verið þau að það sé barninu, jafnöldrum þess og samfélaginu í heild 
fyrir bestu að menntun barna með sérþarfir fari fram utan hefðbundins 
skólakerfis. Viðhorf af þessu tagi fela í sér höfnun og útilokun tiltekinna 
hópa í samfélaginu sem verða í kjölfarið ekki fullgildir samfélagsþegnar 
með þeim réttindum og skyldum sem því fylgir. Það verður til þess að 
neikvæðar staðalmyndir t.d. af fólki með fötlun eða sérþarfir af einhverju 
tagi viðhaldast i samfélaginu. Ég er þeirrar skoðunar að ef markaðsöfl 
ráða menntastefnu og ná þar yfirtökum leiði það til þess að grundvöllur 
fyrir skóla án aðgreiningar bresti. Alþjóðlegar samþykktir og yfirlýsingar 
um rétt barna til skólagöngu í almenna skólakerfinu geti orðið orðin tóm. 

Dóra S. Bjarnason og Gretar L. Marinósson (2007) fjalla um hugtakið 
„hinun“ (e. othering) sem felst í því að ákveðnir einstaklingar, hópar og 
jafnvel heil samfélög tryggja eigin ímynd og stöðu með því að útiloka og 
undiroka aðra hópa. Þessi útilokun verður til með því að skilgreina fólk 
með sérstökum hætti. Þau benda á að þannig sé auðveldara að gera „hina“ 
að annars flokks samfélagsþegnum sem hægt er að koma fram við og 
meðhöndla á annan hátt en þá sem falla undir hugmyndir um okkur. 
Hugtakið skiptir máli fyrir rannsókn mína þegar hlustað er eftir röddum 
barna um margbreytileika, hindranir og möguleika í skóla- og félagsstarfi 
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því í röddum barnanna verður mögulega hægt að greina hugmyndir þeirra 
um sjálf sig, hvað þau telja að felist í því að vera fullgildur þátttakandi, 
hverjir fá að vera með, hverjir ekki og hvers vegna. 

Ballard (2003) bendir á að ofuráhersla á að hver og einn skilgreini sig 
út frá sjálfum sér (einstaklingurinn sé númer eitt) leiði til þess að 
einstaklingar hafi vald til að skilgreina sig frá ákveðnum hópum eða 
málefnum sem skipta samfélagið máli. Ballard telur að við það missi 
einstaklingur ákveðna sýn á sjálfan sig sem hluta samfélagsins og við það 
rofni tilfinning hans um að tilheyra því samfélagi sem hann býr í. Ef ég 
hugsa um þetta út frá börnum og skóla velti ég fyrir mér hvaða áhrif það 
hafi á börn ef þeim finnst þau ekki tilheyra skólasamfélaginu og að þau 
geti ekki haft nein áhrif með skoðunum sínum og hugmyndum. 

3.8 Vald 

Þegar hlustað er á raddir barna um skólann og hvað fer þar fram þarf að 
skilgreina hvað átt er við með orðinu vald í rannsókninni. Giddens (2001) 
segir að vald feli í sér að einhver sé í þeirri stöðu að geta haft áhrif á 
framvindu mála eða stöðu annars. Foucault (1988 og 2001) taldi að valdi 
væri ekki hægt að útdeila eða taka af öðrum heldur væri það fyrst og 
fremst iðkað í samskiptum milli fólks . Þetta felur í sér að t.d. kennari ber 
með sér vald í krafti stöðu sinnar í samskiptum sínum við nemendur. Ég 
geng út frá því að ég sem rannsakandi hafi ákveðið vald í samskiptum 
mínum við börnin í rannsókninni og byggi rannsóknina upp með það í 
huga að draga úr því valdi (sjá nánar í kafla 4.1 og 4.1.2). Einnig er 
mögulega hægt að greina í röddum barnanna hugmyndir þeirra um vald 
kennara og valdatengsl í samskiptum innan skólans. 

3.9 Samantekt 

Í kaflanum var fjallað um þær kenningar og hugtök sem byggt er á í 
rannsókninni og sagt frá rannsóknum ýmissa aðila á röddum barna.  

Fjallað var um mótunarkenningar sem gera ráð því að merking þróist 
við túlkun og endurtúlkun út frá samhengi manneskjunnar, menningar og 
sögu á hverjum tíma. Fjallað var um kenningar um félagsauð og 
skilgreiningu The Schools and Social Capital Network á félagsauði. En 
hópurinn skilgreinir félagsauð sem samband norma og gilda, trausts og 
tengsla sem aðilar geta haft gagnkvæm not af. Félagsauður geti verið 
bindandi, brúandi eða tengjandi og hefur aðgangur manna að félagsauði 
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mikil áhrif á farsæld einstaklinga en aðgangur einstaklinga að honum geti 
verið mismunandi svo og gæði. Hópurinn telur að hægt sé að byggja upp 
félagsauð með því að horfa út fyrir hefðbundinn ramma samskipta innan 
skólans en að einnig sé hægt að eyðileggja félagsauð foreldra og barna 
með því t.d. að hunsa óskir og skoðanir foreldra eða með því að hlusta 
ekki á það sem börn hafa að segja um líðan sína . 

Rannsóknir ýmissa aðila á röddum barna voru raktar og ályktanir 
dregnar af framkvæmd þeirra og niðurstöðum. Mælikvarði á þátttöku 
barna í rannsóknum var skilgreindur út frá stiga Harts og hugmyndum 
The Schools and Social Capital Network um að gefa hverju þrepi í 
stiganum sama vægi. Þátttaka barna er þá hugsuð sem hringferli sem geti 
verið mismunandi jafnvel innan sömu rannsóknar. 

Hugtökin skóli án aðgreiningar, lýðræði, „hinun“ og vald voru 
skilgreind og fjallað um áhrif markaðsafla á skólann. Gengið er út frá því 
að skóli án aðgreiningar sé skóli sem nátengdur er skólalýðræði, 
mannréttindum og réttindum barna og að hugtakið feli í sér ferli og sé 
margþætt og snúist ekki eingöngu um réttinn til að ganga í sinn 
heimaskóla, heldur einnig réttinn til að njóta bestu mögulegu menntunar á 
hverjum tíma og fá þannig að þroskast, menntast og vera skilin á sínum 
forsendum. Lýðræði var skilgreint sem tiltekin stjórnskipan og aðferð til 
að taka bindandi ákvarðanir og að börnum sé nauðsynlegt að taka þátt í 
lýðræðislegu ferli því þannig læri þau að umræða, þátttaka og virkni 
hvers og eins skipti máli. Fjallað var um markaðsöfl og áhrif þeirra á 
skóla og nám sem leitt hafi til útilokunnar tiltekinna hópa í samfélaginu. 
Þar er gengið út frá hugtakinu „hinun“ þar sem ákveðnir einstaklingar, 
hópar og jafnvel heil samfélög tryggja eigin ímynd og stöðu með útilokun 
og undirokun annarra einstaklinga eða hópa. Þessi útilokun verði til með 
því að skilgreina fólk með sérstökum hætti sem „hina“ sem ekki gilda um 
sömu réttindi og skyldur og aðra þegna samfélagsins. Að síðustu var 
hugtakið vald skilgreint út frá því að fólk beri með sér vald í krafti stöðu 
sinnar og sé þannig í aðstöðu til að hafa áhrif á framvindu mála og stöðu 
annarra og að vald sé fyrst og fremst iðkað í samskiptum milli fólks. 
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4 Framkvæmd rannsóknar 

Kaflinn fjallar um framkvæmd rannsóknarinnar, markmið og 
rannsóknarspurningar og þá tækni sem notuð var til að afla gagna. Síðari 
hluti kaflans fjallar um undirbúning rannsóknarinnar, val skóla og 
þátttakenda. Skipulagi fundardags er lýst, hvaða gögn söfnuðust og 
hvernig greiningu þeirra og úrvinnslu var háttað. Þeirri umfjöllun fylgir 
lýsing á fundardegi. Að lokum er kafli um siðferðileg álitamál þegar börn 
eru þátttakendur í rannsókn. 

4.1 Aðferð  

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði. Schwandt (2001) segir að í 
víðum skilningi þýði það að markmið rannsóknar sé að túlka mannlega 
hegðun. Það sem skýrast skilji eigindlegar rannsóknir frá megindlegum 
rannsóknum séu gögnin sem safnist í formi orða í stað tölulegra 
upplýsinga. Eigindleg aðferðafræði er nýtt í rannsókninni til að reyna að 
skilja hvaða merkingu börnin sem eru þátttakendur í rannsókninni leggja í 
umræðuefnið sem lagt er til grundvallar. Ekki er ætlast til að alhæft sé út 
frá niðurstöðum eigindlegra rannsókna heldur er leitast við að skilja 
reynslu þátttakenda með því að hlusta á hugmyndir þeirra og raddir 
(Bogdan og Biklen, 1998). Umræðuefnið í rannsókninni var fyrirfram 
ákveðið en ekki innihaldið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eiga því við um þau börn sem tóku þátt í 
rannsókninni og þeirra aðstæður. Nálgunin byggist á þeirri fræðilegu sýn 
að ekki sé hægt að fá út rétta eða ranga niðurstöðu. Niðurstöður eða 
túlkun ræðst af þeirri merkingu sem þátttakendur leggja í umræðuefnið, 
áhrifum þeirra sem komu að skipulagi, tímasetningum og aðstæðum og 
túlkun minni á sjónarmiðum þátttakenda í ljósi reynslu þeirra, þekkingar 
og viðhorfa (Flick, 2006). Ég er meðvituð um áhrif mín á útkomuna og 
túlkunina sem rannsakandi og ekki síst sem reyndur kennari. Ég lagði 
mig fram við að draga úr því valdi sem ég óneitanlega bý yfir sem 
reyndur kennari (sjá umfjöllun um vald í kafla 3.8.) (Giddens, 2001; 
Foucault, 1988 og 2001) og dró lærdóm af reynslu rannsakenda í hópi 
The Schools and Social Capital Network (sjá umfjöllun í kafla 3.3) (Allan 
og Smyth, 2009; Catts, Allan og Smyth, 2007; Wilson, 2008; Allan og 
Gross, 2008; Deuchar, 2008).  
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4.1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Rétt er að rifja upp markmið rannsóknarinnar sem er að hlusta á raddir 
íslenskra barna um margbreytileika, hindranir og lausnir í skóla- og 
félagsstarfi og leyfa röddum þeirra að heyrast. Það hlýtur að vera 
mikilvægt fyrir þá sem skipuleggja skólastarf að vita hvernig starfið 
blasir við börnunum og hvort þau ef til vill vilja hafa eitthvað öðruvísi. 

Spurningarnar sem leitað er svara við í rannsókninni eru:  

 Hvernig skilja börn á aldrinum 12-15 ára margbreytileika? 

 Hvaða möguleika og hvaða hindranir sjá þau fyrir fullri 
þátttöku allra í skóla- og félagsstarfi? 

 Hvað geta skólar/kennarar lært af því að hlusta á raddir barna 
og nýtt til að byggja brýr skilnings og gagnkvæmrar virðingar 
á milli ólíkra hópa?  

Undirspurningar rannsóknarinnar eru eftirfarandi: 

 Hvað felst í fullgildri þátttöku í skóla- og félagsstarfi í huga 
barna á aldrinum 12-15 ára? 

 Hvaða lausnir / möguleika sjá börn þannig að allir geti tekið 
virkan þátt í skóla- og félagsstarfi? 

 Hvaða hindranir telja börn koma í veg fyrir að allir geti tekið 
þátt í skóla- og félagsstarfi? 

 Hvað telja börn að það feli í sér að vera álitinn „öðruvísi“ en 
allur þorri nemenda? 

Rannsóknin beinist að aldurshópnum 12-15 ára. Til að afla gagna var 
margbreytilegum hópi barna úr sjö ólíkum skólum boðin þátttaka á 
barnafundi sem haldinn var 23. maí 2009 og beitt var tækni opinna funda 
(e. open space technique) við skipulagningu fundardagsins. Hér á eftir er 
tækni opinna funda lýst í kafla 4.1.2. Dagskrá fundarins stóð frá kl. 9-15 
og er skipulagi og framkvæmd fundardags lýst í kafla 4.2.2. 
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4.1.2 Tækni 

Tækni opinna funda (e. open space technique) sem notuð var í 
rannsókninni nýtist við að halda fund á áhrifaríkan og markvissan hátt 
með allt frá fimm til þúsund manns og einum leiðtoga/stjórnanda. Þessi 
tækni var fyrst notuð í viðskiptum og stofnunum en gagnsemi hennar 
fyrir rannsóknir kemur m.a. fram í rannsóknum á þann hátt að hægt er að: 

 Safna afar margbreytilegum og flóknum upplýsingum. 

 Nýta fjölbreytta hæfileika þátttakenda. 

 Skerpa sýn á andstæð sjónarhorn þar sem þátttakendur láta sig 
varða málefnið. 

 Draga fram mikilvægi sameiginlegra ákvarðanna. 

Leiðtogi sem stýrir fundi ákveður þema/þemu til umræðu en dregur úr 
áhrifum sínum og býður þátttakendum að ræða og finna niðurstöðu eða 
lausnir. Komið er upp vinnustofum (e. workshop) þar sem allir 
þátttakendur fá tækifæri til að koma hugmyndum sínum og skoðunum á 
framfæri. Gögnum er safnað með margvíslegri þátttöku og vinnuframlagi 
þátttakenda. Áhersla er á að ná til þess hóps sem málið varðar (Norris, 
2000 og sjá einnig Communities Scotland, 2007). 

Í rannsókninni nýti ég reynslu The School and Social Capital Network 
(sjá umfjöllun í kafla 3.3 og 3.4) af því að nota tækni opinna funda og 
einnig til að byggja upp þátttöku barnanna á barnafundinum (Allan og 
Smyth, 2009; Catts, Allan og Smyth, 2007; Wilson, 2008; Allan og 
Gross, 2008; Deuchar, 2008; Hart, 1997; Baron, 2008). Leitast var við að 
horfa á stiga Harts sem hring og mælikvarði á þátttöku barnanna var 
skoðaður í því ljósi að þátttakan gæti verið mismunandi en markmiðið 
væri að ná fram viðhorfum barnanna. Verkefnin sem unnið var með voru 
margvísleg og gáfu tækifæri til mismunandi tjáningar t.d. gátu börnin 
skrifað, hlustað, tekið þátt í umræðum og teiknað (sjá umfjöllun í kafla 
3.4 og 4.2.2). Tækni opinna funda felur í sér að leiðtoginn dragi sem mest 
úr valdi sínu og það var gert á barnafundinum á þann hátt að rannsakandi 
dró sig í hlé og ungt fólk nær börnunum í aldri var fengið til að vera 
aðstoðarmenn (sjá nánar í kafla 4.2.2). Kenningar um félagsauð (e. social 
capital, sjá nánar í kafla 3.2) snúast m.a. um traust. Í rannsókninni var 
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þetta haft í huga við undirbúning fundarins. Sent var kynningarbréf til 
foreldra og boðskort til barnanna til að freista þess að byggja upp traust í 
samskiptum milli rannsakanda, foreldra og barna (sjá viðauka 1 og 2). Á 
fundardegi var einnig markvisst byggt upp traust á milli barna og 
fullorðinna með hlýlegum móttökum, hópefli, óformlegu spjalli og 
góðum veitingum. 

4.2 Barnafundur 

Barnafundurinn var haldinn 23. maí 2009 (á laugardegi) og stóð dagskrá 
sem fyrr segir frá kl. 9-15. Sautján börn á aldrinum 12-15 ára frá sjö 
skólum mættu á fundinn til að láta rödd sína heyrast. Fimm fullorðnir 
komu að framkvæmd dagsins, fjórir aðstoðarmenn og rannsakandi. 
Fundurinn var haldinn í húsnæði Menntavísindasviðs Háskóla Íslands við 
Stakkahlíð þar sem við höfðum aðgang að opnu rými og tveimur litlum 
stofum. Í köflunum hér á eftir er undirbúningi, vali skóla og þátttakenda, 
hlutverk fullorðinna og skipulagi fundardags lýst. 

4.2.1 Undirbúningur, val skóla og þátttakenda 

Ég byrjaði á að velja sjö skóla þar sem búast mátti við að finna 
margbreytileika með tilliti til búsetu, efnahags og hversu rótgrónir 
skólarnir væru. Þessir sjö skólar eru: 

 Einn skóli úr sjávarþorpi. 

 Einn skóli úr sveitaþorpi. 

 Tveir skólar úr nágrannabyggðarlögum Reykjavíkur. 

 Þrír skólar úr mismunandi hverfum Reykjavíkurborgar. 

Skólarnir úr nágrannabyggðarlögum Reykjavíkur eru annarsvegar skóli í 
rótgrónu hverfi sem starfað hefur í yfir 40 ár og hins vegar nýbyggður skóli í 
hverfi í mikilli uppbyggingu og hefur starfað skemur en 5 ár. Skólarnir í 
Reykjavík hafa allir starfað í 35 ár eða lengur og eru staðsettir í rótgrónum 
hverfum borgarinnar. Skólarnir eru þó ólíkir hvað varðar efnahagslegan, 
menningarlegan og félagslegan bakgrunn nemenda.  

Undirbúningur á vali skóla og þátttakenda fólst m.a. í því að afla 
upplýsinga frá Persónuvernd um hvort sækja þyrfti formlega um leyfi 
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fyrir rannsókninni. Þar fékk ég þær upplýsingar að það væri ekki 
nauðsynlegt þar sem þátttaka var háð samþykki foreldra og börnunum 
frjálst að hafna þátttöku ef þau hefðu ekki áhuga á að taka þátt. 
Reykjavíkurborg var eina sveitafélagið sem fór fram á að formlega yrði 
sótt um leyfi þannig að skólastjórum væri heimilt að afhenda gögn og 
samþykkja þátttöku nemenda skólans. Ég hafði samband við Menntasvið 
Reykjavíkurborgar og fékk þar góðfúslegt leyfi sent í tölvupósti. 
Skólastjórar annarra sveitafélaga tóku ákvörðun um þátttöku nemenda 
sinna skóla og afhendingu gagna, sumir eftir að hafa borið það undir 
skólaskrifstofur eða samstarfsmenn. Ég hringdi í skólastjórana, bar upp 
erindið og útskýrði rannsóknina. Eftir símtalið sendi ég þeim sama 
kynningarbréf og foreldrar og börn fengu seinna sent (sjá viðauka 1 og 2). 
Mér var vel tekið og margir lýstu yfir ánægju sinni með áherslu 
verkefnisins. 

Val þátttakenda fór þannig fram að skólastjórar sendu nafnalista úr 7., 
8. og 9. bekkjum og var dregið úr nöfnum þannig að sem jafnast aldurs- 
og kynjahlutfall yrði á fundinum. Markmiðið var að fá margbreytilegan 
hóp barna. Lagt var upp með að á milli tuttugu og þrjátíu þátttakendur 
tæku þátt í fundinum. Í byrjun voru send út bréf til þrjátíu og tveggja 
foreldra og barna (sjá viðauka 1 og 2). Hringt var í foreldra í kjölfar 
bréfsins þar sem óskað var eftir þátttöku barna þeirra og fengið samþykki 
fyrir henni. Töluverðan tíma tók að ná markmiði um fjölda þátttakenda 
og í allt sendi ég fimmtíu bréf en 23 börn samþykktu þátttöku. Þegar upp 
var staðið mættu hins vegar sautján börn. Þetta skýrist líklega af því að 
dagsetning barnafundarins í lok maí laust saman við íþróttakeppnir, 
skólaferðalög, fermingar o.m.fl. Nokkur börn sem fengu boð lýstu 
vonbrigðum sínum með að geta ekki tekið þátt í fundinum vegna annarra 
hluta sem höfðu verið ákveðnir með löngum fyrirvara. Samvinna var við 
foreldra um ýmis atriði eins og ferðatilhögun, persónulegar þarfir og 
matarmál. Nokkrir foreldrar veittu óumbeðnir persónulegar upplýsingar 
um börn sín sem þeir töldu skipta máli fyrir þátttöku þeirra í fundinum 
m.a. kom fram að eitt barn er með Downs-heilkenni, eitt barn er með 
greiningu um athyglisbrest og ofvirkni (ADHD) og alvarlegar 
hegðunartruflanir og eitt barn hafði lent í áralöngu einelti samnemenda 
sinna. Á barnafundinn mættu því sautján börn, átta strákar og níu stelpur 
og skiptust eins og sést í töflu 1. 
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Tafla 1 Fjöldi og skipting þátttakenda eftir aldri og kyni 

Bekkur Strákar Stelpur Alls 

7. 5 4 9 

8. 2 1 3 

9. 1 4 5 

   17 

4.2.2 Skipulag og framkvæmd barnafundar 

Dagskrá barnafundar hófst klukkan níu og stóð til klukkan þrjú síðdegis. 
Skipulag dagsins sést í töflu 2 en vinnulotum og kynningum er lýst nánar 
síðar í kaflanum. 

Tafla 2 Skipulag fundardags 

Tími Dagskrá Lýsing 

9.00-9.30 Mæting og kynning. Kynning á fyrirkomulagi og 
markmiði fundardags og 
vinnulotum. Hópefli og 
morgunhressing. 

9.30-10.30 Vinnulota 1. Hringekja. Börnunum skipt í tvo minni hópa 
sem vinna í sitt hvorri stofunni. 

10.30-11.00 Hlé. Hressing, spjall og leikir. 

11.00-11.45 Áframhald vinnulotu 1. Önnur umferð í hringekju. 
Hóparnir skipta um stofur frá því í 
fyrri hluta vinnulotunnar. 

11.45-12.45 Hádegishlé. Matur, spjall og útivera með 
leikjum. 

12.45-13.15 Kynning á vinnulotu 2. Umræðuhópar kynntir. Frjáls 
skipting í þrjá umræðuhópa. 

13.15-14.15 Vinnulota 2. Umræður. Þrír umræðuhópar í gangi. 

14.15-14.30 Hlé og kynning á 
vinnulotu 3. 

Síðdegishressing. Samantekt á 
deginum. Kynning á graffití-vegg. 

14.30-15.00 Vinnulota 3. Graffití- 
veggur og lok fundardags. 

Vinna við graffití-vegg. Börnin 
kvödd m.a.með upplýsingum frá 
Umboðsmanni barna. 
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Hlutverk mitt á fundardegi var að sjá um kynningu í upphafi dags, 
kynna umræður og gera samantekt í lok dagsins. Hlutverk tveggja 
aðstoðarmanna var að sjá um framkvæmd á hringekju og umræðum og 
stýra hópefli með leikjum. Einn aðstoðarmaður aðstoðaði barn með 
Downs-heilkenni. Einn aðstoðarmaður tók þátt í að sjá um einn 
umræðuhóp og stýra matarmálum. Öll höfðum við það hlutverk að taka 
hlýlega á móti börnunum með vinsamlegu spjalli og þátttöku í hópefli og 
leikjum. Fyrirfram hafði ég fundað með aðstoðarmönnum til að setja þá 
inn í hlutverk þeirra, skipulag barnafundarins og markmið mitt með 
rannsókninni. 

Í upphafi fundardags fór ég yfir markmið fundarins um að hlusta á 
raddir íslenskra barna um margbreytileika, hindranir og lausnir í skóla- og 
félagsstarfi og að leyfa röddum þeirra að heyrast. Ég sagði þeim að þeirra 
rödd væri mikilvæg fyrir þá sem skipuleggja skólastarf. Ég útskýrði 
sérstaklega hvað ég og aðstoðarmennirnir ættum við þegar við segðum 
„allir krakkar“. Gengið var út frá eftirfarandi í kynningunni: 

Allir krakkar – þýðir allir, bæði fatlaðir og ófatlaðir, þeir 
sem eiga erfitt með að læra og þeir sem eru mjög duglegir að 
læra, þeir sem eru hvítir, gulir, svartir eða brúnir, strákar og 
stelpur, þeir sem eru í íþróttum, þeir sem eru í tónlist, þeir 
sem hafa áhuga á bíómyndum, þeir sem hafa áhuga á 
tölvum, þeir sem ganga með hækjur eða eru í hjólastól, þeir 
sem sjá og heyra og þeir sem ekki sjá og heyra, þeir sem eru 
í venjulegum skólum og þeir sem eru í sérstökum skólum. 
Sem sagt allir krakkar. 

Fyrsta vinnulotan var hringekja í tveimur hlutum sem alls tóku 
klukkutíma og 45 mínútur. Orðið hringekja er hér notað yfir það að fara á 
milli skipulagðra svæða þar sem unnið er að ákveðnu verkefni á hverju 
svæði. Börnin fóru á milli sex svæða þar sem lykilorð voru hengd upp á 
vegg og skrifuðu athugasemdir á límmiða eftir því sem þeim datt í hug. 
Þau máttu einnig gera athugasemdir við það sem aðrir höfðu skrifað. Eitt 
lykilorð var á hverju svæði en þau voru: skóli, þátttaka, réttindi, 
margbreytileiki, möguleikar og hindranir. Í seinni hluta vinnulotunnar 
fengu börnin þær leiðbeiningar frá aðstoðarmönnum að lesa það sem 
aðrir höfðu skrifað og að gera plús við yrðingar sem þau væru sammála 
en núll við það sem þau væru ósammála. Markmiðið mitt með þessu 
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vinnulagi var að börnin íhuguðu það sem aðrir höfðu skrifað og ræddu sín 
á milli um athugasemdirnar. Einnig voru ákveðnar spurningar hengdar 
upp við hvert lykilorð til leiðbeiningar, hvatningar og íhugunar. Tafla 3 
sýnir lykilorðin og spurningarnar sem hengdar voru upp á vegg. 

Tafla 3 Lykilorð og spurningar í hringekju 

Lykilorð Spurningar 

Skóli 

 

Hvernig líður manni hjá góðum kennara? Hvað gerir 
kennara að góðum kennara? Hvernig líður manni hjá 
slæmum kennara? Hvað gerir kennara að slæmum 
kennara? 

Þátttaka  

 

Veist þú um einhvern sem getur ekki tekið þátt í 
skólanum eða félagsstarfi? Hverjir er það? Engin nöfn 
takk. Hvernig líður þeim sem getur ekki tekið þátt? Af 
hverju geta sumir ekki tekið þátt eða verið með? 

Réttindi  

 

Hugsaðu um hvaða réttindi þú hefur? Þekkir þú einhvern 
sem hefur minni réttindi en þú eða heldur að hann hafi 
minni réttindi? Skráðu hvaða réttindi þú hefur og hvaða 
réttindi sumir hafa ekki. Enginn nöfn takk. 

Margbreytileiki  

 

Veist þú um einhvern sem er skilin útundan í skólanum 
eða í félagsstarfi? Hverjir eru það? Engin nöfn takk. 
Hvernig líður þeim sem eru skildir útundan? Nefndu 
ástæðu fyrir því að einhver er skilin útundan? 

Möguleikar 

 

Hvernig geta krakkar verið saman en samt þannig að allir 
séu ekki eins, að það sé í lagi að vera bara eins og maður 
er? Hvernig getur öllum liðið vel í skólanum og í 
félagsstarfi og tekið þátt? 

Hindranir 

 

Hvað kemur í veg fyrir að krakkar geti tekið þátt og líði 
vel í skólanum og í félagsstarfi? Hverju er mikilvægt að 
breyta? Er eitthvað mjög mikilvægt sem þarf að breytast 
strax? 

 

Í annarri vinnulotu fóru fram umræður um skóla og félagsstarf í 
þremur hópum. Umræðurnar tóku frá 45 mínútum til rétt rúmlega 
klukkutíma. Börnin skiptu sér í umræðuhópa og voru samræður þeirra 
teknar upp á upptökutæki og afritaðar síðar. Aðstoðarmenn báru ábyrgð á 
upptökutækinu og höfðu fengið þau fyrirmæli að láta umræðuna sem 
mest afskiptalausa en fylgja því eftir að hún fjallaði um umræðuefnin og 
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taka á ágreiningi ef upp kæmi. Þá höfðu þeir einnig það hlutverk að skrá í 
lok umræðunnar þá punkta sem börnin ákváðu sameiginlega að þyrfti að 
skrá. Hver hópur fann stað sem honum leist á og kom sér þar fyrir á þann 
hátt að allir sæju framan í alla. Umræðan snérist annars vegar um skólann 
og hins vegar um félagslíf. Tafla 4 sýnir umræðuefnin og 
umræðupunktana sem börnin studdust við. 

Tafla 4 Umræðuefni og umræðupunktar í umræðuhópum 

Umræðuefni Umræðupunktar 

Skólinn Ræðið um skólann eins og hann er og hvernig þið 
mynduð vilja sjá hann breytast. Hvaða lausnir sjáið þið? 
Hvað kemur í veg fyrir að krakkar geti haft áhrif í 
skólanum eða tekið þátt í skólanum. Hverju finnst ykkur 
að þið ættuð að ráða í skólanum? 

Félagslíf Ræðið um félagsstarf og það sem þið gerið í 
tómstundum. Hvernig velur maður tómstundir? Skiptir 
máli hvað vinir manns eru að gera? Hvernig ættu 
tómstundir að tengjast skólanum? Skiptir máli að 
tengjast einhverjum hópi eða klíku? Hvernig tengist 
maður hópi eða klíku? Þarf maður að gera eitthvað 
sérstakt til að vera með? 

 

Áður en þriðja vinnulotan hófst fór ég yfir það sem þau höfðu verið að 
vinna að um daginn og lagði áherslu á mikilvægi framlags þeirra. Þriðja 
vinnulotan tók um 30 mínútur og fólst í vinnu barnanna við graffití-vegg 
en maskínupappír þakti einn vegg í opna rýminu og fengu börnin marglita 
tússpenna til að vinna með. Börnin voru beðin um samantekt á deginum 
með því að teikna, skrifa orð eða setningar um það sem þeim fannst 
merkilegt við það sem fram hafði farið, mætti ekki gleymast og/eða hvað 
þeim fannst um daginn. Börnin réðu sjálf hvort þau ynnu ein eða í 
samvinnu við aðra. 

4.3 Gögnin 

Gögnin sem söfnuðust á barnafundinum voru af fernum toga: 

 Límmiðar með athugasemdum barnanna við lykilorð sem 
ákvörðuð voru fyrirfram og merkingarnar plús eða núll við 
athugasemdir annarra þátttakenda. 
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 Upptökur af umræður þriggja hópa um skóla og félagslíf. 

 Listar yfir mikilvæg atriði eftir umræður. 

 Graffití-veggur með orðum, setningum og teikningum 
barnanna. 

Greining og túlkun gagnanna sem söfnuðust hefur það markmið að 
varpa ljósi á það hvernig börn á aldrinum 12-15 ára hugsa um efnið sem 
lagt var upp með. Viðbótargögn rannsóknarinnar er upptaka af umræðum 
aðstoðarmanna í lok fundardags þar sem rætt var um hvernig til hefði 
tekist og hvað þeim þótti áhugaverðast og lýsing mín á fundardegi sem 
skráð var að kvöldi fundardagsins. 

4.3.1 Úrvinnsla og greining gagna 

Vinnuferlið við greiningu gagnanna miðaðist við að skoða gögnin, lesa 
yfir þau, flokka og hlusta og leita að orðum og setningum, lykla gögnin 
og draga fram þemu (sbr. Flick, 2006; Schwandt, 2001). Ég byrjaði á að 
taka saman lista yfir mikilvæg atriði sem börnin létu aðstoðarmenn í 
umræðunum skrá. Þá flokkaði ég alla límmiðana sem börnin skrifuðu og 
hversu margir plúsar og núll voru við hvert atriði. Eftir að hafa hlustað í 
tvígang á umræður hópanna afritaði ég umræður hópanna þriggja. Allt 
var skráð niður eins og það kom fyrir bæði listar yfir mikilvæg atriði, 
límmiðar og umræður. Þegar þessari grunnvinnu við gögnin var lokið 
notaði ég það vinnulag að lesa margsinnis yfir gögnin og skrá til hliðar 
ýmsar athugasemdir. Megin rannsóknarspurningar og undirspurningar 
voru hafðar til hliðsjónar ásamt lykilorðunum: Margbreytileiki, 
möguleikar/lausnir, hindranir og að byggja brýr. Þessu næst flokkaði ég 
gögnin eftir þessum lykilorðum. Út frá því greindi ég helstu þemu sem 
fram komu hjá börnunum s.s. um margbreytileika, réttindi barna, skipulag 
kennslu, góða og slæma kennara og um samveru. Þannig þróaðist vinnan 
við gögnin frá lykilorðum í rannsóknarspurningu yfir í þemun sem fram 
komu hjá börnunum sjálfum (sbr. Wolcott, 1995; Flick, 2006).  

Þegar rannsókn er unnin út frá eigindlegri aðferðafræði er mikilvægt 
að viðhafa skipulögð vinnubrögð og gæta ávallt nákvæmni við úrvinnslu 
þannig að forsendur ályktana verði traustar (e. trustworthiness criteria). 
Margprófun (e. triangulation) snýst um að tengja saman margar ólíkar 
aðferðir og gefa þeim sama vægi. Margprófun er notuð til að tryggja 
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réttmæti þeirra ályktana sem dregnar eru af gögnunum og til þess var 
margvíslegum gögnum safnað og þau marglesin og skoðuð og borin 
saman út frá ýmsum hliðum. Ályktanir sem dregnar eru af gögnunum 
verða að fela í sér nægjanlegar upplýsingar um kenningar sem byggt er á, 
framkvæmd og tækni sem notuð var þannig að lesandi geti borið 
niðurstöður rannsóknarinnar saman við svipaðar aðstæður (e. 
transferability) (Schwandt, 2001; Flick, 2006).  

Gögnum var safnað á fjölbreyttan hátt og úrvinnsla falin í því að bera 
saman það sem börnin skrifuðu á límmiðana, hvernig þau studdu eða 
höfnuðu athugasemdum annarra með plúsum og núllum, hvaða skoðanir og 
sjónarmið komu fram í umræðunum og hvaða atriði þau völdu til að skrá á 
lista yfir mikilvæg atriði og á graffití-vegginn. Þetta var síðan borið saman 
við lykilorð úr rannsóknarspurningum og undirspurningum og út frá því 
birtust þemun smá saman út úr gögnunum. Til viðbótar eru umræður mínar 
við aðstoðarmenn og lýsing mín á fundardegi sem studdu við þau gögn sem 
söfnuðust frá börnum sjálfum (sbr. Schwandt, 2001; Flick, 2006). 

4.3.2 Lýsing á fundardegi 

Hér á eftir fer lýsing mín á fundardegi. Lýsingin er unnin upp úr fyrstu 
skrifum mínum að kvöldi fundardags og er viðbótarupplýsingar um 
hvernig fundardagurinn gekk fyrir sig. 

Í upphafi dags þegar öll börnin voru mætt og höfðu safnast saman í opna 
rýminu til kynningar á deginum var ljóst að mörg barnanna voru feimin og 
óörugg. Einhverjir voru þó framfærnari en aðrir og ræddu óþvingað við 
aðstoðarmenn og mig meðan aðrir svöruðu einungis ef þeir voru spurðir. Þau 
börn sem lengst komu að og náð hafði verið í af aðstoðarmönnum voru 
greinilega búin að ná tengslum á leiðinni og héldu hópinn til að byrja með. Það 
birti strax yfir hópnum og hlátrasköll heyrðust þegar farið var í leiki til að hrista 
hópinn saman. Allir tóku þátt í leiknum, börn og fullorðnir. Andrúmsloftið var 
því aðeins léttara í morgunhressingunni og þegar haldið var inn í stofurnar tvær 
til að byrja á hringekjunni. 

Hringekjan fór hægt af stað og þurftu aðstoðarmenn að ýta vel við 
börnunum með umræðum og hvatningu. Við spiluðum tónlist í stofunum 
til að létta andrúmsloftið og virtist það hrífa. Þegar fyrsta hluta 
hringekjunnar var lokið var farið út í port í sól og hita og farið í 
hlaupaleiki og nafnaleiki undir stjórn aðstoðarmanna. Ríkti mikil kátína 
og gleði í leikjunum. Athyglisvert var að fylgjast með börnunum þegar 
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barnið með Downs-heilkennið „var hann“ þá hægðu þau ósjálfrátt á 
hlaupunum og tóku þannig fullt tilliti til minni getu barnsins til að hlaupa. 
Börnin fengu smá hressingu eftir að inn var komið og fóru síðan í seinni 
hluta hringekjunnar. Áberandi munur var á þátttökunni eftir hressinguna 
því þau báru óþvingað saman bækur sínar og rökræddu sín á milli um 
hvar ætti að setja plúsa og hvar núll og hvers vegna. 

Í hádegishléi var boðið upp á Subway-báta og féll það vel í kramið. Ég 
fylgdist með umræðum barnanna við langborð í opna rýminu og spjallaði 
við þau eftir því sem færi gafst. Hópurinn fór síðan út í einn leik áður en 
umræðuhópar byrjuðu. Ég útskýrði umræðuefnin og tilgang 
upptökutækja. Börnunum var sagt að upptökutækið væri notað til þess að 
ég gæti unnið úr umræðum þeirra eftir á og þau beðin um að láta það ekki 
trufla sig. Þeim var heitið fullum trúnaði, að nöfn þeirra kæmu hvergi 
fram og ekki yrði hægt að bera kennsl á þau. Börnin skiptu sér síðan 
frjálst í þrjá hópa og fór einn aðstoðarmaður með hverjum hópi. Fyrsti 
hópurinn kom sér fyrir við hringborð á opnu svæði, annar hópurinn lagði 
undir sig hornsófa á kaffistofu starfsmanna Menntavísindasviðs og þriðji 
hópurinn settist við borð í mötuneytinu en engin önnur starfsemi var í 
húsinu þennan dag.  

Umræður hópanna tóku mislangan tíma. Meðan beðið var eftir öllum 
hópnum fengu börnin sér síðdegishressingu. Þegar allir voru komnir á opna 
rýmið fór ég yfir það sem gerst hafði um daginn og lagði áherslu á mikilvægi 
framlags þeirra auk þess sem ég útskýrði graffití-vegginn. Sum barnanna 
byrjuðu strax að vinna við hann meðan önnur vildu heldur spjalla, skiptast á 
símanúmerum, netföngum, msn- og heimasíðuupplýsingum. Börnin voru 
þreytt eftir umræðurnar og bar graffití-veggurinn þess merki því minna kom 
fram á honum en ég hafði vænst. Börnin voru leyst út með möppu frá 
Umboðsmanni barna og þau sem vildu gátu fengið lítið vasaljós með 
áletruninni „láttu rödd þína heyrast“. Allir kvöddust með handabandi og 
sumir létu létt faðmlag fylgja með.  

Hópurinn sem mætti á fundinn var afar fjölbreyttur og hafði 
margvíslega reynslu og bakgrunn. Ýmislegt kom fram um hagi barnanna 
og áhugamál. Mörg höfðu áhuga á fótbolta, íþróttum og útiveru. Sum 
barnanna höfðu áhuga á listum, menningu, lestri, tölvum og tölvuleikjum. 
Nokkur þeirra voru á kafi í hestamennsku. Eitt barnið trúði hópnum fyrir 
erfiðleikum sínum en það taldi sig vera undir of ströngu eftirliti í 
skólanum og miklu aðhaldi foreldra sinna og fannst það ekki geta um 
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frjálst höfuð strokið vegna þessa. Annað barn hafði flutt oft á milli staða 
og landshluta og lýsti þeirri reynslu og söknuði eftir þeim stað sem því 
hafði líkað best. Enn eitt barnið sagði frá óréttlæti sem það taldi sig verða 
fyrir í skólanum vegna heyrnarskerðingar. Sum barnanna voru opin og 
frjálsleg og sögðu óhikað það sem þeim bjó í brjósti, önnur voru feimnari 
og áttu auðveldara með að koma skoðunum sínum á framfæri skriflega en 
í umræðunum. Einungis eitt barn dró sig út úr hópnum og virtist eiga 
erfitt með að taka þátt í því sem fram fór í hléum. Barnið tók samt þátt í 
hringekjunni, umræðunum og leikjum og virtist eiga auðveldara með að 
tjá sig/taka þátt í skipulögðum aðstæðum. 

Tveimur vikum eftir fundinn var börnunum sent þakkarkort fyrir 
þátttöku sína. 

4.4 Siðferðileg álitamál 

Við undirbúning rannsóknarinnar velti ég fyrir mér ýmsum siðferðilegum 
atriðum þess að fá upplýsingar frá börnum.  

Siðferðilegar spurningar snúast fyrst og fremst um það hvað gert er 
við þau gögn og upplýsingar sem safnað er og hvernig þau eru nýtt 
(Flick, 2006). Í samtölum og bréfum til skólastjóra, foreldra og barna 
kom það skýrt fram að ekki yrði vitnað beint í þátttakendur eða aðstæður 
í einstökum skólum. Einnig var þeim tjáð bæði bréflega (viðauki 1) og 
munnlega að niðurstöður yrðu kynntar í meistaraprófsritgerð minni og 
einnig á fyrirhugaðri ráðstefnu um raddir barna á vegum Rannsóknarstofu 
um skóla án aðgreiningar. Annað atriði sem skiptir máli í þessari 
rannsókn er meðferð persónulegra upplýsinga sem nokkrir foreldrar gáfu 
um börn sín þó ekki væri beðið um það. Þetta gerðu foreldrar í símtali. Ég 
tjáði foreldrum að allar persónulegar upplýsingar sem væru nauðsynlegar 
við skipulagningu yrði eytt strax að loknum barnafundinum en ég myndi 
halda til haga tímabundið nöfnum og heimilisföngum þátttakenda þannig 
að ég gæti sent þeim þakkarkort í kjölfar þátttöku þeirra á fundinum.  

Þátttaka barnanna í barnafundinum var valfrjáls og börnin gátu dregið 
ákvörðun um þátttöku til baka með því að mæta ekki á fundardegi eða farið ef 
þau vildu ekki taka frekari þátt í verkefnum dagsins. Í lögum um persónuvernd 
og meðferð persónuupplýsinga, nr.77/2000 er hvergi rætt sérstaklega um börn 
og þátttöku þeirra í rannsóknum. Sigurður Kristinsson (2003) skrifar í grein 
sinni um siðfræði rannsókna að þátttakandi eigi rétt á að vita um í hverju 
þátttaka hans er fólgin og hvernig upplýsingar verða birtar. Enn fremur að 
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mikilvægast sé að hann geti dregið þátttöku til baka hvenær sem er í 
rannsókninni og að fyllsta trúnaði og nafnleynd sé heitið. Þetta eru þau 
siðferðilegu atriði sem ég hafði að leiðarljósi í rannsókninni. 

4.5 Samantekt 

Fjallað hefur verið um aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem ég nýti 
eigindlega aðferðafræði til hlusta á hugmyndir og raddir barnanna sem 
tóku þátt í rannsókninni og reyni að skilja hvaða merkingu þau leggja í 
umræðuefnið sem ég hafði fyrirfram ákveðið. Markmið mitt með 
rannsókninni og rannsóknarspurningar voru rifjaðar upp. 

Lýst var tækni opinna funda (e. open space technique) sem notuð var 
til að safna upplýsingum á barnafundi sem haldinn var 23. maí 2009. Og 
hvernig tæknin getur nýst við að safna fjölbreyttum og flóknum 
upplýsingum með því að nýta fjölbreytta hæfileika þátttakenda og skerpir 
sjónarhorn og dregur fram mikilvægi sameiginlegra ákvarðana. 

Lýst var hvernig þátttaka barnanna á barnafundinum var uppbyggð og 
hvernig dregið var úr valdi fullorðinna með því að hafa unga 
aðstoðarmenn. Einnig var fjallað um hvernig leitast var við að efla traust í 
aðdraganda rannsóknarinnar og á fundardegi.  

Sagt var frá hvernig staðið var að vali sjö skóla og barnanna sem tóku þátt 
í barnafundinum. Þá var lýst skipulagi fundardagsins og vinnulotum sem 
skiptust í hringekju, umræður og vinnu við graffití-vegg. Sagt var frá hvernig 
lykilorð og spurningar voru lagðar til grundvallar hverri vinnulotu og hvernig 
verkefnin voru kynnt fyrir börnunum. Fjallað var um gögnin sem söfnuðust í 
formi límmiða með athugasemdum barnanna, umræðna sem teknar voru upp 
á upptökutæki, lista yfir mikilvæg atriði og í formi teikninga, orða og 
setninga á graffití-vegg. Einnig var sagt frá viðbótargögnum rannsóknarinnar 
sem voru umræður mínar við aðstoðarmenn að loknum fundinum og lýsing á 
fundardegi. Sagt var frá vinnuferlinu við greiningu gagnanna sem miðaðist 
við að skoða gögnin, lesa þau yfir, flokka og hlusta og leita að orðum og 
setningum, lykla gögnin og draga fram þemu í gögnunum. En þemun snúast 
m.a. um hugmyndir barna um margbreytileika, réttindi barna, skipulag 
kennslu, góða og slæma kennara og um samveru. Þessari umfjöllun fylgdi 
stuttur kafli með lýsingu minni á fundardegi og að lokum var fjallað um 
siðferðileg álitamál sem aðallega snúast um það hvað er gert með þau gögn 
sem söfnuðust og hvernig þau eru nýtt. 
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5 Raddir barnanna 

Kaflinn fjallar um hugmyndir og skoðanir barnanna á umfjöllunarefni 
rannsóknarinnar þar sem hlustað var á sjónarmið þeirra um 
margbreytileika, möguleika og hindranir í skóla- og félagsstarfi. Raddir 
barnanna birtast í gegnum þau þemu sem komu fram í gögnum 
rannsóknarinnar. Þemun fjalla annarsvegar um réttindi barna og þá sem 
eru skildir útundan í skóla- og félagsstarfi og hins vegar um skipulag 
kennslunnar og samskipti við fullorðna í skólanum. 

5.1 Stangast á hugmyndir barna um margbreytileika og 
ferli í átt að skóla án aðgreiningar? 

Hægt var að greina tvö meginþemu í gögnunum um margbreytileika. 
Þessi þemu snúa annarsvegar að réttindum barna og hvernig þau tengjast 
réttindum fullorðinna, þörfum einstaklinga og samsetningu bekkja. Hins 
vegar snúast þemun um hugmyndir barnanna um það hverjir eru skildir 
útundan í skóla- og félagsstarfi og hvernig það tengist hópum eða klíkum, 
vináttu og því að vera talin „öðruvísi“ en allur þorri nemenda. Hér er 
reynt að svara þeirri spurningu hvort hugmyndir barnanna um 
margbreytileika stangist á við ferli í átt að skóla án aðgreiningar. 

5.1.1 Við höfum réttindi  

Börnin höfðu hugmyndir um réttindi barna sem eru samhljóða réttindum 
þeirra í alþjóðlegum sáttmálum og yfirlýsingum og íslenskum 
grunnskólalögum um að allir hafi jafnan rétt til menntunar og þátttöku í 
skóla án aðgreiningar. Í hringekjunni voru límmiðar þar sem kom fram að 
„allir eiga að vera með þau réttindi að geta tekið þátt í öllu, sama þótt þau 
séu í nörda eða töff hópnum“ og „allir eiga rétt á góðu lífi, en það eru 
ekki allir sem eiga kost á því“. Margir studdu við hugmyndir á 
límmiðunum með öðrum athugasemdum eins og „allir eiga rétt á að læra“ 
og „við höfum öll rétt til að mennta okkur“ eða „það eru réttindi að geta 
farið öruggur að sofa á kvöldin“. Samhljómur var í athugasemdum 
barnanna á límmiðunum og í umræðuhópunum um þessi atriði.  

Í umræðunum kom fram ein rödd um að börn með fötlun hefðu ekki 
sama val og aðrir um í hvaða skóla þau fara. Stefán sagði: 
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Ég held að mér finnist að krakkar ættu aðeins meira að fá að 
velja hvaða skóla þeir fara í. Ég fékk ekki að ráða í hvaða 
skóla ég fór í bara vegna þess að ég er heyrnarskertur. 

Börnin í umræðuhópnum skildu ekki hvers vegna Stefán gæti ekki 
verið í sínum heimaskóla. Fram kom að foreldrar hans höfðu tekið þessa 
ákvörðun þar sem þau töldu að hann fengi betri „þjónustu“ í þeim skóla 
sem hann sækir núna. Niðurstaða foreldra Stefáns um að hann fengi betri 
þjónustu í einum skóla frekar en öðrum bendir til að í sumum skólum sé 
ekki nægjanleg þekking til að aðlaga nám að heyrnarskertum börnum. En 
mörg barnanna töldu að það þyrfti einmitt að hugsa betur um þarfir 
nemenda. Pétur sagði: 

Það eru bara allir misjafnt góðir... eins og hjá okkur það er 
stundum svona kennarar sem hugsa ekki nógu mikið um 
okkar þarfir og þannig og hvað við þurfum að fara hratt í 
gegnum efnið.  

Einnig komu fram hugmyndir um að fleiri stuðningsfulltrúar ættu að 
vera í skólum því „allir eru mismunandi áhugasamir“ og „við erum öll 
mismunandi“. Þessar tvær athugasemdir sem komu fram í hringekjunni 
tengjast skoðunum sem ræddar voru í umræðuhópunum og snúast um 
hugmyndir um að „jafnara“ ætti að vera í bekkjum. Hugmyndir barnanna 
snúast um hlutfall kynjanna, vinnufrið og einnig um bekkjarfélaga með 
einhverskonar greiningar. Guðrún orðað þetta svona: 

Í mínum bekk... mér finnst það hrikalega leiðinlegt... það er 
raðað illa upp í bekk hjá mér. Það er allt of mikil læti... 
kennarinn þarf að öskra. Mér finnst bara að af því það eru 
svo fáir strákar í mínum bekk og það eru fleiri strákar í 
hinum bekknum… strákar eiga að vera í sér bekk og stelpur í 
sér bekk alla vega í mínum skóla... sérstaklega í mínum bekk 
út af því það er svo mikið bull inni í bekknum. 

Guðrún er að vitna til drengja sem hún vissi að eru með greiningu um 
að vera ofvirkir. Hennar lausn á þessum „vanda“ felst í því að kynjaskipta 
hópnum. Þessi skoðun Guðrúnar var töluvert rædd í hennar umræðuhópi 
og sumir voru á því að gott gæti verið að kynjaskipta í íþrótta- og 
sundtímum en vildu ekki ganga eins langt og hún í því að kynjaskipta í 
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bekki. Ferguson (2008) telur m.a. að skólakerfi sem leitast við að veita 
gæða menntun fyrir alla nemendur og býr við nauðsynlegan stuðning sé 
einn þáttur skóla án aðgreiningar. Hugmyndir Guðrúnar og lýsing á 
ástandinu í bekknum vekja upp spurningar um hvort stuðningur við 
vinnubrögð skóla án aðgreiningar sé nægjanlegur í íslenskum skólum og 
hvort skipulag kennslunnar sé með þeim hætti að það skapi aðstæður eins 
og Guðrún lýsir. 

Nokkur umræða varð um að sum börn í skólanum telji sig hafa meiri 
rétt en önnur börn. Límmiði með eftirfarandi athugasemd fékk miklar 
umræður og stuðning í hópnum og því má álykta sem svo að mörg 
barnanna þekki til þessara aðstæðna. 

Sumir krakkar halda að þeir séu með meiri réttindi vegna þess 
að þeir eru eldri og sum eru ekki nógu töff og þá er bara lokað á 
öll réttindi hjá hinum sem eru ekki nógu töff. Sumir krakkar 
halda upp á suma krakka og leyfa þeim að gera meira.  

Þessi ummæli fela í sér að eldri nemendur í hópnum leggi línur um það 
sem telst flott eða ásættanlegt í hópnum í krafti stöðu sinnar. Spyrja má 
hvaða áhrif það hefur á þá sem ekki tilheyra þessum ráðandi hópi og hvort 
slíkar hugmyndir feli í sér að nemendur sem ekki falla að því sem telst „töff“ 
hafi minni aðgang að félagsauði innan skólans. Hugtakið „hinun“ (e. 
othering) getur einnig skýrt þessa upplifun barnanna þar sem ákveðinn hópur 
í skólanum tryggir eigin ímynd og stöðu með því að „loka“ á réttindi þeirra 
sem ekki þykja nægilega „töff“ eins og börnin orða það. Hér má líka skoða 
hugtakið vald út frá hugmyndum Giddens (2001) annarsvegar og hins vegar 
út frá hugmyndum Foucault (1988 og 2001). Það að vera eldri í skólanum 
virðist fela í sér ákveðið vald. Giddens (2001) telur að vald feli í sér að 
einhver sé í þeirri stöðu að geta haft áhrif á framvindu mála eða stöðu annars 
en Foucault (1988 og 2001) taldi aftur á móti að vald væri fyrst og fremst 
iðkað í samskiptum milli fólks. 

Skiptar skoðanir komu fram hjá börnunum um það hvort fullorðnir 
ættu að hafa meiri réttindi en börn. Margir töldu eðlilegt að réttindi 
fullorðinna væru meiri því þeir bæru ábyrgð á börnum sínum til 18 ára 
aldurs og að kennarar ættu að hafa meiri réttindi en börn því þeir bæru 
ábyrgð á börnum meðan þau væru í skólanum. Um þetta var ekki eining í 
hópnum. Margir studdu það sjónarmið sem kom fram á einum 
límmiðanum um að „allir ættu að hafa sömu réttindi og kennarar ættu 
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ekki að notfæra sér þau réttindi of mikið“. Í sumum tilvikum töldu börnin 
að kennarar brytu á rétti nemenda í krafti stöðu sinnar. Skilningur var á 
því í hópnum að ábyrgð hinna fullorðnu væri mikil og þeir yrðu í sumum 
tilvikum að taka óvinsælar ákvarðanir. Því má álykta sem svo að börnin 
hafi skilning á ábyrgð fullorðinna en eru um leið að taka skref í átt til 
ábyrgðar á eigin lífi og því verði árekstrar milli þeirra fullorðnu og barna. 

5.1.2 Hverjir eru skildir útundan í skólanum? 

Börnin í rannsókninni töldu að einstaklingar og hópar sem skera sig úr 
fjöldanum á einhvern hátt séu þeir sem skildir eru útundan í skóla og 
félagslífi. Ýmis atriði voru nefnd í þessu samhengi bæði á límmiðunum 
og í umræðunum. Þessi atriði voru hegðun, útlit, fötlun, námserfiðleikar, 
að vera frá öðru landi og að hafa óæskilegar skoðanir. Athugasemdir á 
límmiðunum voru t.d.  

Margir eru skildir útundan út af því þeir líta öðruvísi út en 
hinir t.d. feitir, mjóir, eru í hjólastól eða þeir heita mjög 
skrítnum nöfnum.  

Ástæðan fyrir því að sumir eru skildir útundan eru vegna 
fötlunar og fleira.  

Hann/hún er öðruvísi en „hinir“, hvort sem það er líkamlega, 
andlegt eða hann/hún er einfaldlega með önnur áhugamál.  

Ég er frá öðru landi! Ég er ekki kúl töff. Ég er brún með 
gleraugu og mála mig ekki.  

Athugasemdir barnanna sýna greinilega mikilvægi þess að falla inn í 
hópinn á unglingsárum. En sýna líka að börnin hafa ákveðnar staðalmyndir 
af hópum sem skera sig úr á einhvern hátt. Þetta kom vel í ljós þegar rætt var 
um útlendinga. Nokkur börn töldu að þar sem margir útlendingar væru frá 
sama landi, hópuðu þeir sig saman og eignuðust ekki íslenska vini. 
Hugmyndir þeirra tóku mjög mið af umræðum úr fjölmiðlum um t.d. afbrot 
hópa frá Póllandi og Litháen. Aðrir voru á því að útlendingar væru ekki 
„vandamál“ og að þeir féllu inn í hópa og eignuðust vini eins og allir aðrir. 
Vaka sagði um útlendinga í sínum skóla að „...hjá okkur falla þau bara í 
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hópinn eða þannig það er bara tekið á móti þeim“. Orri Páll hafði aðra 
reynslu úr sínum skóla og sagði um Pólverja: 

Allir Pólverjarnir sem eru í skólanum mínum eru saman 
hvort sem þeir eru í sjöunda bekk eða tíunda bekk eða fjórða 
bekk. Þeir eru allir saman. Þeir eru að reykja og einhverjir 
byrjaðir að neyta fíkniefna og drekka og allt. 

Haraldur sagði frá reynslu sinni af flóttamönnum: 

Þú verður að athuga líka að okkur var tilkynnt að það væri 
að koma flóttamenn ... og okkur var sagt að vera góð við þá 
og þannig. Og þeir nýta einhvern vegin ekki góðmennskuna. 
Heldur eru [þeir] vandræðabörn núna og við megum ekki 
vera leiðinleg við þá, því þá erum við kölluð rasistar ... 
megum ekki segja neitt eiginlega við þá. 

Athugasemd Haraldar er mjög athyglisverð. Haraldur og Vaka deildu 
sameiginlegri reynslu af flóttafólki/útlendingum en upplifun þeirra var 
gerólík. Haraldur er í skóla á höfuðborgarsvæðinu en Vaka úr litlum 
sveitaskóla. Nokkur umræða varð í hópnum um það hvað það væri erfitt 
að mega ekki segja „eins og er“ ef einhver flóttamaður eða útlendingur á í 
hlut. Viðhorfin sem komu fram í umræðum barnanna skiptust í grófum 
dráttum á tvo vegu að „allir“ sem eru af sama þjóðerni eru „eins“ og/eða 
vandræðagang um hvernig eigi að koma fram við flóttafólk og hræðslu 
við að vera kallaður rasisti. 

Valgerður útskýrði hvernig krakkar skiptast í hópa á þennan hátt: 

Þetta er ekki svona allir … það eru ekkert allir krakkarnir 
saman … þetta er bara svona … hérna eru svona nördarnir og 
hérna eru íþróttafólkið og hérna er þetta og þetta skiptist svona. 

Mikil umræða var um hvað væri til ráða þannig að allir gætu verið 
þátttakendur í skóla og félagslífi. Hugmyndir voru um að æskilegast væri 
að allir væru saman en til að það gæti orðið yrði að láta krakka kynnast 
betur innbyrðis. Högni var með þá hugmynd að í skólanum yrði að: 
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Fara í hópleiki ... þá kynnist maður betur öðrum krökkum ... 
eins og ef það væru tvær klíkur saman í liði á móti öðrum 
klíkum skilurðu þannig kynnast þeir [krakkarnir] betur. 

Hann fékk mikinn stuðning við þessa hugmynd og töldu margir að allt 
of lítið væri um það að krakkar væru látnir vinna saman til að kynnast 
betur. Guðrún sagði frá skemmtilegri lausn á því hvernig hægt er að 
skapa góðar aðstæður í frímínútum til að allir geti kynnst og verið saman. 
Hún sagði um aðstöðuna í sínum skóla: 

Það er sófi sem kemur bara svona í hring og þá geta bara 
allir setið saman í sófanum þú veist ... þá er ekkert einn 
hérna einn hérna það eru bara allir saman í sófanum. Það 
sitja allir saman hlið við hlið bara allir að tala saman ... sko 
geðveikt gaman. 

Sóley Dögg benti á mikilvægi þess að tilheyra einhverjum hópi í 
skólanum og sagði „maður reynir svona að falla inn ... þá reynir maður að 
vera einhver annar en maður er“. Margir í umræðuhóp Sóleyjar Daggar 
könnuðust við þetta og almenn skoðun var að það væri ekki gott að reyna að 
vera annar en maður er. Pétur kom með þá athugasemd að sér fyndist „... það 
ekkert kúl“ að reyna að vera annar en maður er. Svipuð umræða varð í hinum 
umræðuhópunum. Valgerður sagði frá því þegar hún reyndi að upphefja 
sjálfa sig með lygum til að komast inn í hópinn í nýjum skóla: 

Ég komst aldrei til að vera með og ég byrjaði að ljúga bara 
til að vera með ... þær [stelpurnar] fóru allar þannig að það 
gengur ekki að ljúga … bara vera maður sjálfur. Ef maður 
þarf þess á maður ekkert að vera með þeim … þá er maður 
ekki svona alvöru vinkonur eða svo leiðis þá er maður bara í 
þykjustunni. 

Valgerður lærði að það borgar sig ekki að ljúga sig inn í hóp. Eftir að 
hún varð uppvís að lygum var hún í verri stöðu en áður, ekki bara 
vinalaus heldur varð hún líka „stelpan sem lýgur“. Orri Páll sagði í þessu 
samhengi að best væri að „finna vini sem maður þarf ekki að sýna 
einhverja aðra hlið á sér ...“. Margir ræddu um mikilvægi þess að eiga 
vini en að það gæti verið snúið að eignast nýja vini. Helga Sif sem hafði 
reynslu af því að flytja og koma í nýjan skóla eins og Valgerður sagðist 
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vilja „... flytja aftur bara af því að allir þekktu alla og mikið af vinum ... 
ég sakna þeirra“. Orri Páll sem er úr litlu bæjarfélagi taldi það kost þar 
sem „... maður þekkir hvort sem er eiginlega alla ... mér finnst það 
geðveikt gott ... ég get eignast vini á fimm mínútum“. Krakkarnir voru 
ekki sammála um þetta. Sumir töldu að það væri auðveldara að koma í 
lítinn hóp í litlum skóla á meðan aðrir töldu að það væri kostur að skólinn 
væri stór því þá væru meiri möguleikar á að kynnast einhverjum sem 
manni líkaði við. Þau voru sammála um að til að eignast nýja vini yrði 
maður að þora að taka af skarið og til þess yrði maður að vera hugrakkur. 
Írisi hafði gengið illa að komast inn í hópinn i nýjum skóla og sagði: 

Ég held samt að það sé betra að komast fyrir orsökina þegar 
maður er að koma nýr í skóla. Ég gat ekki komið mér svona 
inn þegar ég flutti eða þegar ég byrjaði...þá var ég bara 
svona útúr eða eitthvað og nú er ég komin inn svolítið því 
það er kominn nýr og honum er alltaf strítt. 

Athugasemd Írisar leiðir hugann að móttöku nýrra barna í skóla/bekki 
og hvernig staðið er að því ferli að leiða nýja nemendur inn í hópinn sem 
fyrir er. Íris taldi að hún væri komin inn í hópinn því að það væri annar 
nemandi „nýrri“ en hún og hann því orðinn skotspónn. Athugasemd Írisar 
bendir einnig til þess að börnin séu í ákveðnum „hlutverkum“ í hópnum 
og viti af hindrunum sem t.d. nýir nemendur standa frammi fyrir í 
skóla/bekk. 

Og Pétur bætti við: 

Sumir nemendur eiga erfitt og þá er um að gera að starfsfólk 
og nemendur hjálpi viðkomandi til að líða vel. 

Í umræðuhópunum kom fram að það væri „ekki flott“ að tilheyra hópi 
þar sem krakkar væru að drekka eða upphefðu sig á einhvern hátt á 
kostnað annarra. Illugi sagði um einn vin sem hann átti áður: 

Hann er algjör hálfviti það er ekki hægt að vera með honum 
bara endalaust að tala [um] eitthvað rasistadæmi. 

Margir krossuðu við límmiða úr hringekjunni sem gáfu til kynna að börn 
telji að allir eigi rétt á að vera fullgildir þátttakendur í skóla- og félagsstarfi. 
Dæmi um þetta voru límmiðar þar sem stóð „að fólk hætti að dæma hvert 
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annað...leyfi því bara að vera eins og það er“ og „að vera góð/ur við aðrar 
sálir því maður getur sært svo mikið að sálin í manneskjunni brotnar niður og 
missir sjálfstraust sitt“. Þessar skoðanir barnanna gefa til kynna að þau eru 
meðvituð um áhrif þess að einhver sé dæmdur af því hvernig hann er og 
útilokaður frá hópi. Þau virðast líka meðvituð um rétt hvers og eins til að 
vera hluti af skólasamfélaginu. En á þessu eru margar hliðar því eitt barnið 
hafði skrifað inn á seinni athugasemdina „mér finnst að krakkar sem stríða 
öðrum krökkum ættu að fá að upplifa það sjálf/ur að vera strítt eða stoppa og 
verða að hugsa svolítið“. Þarna er verið að hugsa um að gjalda líku líkt. 
Skiptar skoðanir komu fram í umræðunum um hvernig ætti að leysa 
einelti/stríðni. Elsa sagði: 

Kennarar geta talað við allan bekkinn og komist að 
niðurstöðum [um það] hvernig hægt er að láta krakka koma 
betur fram við aðra og þá fara þau að pæla meira í því og 
reyna að laga það. 

Högni sagði um þetta atriði: 

Einn fékk að skipta um skóla því…mig minnir að hann 
skipti um skóla því það var einelti eða eitthvað. 

Elsa vildi að unnið sé með krökkum að því að finna lausnir til að allir 
geti verið með og Högni vitnaði til lausnar sem notuð var í hans skóla 
þegar nemandinn sem varð fyrir eineltinu skipti um skóla. En það komu 
líka fram aðrar skoðanir á því hvers vegna sumir væru útundan í 
skólanum. Hugmyndirnar snúa að einstaklingunum sjálfum og 
persónulegum þáttum. Margir í hringekjunni studdu eftirfarandi tvær 
athugasemdir sem gefur til kynna að börnin hugsi málið frá mögrum 
ólíkum hliðum. 

Ég þekki fólk sem á vini en lokar alveg á aðra. Maður verður 
líka að hleypa öðru fólki að og reyna að kynnast sem 
flestum, þetta gæti verið ágætis fólk. 

Sumum krökkum finnst fínt að vera ein/nn en þegar vinir 
(eða aðrir nánir) fara að pressa á þá...verða þessir krakkar 
líklegri til að hafna fleiri og fleiri boðum og enda þá einir.  
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Þegar rætt var um einstaklinga sem ekki fá að vera með í skólanum og 
félagsstarfi nefndi Illugi: 

Til dæmis nemendur sem eiga við vandamál að stríða og það 
er misjafnt hvort þeim líði vel eða illa.  

Garðar sagði um þetta: 

Það eru sumir sem velja ekki rétta leið og þú veist það var 
einn strákur sem var að selja dóp. Hann var rekinn úr 
skólanum vegna þess. 

Pétur nefndi að í sínum skóla væru krakkar sem væru útundan og 
leituðu því félagsskapar hjá eldri krökkum: 

Það eru kannski bara nokkrir einstaklingar sem kannski 
drekka…en ekkert alvarlega. Þau eru kannski með tíunda bekk 
og tíundi bekkur er kannski svolítið klikkaður hjá okkur. 

Illugi nefndi að í sínum skóla væru krakkar sem ekki tækju þátt í því 
sem aðrir eru að gera til dæmis í frímínútum: 

Það er reyndar hjá okkur…það er þar sem sérkennslan eða 
það…krakkar sem halda sig mikið fyrir sig. 

Öll þessi dæmi eru um einstaklinga sem verða útundan í skólanum. 
Börnin nefna persónulega þætti eins og að þykja gott að vera einn, vandamál 
eins og að vera í neyslu en einnig að vera í sérkennslu. Illugi var spurður út í 
þetta af hópnum og sagði þá að sérkennslan í hans skóla væri í sér húsi á 
skólalóðinni og þar væru „bara krakkar í vandmálum“. Börnin könnuðust 
mörg við „úrræði“ eins og það sem Illugi lýsti og töldu að þeir sem væru í 
svona sérkennslu væru yfirleitt krakkar sem hegðuðu sér illa og „ekki væri 
hægt að hafa inni í bekk“. Umræður barnanna lýstu mjög afgerandi afstöðu 
til aðgreiningar í skóla á þann hátt að börn sem skera sig úr vegna erfiðrar 
hegðunar væru ekki „æskilegir“ bekkjarfélagar.  

5.2 Starfar skólinn á lýðræðislegan hátt? 

Hægt var að greina tvö þemu í gögnunum sem tengjast hugmyndum 
barnanna um skólann. Þessi þemu snúa annarsvegar að skipulagi 
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kennslunnar, félagsstarfi og nánasta umhverfi skólans og hins vegar að 
þeim fullorðnu í skólanum, góðum og slæmum kennurum og hlutverki 
skólastjórnenda og nemendaráða. Hér er reynt að svara þeirri spurningu 
hvort skoðanir barnanna lýsi því að skólinn sé lýðræðisleg stofnun þar 
sem börn geti haft áhrif á ákvarðanir og látið skoðanir sínar í ljós. 

5.2.1 Fyrir hverja er skipulag skólans? 

Miklar umræður spunnust um skipulag skólans og fjölluðu börnin m.a. 
um skipulag kennslunnar, fjölbreytt val og námsframboð, uppbrot á 
hefðbundinni kennslu, próf, umbunarkerfi, stundaskrár, blöndun 
aldurshópa, hefðbundið bekkjarkerfi, opin rými, félagsstarfið í skólanum 
og skólalóðir. 

Börnin voru sammála um að fjölbreyttara val og námsframboð þyrfti 
að vera í skólum. Þau töldu það kost að geta farið á sínum hraða í 
gegnum námsefnið. Rut var í skóla þar sem krakkar unnu eigin 
námsáætlun í samráði við kennara og sagði: 

Ef maður er ekki nógu góður þá getur maður líka alltaf farið 
bara á sínum hraða.  

Enginn gerði neikvæða athugasemd við það. Orri Páll bætti við um 
þetta atriði: 

Hjá mér mætti vera svona aðeins fjölbreyttari tímar. Eina 
sem við gerum er að lesa og glósa, það er næstum það eina 
sem við gerum. 

Haraldur kannaðist vel við þetta og gerði athugasemdina „ömurlegt“ 
og fleiri börn í umræðuhópnum tóku undir það. Börnin komu með ýmsar 
lausnir til að gera námið fjölbreyttara og áhugaverðara og nefndu að 
skemmtilegt væri þegar kennslan væri brotin upp með spilum, leikjum, 
keppnum og útiveru/útikennslu. Illugi taldi að með því að brjóta upp 
kennsluna væri hægt að „...láta alla fá svona áhuga á þessu nokkurn 
veginn“.  

Börnin bentu á að skólaárið væri orðið það langt að nauðsynlegt væri 
að brjóta upp hefðbundna kennslu. Valgerður talaði fyrir munn margra 
þegar hún sagði að það þyrfti að brjóta upp hefðbundna kennslu„...svona 
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einn og einn dag inni á milli“. Margir studdu þetta og gagnrýndu að 
þemadagar væru einungis á vorin eða í lok skólaársins. Guðrún sagði: 

Ég ætla bara að vera sammála henni. Í lok prófanna á 
vorönninni þá eru alltaf svona tvær vikur sem að maður er 
bara ekki að gera neitt. Af hverju geta þau ekki bara dreift 
því [þemadögum] inn á skólaárið svo maður sé ekki alltaf að 
læra og læra þú veist.  

Börnin voru sammála um að þemadagar eftir prófin á vorin væru oft 
eins og „uppfylling“. Þau voru sammála um að dagarnir væru skemmtileg 
tilbreyting og hægt að læra heilmikið. Tillaga barnanna um að dreifa 
þemadögum yfir skólaárið er mjög góð. Það sem Guðrún segir líka um að 
„...maður er bara ekki að gera neitt“ bendir til þess að börnin tengi 
framboð og skipulag daganna ekki við það nám sem fram fer í skólanum.  

Börnin gerðu einnig athugasemdir við hefðbundin próf. Einn límmiði 
úr hringekjunni fékk mjög mikinn stuðning. Á honum stóð: 

Próf er HINDRUN. Að fá lélegar einkunnir er lélegt. Fólk 
lítur öðruvísi á þig og heldur að þú sért lélegur. Þú verður 
þunglyndur og heldur að þú sért einskis verður.  

Límmiðanum fylgdi teikning af kastala sem merktur var prófkastali og 
annar miði þar sem skrifað var: 

Það þarf að breyta...hafa ekki svona rosalega mikið af 
prófum. 

Börnin ræddu í umræðuhópunum um próf. Sum börnin voru á því að 
nauðsynlegt væri að hafa einhver próf en það væri allt of mikið um þau í 
skólum. Börnin voru sammála um að allt væri miðað við hvernig þau 
stæðu sig á prófum og að ekki væri tekið eftir öðru sem vel væri gert. 
Skilaboð þeirra eru mjög afgerandi og gefa tilefni til að skoða betur 
hvernig námsmati er háttað og hvort hægt sé að gera það sanngjarnara og 
fjölbreyttara. Greinilegt var á umræðum barnanna að áhersla á próf í 
bóklegum greinum er mikil og þeim finnst árangri í þeim greinum 
hampað á kostnað annars. 
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Í umræðum um fjölbreytt nám og aukið val ræddu börnin líka um 
umbunarkerfi. Umbunarkerfin fólu oftast í sér að nemendur gátu safnað 
sameiginlega stigum/punktum/bitum fyrir t.d. góða hegðun eða ákveðinn 
árangur. Skoðanir þeirra sem höfðu reynslu af umbunarkerfum voru 
jákvæðar. Nokkur börn töldu að það gæti þjappað bekknum saman ef allir 
væru að vinna að sameiginlegu markmiði. „Bitasöfnun“ var nefnd í þessu 
samhengi. Börnunum þótti það best við „bitasöfnunina“ að krakkar fá 
„bita“ fyrir það sem þau gera jákvætt og þannig er safnað í púkk fyrir 
allan bekkinn.  

Nokkur börn gagnrýndu breytingar á stundaskrám í skólum og voru 
óánægð með að verið væri að „rugla“ með tímana og skipulagið t.d. 
hvenær ákveðin fög eru kennd samkvæmt stundaskrá. Þessir börn áttu 
það sameiginlegt að koma úr skólum þar sem hluti af tímum á stundaskrá 
er merktur sem x tímar en það þýðir að umsjónarkennarar skipuleggja þá 
tíma. Helga Sif sagði um þetta: 

Þú veist í byrjun skóla [um haustið] hvaða tími þetta er, en 
kennararnir breyttu alltaf. Lífsleikni, nei, nú er bara þetta. 
Kannski á að vera stærðfræði í byrjun ha. Þá er kannski bara 
íslenska og svo danska og maður veit aldrei hvað maður á að 
taka í skólatöskuna og svona. Ég mundi aldrei þannig að það 
var bara allt ofan í skólatöskuna. Maður hefur bara eitthvað. 

Öðrum börnum fannst þetta ekki mikið mál og það væri bara gaman 
að skipulagið væri ekki alltaf eins. Orri Páll benti á að í sínum skóla væru 
skápar fyrir bækur og því þyrftu nemendur ekki að vera að burðast með 
allt með sér í töskunni. Þessar vangaveltur barnanna benda til að þau séu 
ekki þátttakendur í því að skipuleggja tímann í skólanum. Skipulagið sé 
alfarið kennaranna og börnin stundum ekki upplýst um það sem 
framundan er nema þá með skömmum fyrirvara.  

Mikil umræða varð um blöndun aldurshópa í kennslustundum og 
hefðbundið bekkjarkerfi og hvort væri æskilegra. Skoðanir barnanna voru 
mjög skiptar um þetta. Rut er í skóla þar sem 8.-10. bekkur blandast 
saman í stórri kennslustofu. Lítill hluti kennslunnar fer fram í 
umsjónarbekk. Hún sagði um þetta: 

Mér finnst það alveg fínt sko eða það er misjafnt stundum. 
Sumum finnst það ekki gaman því þá eru þeir svo lítið 
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saman. En þetta er svona að við eigum öll okkar heimaborð 
og svo þegar við vinnum saman þá eru allir saman á 
hringborði og geta bara unnið á sínum hraða. 

Illugi sagði um þetta: 

Ég gæti ekki lifað af að vera með sjötta bekk í hópi eða 
eitthvað eins og ... ekki gaman. 

En Pétur var alveg til í að reyna eitthvað nýtt þó með undantekningu: 

Ég væri alveg til í sko að breyta bekkjarkerfinu en ég væri 
ekki til í að vera með öðrum árgangi í bekk líka. Bara breyta 
sjöundu bekkjunum eitthvað. 

Tvennt vekur athygli af því sem börnin segja; annarsvegar það sem 
kemur fram hjá Rut um að sumum leiðist hvað bekkurinn er lítið saman 
og hins vegar að strákarnir tveir geta alls ekki hugsað sér að vera með 
yngri krökkum í hópi. Samveran skiptir miklu máli og spurning hvort 
hlúð er nægilega að bekkjaranda/félagsanda í skólum þar sem ólíkir 
aldurshópar vinna saman stóran hluta dagsins. Spyrja má hvernig unnið er 
með samskipti og hlúð að aldursblönduðum hópum og þar sem hóparnir 
eru stærri en hefðbundinn bekkur. Skoðanir strákanna gefa til kynna að 
þeir sem eldri eru í skólanum fái við það einhver „völd“. Það að vera með 
yngri krökkum dragi á einhvern hátt úr þeirri stöðu sem þeir eldri í 
skólanum hafa. Aldursblöndun og/eða stærri hópar sem vinna saman í 
stórum kennslustofum hafa á sér aðra hlið sem börnin komu inn á. Júlía 
talaði fyrir munn margra þegar hún sagði: 

Það var líka þannig hjá okkur sko samkennt fimmti og sjötti 
bekkur. Í fimmta bekk vorum við í einum stórum sal þar sem 
núna er bókasafnið og það var bara svona litlar hillur sem 
aðskildu bekkina. Þetta voru fjórir bekkir og það var bara 
kliður allsstaðar og allir með hausverk í enda dagsins bara. 
Það var svoleiðis að maður gat ekki einbeitt sér en núna 
þegar við erum komin í unglingadeildina þá erum við komin 
í stofur og bara lokað fínt. 
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Elvar Már var á þeirri skoðun að best væri að „... hafa bara venjulegt 
gamaldags kerfi einhvernveginn“. Fáeinir strákar tóku undir þetta meðan 
aðrir töldu að betra væri að hugsa um ólíka þarfir og hafa minni hópa til að 
hafa meiri frið til að læra. Mörg barnanna könnuðust við mikinn klið og 
óþægilegan hávaða í kennslustofum og stærri rýmum sem kennt er í. 
Greinilegt var að hávaði er oft vandamál og erfitt að einbeita sér vegna þess. 

Börnin ræddu um að félagsstarfið í skólanum. Sum börnin töldu að 
félagsstarfið væri ekki nógu vel skipulagt. Vaka sagði: 

Það er ekki gert neitt nema þú veist kveikt á tónlist og búið 
skilurðu. Það er ekkert verið að gera neitt gaman. Og svo 
með leikina á diskótekunum það er ekki búið að breyta um 
leiki í hálfa öld eða eitthvað sko. 

Skiptar skoðanir voru á því hvort skipulagt félagsstarf ætti að vera 
hluti af skólanum eða undir stjórn þeirra sem sjá um félags- og 
tómstundastarf í sveitafélögum. Börnin sem komu úr minni sveitafélögum 
bentu á að ef til vill væri bara ekkert „svona ÍTR“ [Íþrótta- og 
tómstundaráð Reykjavíkur] hjá þeim. Böll og diskótek væru því alltaf 
skipulögð af skólanum. Flestir voru á því að gaman væri að hafa böll í 
skólanum og að fá að bjóða nágrannaskólum á böll til sín og fá að fara á 
böll til þeirra. Allir voru sammála um að nauðsynlegt væri að fullorðinn 
aðili innan skólans hefði umsjón með félagsstarfinu. Kennarar hefðu „allt 
of mikið að gera“ til að geta „staðið í“ skipulagningu á félagsstarfi og því 
yrði stundum ekki neitt úr neinu. Skoðanir barnanna benda til að þau vilji 
hafa meiri áhrif í félagsstarfinu í samvinnu við fullorðinn aðila. 
Athyglisvert er það sem þau segja um að kennarar hafi allt of mikið að 
gera og geti ekki sinnt félagsstarfinu líka. Hluti barnanna vill skilja á milli 
skólans og félagsstarfs. Spurningin er hvort það sé ekki hluti af 
þroskaferli unglingsáranna að geta skilið þarna á milli. Það breytir því 
ekki að þeir aðilar sem koma að skóla- og félagsstarfi þurfa að vinna að 
sameignlegum markmiðum um skóla- og félagsstarf án aðgreiningar þar 
sem allir eru velkomnir og finna eitthvað við sitt hæfi. 

Reglur um útivistartíma og sjálfræðisaldur við 18 ár blandaðist inn í 
umræðu um félagsstarfið. Nokkur börn voru á því að útivistartíminn væri 
óréttlátur og böllin í skólanum á „fáránlegum“ tíma. Elvar Már sagði um 
aldurstakmörk: 
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Já, það er svo pirrandi. Stundum er aldurinn dálítið óréttlátur 
[því] það eru til hálfvitar sem eru átján ára þú veist.  

Nánasta umhverfi, skólalóðir og frímínútur voru líka rædd. Nokkur 
börn sem eru mjög áhugasöm um fótbolta töldu að það væri jafn 
nauðsynlegt að hafa stundaskrá yfir hvenær hvaða bekkur hefði afnot af 
fótboltavellinum og að hafa stundaskrá yfir kennslustundir. Öðrum fannst 
þetta ekki mikilvægt atriði en samþykktu að það gæti dregið úr deilum 
milli hópa ef stundaskrá væri yfir fótboltavöllinn. Högni sagði um 
skólalóðina í sínum skóla: 

Það er nóg pláss fyrir annan völl þarna og það er ekki verið 
að nýta þetta pláss nógu mikið. Þú veist eina sem er gert 
þarna það er þegar áttundi bekkurinn labbar þarna yfir til 
þess að fara út í sjoppu. Þar gæti alveg verið völlur.  

Börnin töldu að skólalóðir væru ekki „spennandi“ staðir og lítið fyrir 
þau að gera þar annað en að „hanga“ ef þau hefðu ekki áhuga á fótbolta. 
Töluvert var rætt um muninn á því að búa í Reykjavík eða á minni 
stöðum á landsbyggðinni. Stefán sagði um þetta:  

Það er dálítið pirrandi þegar maður býr hérna í Reykjavík að 
það eru bara bílar og götur úti um allt og það er ekkert mikið 
til að hreyfa sig hérna innan borgar eiginlega. Nema einhver 
íþróttasvæði sem íþróttafélag á og maður má ekkert vera á 
því þá kemur einhver gamall húsvörður. 

Helga Sif sem hafði áður búið í Reykjavík en býr nú í sveitaþorpi 
sagði: 

Samt mér finnst svo gott að búa þarna [í sveitaþorpinu] af 
því það er svo frjálslegt. Þú veist maður má gera næstum því 
allt þarna. Maður getur farið bara eitthvað út á tún og leikið 
sér þar. Það er miklu frjálslegra að eiga heima þarna. 

Draga má þá ályktun af umræðum barnanna að þau telji sig ekki hafa 
mikil áhrif á það sem fram fer í skólanum hvað varðar skipulag námsins. 
Þau geta sum haft áhrif á hvað þau þurfa að læra með því að útbúa sér 
áætlun yfir nám sitt í samráði við kennara en þau virðast ekki hafa áhrif á 
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innihald námsins. Af umræðunum mátti skilja að þau hefðu ekki áhrif á 
hvað væri á dagskrá á þemadögum. Börnin virðast ekki hafa neitt að segja 
um hvernig skipulag er í skólastofunni t.d. hvað varðar blöndun 
aldurshópa og þau geta ekki ráðið hvort þau vinna í opnu rými, 
hefðbundinni kennslustofu eða litlu lokuðu herbergi. Helst mátti greina 
að þau hefðu einhver áhrif hvað varðar félagsstarfið í skólanum til dæmis 
hvað þau vildu hafa á dagskrá eins og diskótek, ball eða bekkjarkvöld. 
Einnig gátu þau haft áhrif með því að standa sig vel í umbunarkerfi og 
fengu stundum að koma með tillögur að umbun. Ekki var hægt að merkja 
í umræðum þeirra og athugasemdum að þau fengju nokkru ráðið um hvað 
væri í boði í frímínútum. Eina atriðið sem nefnt var voru þau réttindi að 
mega vera inni í frímínútum þegar þau koma í unglingadeild. Lítið virðist 
vera hugsað um umhverfi og stuðning fyrir börn á þessum aldri í 
frímínútum. Frímínúturnar eru einmitt tíminn þar sem hægt er að skapa 
góðar aðstæður fyrir nemendur með það markmið að leiðarljósi að byggja 
upp félagsauð nemenda. Skipulag skólans virðist alfarið í höndum þeirra 
fullorðnu og mjög takmarkað sem börnin fá að hafa áhrif á nema þá á 
forsendum skipulags fullorðinna.  

5.2.2 Hver hefur valdið í samskiptum innan skólans? 

Börnin ræddu mikið um kennara í umræðuhópunum og einnig komu fram 
ýmsar athugasemdir um kennara á límmiðunum í hringekjunni. 
Hugmyndir þeirra um hvað geri kennara að góðum eða slæmum 
kennurum voru samhljóma í gegnum öll gögn rannsóknarinnar. Skoðanir 
þeirra snúa að því hver það er sem hefur valdið í samskiptum innan 
skólans, hvernig hlustað er á nemendur og tillögur þeirra og samskipti við 
skólastjórnendur og aðra fullorðna í skólanum. 

Börnin voru sammála um að góður kennari hlustaði, tryggði að allir 
væru með á nótunum og legði sig fram um að finna leiðir til að allir geti 
skilið námsefnið. Eftirfarandi límmiði fékk mikinn stuðning í 
hringekjunni: 

Góður kennari hefur það þannig að allir geta tekið þátt. 

Elsa lýsti góðum kennara á þennan hátt: 

Það er svona hjá mér...það er einn kennarinn sem er með 
okkur í samfélagsfræði. Hún er sko rosa dugleg. Við erum 
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að læra þú veist hvað við erum að gera jörðinni og eitthvað 
svona. Hvernig við getum bætt umhverfið og svona. Hún fer 
svo vel [þögn] hún lætur okkur fá áhuga á efninu með því að 
tala um það og svona hvernig við getum gert og svona og 
svona og eitthvað. Mér finnst það mjög gott sko.  

Stefán bar saman góðan og slæman kennara og sagði: 

Líka ef kennararnir eru bara þú veist óþolinmóðir og frekar 
leiðinlegir í skapinu og svona. Þá lærir maður miklu verr hjá 
þeim og svona. En ef það eru þú veist kennarar sem eru 
þolinmóðir og alltaf tilbúnir að hjálpa og svona þá gengur 
manni miklu betur í námi. 

Börnin voru sammála um að kennarar væru oft í tímaþröng og það 
kæmi m.a. fram í því að farið væri of hratt yfir námsefnið. Valgerður 
sagði um þetta: 

Það er til dæmis mjög þreytandi þegar farið er mjög hratt 
yfir námsefnið þannig að ef maður hefur ekki auka áhuga þá 
nærðu engum árangri. 

Tímaþröng kennaranna kom líka fram í því að þeir hefðu ekki tíma til 
að hlusta og það ylli oft alls konar vandræðum og árekstrum. Sóley Dögg 
sagði um þetta: 

Eins og oft þegar verið er að tala við kennara og verið að tala 
um eitthvað þá hlusta þeir ekki nógu mikið. Fara bara að snúa 
út úr og tala um eitthvað annað. Þú veist ef maður er að koma 
einhverju á framfæri. Þú veist það er bara til að koma sér út úr 
því þá bara snúa þeir út úr og tala um eitthvað annað. 

Við þessa athugasemd Sóleyjar Daggar heyrðist mikið „jamm“ og 
samþykki þeirra sem voru með henni í umræðuhópi. Fram kom hjá 
börnunum að viðbrögð kennara einkenndust stundum af því að þeir væru 
hræddir við að missa völdin til krakkanna ef þeir færu að hlusta á þá. Elsa 
sagði um þetta atriði: 
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Ég held líka að þeir halda örugglega að þeir missi svolítið 
völdin ef þeir fara að hlusta á okkur. Í staðin [vilja þeir] að 
við séum alltaf að hlusta á þá og eitthvað svona. 

Stefán sagði frá viðbrögðum kennara og upplifun sinni af þeim: 

Kennararnir þú veist eins og kennarinn minn, hann heldur 
hann hafi öll völd. Það er ekki hægt að gera neitt án þess að 
[þögn] þú hefur bara öll völdin hérna [þögn] yfir öllum 
krökkunum. Hún er svo ströng að það þorir enginn þú veist 
að spyrja hana eða segja hugmyndir eða svona af því hún er 
bara þannig. Og svo ef maður vill segja eitthvað við hana 
eins og samningar til dæmis þá verða það að vera allir. Að 
vera svona þrír saman því hún bara drullar yfir mann. 

Illugi sagði frá viðbrögðum kennara sem ekki hlustar á útskýringar 
nemanda sem hafði ekki lokið því sem hann átti að gera t.d. í 
heimanáminu: 

Þetta er líka þannig hjá okkur hún segir bara AFSÖKUN 
[leikið]. Þetta er kannski afsökun en þetta er satt þú veist. 

Mörg barnanna voru sammála um það að oft væru viðbrögð 
kennara/skólastjórnenda of harkaleg þegar eitthvað kæmi upp á og töldu 
skýringuna vera þá að þeir gæfu sér ekki tíma til að hlusta á útskýringar 
krakkanna. Elsa sagði um þetta: 

Mér finnst að fólk ætti að hlusta meira það hefur áhrif á 
börn. Þú veist ef við hlýðum ekki þá bara hringir kennarinn í 
foreldrana og spyr hvort þeir geta sótt börnin. 

Þetta könnuðust fleiri við og Illugi sagði að eina ráðið væri að senda 
„...okkur heim úr skólanum ef við gerum eitthvað af okkur“. 

Börnin voru sammála um að slæmur kennari mismunaði krökkum. 
Nokkur atriði voru nefnd sem dæmi um mismunun. Börnunum fannst það 
t.d. ekki sanngjarnt að taka ákveðna nemendur fram yfir aðra og benda 
„stanslaust“ á þá sem fyrirmynd um það hvernig eigi að gera vel. Um 
uppáhaldsnemendur sagði Högni: 
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Já, sko kennararnir þeir velja alltaf svona einn sem þeir 
halda mest upp á skilurðu. 

Undir þetta tóku margir og viðbrögðin í umræðuhópnum hans voru 
„...ohoo já ógeðslega pirrandi“. Stefán taldi að kennarar einblíndu of 
mikið á bókleg fög og dæmdu nemendur eftir því. Hann sagði: 

Ef að maður er kannski góður í lestri þá eru bara kennararnir 
búnir að ákveða að þetta séu bestu nemendurnir. 

Valgerður sagði um „fyrirmyndar nemendur“ kennaranna: 

Kannski bara er hann ekki góður í öðru. Kannski ert þú 
miklu betri í fótbolta heldur en hann eða eitthvað. 

Fleiri raddir voru um þetta. Helga Sif sagði: 

Maður er kannski ekkert góður í þessu venjulega [bóklegum 
greinum]. Þá bara er maður ekkert góður. 

Skoðanir barnanna benda til þess að mjög einhæfri mynd af því hvað 
er að standa sig vel sé haldið á lofti í skólanum. Börnin töluðu um fleiri 
dæmi þar sem slæmir kennarar mismuna nemendum. Þessir kennarar telja 
að sömu nemendurnir séu alltaf valdir að öllu því neikvæða sem kemur 
upp á. Niðurstaða Stefáns var að kennarinn hans væri „...eiginlega of 
íhaldssamur að velja einhvern til að skamma“. Stefán átti þá við með 
orðinu „íhaldssamur“ að kennarinn kenndi alltaf sama/sömu nemendum 
um það sem aflaga fór í bekknum. 

Helga Sif trúði hópnum sínum fyrir atviki sem varð til þess að hún var 
flutt um skóla og sett í „sérúrræði“. Hún sagði frá því að hún væri greind 
með athyglisbrest með ofvirkni og hafi oft lent í vandræðum þegar hún 
næði ekki að stjórna sér. Hún hlýddi því ekki að fara út úr skólastofu 
þegar kennari vísaði henni út og lenti í framhaldi af því í átökum við 
gangavörð þannig að sá á henni. Eftir átökin við gangavörðinn rauk hún 
heim til sín í geðshræringu þar sem móðir hennar tók á móti henni. Móðir 
hennar ákvað að kæra gangavörðinn fyrir að beita líkamlegu ofbeldi. 
Skólastjórinn hélt fund með móðurinni vegna þessa atviks og var Helga 
Sif heima í einn dag meðan unnið var úr málinu. Skólastjórinn lagði á það 
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áherslu við Helgu Sif að hún ræddi ekki um atvikið í skólanum þegar hún 
byrjaði þar aftur. Helga Sif hlýddi því ekki og sagði um afleiðingar þess: 

Skólastjórinn kom náttúrulega og öskraði þú skalt ekki segja 
neinum frá þessu. Ég hlustaði ekkert á hana. Ég var svo reið 
og ég var rekin úr skólanum í viku. Ég var sett í hvað heitir 
þetta [þögn] svona vandræða eitthvað svoleiðis. Svona lítinn 
skóla rétt hjá og var þar fram á sumarið. Mér finnst að fólk 
eigi ekki að gera þetta. Ef þetta hefði verið á götunni þá 
hefði þetta verið líkamsárás. 

Í kjölfar lýsingarinnar lagðist þögn yfir hópinn. Börnin tjáðu sig ekki 
mikið um þetta en Helga Sif var þó spurð að því hvernig henni hefði líkað 
í litla skólanum. Hún sagði að það hefði verið gott fyrir sig að vera þar og 
hún hefði lært heilmikið af þessu. Börnin töldu að aðrir starfsmenn í 
skólum viti oft ekki hvernig á að tala við krakka sem eru með „stæla“. 
Saga Helgu Sifjar dregur fram mikilvægi þess að allir sem vinna í skólum 
beri sameiginlega ábyrgð á því að skapa skólasamfélagið. Til þess að það 
geti orðið þurfa allir aðilar að hafa aðgang að nauðsynlegum stuðningi 
eins og Ferguson (2008) bendir á sem eitt af lykilatriðum til þess að 
raunverulegar breytingar í átt til skóla án aðgreiningar geti átt sér stað. 
Lýsing Helgu Sifjar vekur upp spurningar um það hvort hún hafi fengið 
tækifæri til að segja frá sinni hlið á málinu. Það hvað reiðin endist henni 
bendir til að ekki hafi verið unnið nógu vel úr málinu með henni. Þeir 
fullorðnu hafi bara fundið „lausn“ sem dugði ekki.  

Samskipti skólastjórnenda og nemendaráða voru einnig ofarlega í 
huga barnanna. Börnin voru ekki á einu máli um það hvort þau hefðu 
raunveruleg áhrif með nemendaráðum. Orri Páll sagði: 

Til dæmis kemur nemendaráð skólans með hugmyndir að 
betra félagslífi innan skólans. En skólastjórnendur hafa meiri 
réttindi og ráða því hvað af hugmyndunum er samþykkt.  

Vaka taldi að hlustað væri á hugmyndir nemendaráða en allt tæki 
óratíma og sagði: 

Í mínum skóla þá er alveg hlustað á okkur en það tekur 
langan tíma að koma hlutunum í framkvæmd. Það er að 
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segja eins og við báðum um að kynjaskipta í sundi í svona 
byrjun sjöunda bekkjar og við fengum það [sundtímana] 
ekki kynjaskipt fyrr en svona um miðjan áttunda bekk. 

Börnin voru sammála um að skólastjórinn hefði alltaf lokaorðið við 
öllum tillögum sem væri slæmt ef hann væri ekki góður skólastjóri. Rut, 
sem setið hafði í nemendaráði í sínum skóla, sagði: 

Svo er það bara skólastjórinn eða skólastjórnin sem að ræður 
bara hvað þeir samþykkja og hvað ekki og flest af því [okkar 
tillögum] neita þau. 

Lýsing barnanna á samskiptum nemendaráða og skólastjórnenda 
bendir til þess að börnin hafi tillögurétt en engan atkvæðarétt þegar 
kemur að ákvörðunum. Umræður þeirra leiddu í ljós að mjög misjafnt var 
eftir skólum hversu formlegir fundir nemendaráða væru. Í sumum 
skólunum voru haldnir reglulegir fundir með fundasköpum, fulltrúum 
allra bekkja, skólastjórnendum og fulltrúa foreldra en í öðrum skólum 
voru þetta óformlegir spjallfundir á skrifstofu skólastjóra eða 
deildarstjóra unglingadeildar. Tækifæri sem skólarnir hafa til að æfa 
lýðræðisleg vinnubrögð með vinnu nemendaráða virðast því vannýtt. 

5.3 Samantekt niðurstaðna  

Fjallað hefur verið um helstu þemu sem fram komu hjá börnunum á 
barnafundinum og um leið fjallað um það hvernig hægt er að skilja/túlka 
orð þeirra. 

Fjallað var um hvort hugmyndir barnanna um margbreytileika stangist á 
við ferli í átt að skóla án aðgreiningar. Þemun sem fram komu um 
margbreytileika voru tvö. Fyrra þemað var um réttindi barna og hvernig 
hugmyndir barnanna tengjast réttindum fullorðinna, þörfum einstaklinga og 
samsetningu bekkja. Seinna þemað var um skoðanir barnanna á því hverjir 
eru skildir út undan í skóla- og félagsstarfi og hvernig það tengist 
hópum/klíkum, vináttu og því að vera talinn „öðruvísi“ en allur þorri 
nemenda. Raddir barnanna benda til þess að hugmyndir þeirra og skoðanir 
um margbreytileika séu ólík og taki m.a. mið af samfélagsumræðu á hverjum 
tíma. Börnin eru sammála um að allir eigi rétt á því að menntast og vera 
fullgildir þátttakendur í skóla og samfélagi og að því leyti stangast 
hugmyndir þeirra ekki á við ferli í átt að skóla án aðgreiningar.  
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Fjallað var um hvort skólinn starfi á lýðræðislegan hátt. Tvö þemu 
komu fram um skólann. Fyrra þemað var um skipulag kennslunnar, 
félagsstarf og nánasta umhverfi barnanna. Seinna þemað var um 
samskipti við fullorðna í skólanum, góða og slæma kennara og hlutverk 
skólastjórnenda og nemendaráða. Raddir barnanna benda til þess að 
skólinn vinni ekki á lýðræðislegan hátt með börnum. Þau hafa mjög 
takmörkuð áhrif í skólanum. Börn geta í sumum skólum haft áhrif á 
námsáætlun sína, hvað gert er í félagsstarfi og hvaða umbun bekkur fær 
fyrir að standa sig vel. Að öðru leyti er skipulag í skólanum alfarið á 
ábyrgð fullorðinna og ákvarðanir teknar á forsendum fullorðinna. Börnin 
telja að kennarar séu oft í tímaþröng og hlusti ekki nægilega vel á 
nemendur. Afleiðingar þessa sé að of hratt sé farið yfir námsefni og 
misskilningur verði í samskiptum. Börnin voru sammála um að góður 
kennari hlusti, tryggi að allir séu með á nótunum og leggi sig fram um að 
finna leiðir til að allir skilji námsefnið. Slæmur kennari mismunar aftur á 
móti nemendum m.a. með því að eiga sér uppáhaldsnemendur og með því 
að kenna alltaf sömu nemendum um það sem aflaga fer. Draga má þá 
ályktun af röddum barnanna að tækifæri til að vinna með börnum á 
lýðræðislegan hátt séu vannýtt í skólum og að ekki sé nægjanlega hugsað 
um tækifæri sem gefast til að byggja upp félagsauð nemenda.  

Uppbygging og skipulag barnafundarins tókst nokkuð vel þó ýmislegt 
í framkvæmdinni megi gagnrýna. Aðalmarkmið fundarins var að leyfa 
röddum barnanna að heyrast. Aðstoðarmenn á fundinum mátu það svo að 
ótrúlega mikið hefði komið fram hjá börnunum miðað við að þau 
þekktust ekki fyrirfram og þekktu ekki aðstæður eða þá fullorðnu sem 
stýrðu dagskránni. Var það samdóma álit þeirra að miklu hefði ráðið að 
börnin sjálf þekktust boð um þátttöku á fundinum. Aðstoðarmaður sagði 
um þann anda sem ríkti í lok fundarins: 

Við tókum eftir í lok dagsins að þau voru byrjuð að skiptast 
á einhverjum kontakt upplýsingum og svona. Þetta verkefni 
sem við vorum að leysa af hendi í dag það er náttúrulega 
svolítið hratt gert. 

Aðstoðarmenn töldu að ef hópurinn kæmi saman aftur til að vinna að 
samskonar verkefnum kæmu fram upplýsingar um aðstæður þeirra og 
skoðanir sem ekki náðust á fundardegi. 
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 Annað mikilvægt markmið var að fá fjölbreyttan hóp barna til 
fundarins og fá þannig fram ólíkar skoðanir og skoðanaskipti. 
Aðstoðarmenn töldu að það hefði tekist og einn þeirra orðaði það svo „... 
ég meina við höfðum allar týpur hérna í dag“.  

Aðstoðarmönnum fannst eftirtektarverðast það algera varnarleysi sem 
börnin standa frammi fyrir gagnvart þeim fullorðnu. Einnig nefndu þeir 
virðingarleysið sem skoðunum barnanna væri sýnt. Aðstoðarmaður 
orðaði þetta svona: „...og svo kemur einhver með einhverja skoðun og þá 
er bara blásið á hana“. Annar aðstoðarmaður sagðist helst hafa hugsað um 
fangelsi eftir umræðurnar í hópnum sem hann stýrði. Hann sagði: 

Mér dettur einhvern veginn í hug fangavörður. Sá sem þorir 
að tala við fangavörðinn sem er þá kennarinn. Þú [barnið] ert 
bara þarna. Það var það eina sem kom upp í hugann á mér. 
Fangelsi sko. 

Niðurstöður af framkvæmd fundarins eru m.a. að gæta þarf að því að 
skipulag funda með börnum komi ekki í veg fyrir að þau geti sagt skoðun sína. 
Þátttaka barna er ekki sjálfsögð. Hugsa þarf um það sem langtímaverkefni að 
heyra í raun og veru hvað börnin segja um aðstæður sínar.  
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6 Niðurlag 

Ritgerðin fjallar um rannsókn þar sem hlustað var á raddir barna um 
margbreytileika, möguleika og hindranir í skóla- og félagsstarfi. Megin 
markmið hennar var að leyfa sjónarmiðum og röddum barnanna að 
heyrast. Haldinn var barnafundur með þátttöku sautján barna á aldrinum 
12-15 ára úr sjö ólíkum skólum. Þessi kafli greinir frá niðurstöðum 
rannsóknarinnar og hvernig þær tengjast bakgrunni, kenningum og 
rannsóknum annarra með börnum. Auk þess er greint frá því helsta sem 
læra má af rannsókninni.  

6.1 Umræður 

Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar út frá 
rannsóknarspurningum mínum.  

Fyrsta aðalrannsóknarspurning mín laut að því hvernig börn á aldrinum 
12-15 ára skilja margbreytileika. Hugsmíð barnanna í rannsókninni um 
margbreytileika mótast m.a. af því hvernig þau flokka aðra í hópa eftir kyni, 
þjóðerni, fötlun, nördum, töffurum eða íþróttakrökkum. Margbreytileiki í 
huga barnanna tengist því frekar hópum en einstaklingum og þau eru 
upptekin af mismunandi valdi tiltekinna hópa m.a. þeirra sem eldri eru í 
skólanum. Þau er því vel meðvituð um hvernig vald er notað í samskiptum í 
krafti stöðu (sbr. Giddens, 2001 og Foucault, 1988 og 2001). Börnin höfðu 
margvíslegar og ólíkar skoðanir á því hvernig best væri að leysa „vanda“ 
sem snýr að því hversu ólíkt fólk er. Skoðanir þeirra endurspegla m.a. að þau 
gera ráð fyrir að allir geti og eigi að geta verið í sama skóla og eigi rétt á 
virðingu og viðeigandi námi. Skoðanir barnanna taka einnig mið af skrifum 
og umfjöllun í fjölmiðlum um t.d. hópa útlendinga og mótast þannig af 
samfélagsumræðum á hverjum tíma. Fyrsta undirspurningin um hvað felst í 
fullgildri þátttöku í skóla- og félagsstarfi tengist hugmyndum barnanna um 
margbreytileika. Börnin voru sammála um rétt allra til að menntast og vera 
þátttakendur í skóla og félagslífi. Þau þekktu réttindi barna sem eru 
samhljóða réttindum þeirra í alþjóðlegum sáttmálum og yfirlýsingum og 
íslenskum grunnskólalögum um að allir eigi að hafa jafnan rétt til menntunar 
og þátttöku í skóla án aðgreiningar (sbr. Samningur Sameinuðu þjóðanna um 
réttindi barnsins, 1989, Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Að því leyti 
stangast hugmyndir þeirra ekki á við ferli í átt að skóla án aðgreiningar.  



 

76 

Hugsmíð barnanna um rétt allra til að vera þátttakendur í skóla og félagslífi 
mótaðist þó líka að hugmyndum um „okkur og hina“ því stutt var í hugmyndir 
um aðgreiningu í skólastarfi. Í gögnum rannsóknarinnar komu fram 
hugmyndir um aðgreiningu m.a. aðgreiningu kynjanna í ákveðnum tímum og 
aðgreiningu þeirra sem hegða sér illa. Sérstaklega er hægt að skoða hugtakið 
„hinun“ um þau börn sem börnin í rannsókninni töldu að ættu í erfiðleikum 
vegna hegðunar, neyslu eða jafnvel að vera útlendingur. Börnin skilgreindu 
þessi börn sem „hina“. Börn sem tilheyrðu þessum hópum væru útundan og 
útilokuð frá því sem almennt gæti talist í samfélagi skólans (sbr. Dóra S. 
Bjarnason og Gretar L. Marinósson, 2007).  

Allan (1999) bendir á að hugmyndir barna m.a. um réttindi fólks feli í sér 
vald sem þau noti til að skilgreina sig út frá. Greinilegt var af umræðum 
barnanna að þau skilgreina sig sjálf út frá hugmyndum um hvernig börn 
skiptast í hópa t.d. eftir áhugamálum, kyni eða hegðun. Athyglisvert var að 
börnin dæmdu þó ekki stúlkuna í hópnum sem hafði verið sett í „sérúrræði“ 
vegna hegðunar. Börnin töldu frekar að fullorðnir í skólum kynnu ekki að tala 
við krakka með „stæla“. Þau voru einnig mjög undrandi á þeirri staðreynd að 
drengur í hópnum gat ekki verið í sínum heimaskóla vegna heyrnarskerðingar 
sinnar. Þetta rímar við niðurstöður rannsóknar Wilson (2008) um að börn geti 
litið í eigin barm þegar rætt var um erfiða og truflandi hegðun samnemenda. 
Börnin í rannsókninni stöldruðu greinilega við reynslusögur félaga sinna. 
Raddir barnanna frá barnafundinum gefa tilefni til að ætla að sjónarmið þeirra 
og þátttaka í skólanum skipti þar miklu máli og geti haft áhrif á framkvæmd 
skóla án aðgreiningar. Því er hægt að fallast á niðurstöðu Allan (1999) um að 
áhrif barnanna séu lykilatriði til að vel takist til í skóla án aðgreiningar. 
Augljóst er af því sem börnin segja um þá hópa og einstaklinga sem eru 
útundan í skólanum að þau þekkja hvað getur hindrað þátttöku og er 
aðgreinandi.  

Önnur aðalrannsóknarspurning mín snérist um hvaða möguleika og 
hvaða hindranir börn sjá fyrir fullri þátttöku allra í skóla- og félagsstarfi. 
Svörin sem sett eru fram í töflu 5 gefa mynd af skoðunum barnanna á 
hindrunum í skóla- og félagsstarfi og hvaða þættir þurfa að vera til staðar 
til að hægt sé að leita lausna og byggja brýr á milli ólíkra hópa. Taflan 
sýnir með einfölduðum hætti tengslin á milli hugsmíða barnanna og 
rannsóknarspurninga. Lóðrétti ásinn lengst til vinstri sýnir fjögur 
lykilþemu sem hægt var að greina í röddum barnanna og lárétti ásinn 
lykilorð úr rannsóknarspurningum. Inn í töflunni eru helstu atriði úr 
umræðum barnanna flokkuð eftir því hvort þau álíta þau vera hindrandi í 
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skóla og félagslífi eða benda á lausnir og möguleika þannig að hægt sé að 
byggja brýr milli ólíkra hópa. 

Tafla 5 Yfirlit yfir svör við 2. rannsóknarspurningu 

 Hindranir 
Möguleikar/lausnir 

Að byggja brýr 

Vinnu- 
brögð 
skólans 

-samsetning bekkja  
-hávaði og kliður í 
kennslustundum 
-ósveigjanleiki í skipulagi 
-óskýrt skipulag 
-tímaleysi/tímaþröng kennara 
-ákvarðanir teknar á forsendum 
fullorðinna  
-of mikið af prófum 
-einhæf kennsla 
-námsmat sem byggist eingöngu 
á bóklegum fögum 
 

-hópvinna 
-leikir 
-útivera/útikennsla 
-fjölbreytt námsframboð  
og val 
-þemadagar 
-fjölbreytt námsmat 
-sameiginleg markmið 
hópa/bekkja 
-virðing fyrir mismunandi 
styrkleikum í námi og 
tómstundum 
-samvera bekkja, samvera í 
frímínútum og félagsstarfi 
-skipulagt félagsstarf 

Réttindi 
og ábyrgð 

-einelti 
-einvera 
-útilokun einstaklinga/hópa 
-hópar sem eru í neyslu 
-skoðanir á útlendingum og 
rasismi 
-klíkumyndanir 

-að vera maður sjálfur 
-vinátta, að eiga vini og að geta 
eignast vini 
-að fá réttindi og ábyrgð eins og 
aldur og þroski segja til um 

Vald -fullorðnir hafa valdið og 
síðasta orðið um ákvarðanir 
-þeir fullorðnu hlusta ekki 
-skipulag fullorðinna gengur 
fyrir 

-að fullorðnir hlusti betur á börn 
-virðing fyrir ólíkum persónum 
og áhugamálum 
-aukið lýðræði í ákvarðanatöku 
- raunveruleg áhrif með 
tillögurétti og atkvæðarétti 

Lykil-
persónur 

-slæmir kennarar sem mismuna 
nemendum 
-skólastjórar sem eru einráðir 
-starfsmenn sem vita ekki 
hvernig á að tala við börn 

-góðir kennarar sem hlusta, 
leggja sig fram, aðlaga námsefni 
og hjálpa 
-samstaða barna innbyrðis  
-gott samband við foreldra  
-skólastjórnendur sem taka mark 
á hugmyndum barna 
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Vinnubrögð skólans, kennarar, lýðræði og stuðningur vina og foreldra 
stendur upp úr sem aðalatriði í röddum barnanna. Allt eru þetta lykilatriði 
sem styrkja félagsauð nemenda og stuðla að þróun skóla án aðgreiningar 
ef þau eru jákvæð. Lausnir barnanna beinast að því sem mestu máli 
skiptir fyrir félagsauð nemenda, trausti á milli allra sem eiga aðild að 
skólanum. Börnin benda á lausnir sem byggja upp þátttöku og félagslega 
aðild allra að skólanum sem stofnun (sbr. Wolfgang Edelstein, 2008a). 
Vinnubrögð skólans og traust á milli starfsfólks, nemenda og foreldra eru 
þau atriði sem McGonigal og félagar (2005) telja að séu lykilatriði til að 
skapa börnum jákvæðar aðstæður til að nálgast félagsauð. Börnin sem 
tóku þátt í barnafundinum ræddu flókin tengsl á milli ólíkra hópa og 
einstaklinga og bentu á ýmsar lausnir. Álykta má sem svo að með aukinni 
lýðræðislegri þátttöku barna geti þau gefið nýtt sjónarhorn á það hvernig 
hægt er að auka við félagsauð nemenda í skólum. Catts, Allan og Smyth 
(2007) komast að sömu niðurstöðu í rannsóknum sínum sem m.a. beinast 
að því hvernig hægt sé að byggja félagsauð í kringum alla nemendur. 

Gögn rannsóknarinnar sýna að skipulag skólans virðist alfarið í 
höndum þeirra fullorðnu og mjög takmarkað sem börnin fá að hafa áhrif á 
og það þá á forsendum skipulags fullorðinna. Þetta er í samræmi við 
niðurstöður rannsóknar Deuchar (2008) um reynslu barna af lýðræðislegri 
þátttöku í ákvarðanatöku í skólum. Niðurstöður rannsóknar Deuchar voru 
m.a. þær að eftir því sem börnin urðu eldri og fluttust milli skólastiga 
minnkaði þátttaka þeirra og ábyrgð í námi. Í þessari rannsókn var ekki 
rætt við kennara eins og í rannsókn Deuchar. Kennararnir í rannsókn 
Deuchar lýstu mikilvægi þess að nemendur fengju tækifæri til 
lýðræðislegrar þátttöku í ákvarðanatöku. Þeir  vildu þrátt fyrir það ekki 
breyta áherslum í kennslu þannig að ábyrgð nemenda yrði meiri. Gera má 
ráð fyrir að svipað sé uppi á teningnum hjá íslenskum kennurum því 
gögnin frá barnafundinum gefa til kynna að langt sé í land að tekið sé 
tilliti til skoðana barna í samræmi við aldur og þroska eins og lög gera ráð 
fyrir. Í 13. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 stendur um rétt nemenda 
að þeir „... eiga rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri 
varðandi námsumhverfi, námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar 
ákvarðanir sem snerta þá. Taka skal tillit til sjónarmiða þeirra eins og 
unnt er“. Gögn rannsóknarinnar benda til að þetta sé alls ekki raunin í 
íslenskum skólum.  

Ef stigi Harts er notaður til að skoða þátttöku barnanna í 
ákvarðanatöku innan skólans kemur í ljós að þátttaka þeirra virðist 
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einungis vera á þrepi eitt til fjögur. Fyrstu þrjú þrepin í stiga Harts fela 
ekki í sér neina þátttöku barna en rödd þeirra og verk eru notuð án tillits 
til barnanna og til skreytingar á því sem fullorðnir hafa þegar ákveðið. Á 
stigi þrjú trúa fullorðnir að börnin séu þátttakendur. Börnin í rannsókninni 
lýsa því að ekki sé hlustað á hugmyndir þeirra og að í raun sé 
lokaákvörðun í málum ávallt þeirra fullorðnu. Þrep fjögur í stiga Harts 
felur í sér þátttöku barna en skipulag og áherslur eru fullorðinna. Þessu 
lýstu börnin m.a. í tengslum við gerð námsáætlana, starf nemendaráða og 
í ákvörðunum um félagsstarf (sbr. Hart, 1997). Börnin í rannsókninni 
virðast ekki hafa neitt vald í samskiptum sínum við þá fullorðnu í 
skólanum. Börnin segja okkur að kennarar og skólastjórnendur hafi mikil 
áhrif m.a. á samskipti og námsárangur. Kennarar/skólastjórnendur bera 
með sér vald og nýta það í samskiptum sínum við börnin á þann hátt að 
ákvarðanir og skipulag er alfarið í þeirra höndum (sbr. Giddens, 2001; 
Foucault, 1988 og 2001).  

Þriðja og síðasta aðalrannsóknarspurningin var um hvað 
skólar/kennarar geti lært af röddum barnanna og nýtt til að byggja brýr 
skilnings og gagnkvæmrar virðingar milli ólíkra hópa. Börnin segja okkur 
að þeim sé haldið utan við umræður og ákvarðanatöku með 
margvíslegum afleiðingum fyrir skólastarf og þau sjálf. Dæmi um þetta 
eru m.a. vandræðagangur barnanna um hvernig eigi að tala um útlendinga 
og flóttamenn, einhæf mynd sem virðist vera í skólum um það hvað það 
er að standa sig vel og yfirburða valdastaða kennara í allri ákvarðanatöku. 
Barton (2002) bendir á að menntun án aðgreiningar feli í sér leit að 
jafnrétti, félagslegu réttlæti, þátttöku og niðurbroti alls sem talist getur 
útilokandi viðhorf og vinnubrögð fyrir einstaklinga og hópa. Öll atriðin 
sem Barton nefnir snúast um hugsmíðar og staðalmyndir sem rétt er að 
taka til gagngerrar endurskoðunar m.a. hugmyndir um hlutverk kennara 
og hlutverk nemenda, útilokandi og neikvæðar staðalmyndir af 
einstaklingum og hópum (e. othering) og hugmyndir manna um hvað 
skólinn snýst.  

 Börnin í rannsókninni túlka veruleika sinn út frá eigin reynslu, 
hugmyndum og hugtökum sem þau þekkja og hafa tileinkað sér í gegnum 
samskipti við aðra (sbr. mótunarkenningar Schwandt, 2001; Flick, 2006; 
Campbell og Davidson, 1994; Bruner, 1990). Því má halda því fram að 
afar mikilvægt sé að börn fái tækifæri til að ræða eigin viðhorf í gegnum 
lýðræðislegar umræður og að félagsleg hæfni þeirra sé virkjuð eins og 
Wolfgang Edelstein (2008a) orðar það. Börnin fái rétt til þátttöku til að 
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hægt sé að byggja upp lýðræðislegan skóla. Wolfgang Edelstein (2008a) 
segir að lýðræðisnám ráðist af þrennskonar aðgerðum; að læra lýðræði, 
að móta lýðræði og að lifa lýðræði. Börn verða að fá tækifæri í skólanum 
til að öðlast reynslu af lýðræðislegri þátttöku. Þátttaka barna í 
lýðræðislegum skóla er ein forsenda þess að hægt sé að brúa bilið á milli 
stefnu stjórnvalda um skóla án aðgreiningar og skólastarfs. 

McGonigal og félagar (2005) telja að skólinn geti lagt sitt af mörkum 
við að byggja félagsauð fyrir nemendur með því að koma á og viðhalda 
félagslegu neti nemenda. Börnin segja okkur að mörg góð tækifæri til að 
stuðla að og viðhalda félagsauði nemenda séu vannýtt. Börnin benda á 
ýmis tækifæri eins og með hópvinnu, góðu og traustu sambandi við 
foreldra, að tekið sé mark á hugmyndum þeirra, samveru í bekk og 
skipulögðu félagsstarfi. Þessi atriði fela í sér tækifæri til að efla bindandi, 
brúandi og tengjandi félagsauð. Félagsauð sem er jákvæður og byggir upp 
samband norma, gilda, trausts og tengsla innan skólans (sbr. Arshad, 
Campell, Catts, Forbes, Menter, MacBride, Paton, Rankin og Wrigley, 
2005; McGonigal, Doherty, Allan, Mills, Catts, Redford, McDonald, 
Mott og Buckley, 2005 og 2007). Vinnubrögð skólans er þarna lykilatriði.  

Barton (2002) hefur bent á að raunverulegar breytingar í átt til 
menntunar án aðgreiningar felist í því að fjarlægja allar birtingarmyndir 
hindrana, mismununar og þvingana og fjalla um velferð allra nemenda. 
Ferguson (2008) leggur á það áherslu að markmiðið sé skólakerfi sem 
viðheldur gæða menntun fyrir alla nemendur, tryggir merkingabæra 
námskrá, árangursríka kennslu og nauðsynlegan stuðning. Mikilvægt er 
að börnum finnist þau tilheyra skólasamfélaginu og að þau geti haft áhrif 
með skoðunum sínum og hugmyndum og fái til þess nægilegan stuðning. 
Sú ofuráhersla sem birtist í gögnum rannsóknarinnar á bókleg fög og 
tímaskortur kennara sem bitnar á samskiptum og námsárangri er ekki 
líklegur til að skila okkur skóla án aðgreiningar þar sem nemendur eiga 
aðgang að jákvæðum félagsauði. Börnin áttuðu sig ljóslega á þáttum í 
skólastarfi (s.s. vinnubrögðum og viðhorfum) sem hamla þátttöku allra og 
stuðla að útilokun tiltekinna hópa eða einstaklinga. 

6.2 Helstu lærdómar 

Hér verður gerð grein fyrir helstu lærdómum sem draga má af 
niðurstöðum rannsóknarinnar. Þeir fjalla um hvað megi gera og hverju 
megi breyta í skólastarfi. 
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 Börnin telja að allir geti og eigi að geta verið í sama skóla og 
að allir eigi rétt á virðingu og viðeigandi námi. Skoðun 
barnanna lýsir mikilvægi þess að starfsmenn skóla séu góðar 
fyrirmyndir í daglegu starfi. Viðhorf og vinnubrögð innan 
skólans gefa börnum skilaboð um hvað sé réttlátt, sanngjarnt 
og mögulegt. Skoðun barnanna lýsir einnig mikilvægi þess að 
traust ríki á milli nemenda, kennara og foreldra og að 
kennarar aðlagi nám að þörfum hvers og eins.  

 Börnin þekkja réttindi sín en hafa ekki möguleika/bolmagn til 
að fylgja þeim eftir. Ábyrgð fullorðinna á því að virða réttindi 
barna er alger. Samvinna foreldra og skólans er þarna 
lykilatriði. Skólanum ber að fylgja settum lögum um réttindi 
barna og útfæra það hvernig þau eru tryggð í skólastarfinu 
m.a. með því að setja skólareglur sem byggjast á réttindum 
allra barna og sanngjörnum kröfum um skyldur barnanna sem 
námsmenn og þátttakendur í skólasamfélaginu. Skólinn þarf 
að vinna reglurnar í samstarfi við nemendur og foreldra.  

 Börnin þekkja hindranir í skóla- og félagsstarfi og hafa 
hugmyndir um lausnir sem geta aukið þátttöku einstaklinga og 
hópa og aukið skilning á milli ólíkra hópa. Börn eru fær um að 
tala um flókin tengsl á milli ólíkra hópa og einstaklinga. Skólar 
þurfa að leita til barna um að greina hindranir og koma með 
tillögur til úrbóta. Skólinn þarf að skapa börnum aðstæður og 
tækifæri til skoðanaskipta innan bekkja/námshópa en einnig þar 
sem ólíkir hópar og einstaklingar koma saman til að ræða um 
málefni sem skipta börnin máli s.s. um skólastarfið, skipulag 
félagsstarfs eða frímínútna. 

 Börnin vilja að traust ríki á milli kennara, nemenda og foreldra. 
Skólar þurfa að setja sér skýr markmið með foreldrasamstarfi 
þannig að foreldrar eigi hlutdeild í skólanum og eigi auðvelt með 
að vera þátttakendur í starfi skólans og lífi barnsins í skólanum. 
Foreldrar eru helstu stuðningsaðilar barnanna og góð samvinna 
við þá er lykilatriði í árangursríku skólastarfi.  

 Börnin segja að raunveruleg þátttaka þeirra i ákvörðunum og 
skipulagi skólans sé afar lítil. Skólinn þarf að tryggja að 
þátttaka barna sé raunveruleg m.a. með því að virkja 
nemendaráð á lýðræðislegan hátt, auka umræður innan 
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bekkja/námshópa þannig að börn og fullorðnir stefni að 
sameiginlegum markmiðum. Markmiðin þarf að gera sýnileg 
með því að skrá þau, raða þeim í forgangsröð og fylgja þeim 
eftir. Þegar markmiðin nást eða komast í framkvæmd á að 
halda upp á það með einhverjum hætti.  

 Börnin segja að kennarar séu lykilpersónur og að á afstöðu 
þeirra og vinnubrögðum ráðist m.a. námsárangur og margt í 
samskiptum. Kennarar þurfa að gera sér grein fyrir því valdi 
og áhrifum sem þeir hafa í daglegu starfi. Kennarar geta með 
viðmóti sínu, viðhorfum og því að hlusta betur á það sem 
nemendur hafa að segja haft mun meiri áhrif á skólastarfið en 
þeir gera sér grein fyrir. Fjölbreytt kennsla og námsmat þar 
sem horft er á mismunandi styrkleika hvers og eins, námið 
aðlagað og nemendur fá viðeigandi stuðning getur skipt 
sköpum fyrir börnin í skólanum og árangursríkt nám. 

 Börnin í rannsókninni segja að þau vilji vera þátttakendur í 
eigin lífi og fá til þess stuðning þeirra fullorðnu sem í kringum 
þau eru. Þau vilja ekki að þeim sé haldið utan við umræður og 
ákvarðanatöku. Við þurfum að hlusta. Fyrst og fremst vilja 
þau „sanngjarna málsmeðferð“ og sú krafa er sanngjörn. Við 
berum öll ábyrgð á því að skapa samfélag án aðgreiningar og 
með athöfnum okkar á hverjum degi leggjum við lóð á þá 
vogarskál til betri eða verri vegar. Skóli án aðgreiningar felur 
ekki eingöngu í sér sjálfsögð mannréttindi fatlaðra heldur að 
fjölbreytileikinn sé viðurkenndur og að unnið sá á þeim 
grunni að finna leiðir til að allir geti verið fullgildir 
þátttakendur í skólasamfélaginu.  
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Viðauki 1 

 
Reykjavík 31.mars 2009. 

 

Kynningarbréf - barnafundur 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn  

 

Ég heiti Ragnheiður Axelsdóttir og er meistaranemi við 
Menntavísindasviði Háskóla Íslands og hef starfað sem 
grunnskólakennari í 20 ár. Ég vinn nú að meistaraverkefni mínu en hluti 
þess felst í að halda barnafund fyrir börn á aldrinum 12 - 15 ára. Barni 
þínu er boðið að taka þátt í fundinum.  

 

Markmið fundarins er að hlusta á sjónarmið og raddir barna um 
fjölbreytileika. Leita eftir lausnum og möguleikum sem þau sjá þannig að 
allir geti tekið fullan þátt í skóla- og félagsstarfi og hvaða hindranir koma 
í veg fyrir þátttöku allra. Ég tel afar mikilvægt að fá fram sjónarmið 
barnanna sjálfra og stuðla þannig að því að rödd þeirra heyrist um það 
sem skiptir máli í þeirra lífi.  

 

Þátttakendur verða á bilinu 20-30 úr skólum á Suðvesturhorninu. 
Þremur til fimm þátttakendum úr skóla barns þíns er boðið á fundinn til 
að ræða á fjölbreyttan hátt um þetta efni. Börnin taka þátt í leikjum, 
hringekju, umræðum og vinna að graffitívegg og geta þannig komið 
skoðunum sínum á framfæri. 

 

Fundurinn fer fram í húsnæði Háskóla Íslands í Stakkahlíð, 
Reykjavík laugardaginn 23. maí og stendur frá kl. 9.00 til að verða 
15.00. Starfsmaður fundarins mun halda utan um ferðatilhögun í 
samvinnu við foreldra. Kostnaður er greiddur af styrktaraðila fundarins. 

 

Trúnaði er heitið varðandi allar upplýsingar sem koma fram og ekki 
verður hægt að rekja svör eða orð beint til þátttakenda. Persónulegar 
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upplýsingar sem nauðsynlegar eru vegna skipulagningar verður eytt að 
loknum fundardegi. Nöfnum þátttakenda og heimilisföngum verður eytt 
eftir að þakkarkort hafa verið send um hálfum mánuði eftir fundardag. 

 

Niðurstöður verða kynntar í meistaraverkefni mínu og á vegum 
Rannsóknarstofu um skóla án aðgreiningar auk umboðsmanns barna. 
Stuðlað verður að því að kynna sjónarmið þau sem koma fram hjá 
börnunum með því markmiði að bæta skólastarf. 

 

Ég bið þig að ræða við barn þitt og hugleiða með því hvort það getur 
hugsað sér þátttöku með þínu leyfi. Ég mun hafa samband símleiðis við 
ykkur innan fárra daga. Ef þið eruð þegar ákveðin er hægt að staðfesta 
þátttöku með því að senda póst á raa10@hi.is eða hringja í 892-1607. 

 

Með von um góðar undirtektir, Ragnheiður Axelsdóttir. 

 

 

Ábyrgðaraðili fundarins er Dóra S. Bjarnason prófessor. Umboðsmaður 
barna styður fundinn. 
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Viðauki 2 

 
Fundur krakka 12-15 ára laugardaginn 23.maí 2009 

Þér er boðið að taka þátt ! 
 

Hvað finnst þér?  Viltu hafa áhrif? 

 

Við viljum heyra þína skoðun um  

• skólann 

• fjölbreytileika 

• lausnir þannig að allir geti verið í skólanum  

• hindranir sem koma í veg fyrir að allir geti verið með  

 

• Krakkarnir úr 7. 8. og 9. bekk taka þátt. 

• Við verðum í HÍ í Stakkahlíð í Reykjavík. 

• Ferðir og veitingar eru fríar. 

 

Komdu og vertu með í leik, hringekju, umræðum og listsköpun og segðu 
hvað þér finnst. 

Hægt er að staðfesta þátttöku með því að senda tölvupóst á raa10@hi.is 
og ég hringi líka til að kanna hvort þú vilt vera með. 

 

Þín skoðun er mikilvæg! 
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