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Ágrip 

Eitt af meginmarkmiðum Aðalnámskrár grunnskóla hefur verið að búa 
nemendur undir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi. Grunnskólinn er og á 
að vera sá staður sem veitir nemendum svigrúm til að öðlast reynslu og 
vera þátttakendur í lýðræðislegu starfi. Eftir búsáhaldabyltinguna 2008–
2009 hófust miklar umræður um stöðu lýðræðis á Íslandi. Í ljósi þess er 
ástæða til að rannsaka viðhorf nemenda til lýðræðis í grunnskólum 
landsins. Það er mikilvægt fyrir íslenskt skólasamfélag að fá upplýsingar 
um viðhorf nemenda til lýðræðis því þeir eru kjósendur framtíðarinnar.  

Í þessari ritgerð er greint frá niðurstöðum megindlegrar rannsóknar 
sem gerð var í því skyni að kanna viðhorf nemenda í íslenskum 
grunnskólum til lýðræðis. Tilgangurinn með rannsókninni er að fá betri 
mynd af viðhorfum nemenda til lýðræðis í íslenskum grunnskólum og þar 
með safna upplýsingum sem skólastjórnendur geta nýtt sem grundvöll 
fyrir áframhaldandi vinnu með lýðræði innan grunnskólans og í víðara 
samhengi. Engar rannsóknir finnast á viðhorfum nemenda til lýðræðis í 
íslenskum grunnskólum fyrir þennan aldurshóp og er því stuðst við 
danska rannsókn frá 2001 til samanburðar. Notaðar eru sams konar 
spurningar í íslenska spurningalistanum og borið saman við niðurstöður 
úr dönsku rannsókninni. 

Gögnum var safnað með aðstoð Skólapúlsins sem bætti 21 spurningu 
við spurningar sínar í október 2010. Tekið var úrtak 30 skóla á Íslandi af 
þeim 46 sem tóku Skólapúlsinn í sama mánuði. Tæplega 90% skólastjóra 
samþykktu þátttöku skóla sinna, sem þýðir að þátttakendur í rannsókninni 
eru nemendur í 6.–10. bekk í grunnskólum af mismunandi stærðum sem 
eru dreifðir um landið. Alls tóku 473 nemendur þátt í rannsókninni og 
voru stelpur 49% og strákar 51%. 

Helstu niðurstöður voru að í íslenskum grunnskólum svarar 7% 
nemenda að þeir aldrei geta sagt sína skoðun þrátt fyrir að vera ósammála 
kennaranum og 26% svarar að þeir geta stundum gert það og 25% 
nemenda svara að einhver í bekknum sé lagður í einelti og 38% svarar að 
einhver er út undan í bekknum. Ljóst er að ekki allir nemendur fá að njóta 
sín fullkomlega í lýðræðislegri þátttöku vegna eineltis og útilokunar í 
bekknum og ekki geta allir nemendur tjáð skoðun sína þegar þeir eru 
ósammála kennaranum. 
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Nemendum gefast fá tækifæri til að hafa áhrif á mál sem snerta þá 
sjálfa og þeir líta svo á að virkni nemenda í nemendaráði varði 
einstaklinga en ekki skólann í heild. Í samanburði við dönsku 
rannsóknina leggja grunnskólar á Íslandi meiri áherslu á einstaklinginn en 
hópinn. Það getur verið vísbending um að einstaklingshyggja sé ríkjandi í 
íslenskum grunnskólum.  
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Abstract 

The perspective of forthcoming voters 

to democratic school operation 

 

One of the main aims of the National Curriculum Guide has been to 
prepare students for the participation in a democratic society. The 
elementary school is and should be the place which offers students the 
space to acquire experience and practice democracy. After the utensils 
revolution 2008-2009 much discussion commenced about the position of 
democracy in Iceland. In light of altered values of the Icelandic society 
from 2008 there is reason to research students´ perspective of democracy 
in the nation‘s elementary schools. 

In this essay the results of a quantitative research which was aimed at 
studying Icelandic elementary students´ perspective of democracy are 
articulated. The purpose of the research is to acquire a better picture of 
students´ perspective of democracy in Icelandic elementary schools and 
thereby gather information which school authorities can utilize as a basis 
for continued work with democracy within the elementary school and in a 
wider context. No research is found of the position of democracy in 
Icelandic elementary schools for this age group and therefore a Danish 
research from 2001 is used as a reference. Similar questions are used in 
the Icelandic list of questions and compared with the results of the Danish 
research. 

Data was gathered with the assistance of The School Pulse (í. 
Skólapúlsinn) which added 21 questions to its sample in October 2010. 
Almost 90% of principles in schools that use The School Pulse agreed to 
their school‘s participation, which means that the participants in the 
research are students in 6th-10th grade in elementary schools of various 
sizes, scattered around the country. The total of 473 students participated 
in the research. 

The main conclusions were that in Icelandic elementary schools 7% of 
the students answer that they can never express their opinion in spite of 
disagreeing with the teacher and 26% answer that they sometimes can. 
Not all students come into their own in a democratic participation due to 
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bullying and exclusion as 25% of the students answer that someone in the 
class is bullied and 38% answer that someone in the class is excluded. 

Students rarely have the opportunity to influence matters which have 
to do with themselves and in their view the function of students on the 
student council has to do with individuals but not with the school in 
general. In comparison to the Danish research Icelandic elementary 
schools place more emphasis on the individual than on the group. This 
can be an indication of individualism being predominant in Icelandic 
elementary schools. 
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1 Inngangur  

Ísland er lýðræðissamfélag þar sem þjóðfélagsþegnarnir fá kosningarétt 
átján ára, málfrelsi ríkir og fjölmörg tækifæri gefast til þátttöku í lýðræði 
fyrir hvern borgara í landinu. Það að vera virkir þátttakendur í 
lýðræðissamfélagi er þó ekki sjálfgefið fyrirbæri sem erfist frá kynslóð til 
kynslóðar. Hver kynslóð þarf að vera undirbúin til að bera kyndilinn 
áfram þannig að lýðræði framtíðarinnar verði tryggt.  

Eftir búsáhaldabyltinguna 2008–2009 fóru af stað miklar umræður um 
stöðu lýðræðis á Íslandi. Í ljósi breytinga í íslensku samfélagi eftir hrun 
hagkerfisins 2008 er ástæða til að rannsaka viðhorf nemenda til lýðræðis í 
grunnskólum landsins. Það er mikilvægt fyrir íslenska skólasamfélagið að 
fá upplýsingar um viðhorf nemenda til lýðræðis því þeir eru kjósendur 
framtíðarinnar. Í þessu samhengi má velta fyrir sér hvort 
þjóðfélagsbreytingar hafi skilað sér inn í skólastarfið eftir 2008. 

Enn er unnið eftir lögum og reglum um grunnskóla þar sem margoft er 
talað um einstaklingsmiðað nám og að einstaklingurinn fái að njóta sín. Í 
lögum um grunnskóla hefur hugtakið lýðræði verið notað til marga ára og 
eitt af meginmarkmiðum Aðalnámskrár grunnskóla hefur verið að búa 
nemendur undir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi og má velta fyrir sér 
hvort og hvernig það hefur birst í skólastarfi. Það er því áhugavert að 
rannsaka stöðu lýðræðis í skólamálum, séða með augum nemenda. Fáar 
íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig nemendur eru 
undirbúnir fyrir þátttöku í lýðræðislegu samfélagi og því ættu niðurstöður 
þessarar rannsóknar að vera mikilvægar fyrir samfélag sem er í sífelldri 
mótun. Samkvæmt drögum til laga um grunnskóla er „[g]ert ráð fyrir því 
að börn og unglingar læri til lýðræðis með því að læra um lýðræði í 
lýðræði“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, 10. nóvember). 
Engar rannsóknir hafa farið fram á Íslandi á viðhorfum nemenda til 
lýðræðis og má því velta fyrir sér á hvaða forsendum skólastjórnendur 
ætla að vinna eftir þessum verðandi lögum. Niðurstöðum rannsóknarinnar 
er ætlað að varpa ljósi á hvort lýðræði er virkt í grunnskólum landsins að 
mati nemendanna sjálfra auk þess að varpa ljósi á stöðu 
nemendalýðræðis. 

Samkvæmt menntastefnu mennta- og menningarmálaráðuneytisins 
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, 5. mars) verður lögð aukin 
áhersla á lýðræði í skólum landsins. Það verður ein af fimm grunnstoðum 
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menntakerfis landsins og hlýtur því að vera grundvallaratriði að þekkja 
hvernig nemendur líta á stöðu sína hvað varðar lýðræði í skólastarfi í dag. 

Ofangreind atriði urðu kveikjan að þessu verkefni. Til að fá sem besta 
mynd af lýðræði ákvað ég að spyrja nemendur en slík rannsókn hefur 
ekki verið unnin áður hér á landi. Viðamikil rannsókn á viðhorfum 
nemenda til lýðræðis var unnin í Danmörku 2001 (Jacobsen, Jensen og 
Madsen, Sylvestersen og Vincent, 2004). Þátttakendur voru 4500 
grunnskólanemendur í 5.–10. bekk. Sú rannsókn bar heitið Den vordende 
demokrat og var henni stýrt af Bo Jacobsen (Jacobsen o.fl., 2004). 
Samkvæmt þessari rannsókn getur lýðræði í skólum birst í 
kennslustundum, þegar unnið er í nemendaráði og í frímínútum. 
Rannsóknin var hluti af En analyse af demokrati og magt i Danmark sem 
þjóðþingið í Danmörku tók ákvörðun um að framkvæma árið 1997 undir 
samheitinu Magtudredningen. Markmiðið var að framkvæma greiningu á 
lýðræði og völdum í Danmörku og í kjölfarið var gefinn út fjöldi bóka 
auk þess sem margar blaðagreinar og fræðigreinar hafa verið birtar um 
málefnið (Magtudredningen, 2003; Jacobsen o.fl., 2004). Í þessari 
rannsókn voru nemendur spurðir um viðhorf þeirra til lýðræðis í 
skólastarfi og í kjölfarið vaknaði rannsóknarspurningin mín um lýðræði 
íslenskra skólabarna. 

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Hugtakið lýðræði er ekki alltaf á hvers manns vörum í skólasamfélaginu 
þótt það sé einn af fimm grunnþáttum í skólastarfi í drögum að nýrri 
menntastefnu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, 5. mars). 
Námsefni um lýðræði er fábreytt og engar kennslustundir eru merktar 
lýðræði eða lýðræðislegum vinnubrögðum. Lýðræði getur birst á ýmsan 
hátt í skólastarfi, til dæmis í kennslustundum, í frímínútum og þegar 
fundir eru haldnir í nemendaráðinu eða skólaráðinu. Lýðræði þarf að 
lærast og grunnskólinn er og á að vera sá staður sem veitir nemendum 
svigrúm til að öðlast reynslu í lýðræðislegum starfsháttum. Því liggur 
beinast við að rannsókn á nemendalýðræði fari fram í skólum og leitað sé 
eftir viðhorfum nemenda því þeir eru best til þess fallnir að svara fyrir sig 
um viðhorf sín til nemendalýðræðis. 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna mat nemenda á stöðu 
lýðræðis í íslenskum grunnskólum í 6.–10. bekk. Nemendurnir meta 
lýðræðislega þátttöku sína í skólastofunni og nemendaráði og því er 
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meginrannsóknarspurningin: Hvert er viðhorf nemenda í 6.–10. bekk í 
íslenskum grunnskólum til lýðræðis í skólastarfi? 

Til að nálgast svör við meginspurningunni er bætt við þremur öðrum 
rannsóknarspurningum. Sú fyrsta byggir á nálgun dönsku 
rannsóknarinnar og hér er leitað svara við: Hvort leggja íslenskir 
grunnskólar ríkari áherslu á þætti sem stuðla að frjálslyndu lýðræði eða 
kerfisbundnu lýðræði? Í kafla 2.2 í ritgerðinni er nánari skilgreining á 
hugtökunum frjálslyndu lýðræði (d. liberal demokrati) og kerfisbundnu 
lýðræði (d. republikansk demokrati). Næsta spurning leitar svara við: 
Hvaða þættir hamla eða stuðla að möguleikum nemenda til að taka þátt í 
lýðræðislegu starfi? Síðasta spurningin snýr síðan að þátttöku nemenda í 
nemendaráðum: Hversu mikilvægt telja nemendur að nemendaráð sé fyrir 
skólastarfið? 

Eins og áður hefur komið fram finnast fáar íslenskar rannsóknir á 
lýðræði og er því lítið vitað um núverandi stöðu nemendalýðræðis í 
grunnskólum á Íslandi. Niðurstöður íslensku rannsóknarinnar verða hér 
bornar saman við sambærilega þætti í dönsku rannsókninni (Jacobsen 
o.fl., 2004) og er síðasta rannsóknarspurningin höfð með í þeim tilgangi, 
þ.e.: Hver er staða lýðræðisins í íslenskum grunnskólum í samanburði við 
grunnskóla í Danmörku? 

Frumbreytur dönsku rannsóknarinnar voru nokkrar. Fyrst skal telja að 
athugað var hvort aldur eða kyn skipti máli í svörum nemenda. Þá voru 
reiknuð áhrif skóla eftir staðsetningu í Danmörku (d. urbanitet). 
Niðurstöður dönsku rannsóknarinnar sýndu engin marktæk tengsl milli 
svara nemenda og staðsetningar skóla (Jacobsen o.fl., 2004, bls. 19). Þar 
sem staðsetning skóla hafði ekki áhrif í dönsku rannsókninni er það ekki 
skoðað hér. Þess í stað verður athugað hvort tengsl eru á milli stærðar 
skóla á Íslandi og svara nemenda. Eins og í dönsku rannsókninni verða 
niðurstöður í þessari rannsókn skoðaðar með tilliti til aldurs og kyns 
nemenda. 

Í mars 2010 hélt mennta- og menningarmálaráðuneytið Menntaþing 
2010 og var þar kynnt sú vinna sem farið hefur fram um mótun 
menntastefnu í kjölfar nýrra menntalaga (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2010, 5. mars). Í undirbúningi almenns hluta 
nýrrar Aðalnámskrár fyrir grunnskóla voru kynnt lykilhugtök 
menntastefnunnar. Hér eru fimm grunnþættir menntastefnunnar sem 
ráðherra leggur áherslu á: læsi í víðum skilningi, jafnrétti, lýðræði og 
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mannréttindi, menntun til sjálfbærni og skapandi starf (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2010, 5. mars). Enginn veit hver staðan er í 
dag hvað varðar nemendalýðræði en mennta- og 
menningarmálaráðuneytið er að móta stefnu um hvert skuli haldið. Það er 
þó eftirtektarvert að stefna skuli vera í mótun án þess að núverandi staða 
sé þekkt því það er erfitt að finna leið til áframhalds ef byrjunarreiturinn 
er óþekktur. 

Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst þeim sem áhuga hafa á 
skólamálum, sér í lagi skólastjórnendum til að efla og styrkja 
nemendalýðræði og varpa ljósi á hvaða þættir skipta máli um framgang 
þess í framtíðinni. Með upplýsingum, sem safnast í þessari rannsókn, gæti 
gefist tækifæri fyrir skólastjórnendur að kortleggja umhverfið og finna 
farveg fyrir lýðræðislega starfshætti fyrir skólastarfið í heild. Það væri 
tilvalið að endurtaka rannsóknina eftir um það bil fimm ár og skoða hvort 
breytingar hafa átt sér stað. Þetta gæti verið hjálpartæki til að bæta 
starfshætti í lýðræðiskennslu íslenskra skóla í framtíðinni. 

1.2 Gildi rannsóknarinnar og álitamál 

Í rannsókninni er fyrst og fremst skoðaður skilningur nemenda og 
upplifun þeirra á birtingarformi lýðræðis í kennslustundum og 
nemendaráði. Rannsóknin nær hvorki til kennslufræðilegra þátta né 
skilgreiningar nemenda á hugtakinu lýðræði. Nemendur í rannsókninni 
eru aldrei spurðir um merkingu orðsins lýðræði enda kemur það orð ekki 
fyrir í spurningunum. Aftur á móti eru viðhorf þeirra til lýðræðis túlkuð 
út frá svörum þeirra við spurningum og staðhæfingum sem varða daglegt 
skólastarf. Nauðsynlegt er að hafa í huga við túlkun niðurstaðna að 
þátttakendur eru á mjög mismunandi þroskastigi þegar þeir eru spurðir 
álits og geta svör þeirra litast af því. 

Vegna starfsreynslu minnar og af lestri fræðigreina og fræðibóka hef 
ég þegar ákveðnar hugmyndir um stöðu nemendalýðræðis. Til að tryggja 
hlutleysi mitt geri ég megindlega rannsókn á landsvísu þar sem ég nýt 
samstarfs við Skólapúlsinn. Á heimasíðu Skólapúlsins má sjá að markmið 
hans er „[a]ð útvega skólastjórnendum og skólaskrifstofum áreiðanleg, 
langtímamiðuð, samanburðarhæf og aðgengileg gögn um mikilvæga þætti 
í skólastarfinu“ (Skólapúlsinn, 2010). Kostur við Skólapúlsinn er að 
vefkerfi hans veitir skólastjórnendum aðgang að nýjum upplýsingum um 
stöðu nemenda í 6.–10. bekk í hverjum mánuði yfir vetrartímann. 
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Skólapúlsinn hefur verið starfandi síðan 2008 og hefur því talsverða 
reynslu af að vinna úr megindlegum gögnum sem fjalla um viðhorf 
nemenda. Með því að vera í samstarfi við Skólapúlsinn er tryggt að 
formleg umgjörð er fastmótuð. Með tilkomu Skólapúlsins hafa nemendur 
öðlast reynslu af því svara spurningum á rafrænu formi um skólagöngu 
sína. Í rannsóknargögnum sem fengust frá Skólapúlsinum voru notuð 
dulnefni til að vernda skóla og þátttakendur og tryggir það siðferðilegt 
öryggi eins og hægt er. 

Fróðlegt er að tengja niðurstöður við dönsku rannsóknina þó hún sé 
orðin tíu ára gömul og breytingar gætu hafa átt sér stað í Danmörku og ef 
til vill hefðu niðurstöður hér á landi orðið aðrar ef danska rannsóknin 
hefði jafnframt verið framkvæmd hér 2001. 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni skipt í nokkra meginkafla. Fyrsti kafli, inngangur 
ritgerðarinnar, fjallar um val verkefnis og markmið og rannsóknar– 
spurningar eru tilgreindar. 

Annar kafli er fræðileg umfjöllun. Þar er í fyrsta lagi rætt um 
skilgreiningar á lýðræði og fleiri hugtökum sem notuð verða til að nálgast 
viðfangsefnið. Í rannsókninni er nálgunin sú að lýðræði verður virkt 
þegar jafnvægi er milli lýðræðis sem annars vegar er frjálslynt og hins 
vegar kerfisbundið. Hér verður rætt um lýðræði sem varðar börn en 
einnig hlutverk skólastjóra í því sambandi. Þá verður fjallað um 
birtingarform lýðræðis í skólastarfi. Grunnþættir lýðræðis með áherslu 
annars vegar á einstaklinginn og hins vegar á hópinn eru umræðuefni í 
þriðja hlutanum. Þeir eru skilgreindir og settir í samhengi við 
spurningarnar sem lagðar voru fyrir nemendur. Að síðustu er fjallað um 
frumbreyturnar í rannsókninni: aldur og kyn nemenda og stærð skóla. 

Í þriðja kafla er greint frá aðferðum rannsóknarinnar. Fjallað er til 
dæmis um þátttakendur, spurningalista, úrvinnslu gagna og siðferðileg 
atriði. Í fjórða kafla er greint frá helstu rannsóknarniðurstöðum. Í fimmta 
kafla eru umræður um rannsóknarniðurstöður í ljósi fræðilegra heimilda. 
Að endingu eru lokaorð, heimildaskrá og fylgiskjöl. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Lýðræði 

Lýðræði er ekki staðlað fyrirbæri heldur tekur breytingum í takt við þróun 
samfélagsins. Í ljósi breytinga og atburða undanfarinna ára og síðustu 
missera verður að spyrja sig að því hvernig grunnskólar á Íslandi búi 
nemendur sína undir að vera virkir þjóðfélagsþegnar í samfélagi sem er í 
sífelldri þróun. Vangaveltur um breytingar á lýðræði í framtíðinni eru 
ekki nýjar af nálinni. Bandaríski heimspekingurinn John Dewey 
(1939/1976) bendir á að viðfangsefni framtíðarinnar á grundvelli 
lýðræðis verði falið í því að finna leiðir til að lifa í lýðræðissamfélagi án 
landamæra. Fyrr á árum voru þessi landamæri „áþreifanleg“ en nú felast 
þau í lífsviðhorfum fólks. Lýðræði var í huga fólks fulltrúalýðræði og 
þetta fyrirkomulag gekk vel á meðan traust ríkti á milli fólks (Dewey, 
1939/1976). Þrátt fyrir að mörg ár séu síðan Dewey ritaði þetta er 
fulltrúalýðræði enn þann dag í dag fast í hugum manna ef spurt um hvað 
lýðræði er. 

Samkvæmt skilgreiningu í Íslenskri orðabók (1993) er lýðræði 
„stjórnarfar þar sem almenningur getur með (leynilegum) kosningum haft 
úrslitavald í stjórnarfarsefnum“. Lýðræði er á sama stað skilgreint sem 
„réttur og aðstaða einstaklinga og hópa til að láta í ljós vilja sinn og hafa 
áhrif á öll samfélagsleg málefni“. Ólafur Páll Jónsson (2003) skilgreinir 
lýðræði annars vegar sem tiltekna stjórnskipan og hins vegar sem aðferð 
til að taka bindandi ákvarðanir. Hvað varðar stjórnskipan er þetta leið til 
að velja á friðsamlegan hátt valdhafa eða leiðtoga og er það skilgreining 
sem flestir leggja í hugtakið. Hvað varðar lýðræði sem leið til að taka 
ákvarðanir snýst það ekki um valddreifingu, frekar um að finna leið til að 
koma á samkomulagi. Það verður sem sagt mikilvægt að vera fær um að 
koma sjónarmiðum sínum og skoðunum á framfæri og þar með einnig að 
hlusta á hvað aðrir hafa um málið að segja. Í þessu samhengi verður 
lýðræðið ekki fullkomið með einfaldri kosningu um eitt málefni heldur 
fjallar þetta frekar um leikreglur um hvernig á að finna lausnir og það er 
færni sem þarf að læra. 
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2.2 Lýðræði fyrir einstaklinginn eða fyrir samfélagið? 

Til að skilgreina betur nálgun þessa verkefnis á hugtakinu lýðræði er hér 
stuðst við þá skilgreiningu að lýðræðið sé tveir pólar. Þetta tvennt þarf að 
vera til staðar til að lýðræði verði að veruleika. Annars vegar er um að 
ræða frjálslynt lýðræði (d. liberal demokrati) þar sem áhersla er lögð á 
einstaklinginn. Hins vegar er um að ræða lýðræði þar sem lögð er áhersla 
á samheldni í hópi og hér mun notast við hugtakið kerfisbundið lýðræði 
(d. republikansk demokrati). Samkvæmt Jacobsen o.fl. (2004) er það á 
milli þessara tveggja póla sem lýðræðið verður virkt. Pólarnir tveir 
endurspegla hefðbundnar vestrænar áherslur hvað varðar lýðræði á 
tuttugustu öldinni og með því að skipta lýðræði upp sem tveimur 
andstæðum pólum og því flæði sem er þar á milli, opnast möguleikar á að 
rannsaka hvort jafnvægi eða ójafnvægi er milli þeirra tveggja. 

Í framhaldi af þessu er vert að rýna betur í hvað fræðimenn skrifa um 
frjálslynt og kerfisbundið lýðræði. Frjálslynt lýðræði er umfjöllunarefni 
Nozick (1974) og heldur hann því fram að í hverju samfélagi séu 
einstaklingar sem hver fyrir sig hafi rétt á sínu einstaka lífi. Áhersla er 
lögð á einstaklinginn, þannig að réttindi og frelsi er skoðað með það fyrir 
augum. Hver einstaklingur getur gert kröfu til mjög mikils skoðana- og 
tjáningarfrelsis. En hversu langt getur einstaklingurinn gengið í 
réttindabaráttu sinni án þess að skerða réttindi annarra? Þessi mörk geta 
verið mjög óljós en Nozick (1974) heldur því fram að í hverju samfélagi 
verði að vera reglur sem eigi að vera grundvallarreglur. En hvaða reglur 
eiga það að vera? Sem viðkvæmt dæmi má nefna að flestir eru sammála 
um að ein þessara grundvallarreglna sé að enginn megi drepa annan mann 
– en hvað með hermenn? Eru þeir alltaf morðingjar? Er í lagi að drepa 
aðra ef frelsi og eignir eru í húfi? Hvað ef grundvallarreglan væri að ekki 
mætti drepa skepnur? Eru slátrarar þá morðingjar? 

Í lýðræðislegri ákvörðunartöku líta frjálslyndir (d. liberalister) svo á 
að einstaklingurinn hafi þau forréttindi að kjósa eftir sinni eigin 
sannfæringu og muni það leiða af sér að kosningar og úrslit þeirra ráði 
því hvaða leið skuli velja. Það sem hér skiptir miklu máli er að hver og 
einn hafi tækifæri til að tjá skoðanir sínar og óskir. Hlutverk borgarans í 
stjórnmálalegu samhengi er að kjósa þann möguleika sem virðist 
skynsamlegastur eða kjósa þann fulltrúa sem ætti að koma sjónarmiði 
kjósandans á framfæri (Jacobsen, Christiansen og Jespersen, 2003). Hér 
er áhersla lögð á að einstaklingnum er treyst til að velja það sem er best 
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fyrir hann sjálfan í staðinn fyrir að láta einhvern utanaðkomandi ákveða 
hvað er best fyrir alla. Samfélagið á ekki að skipta sér af einstaklingnum 
en á í staðinn að sjá til þess að hver og einn öðlist þau réttindi sem honum 
ber. Þetta gefur mest svigrúm fyrir alla. Það er hægt að líkja þessu saman 
við það að hver og einn er húsbóndi á sínu eigin heimili en það á alltaf að 
hafa í huga að frelsið má ekki ganga á réttindi annarra. 

Í framhaldi af vangaveltum um hvað frelsi manna nær langt má nefna 
ítarlegar umræður Johns Stuarts Mill (1991) um frelsishugtakið. Hann 
heldur því fram að það eina sem getur réttlætt að fólk skipti sér af frelsi 
annarra sé ef um sjálfsvörn er að ræða. Í öllum hinum tilfellunum ræður 
maður sjálfur. Aftur er það tekið fram að einstaklingurinn megi gera eins 
og hann vill – svo framarlega sem það hindrar ekki aðra í að athafna sig – 
sem sagt ekki ganga á réttindi þeirra. Mill (1991) hefur sett upp lista yfir 
réttindi sem þarf að tryggja að séu til staðar í öllum frjálslyndum 
lýðræðislegum samfélögum. Þetta er rétturinn til að hugsa, rökræða og 
birta verk sín ásamt réttindum til að stefna að eigin markmiðum í 
samræmi við persónulega sannfæringu. 

Í skrifum Mills (1991) er lögð áhersla á að nauðsynlegt sé að búa til 
ósýnilega línu á milli samheldninnar og einstaklinganna í samfélaginu 
með því að láta réttindi einstaklingsins takmarka hvar ríkið getur gripið 
inn í. Í hinu frjálslynda lýðræði er það grundvallaratriði að 
einstaklingurinn eigi rétt á frelsi og það eru þessi réttindi sem hindra 
samfélagið í að skipta sér af eða grípa inn í frelsi og sjálfstæði hans. 
Aðalatriði í þessu samhengi er að einstaklingurinn fái tækifæri til að 
hugsa eða hegða sér að eigin ósk. Hér ber að hafa í huga að í þessu frelsi 
er bakinu ekki snúið við félagslegri hugsun. Í frjálslyndri hugsun er 
mikilvægt að hafa í huga að það eru ekki félagslegu málefnin sem eru 
byrjunarreiturinn heldur frelsi einstaklingsins. Ef hann hefur svigrúm til 
að athafna sig þá mun félagslegi þátturinn blómstra og dafna þar sem 
frelsi verður að vera til staðar fyrir alla og tengsl eru á 
jafnréttisgrundvelli. Grunnhugsunin er að félagslegur samhugur myndist 
af því að fólk hefur frelsi og því er ekki hægt að stýra, styrkja það eða 
setja á fót af félagslegri eða pólitískri stofnun. 

Þá má velta fyrir sér hvernig og hvort einstaklingar í hópnum geta haft 
áhrif á ákvörðunartöku annarra til að gæta eiginhagsmuna sinna. Kristrún 
Heimisdóttir skrifar um frelsishugtak Philips Pettit sem bann við 
drottnun, sem sagt bann við því að einhver hafi „áhrif á hvað 
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einstaklingur velur að gera eða gera ekki í tilteknum aðstæðum“ (Kristrún 
Heimisdóttir, 2002, bls. 106). Bann við drottnun er hægt að yfirfæra á 
grunngildi í skólamenningu og það getur verið forsenda fyrir 
lýðræðislegri starfsháttum í skólum á öllum stigum. 

Til að beina athyglinni að kerfisbundnu lýðræði skrifa Jacobsen o.fl. 
(2004) að nauðsynlegt sé að hafa í huga að kerfisbundið lýðræði leggur 
áherslu á einstaklinginn þar sem mikilvægt er að virkni einstaklingsins og 
trú hans á samheldni (d. fællesskab) sé til staðar. Í þessu skipta kosningar 
ekki höfuðmáli heldur umræður og þátttaka á jafnræðisgrundvelli. Að 
hugsa um það sem best er fyrir heildina verði partur af lífsviðhorfi. 
Virknin verður grunnstoð fyrir samfélagshyggjumenn og tveir kostir 
skipta máli í því samhengi. Í fyrsta lagi mun virk þátttaka tryggja að 
einstaklingar innan hópsins verði mótvægi við völd sem byggð eru á 
gerræðislegri valdbeitingu. Í annan stað fá einstaklingar innsýn í og 
þekkingu á ákvörðunartöku sem varðar samfélagið. Ef þetta er virkt 
þjálfast menn í þessu og það gerir þeim kleift að hugsa og framkvæma 
með það sem best er fyrir heildina. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) ræðir um áhyggjur lýðræðisríkja af 
því að almenningur taki ekki virkan þátt í málefnum sem varða 
samfélagið. Það er þá spurning hvernig skólum landsins hefur tekist að 
efla vitund nemenda um rétt og ábyrgð í samfélaginu og þar með að efla 
borgaravitund barnanna. Í skólasamfélaginu er það með þátttöku og 
virkni nemenda í kerfisbundnu lýðræði sem þarf að gera þeim kleift að 
taka þátt í sameiginlegum málum. Að finna samheldni í hópnum krefst að 
virðing sé borin fyrir skoðunum allra og að hlustað sé á aðra. Samkvæmt 
Jacobsen o.fl. (2004) er samheldni sá grundvöllur sem þarf að vera til 
staðar til að kerfisbundið lýðræði verði virkt þannig að nemendur öðlist 
reynslu á því sviði. Einnig er mikilvægt að vita hvort nemendur upplifa 
að þeir eigi þátt í að mynda samheldni. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) fjallar í skrifum sínum um spennuna 
milli einstaklingsins og samfélagsins og útskýrir hana sem lóð á 
vogarskálum. Hún leggur áherslu á að jafnvægi verði að vera til staðar 
milli þessara þátta til að lýðræðið verði virkt og það sé verkefni hvers 
samfélags að vinna í þessum málum. Togstreitan liggur milli frelsis og 
bræðralags sem birtist í einstaklingshyggju og samfélagshyggju. Mesta 
áhyggjuefnið er hvernig lýðræðishugsjónin hefur þróast í ljósi þess að 
gildi einstaklingshyggjunnar hefur verið ríkjandi undanfarin ár á kostnað 
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gilda samfélagshyggjunnar þar sem samábyrgð og samstaða eru lykilorð. 
Þessi tvö viðhorf til lýðræðis eru leiðir til að gera greinarmun á 
einstaklingum og hópnum en á sama tíma skoða hvernig þetta tvennt 
vinnur saman. 

Þessar skilgreiningar á frjálslyndu og kerfisbundnu lýðræði hafa verið 
notaðar í erlendum rannsóknum. Sem dæmi má nefna Kristensen (1998) 
sem notar muninn á því til að lýsa lýðræði í skólanefndum í Danmörku. 
Buch (2002) notaði þetta til að lýsa þátttöku íbúa í stjórnmálum. Hann 
ræðir sérstaklega um að lýðræði eigi að vernda fólkið. Þetta er líkan sem 
leiðir af sér að allir borgarar njóti verndar til að sporna við því að aðrir 
íbúar eða ríkið gangi á réttindi einstaklingsins. Hann nefnir sérstaklega 
réttindi til lífs, frelsis og eigna og friðhelgi sem grundvallaratriði. 

Ofangreindar skilgreiningar á frjálslyndu og kerfisbundnu lýðræði 
verða forsendur umfjöllunar í næstu tveim köflum. Fyrri kaflinn fjallar 
um lagalega stöðu barna hvað varðar lýðræði og um skrif fræðimanna um 
börn og lýðræði. Seinni kaflinn fjallar um hlutverk og skyldu skólastjóra í 
þróun lýðræðisins í skólastarfinu og skrif fræðimanna um málefni sem 
snúa að hlutverki og skyldum skólastjórnenda. 

2.2.1 Börn og lýðræði  

Börn læra ekki af sjálfum sér að vera þátttakendur í og hugsa og vinna í 
lýðræðislegu samstarfi. Þetta er verkefni sem bæði heimilum og 
grunnskólum ber, samkvæmt lögum, að leysa. Það hefur þó ekki verið 
kannað hvernig staða nemendalýðræðis er á Íslandi að mati nemendanna 
sjálfra. Þó er það lykilatriði að börn læri lýðræðislega starfshætti og kunni 
að athafna sig á lýðræðislegan hátt. Einnig er mikilvægt að kunna að eiga 
í lýðræðislegum samskiptum við aðra og að tileinka sér lýðræðislegar 
lífs- og starfsvenjur ásamt því að taka þátt í að móta lýðræðislega 
samfélagshætti. Það sem mestu máli skiptir er samvinna, ábyrgð og 
möguleiki á þátttöku. Lýðræði í nútímasamfélagi er blanda af 
einstaklingshyggju og samfélagshyggju og það er í skólanum sem öll 
börn ættu að geta öðlast reynslu á þessum sviðum. Mikilvægt er að allir 
öðlist þessa reynslu óháð kyni, aldri, uppruna eða félagsstöðu. Börn eiga 
lögum samkvæmt rétt á þátttöku og að öðlast reynslu í notkun lýðræðis – 
bæði sem einstaklingar og sem hluti af skólasamfélaginu. Þetta eru 
hornsteinarnir í rannsókninni. Hvernig fá börn tækifæri sem einstaklingar 
og sem hluti af bekknum/hópnum til að tjá sig og hafa skoðanaskipti og 
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þannig leggja grunn að því að geta tekið þátt í lýðræðislegu samfélagi í 
framtíðinni? 

Börn yngri en 18 ára hafa ekki kosningarétt til Alþingis en þau hafa 
réttindi sem eru tryggð í lögum, reglugerðum og alþjóðasamþykktum. 
Sem dæmi má nefna rétt barna til að mynda og tjá skoðun sína og að 
tekið sé tillit til skoðana þeirra í 12., 13., og 14. grein Barnasáttmála 
Sameinuðu þjóðanna (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi 
barnsins, 1989). Þessi sýn endurspeglast í áherslum nýrra laga um 
grunnskóla (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í annarri grein núverandi lögum um grunnskóla stendur: 

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

þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í 

sífelldri þróun. Starfshættir grunnskóla skulu mótast af umburðarlyndi og 

kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu 

samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

Þar sem gildandi lög um grunnskóla leggja áherslu á lýðræðislegt 
samstarf, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi 
undirstrikar það að skólar á Íslandi eiga að veita nemendum tækifæri til 
að þjálfast í lýðræðislegum vinnubrögðum þannig að þeir öðlist reynslu á 
þessu sviði. Þeir eiga að vera virkir þátttakendur og um leið meðtaka þau 
gildi sem einkenna lýðræðislegt samfélag. Það er ekki nóg að læra um 
lýðræði og lýðræðislegt samstarf, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu 
fyrir mannlegum gildum. Það sem skiptir öllu máli er að tileinka sér 
lýðræðislegan lífsstíl, fá tækifæri til að reka sig á og taka virkan þátt í 
lýðræðislegu skólastarfi (Jacobsen o.fl., 2004). Með öðrum orðum er 
nemandinn ekki þiggjandi heldur gerandi. John Dewey (1916/1966) lagði 
ríka áherslu á að það sem skiptir máli fyrir þátttöku nemenda í 
samfélaginu sem heild er ekki að þeir sitji óvirkir og taki á móti kunnáttu 
heldur að þeir taki virkan þátt. Það er mikilvægt að læra af reynslu sinni, 
gera mistök og finna leiðir til að gera betur. Dewey var þeirrar skoðunar 
að skólinn ætti að vera lítið samfélag inni í hinu stóra samfélagi en það 
gæti aldrei orðið eins og í raunveruleikanum. Samt sem áður yrði 
skólasamfélagið að hafa sömu einkenni og gildi og væru í lýðræðislegu 
samfélagi því annars gæti skólinn ekki búið nemendur undir að taka 
virkan þátt í samfélaginu seinna meir (Dewey, 1916/1966). 
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Sú staðreynd að grunnskólalögin leggja áherslu á umburðarlyndi, 
jafnrétti, lýðræðislegt samstarf, ábyrgð og umhyggju sendir skýr skilaboð 
til grunnskóla landsins um að nemendur eigi að finna að þeir beri ekki 
bara ábyrgð á sjálfu náminu heldur verði einnig að leggja áherslu á 
félagslega samheldni. Ef lýðræðið á að vera raunverulegt og ekki bara orð 
á blaði verður að mega finna í menningu skólanna starfshætti lýðræðis 
sem nemendur geta tekið virkan þátt í og þannig æft sig í lýðræðislegri 
breytni og fundið til samábyrgðar. Sú þátttaka verður síðan veganesti 
þeirra út í samfélagið að skólagöngu lokinni. 

2.2.2 Hlutverk og skylda skólastjóra í þróun lýðræðis 

Það er lagaleg skylda skólastjóra að sjá til þess að 
nemendafélagið/nemendaráðið sé hluti af skólastarfinu (Lög um 
grunnskóla nr. 66/1995; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þetta verkefni 
krefst miklu meira en að sjá til þess að haldnar séu kosningar um setu í 
nemendafélaginu. Skólastjóri á að skipuleggja formlegan farveg fyrir 
lýðræðislegar ákvarðanir en einnig ber hann ábyrgð á að nemendur læri af 
reynslunni. Wolfgang Edelstein (2010) undirstrikar að nemendur verði að 
læra lýðræðisleg vinnubrögð af reynslunni. Hann leggur áherslu á þrennt. 
Í fyrsta lagi að nemendur læri lýðræðislega starfshætti og þar með að 
fylgja reglum hins formlega lýðræðis. Hér má sem dæmi nefna 
bekkjarráð, nemendafélög og skólaráð. Í öðru lagi þurfa nemendur að 
læra lífs- og starfsvenjur sem fylgja lýðræðislegum samskiptum. Síðast 
en ekki síst er mikilvægt að undirbúa nemendur til að taka þátt í mótun 
lýðræðissamfélags í framtíðinni. 

Í annarri grein núverandi grunnskólalaga er lögð áhersla á að 
skólamenningin eigi að einkennast af lýðræðislegu samstarfi. Þetta leiðir 
af sér að skólamenningin ætti einnig að einkennast af samheldni og 
sameiginlegri ákvarðanatöku til að geta uppfyllt það. Á öðrum stað í 
sömu grein er lögð áhersla á að grunnskólinn skuli 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). Lögum samkvæmt á að láta þessa hagsmuni 
einstaklingsins og hópsins vinna saman en eins og áður var nefnt getur 
því fylgt togstreita ef ekki tekst vel til. Jacobsen o.fl. (2004) telja að 
skólamenning sem einkennist af samkeppni milli nemenda með áberandi 
áherslu á einstaklingshyggju geti „gleymt“ að stuðla að samvinnu og 
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samstarfi. En á hinn bóginn getur skólamenning sem leggur ofuráherslu á 
hópastarf og samvinnu gleymt að koma til móts við þarfir einstaklingsins. 
Í þessari rannsókn er því áhugavert að athuga hvernig nemendur svara 
spurningum um samkeppni og setja í samhengi við þætti sem varða bæði 
frjálslynt og kerfisbundið lýðræði. Með því að skoða hvaða viðhorf 
nemendur hafa til dæmis til samkeppni opnast möguleikar á að rannsaka 
lýðræðislega skólamenningu í íslenskum grunnskólum og hvort bæði er 
tekið tillit til hagsmuna einstaklingsins og hópsins í skólastarfinu. 

Í þessu samhengi má nefna kenningar Jeromes Bruner (1999) um 
menningarhyggju. Menning er samkvæmt þessari kenningu það sem 
mótar vitund, hugsun og sjálfið. Menntun hefur afgerandi áhrif á sjálfið 
og er ekki eins og eyðieyja heldur hluti af miklu stærra landssvæði. 
Menningin sem við erum hluti af veitir okkur verkfæri sem við getum 
beitt (Bruner, 1999). Í lýðræðislegu samhengi er nauðsynlegt að 
nemendur fái tækifæri til að koma að ákvörðunartöku hvað varðar nám 
þeirra og tilveru. Með virkri þátttöku fá nemendur líka ný verkfæri í 
hendurnar sem nýtast þeim í lýðræðislegu skólasamfélagi og styrkja 
einnig sjálfstraust þeirra. 

Að rannsaka skólamenningu er vandasamt og kastljósinu er aftur beint 
að skólastjórum þar sem þeir bera lagalega ábyrgð á að lýðræði sé hluti af 
skólamenningunni. Skólastjórar þurfa gjarnan að glíma við „dulda“ og 
„núll námskrá“ skóla sinna. Eisner (1985) skrifaði um duldu námskrárnar 
(e. implicit currricula) eða alla þessa þætti sem einkenna menningu 
skólans en eru ekki festir í texta námskrárinnar. Þessar duldu námskrár 
fjalla um siði, venjur og skólamenningu sem getur verið mjög erfitt að 
greina. Samkvæmt Eisner (1985) er ein leið til að kanna vægi einstakra 
atriða að taka saman hversu oft orð birtist í texta. Í lögum um grunnskóla 
frá 1999 var lýðræði nefnt sjö sinnum, í lögum frá 2006 kom orðið fyrir 
16 sinnum og í drögum að lögum frá 2010 er orðið lýðræði notað 22 
sinnum sem gefur okkur vísbendingu um aukna áherslu á lýðræði í 
skólastarfi. Erfiðara er að kanna á hvaða hátt skólamenning stuðlar til 
dæmis að samkeppni á milli nemenda. Þegar þessi spurning er skoðuð í 
samhengi við kenningar um einstaklingssjónarmið annars vegar og 
samfélagssjónarmið hins vegar getur samkeppni haft neikvæð áhrif. Ef 
samkeppni verður leið fyrir einstaklinginn til að ná yfirhöndinni og 
drottna mun hún stuðla að einstaklingshyggju. Hætta er á að spenna milli 
einstaklings og samfélags í þessu samhengi leiði af sér ójafnvægi milli 
þessara tveggja þátta. Heilbrigð samkeppni getur haft jákvæð áhrif á 



 

27 

nemendur og er mjög eðlileg í hvaða samfélagi sem er. Sem dæmi má 
nefna hópíþróttir þar sem stefnt er að sameiginlegu markmiði. Aftur á 
móti getur samkeppni milli nemenda um að ná athygli kennara eða fá 
góðar einkunnir leitt af sér neikvæðni. Lýðræði og samkeppni geta vel 
farið saman sér í lagi ef nemendur hafa tileinkað sér frá blautu barnsbeini 
lýðræðisleg lífsviðhorf. Með að því að spyrja nemendur spurninga sem 
kanna samkeppni í kennslustundum og setja svör þeirra í samhengi við 
hvort meiri áhersla er lögð á atriði sem stuðla að frjálslyndu lýðræði eða 
kerfisbundnu lýðræði opnast möguleikar á að rannsaka duldu 
námskrárnar um samkeppni í skólastarfinu. 

Annað mál sem Eisner (1985) tekur upp er „núll námskrá“ (e. the null 
curriculum) en innan hennar eru þættir sem ekki eru kenndir í skólum 
þrátt fyrir að lög, reglugerðir og námskrár taki fram að þeir eigi að vera til 
staðar. Orðræða sem varðar samstöðu, samvinnu og lýðræði þarf að vera 
hluti af skólastarfinu og í jafnvægi við einstaklingshyggju og samkeppni 
um einkunnir og athygli. Ef svo er ekki myndast skekkja í því hvernig 
nemendur skilgreina lýðræði. Það sem verið er að kenna getur haft 
jafnmikil áhrif fyrir framtíð barnanna og það sem er sleppt. Ef nemendur 
fá ekki tækifæri til að æfa sig í lýðræðislegum vinnubrögðum í skólanum 
verða þau hugsanlega síður hluti af viðhorfum og hegðun þeirra þegar 
valið er hvert á að stefna í framtíðinni. 

Fyrir skólastjóra verður það stórt verkefni að halda jafnvægi milli 
margra þátta. Í fyrsta lagi má nefna spennusambandið milli einstaklings 
og samfélags sem er umfjöllunarefni í bók Myhres um stefnur og strauma 
í uppeldissögu (Myhre, 1988/2001). Hann setur fram tilgátu um að 
„[s]pennan milli einstaklings og samfélags (skáletrun hans) geti skapað 
lifnaðarhætti þar sem félagsandi þroskast hjá einstaklingnum og stuðlar 
að heilbrigðu samfélagi. Þar sem sjónarmið einstaklingsins fái að njóta 
sín og stuðla að frelsi hans og vernd“. Það er markmið að ná þessu 
jafnvægi í spennuna milli þessara tveggja þátta þegar unnið er með 
lýðræðisleg vinnubrögð. Myhre skrifar enn fremur á sama stað að „[s]é 
spennusambandið neikvætt getur einstaklingssjónarmiðið leitt til 
einstaklingshyggju, sem hafnar félagsábyrgð, en félagsandinn getur endað 
í alræðisskipulagi sem hafnar frelsi einstaklingsins og sjálfstæði“  
(bls. 18). 

Ábyrgð skólastjóra er á skólastarfinu í heild sinni og það er mikilvægt 
að rannsaka hvernig best er að auka gæði í starfinu. Í skýrslu McKinsey 
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og Company (2007) kemur fram að allir skólar sem sýnt hafa fram á 
aukin gæði og betri afrakstur eiga það sameiginlegt að leggja 
megináherslu á þrennt: Að fá hæfileikaríkt fólk í vinnu, þróa og styrkja 
kennara í starfi sínu svo að þeir verði góðir leiðbeinendur og kennarar, og 
að tryggja að kennarar leiðbeini og kenni hverjum nemanda eins vel og 
best verður á kosið. Sigurlína Davíðsdóttir og Penelope Lisi rannsökuðu 
áhrif skólastjórnenda á starf framhaldsskólakennara og hvað helst 
stuðlaði að starfsánægju þeirra. Niðurstöður bentu til þess að lýðræðisleg 
skólastjórnun væri lykilatriði fyrir skólastarfið (Sigurlína Davíðsdóttir og 
Penelope Lisi, 2009). Skólastjórar geta gert skóla enn betri með því að 
virkja starfsmenn og nemendur í skólasamfélagi sem byggir á 
lýðræðislegum starfsháttum þar sem allir eru þátttakendur og sýna mikla 
ábyrgðartilfinningu. 

Hlutverk kennara er afar mikilvægt í skólasamfélaginu samkvæmt 
Jacobsen o.fl. (2003). Þeir eiga að vera til staðar, vera fyrirmyndir, taka 
virkan þátt í sköpun lýðræðislegs umhverfis og gefa skýr skilaboð um 
hvað lýðræðislegt samfélag er og hvernig unnið er í slíku samfélagi. 
Laursen (2003) álítur að eitt af einkennum góðs kennara sé að hann viti 
fyrir hvað hann stendur og lifi samkvæmt því. Viðhorf kennara til 
lýðræðis geta haft mikil áhrif á nemendur, ekki aðeins opinber viðhorf 
heldur einnig undirliggjandi viðhorf sem hafa áhrif á hegðun og 
framkomu. Þessu til stuðnings má nefna að í niðurstöðum dönsku 
rannsóknarinnar (Jacobsen o.fl., 2004) kemur fram að engu máli skiptir 
hvort skólastjórnendur setja vinnureglur um að leggja áherslu á 
nemendalýðræði í skólastarfinu. Viðhorf og afstaða kennara til 
lýðræðislegra vinnubragða hefur úrslitaáhrif á það hvort nemendur fá 
tækifæri til að vinna að lýðræði í skólanum. Það má því ætla að eigi allir 
að taka virkan þátt í að mynda lýðræðislegt skólasamfélag þurfi að vinna 
í að samræma siðferðis- og félagsleg gildi og viðhorf svo samhljómur ríki 
innan skólans í þróun skólasamfélagsins. Ef þetta heppnast vel þá hafa 
grunnstoðir lýðræðislegrar menningar verið treystar og endurspeglast það 
viðhorf hjá nemendum. 

Í annarri grein í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er einnig lögð 
áhersla á að starfshættir skuli mótast af því að nemendur öðlist 
ábyrgðartilfinningu og til þess að svo megi verða þurfa þeir að fá tækifæri 
til virkrar þátttöku. Ábyrgðartilfinningu fylgir einnig skuldbinding og 
munu nemendur einnig gera sér hana ljósa með því að taka virkan þátt í 
ákvörðunarferli skólastarfsins. Danski sálfræðingurinn Arne Sjølund 
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(1981) lagði áherslu á að það væri nauðsynlegt að vera meðvitaður um að 
börn þurfi að hafa sömu norm fyrir hvað má og hvað má ekki til að þau 
skynji sig sem hluta af hópnum. Það er sem sagt nauðsynlegt að börnin 
fái sömu viðmið um lýðræðislega starfshætti frá öllum starfsmönnum. Ef 
okkur tekst að breiða ofangreind lýðræðisleg gildi út til allra mun það 
væntanlega leiða af sér jákvæðari hegðun nemenda. Búast má við að 
einelti, truflanir í kennslustundum og eigingjörn framkoma einstakra 
nemenda muni minnka þegar samheldnin og ábyrgðartilfinningin verður 
ríkari. Það er því fróðlegt að skoða hvernig svör nemenda við spurningum 
um frjálslynt lýðræði og kerfisbundið lýðræði tengjast svörum þeirra um 
einelti og því að einhver er út undan í bekknum. Í næsta kafla verður 
nánar greint frá aðkomu nemenda að lýðræðinu, bæði hvað varðar 
formlegu hliðina og skrif fræðimanna um lýðræðisnám. 

2.2.3 Aðkoma nemenda að lýðræðinu 

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er á ábyrgð skólastjóra að 
tryggja lýðræðislega starfshætti og einnig er lögð áhersla á mikilvægi 
þess að vinna markvisst með bæði hið formlega og óformlega lýðræði. 
Þegar lýðræði er rannsakað verður að gera greinarmun á formlegu og 
óformlegu lýðræði. Formlegt lýðræði er það sem lög og reglur gera 
skólum landsins skylt að fara eftir og tengist það bóklegri kunnáttu 
nemenda um lýðræði. Í tímans rás hefur verið lögð áhersla á það hlutverk 
skólanna að fræða nemendur um lýðræði en minni áhersla lögð á að 
þjálfa þá í að taka þátt í því. Að vísu er mikilvægt að nemendur þekki 
hvernig lýðræðislegt samfélag er uppbyggt og er það enn ríkjandi viðhorf 
í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2006. 

Hlutur grunnskólans felst einkum í því að sjá nemendum fyrir formlegri 

fræðslu og taka þátt í félagslegri mótun þeirra ... efla borgaravitund og 

skilning á réttindum einstaklingsins, ábyrgð hans og skyldum. Einnig að 

dýpka skilning þeirra á samfélaginu og hlutverki einstaklingsins í því .... 

Forsenda lýðræðis er meðvitaður og ábyrgur einstaklingur sem er fær um 

virka þátttöku í opnu og frjálsu þjóðfélagi. Hin siðferðilegu gildi 

samfélagsins verða að endurspeglast í öllu skólastarfi. Umfjöllun um 

siðfræðileg gildi og forsendur þeirra á heima í öllum námsgreinum ... 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls.8–10). 
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Í umfjöllunum sínum um lýðræðisnám nefnir Wolfgang Edelstein 
(2008) þrenns konar aðgerðir: Í fyrsta lagi að læra um lýðræði, að leggja 
stund á lýðræðisnám til að geta tekið þátt í stjórnmálum af kunnáttu og 
yfirsýn. Þetta er undirbúningur fyrir hið formlega lýðræði og mun 
nemendaráð og skólaráð vera vettvangur þessa. Í öðru lagi á að móta 
lýðræði, taka þátt í að þróa lýðræðisreglur og lífsform og þar með efla 
reynslu og getu til að hafa lýðræðisleg samskipti. Og í þriðja lagi að 
ástunda lýðræði þar sem mikilvægt er að temja sér lýðræðislega siði og 
venjur. 

Með því að binda í lög að við hvern grunnskóla skuli starfa 
nemendaráð og gefa því aukið hlutverk var reynt að tryggja þátttökurétt 
nemenda í hinu formlega lýðræði. Í lögum um grunnskóla nr. 66/1995 
með áorðnum breytingunum 98/2006 var í 17. grein lögð sérstök áhersla 
á aukinn þátt nemenda í skólastarfi með þessum orðum: „Við hvern 
grunnskóla skal starfa nemendaráð og er skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun 
þess. Í nemendaráði situr a.m.k. einn fulltrúi úr hverjum árgangi í 6.–10. 
bekk sem nemendur úr þessum bekkjardeildum velja sjálfir. Nemendaráð 
vinnur m.a. að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda og skal 
skólastjóri sjá til þess að ráðið fái aðstoð eftir þörfum“ (Lög um 
grunnskóla nr. 66/1995). 

Jacobsen o.fl. (2004) halda því fram að það sé nauðsynlegt að hafa í 
huga að hlutverk skólans er að fræða og kenna nemendum, en honum beri 
einnig að sinna uppeldishlutverki. Það er mikilvægt að fræða nemendur 
um og kenna þeim að lifa á skynsaman hátt í lýðræðislegu samfélagi. Á 
hinn bóginn eiga skólarnir að láta nemendur taka virkan þátt í lýðræði í 
stofnuninni. Samkvæmt núgildandi lögum um grunnskóla, nr. 91/2008, 
ber skólastjóri ábyrgð á að stofnað verði nemendafélag. Í 10. grein er 
fjallað sérstaklega um verkefni nemendafélaga: „Nemendafélag vinnur 
m.a. að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda og skal 
skólastjóri sjá til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum.“ Helsta breyting 
frá eldri lögum um grunnskóla er að „[n]emendafélag hvers skóla setur 
sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í 
skólaráð ... .“ Ekki er tekið fram í núgildandi lögum hvort tryggt sé að 
allir nemendur, óháð aldri, hafi tækifæri til að vera fulltrúar í 
nemendafélaginu og vekur það upp spurningar um hvort ekki sé reiknað 
með að yngri nemendur hafi nægan þroska til þátttöku í félaginu. 
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Hluti af formlegu nemendalýðræði er skólaráðið. Í skólaráðinu eiga að 
sitja tveir nemendur og auk þess er tekið fram í 8. grein um skólaráð að 
skólastjóri skuli „boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar 
nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári“ (Lög um grunnskóla nr. 
91/2008). Þetta er í góðu samræmi við hugmyndir Wolfgangs Edelstein 
(2008) um að læra um lýðræði og að nemendur læra með því að taka 
virkan þátt en spurning hvort sameiginlegir fundi einu sinni á ári nægi til 
þess. 

Í almennum hluta Aðalnámskrár grunnskóla frá 2006 stendur um 
ábyrgð skólastjóra að skólastefna eigi að vera nemendamiðuð og á sama 
tíma leggja áherslu á lýðræðislegan skólabrag og segja til um: 

... hvernig nemendur geti sem best búið sig undir að vera þátttakendur í 

lýðræðislegu þjóðfélagi. Þau taka til alhliða þroska nemandans ... hvernig 

skólinn hyggst stuðla að jákvæðum og lýðræðislegum skólabrag ... 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 11–12).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2006 er enn fremur lögð áhersla á 
eftirfarandi: 

Markmiðum, sem lúta að eflingu félagsþroska, verður t.d. því aðeins náð 

að nemendur fái tækifæri til samvinnu. Markmiðum, sem lúta að því að 

þjálfa nemendur í lýðræðislegum vinnubrögðum, verður best náð með því 

að skipuleggja nám og kennslu og önnur samskipti út frá þeim 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 15). 

Börn eiga rétt á að láta skoðanir sínar í ljós á lýðræðislegan hátt í öllum 

málum sem þau varða og skal tekið réttmætt tillit til skoðana þeirra í 

samræmi við aldur þeirra og þroska (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 

22). 

Í framhaldinu má spyrja hvað í núgildandi lögum um grunnskóla gefi 
nemendum rétt á að tjá skoðun sína til þess að þeir geti tekið þátt í 
lýðræðislegum samskiptum. Samkvæmt 13. grein laganna eiga nemendur 
„ ... rétt á því að koma sjónarmiðum sínum á framfæri um námsumhverfi, 
námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem snerta 
þá. Taka skal tillit til sjónarmiða þeirra eins og unnt er“ (Lög um 
grunnskóla nr. 91/2008). 
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Uppeldis- og fræðsluhlutverk skólanna togast á og það er nauðsynlegt 
að skólarnir útfæri vinnuramma sem taka mið af þroska og aldri 
nemenda. Jacobsen o.fl. (2004) leggja áherslu á að einnig þarf að hafa í 
huga að skólarnir eiga að sinna uppeldishlutverki og veita nemendum 
tækifæri til að öðlast reynslu í lýðræðislegri ákvarðanatöku án þess þó að 
hafa að fullu þau réttindi sem fullorðnu fólki hlotnast með sjálfræði. 
Lýðræði í skólum mun ávallt liggja á milli uppeldishlutverksins og 
raunverulegs lýðræðis (Jacobsen o.fl., 2004). Vandi skólanna að halda 
þessu jafnvægi er sýnilegur í 5. grein í reglugerð um skólaráð við 
grunnskóla nr. 1157/2008. Þar er reynt að tryggja að nemendur þurfi ekki 
að takast á við mál sem þeir hafa ekki aldur eða þroska til að taka afstöðu 
til. Í sömu grein er einnig tekið fram að skólastjórar geta, í samráði við 
aðra fulltrúa í skólaráði „ ... leyst fulltrúa nemenda undan setu í skólaráði, 
t.d. þegar mál eru á vinnslustigi og þegar verið er að fjalla um mál þar 
sem nemendur telja sig ekki hafa forsendur til þátttöku. Fulltrúar 
nemenda hafa þó ávallt rétt á að taka þátt í starfi skólaráðs.“ Hér er vísað 
í 13. grein grunnskólalaga nr. 91/2008 þar sem tekið er fram að nemendur 
eiga rétt á að njóta bernsku sinnar, og í 1. grein barnaverndarlaga nr. 
80/2002 sem fjallar réttindi barna og skyldur foreldra og kveður á um að 
börn skuli njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska. Einnig er 
þar tekið tekið fram að „ ... allir sem hafa uppeldi og umönnun barna með 
höndum skulu sýna þeim virðingu og umhyggju og óheimilt er með öllu 
að beita börn ofbeldi eða annarri vanvirðandi háttsemi.“ 

Eftir breytingar á lögum um aðkomu nemenda að hinu formlega 
lýðræði í skólastarfinu var gerð úttekt í grunnskólum landsins og gefin út 
skýrsla frá mennta- og menningamálaráðuneytinu í febrúar 2010. Hún 
sýnir að starfandi nemendafélög eru við 87% grunnskóla á Íslandi og 
90% skóla hafa skólaráð (Hrefna Guðmundsdóttir, 2010). 174 
skólastjórar í grunnskólum víðs vegar um landið svöruðu könnuninni. Að 
meðaltali voru sjö nemendur í stjórn nemendafélaga skólanna eða á bilinu 
tveir til átján nemendur. Hlutfall stúlkna í stjórn nemendafélaga 
grunnskóla var lítið eitt hærra en drengja eða 58%. Ástæður þess að 
nemendafélög voru ekki starfandi í tuttugu og þremur skólanna voru af 
ýmsum toga. Algengt var að vísað væri til smæðar skólanna. Fram kom 
að í sumum skólanna væru nemendafélög ekki til staðar vegna þess að í 
skólanum væru einungis yngri deildir eða að unnið væri að breytingum 
nemendaráða í nemendafélög. Í þessum samantektum er ekki tekið fram 
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hvort hvert nemendafélag hefur sett sér starfsreglur og/eða hvort þær eru 
sýnilegar á heimasíðum skólanna. 

Í drögum að sameiginlegum hluta Aðalnámskrár fyrir leikskóla, 
grunnskóla og framhaldsskóla frá 10. nóvember 2010 eru taldar fimm 
grunnstoðir menntunar. Þær eru: læsi, sjálfbærni, lýðræði og 
mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Samkvæmt drögum að nýrri námskrá er 
lýðræði meðal annars skilgreint þannig: 

Lýðræði er mikilvægt á vettvangi skólans. Í fyrsta lagi þurfa skólar að taka 

mið af því að barna og unglinga bíður að taka þátt í lýðræðissamfélagi og 

því er mikilvægt að börn læri um þess háttar samfélög. Í öðru lagi þurfa 

skólar að taka mið af því í öllum starfsháttum að borin sé virðing fyrir 

manngildi hvers og eins. Gert er ráð fyrir því að börn og unglingar læri til 

lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði. Mikilvægt er að í öllu 

námi, viðfangsefnum og aðferðum sé tekið tillit til áhuga nemenda og 

ábyrgðar þeirra á eigin námi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2010, 10. nóvember, bls. 9). 

Í drögum að aðalnámskrá kemur augljóslega fram að nemendur eiga 
að læra um lýðræði í lýðræði og fellur þessi nálgun vel að kenningum 
Deweys (1939/1998) um að lýðræði verður að læra í verki. Ekki er nóg 
að læra hugtök um lýðræði, heldur læra nemendur lýðræði með því að 
framkvæma. Það er skýrt að grunnskólum landsins ber að þjálfa 
nemendur í lýðræðislegum vinnubrögðum og skapa þeim vettvang til 
þess. Áherslur þjálfunar og þátttöku koma glöggt fram í drögum að 
námskrá þar sem segir: 

Kennsla og starfshættir innan skólans skulu fléttast saman við það viðhorf 

að markmið menntunar sé geta til aðgerða. Í því felst þjálfun í 

lýðræðislegum vinnubrögðum og því að stuðlað sé að áhuga og vilja til 

þess að börnin og unglingarnir taki þátt í samfélaginu. Einnig skal gera ráð 

fyrir því að stuðlað sé að þekkingu á grundvallarréttindum barna og 

fullorðinna með hliðsjón af íslenskri löggjöf og alþjóðasamningum. ... 

Lýðræðis- og mannréttinda-menntun gerir ráð fyrir gagnrýninni hugsun og 

ígrundun um grunngildi samfélagsins. ... Með áherslu á lykilhæfni er 

sjónum beint að því að þekkingin ein er ekki nægjanleg til að nemandi geti 

sinnt störfum sínum af kostgæfni og orðið virkur lýðræðisþegn (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2010, 10. nóvember, bls. 10–14). 
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Hvernig undirbúum við nemendur til þátttöku í lýðræðissamfélagi og 
er það sem við gerum örugglega lýðræðislegt? Ólafur Páll Jónsson (2008) 
setur fram tvennt sem ber að hafa í huga. Í fyrsta lagi er það mikilvægt að 
greina í hverju þátttaka er fólgin og í annan stað hvert er markmiðið með 
henni. Það fyrra vísar til stjórnskipulags skólasamfélagsins og það seinna 
að markmiðið með þátttökunni sé að hafa áhrif á ákvarðanir. Af þessari 
hugmynd um lýðræðislega þátttöku leiðir líka að menntun hlýtur að 
skipta verulegu máli; þátttakan verður markvissari og árangursríkari ef 
hún er studd haldgóðri þekkingu (Ólafur Páll Jónsson, 2008).  

Nemendur í grunnskólum öðlast þessa þekkingu með því að allir fái 
tækifæri til að taka þátt án þess að utanaðkomandi þættir hindri að þeir fái 
að athafna sig og öðlast reynslu af lýðræðinu. Hafa ber í huga að þættir 
eins og útilokun, einelti, aldur og jafnrétti kynjanna geta haft áhrif á 
tækifæri nemenda til þátttöku í lýðræði. Þessir þættir eru kannaðir í 
rannsókninni og rannsakað verður hvaða þættir hamla eða stuðla að 
möguleikum nemenda á þátttöku í lýðræðinu. Nemendur eru spurðir um 
viðhorf til nemendaráðsins og hversu mikilvægt þeir telja það vera fyrir 
sig og skólastarfið. 

2.3 Tveir pólar  

Þessi rannsókn byggir á kenningaramma sem notaður er í fyrrnefndri 
danskri rannsókn (Jacobsen o.fl., 2004). Til að setja þetta í samhengi við 
aðstæður á Íslandi er nauðsynlegt að lýsa því nánar hvernig rannsóknin 
var framkvæmd. Rannsóknin var afar viðamikill og náði til 4500 
nemenda í 5.–10. bekk. 250 bekkir voru valdir af handahófi og voru þeir í 
90 skólum víðs vegar í Danmörku (Jacobsen o.fl., 2004). Þar sem þetta 
var klasaúrtak getur það valdið úrtaksskekkju sem stundum verður til 
þess að erfitt er að draga ályktanir ef fáir klasar eru í úrtakinu og ef ekki 
er valið handahófskennt (Ary, Jacobs og Razavieh, 2006). Samkvæmt 
skýrslu frá Seitzberg og Boldt (2008) voru nemendur í kringum 640 000 í 
öllum grunnskólum Danmerkur skólaárið 2001, sama árið og þessi 
rannsókn var framkvæmd, þannig að þetta samsvarar því að 0,7% 
nemenda í dönskum grunnskólum hafi svarað spurningalistanum. Vegna 
fjölda þátttakenda er þetta rannsókn með tölfræðilegum styrk. 

Rannsóknin var með blönduðu sniði og fyrir utan spurningalistann 
voru tekin viðtöl við nemendur og fylgst var með í kennslustundum til að 
greina stöðu lýðræðisins nú á tímum. Fleiri þættir voru rannsakaðir en 
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ekki verður gerð grein fyrir þeim hér. Rannsóknarteymi, skipað sextán 
sérfræðingum, framkvæmdi rannsóknina sem styrkt var af danska 
menntamálaráðuneytinu og að sögn Jacobsens hefði ekki verið hægt að 
framkvæma svona viðamikla rannsókn án aðkomu ríkisins (Jacobsen 
o.fl., 2004). 

Kjarni rannsóknarinnar var að kanna lýðræði sem samvirkni milli 
einstaklingsins og hópsins og að athuga hvort dönskum grunnskólum hafi 
tekist að virkja báða þættina. Spurningalistarnir, sem nemendur svöruðu, 
voru hannaðir þannig að þegar þeir voru flokkaðir saman skýrðu þeir 
viðhorf nemenda til lýðræðisins. 

Áðurnefnd dönsk rannsókn er höfð sem fyrirmynd í næstu tveimur 
köflum. Þar verður ítarlega gerð grein fyrir kjarna rannsóknarinnar, 
kenningarammanum sem unnið er eftir og flokkunarkerfinu sem notað er 
þegar svör nemenda eru rannsökuð. Hugmyndafræðilegur bakgrunnur í 
þessari rannsókn er sóttur í dönsku rannsóknina og litið er til íslenskra 
fræðimanna sem skrifa um lýðræði. 

2.3.1 Frjálslynt lýðræði 

Til að yfirfæra frjálslynda hugsmíði á grunnskólanemendur í 6.–10. bekk 
eru grundvallarspurningarnar í þremur þáttum: Réttur til að vera 
einstaklingur, réttur til tjáningarfrelsis og til virkrar samkeppni. Til þess 
að fá að athafna sig í hinu frjálslynda lýðræði er mikilvægt að fá að vera 
eins og maður er. Rétturinn til að vera maður sjálfur er í sumum tilfellum 
gagnstæður við það sem kalla má hópkúgun (d. fællesskabets tyrani). 
Þetta kemur stundum í ljós ef samfélagið er með fastmótuð norm og 
kröfur sem ekki má víkja frá og þá getur það haft áhrif á tjáningar- og 
athafnafrelsi einstaklingsins. Grundvallarspurningin er hvort nemandinn 
upplifir sig þannig að hann eigi rétt á að vera sjálfstæður og án þess að 
aðrir hindri hann í að vera það. 

Til að rannsaka hvort einstaklingurinn fái að tjá sig og vaxa og dafna í 
bekknum eru lagðar ákveðnar lykilspurningar fyrir nemendur og þeir 
spurðir álits. Á mynd 1 er hægt að sjá hvaða þættir skipta máli þegar 
bornar eru fram spurningar um frjálslynt lýðræði/um einstaklinginn. Þar 
er sett upp líkan sem sýnir kenningarammann sem unnið er eftir. Þegar 
spurt er um einstaklinginn er einstaklingshyggjan frumskilyrði sem birtist 
í formi tjáningarfrelsis og samkeppni. Í rannsókninni eru spurningar sem 
gefa vísbendingar um stöðu einstaklingsins og er spurt hvort hann fái að 
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vera eins og hann er og hversu mikilvægt það sé fyrir hann. Varðandi 
tjáningarfrelsi er spurt um hvort hægt sé að tjá skoðun sína þrátt fyrir að 
vera ósammála kennaranum eða hinum nemendum í bekknum og hvort 
óhætt sé að láta reiði sína í ljós. Síðasta spurningin varðar samkeppni í 
kennslustundum. 

 

   

Mynd 1. Yfirlitsmynd fyrir frjálslynt lýðræði, byggð á fyrirmynd Jacobsens 
o.fl. (2004, bls. 43). 

Ólafur Páll Jónsson (2008) vitnar í grein sinni í orð Deweys á þennan 
veg:  

Því hvað er trú á lýðræði í ráðgjöf, í sannfæringu, í samræðu, í upplýstu 

almenningsáliti sem réttir sig af þegar til lengri tíma er litið, nema trú á 

möguleika skynsemi hins venjulega manns til að bregðast af heilbrigðri 

skynsemi við frjálsu flæði staðreynda og hugmynda sem byggja á 

traustum grunni frjálsra rannsókna, frjálsra samtaka og frjálsra samskipta? 

(Dewey, (1939 /1998), bls. 342). 

Þessi tilvitnun undirstrikar trú Deweys á skynsemi einstaklingsins til 
að vera lýðræðisþegn í frjálsu samfélagi. Dewey leggur áherslu á 
samræður og frelsi í samskiptum og fyrst og fremst á trúna á möguleika 
einstaklingsins sem verðandi skynsemisveru (Ólafur Páll Jónsson, 2008). 

Spurt er hvort einstaklingnum finnist að hann fái að vera eins og hann 
er og hversu mikilvægt það er fyrir hann. Jacobsen o.fl. (2004, bls. 35) 
undirstrika að þetta eru lykilspurningar sem geta varpað ljósi á hvort hver 

Frjálslynt lýðræði 

 
Einkenni Frumskilyrði 

Tjáningarfrelsi Samkeppni 

Dæmi: 

Í mínum bekk er mikil keppni milli 
nemenda í kennslustundum. 

Dæmi: 

Getur þú sagt þína skoðun jafnvel 
þótt þú sért ósammála hinum 
krökkunum í bekknum? 

Einstaklingshyggja 

Dæmi: 

Færð þú að vera eins og þú ert í 
bekknum þínum? 
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og einn einstaklingur upplifir að hann eigi rétt á þessu frelsi án þess að 
umhverfið virki hamlandi. 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) útskýrir tjáningarfrelsi sem hluta af 
einstaklingshyggjunni, sem rétt og frelsi einstaklingsins til að láta 
skoðanir sínar í ljós. Í fyrsta lagi er spurt hvort hægt sé að láta skoðun 
sína í ljós jafnvel þótt einstaklingurinn sé ósammála kennaranum og 
bekkjarfélögunum. Í annan stað er spurt hvort í lagi sé að láta reiði sína í 
ljós. Jacobsen o.fl. (2004, bls. 36) telja að spurningar sem snúast um að fá 
að vera ósammála en samt sem áður fá tækifæri til að tjá skoðun sína séu 
grundvallaratriði til að tjáningarfrelsið sé raunverulegt. Að vera í 
andstöðu getur valdið geðshræringu og er því spurt hvort í lagi sé að sýna 
reiði. 

Í frjálslynda lýðræðinu er áhersla lögð á samkeppni sem drifkraft. Þá 
keppast einstaklingarnir við að gera sem best og skila sem bestum 
árangri. Ávallt er frelsi einstaklingsins til að vaxa og dafna á sínum eigin 
hraða og á þann hátt sem hann vill í fyrirrúmi, en hann gerir það í 
samkeppni við hina. Það er því áhugavert að athuga hvernig nemendur 
upplifa samkeppni í bekknum. Samkvæmt Jacobsen o.fl. (2004) nær 
frjálslynda lýðræðið hámarki þegar einstaklingar eru í samkeppni vegna 
þess að þegar allir gera sitt allra besta mun það vera best fyrir heildina. Í 
þessu þarf fastmótaðar reglur fyrir samkeppnina, einstaklinga sem eru 
tilbúnir að vinna eftir þeim og eru reiðubúnir til að gefa allt sem í þeim 
býr. Samkvæmt þessari hugmyndafræði er til samkeppni sem er holl og 
orkugefandi (d. energimobiliserende) og í skólum mun hún ekki birtast 
bara sem samkeppni milli einstakra nemenda heldur líka sem samkeppni 
milli hópa, bekkja og skóla. 

2.3.2 Kerfisbundið lýðræði 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) ræðir áherslur Deweys á samvinnu til að 
undirbúa nemendur í lýðræðislegu samfélagi, áherslu Meads á samskipti 
þannig að nemendur þroska hæfileika til að setja sig í spor annarra, og 
kenningar Piaget ásamt Kohlbergs um að hver og einn móti þekkingu sína 
í „ ... virku samspili við umhverfið“ (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, 
bls.115).  

Samkvæmt því sem fram kemur hjá Gesti Guðmundssyni skrifar 
Dewey að einstaklingurinn sé aldrei einn og slitinn frá tengslum og 
samskiptum (Gestur Guðmundsson, 2008). Til að vera virkur í lýðræðinu 
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er mikilvægt að vera og fá tækifæri til að vera hluti af hópnum og 
lykilspurningin er hvort samheldni (d. klassefællesskab) sé ríkjandi í 
bekknum. Í mynd 2 er sett upp líkan sem sýnir kenningarammann sem 
unnið er eftir þegar kerfisbundið lýðræði er rannsakað. Þegar spurt er um 
hópinn er frumskilyrði samfélagshyggjunnar möguleikar á þátttöku og 
samvinnu. Í rannsókninni eru spurningar sem gefa vísbendingu um stöðu 
hópsins og er spurt um samheldni í bekknum og hvort nemandinn taki 
þátt í að skapa hana. Varðandi möguleika á þátttöku er spurt hvort 
einhver sé út undan eða lagður í einelti í bekknum. Síðast er leitað svara 
við hvernig bekknum gengur að vinna í hóp, tala saman og hlusta hver á 
annan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2. Yfirlitsmynd fyrir kerfisbundið lýðræði byggð á fyrirmynd 
Jacobsens o.fl. (2004, bls. 64). 

 

Í huga Deweys var trúin á lýðræði fyrst og fremst trú á manneskjuna 
sem virka skynsemisveru. Hugmyndir hans um lýðræði eru bæði 
hugmyndir um ákveðna samfélagsgerð og ákveðið einstaklingseðli. 
Lýðræðislegt samfélag getur ekki orðið að veruleika nema einstaklingar 
þess hafi ræktað með sér lýðræðislegt einstaklingseðli. Lýðræði er 
samveruháttur sem tekur til allra sviða lífsins (Ólafur Páll Jónsson, 2006). 

Ólafur Páll Jónsson (2008) vitnar enn fremur í Dewey: 

Kerfisbundið lýðræði 

 

Einkenni Frumskilyrði 

Samvinna Möguleiki á 
þátttöku 

Dæmi: 

Í mínum bekk er einhver út undan. 

 

Dæmi: 

Nemendum í mínum bekk gengur 
vel að vinna saman í hópum. 

 

Samfélagshyggja 

 

Dæmi: 

Það er mikil samheldni í mínum 
bekk. 
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Lýðræði er sú trú að jafnvel þegar þarfir og markmið eða afleiðingar eru 

ólík frá einni manneskju til annarrar, felur vinsamleg samvinna í sér 

ómetanlega viðbót við lífið – samvinna sem getur, t.d. í íþróttum, gert ráð 

fyrir samkeppni og kappi. Með því að taka sérhvern ásteytingarstein – og 

þeir hljóta að verða fjölmargir – eftir því sem nokkur kostur er, út úr 

andrúmslofti og umhverfi valds og aflsmunar sem leið til úrlausnar og inn 

í umhverfi rökræðu og skynsemi, þá lítum við á þá sem við eigum í 

ágreiningi við – jafnvel djúpstæðum ágreiningi – sem einstaklinga sem við 

getum lært af, og að sama marki, sem vini (Dewey, (1939/1998), bls. 

342). 

Ágreiningur er alls ekki hnökrar sem æskilegt er að fjarlægja eða 
breiða yfir heldur er hann uppspretta siðferðilegra og menningarlegra 
verðmæta. 

Danski sálfræðingurinn Arne Sjølund (1981) hefur fjallað um 
mikilvægi góðrar samheldni í bekkjum sem byggð er á sameiginlegum 
gildum og siðum. Í skólasamfélagi sem einkennist af lýðræðislegum 
gildum fyrir hópinn þurfa nemendur að finna að samheldni sé til staðar í 
bekknum og að þeir taki ábyrgð á að hún sé það (Sjølund, 1981). Í 
rannsókninni eru tvær fullyrðingar sem kanna viðhorf nemenda um 
samheldni. Þegar könnunin var forprófuð á Íslandi kom í ljós að 
nemendur skildu ekki hvað felst í orðinu samheldni. Það vekur spurningar 
um hvort samheldni er hluti af skólamenningu, lýðræðislegum gildum og 
siðum hér á landi. Kjerulf (1983) telur mögulegt að rannsaka hversu mikil 
áhersla er lögð á samheldni (d. fællesskabsfølelse) í huga nemenda með 
því að kanna hvor hópanna tveggja, ég-hópur (d. jeg-gruppen) eða við-
hópur (d. vi-gruppen) er ríkjandi. Ég-hópurinn einkennist af valdabaráttu 
um að vera efstur og bestur. Aftur á móti einkennist við-hópurinn af því 
að einstaklingar þar eru tilbúnir að hlusta á aðra og sætta sig við 
niðurstöður hópsins. Markmið þessa hóps er að virða og taka tillit til óska 
bæði einstaklingsins og hópsins. Hluti af gildum og siðum sem stuðla að 
samheldni er að virða samskiptareglur eins og að tala og vinna saman og 
að vera góður hlustandi (Sjølund, 1981). Fullyrðingar um að gott sé að 
vera í bekknum, hvernig vinna í hópum gengur og um samræður innan 
hópsins eru lagðar fyrir til að varpa ljósi á hvort jákvæðar 
samskiptareglur eru ríkjandi. 

Samkvæmt Jacobsen o.fl. (2004, bls. 73) er mjög mikilvægt að 
hverjum og einum finnist hann vera með í samfélaginu í kerfisbundnu 
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lýðræði. Hver og einn nemandi þarf að finna að mark sé tekið á því sem 
hann hefur að segja og hann fái þar með tækifæri til að móta 
skólasamfélagið. Með því að ástunda samvinnu er hægt að skapa 
möguleika á að mynda skólasamfélag sem leggur áherslu á lýðræðisleg 
vinnubrögð. Ef nemendur fá ekki að taka þátt vegna útilokunar og eineltis 
munu þeir ekki öðlast reynslu í lýðræðislegri ákvörðunartöku og 
vinnubrögðum. Dæmi um spurningar um þátttöku er hve gott sé að vera í 
bekknum, hvort einhver sé út undan og einhver lagður í einelti. Virkni er 
eins og áður er nefnt grunnforsenda í kerfisbundnu lýðræði og þess vegna 
eru spurningar um nemendafélag skólans hluti af rannsókninni. Að vera 
virkur er líka að vera óhræddur við að ræða mál sem maður er ósammála 
um og geta haft áhrif á kennsluna. Að fá tækifæri til að taka þátt í 
nemendafélaginu og finnast að það skipti máli fyrir skólann verður 
birtingarform virkninnar. 

2.4 Helstu áhrifaþættir á viðhorf nemenda til lýðræðis í 
skólastarfi 

2.4.1 Aldur nemenda 

Sérstaða þessarar rannsóknar er að svör og viðhorf nemenda í 6.–10. bekk 
liggja til grundvallar úrvinnslu um lýðræði í skólastarfi. Það er því 
nauðsynlegt að rýna í fræðin og skoða hverju nemendur á þessum aldri 
geta svarað að eigin mati með tilliti til þroskamunar og skilnings þeirra á 
spurningunum. Þar sem gögnum er safnað með megindlegri aðferð hefur 
ekki gefist möguleiki á að spyrja nemendur hvort og hvernig þeir skildu 
spurningarnar þegar rannsóknin fór fram. Í forkönnuninni, sem var 
framkvæmd í 7. og 10. bekk, gafst nemendum í kjölfarið tækifæri til að 
varpa fram spurningum og koma með athugasemdir. Þar virtist enginn 
munur vera á milli aldurshópa. 

Jacobsen o.fl. (2004, bls. 18) vísa í rannsókn Andersens og Kjærulffs 
frá 2003 og sýndu niðurstöður að aldur skipti máli ef spurt var um mál 
sem vörðuðu aðra nemendur. En ef spurt var um mál sem snertu 
svarendur sjálfa gátu allir nemendur svarað flóknum spurningum um þau. 
Flestallar spurningarnar í rannsókninni varða upplifun nemandans á eigin 
málefnum eða hlutbundið athæfi nemenda og kennara þannig að ekki ætti 
að vera munur á svörum nemenda vegna aldurs. Spurningar sem varða 
einelti virðast ekki valda erfiðleikum hjá nemendum í 6.–10. bekk þrátt 
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fyrir að rannsóknin sýni að skilningur á einelti er mismunandi eftir aldri. 
Yngri nemendur skilgreina frekar einelti þegar um er að ræða líkamlegar 
athafnir, eins og slagsmál, en unglingar skilgreina andlegt einelti eins og 
útilokun. 

Piaget (1964/1971) setti fram þá kenningu að börn á aldrinum sjö til 
rúmlega ellefu ára séu mjög hlutbundin í hugsunum sínum. Þar sem 
yngstu nemendur í rannsókninni eru um ellefu ára má búast við að 
niðurstöður leiði í ljós mismun á svörum eftir aldri vegna þroskamunar. 
Börn á þessum aldri ættu, samkvæmt kenningum Piagets, að geta sýnt 
gagnkvæma virðingu, samstöðu og réttlætiskennd sín á milli. Á þessu 
stigi má ætla að þátttakendur í rannsókninni ættu að vera færir um að tjá 
skoðun sína og sýna skoðunum annarra skilning. Þeir eiga að geta fylgt 
settum reglum sem varða hópinn. Börn sem eru eldri en ellefu ára eru á 
síðasta þrepi í kenningum Piagets. Núna geta þau með íhugun tekið 
afstöðu til umhverfisins og unglingar myndað sér skýrari skoðun á því að 
fá að vera einstaklingur með sjálfstæðan persónuleika og 
framtíðardrauma. Á grundvelli þessarar kenningar má ætla að svör 
nemenda um lýðræði í skólastarfinu sýni meiri áherslu á sjálfstæði og 
færri noti svarmöguleikann „veit ekki“ eftir því sem nemendur verða 
eldri. Börn á aldrinum 13–14 ára breyta samskiptamunstri og fara að 
beina athygli að hinu kyninu í auknum mæli (Cole og Cole, 2005). Það 
má því ætla að þetta endurspeglist í svörum þeirra í rannsókninni. 

Sommer (2003) bendir á að nú á tímum virðist þroski barna þróast í þá 
átt að enn meiri áhersla er lögð á félagslega þætti þar sem þau eru alin 
upp að hluta til utan heimilis, s.s. í leik- og grunnskólum og 
frístundastarfi. Börn þurfa mjög snemma að tileinka sér reglur um 
gagnvirk samskipti þegar þau eru í leikskóla og eru kenningar um þroska 
barna enn meira menningartengdar en áður fyrr. Það er nauðsynlegt að 
börn séu mun fyrr en áður vel í stakk búin til að lesa félagslega þætti 
umhverfisins. Menningarlegur munur vegna mismunandi 
heimilisaðstæðna barnanna getur valdið erfiðleikum og rangtúlkun á 
félagslegum aðstæðum. Til að börn geti verið hluti af nútímasamfélagi er 
ekki lengur hægt að hugsa um þau sem ílát sem á að fylla af kunnáttu 
heldur verður áhersla að vera á virkni og umræður (d. dialog) til að 
börnin geti lagt sitt af mörkum. Á þennan hátt geta þau þroskað 
félagslega virkni en á sama tíma þroskast persónulega. Það er mikilvægt 
að hlustað sé á þau og þau séu með í ákvörðunartöku sem varðar þau og 
að þau fái að vera einstök með sérstakar þarfir sem einstaklingar. Hvað 
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varðar lýðræði í daglegu lífi er nauðsynlegt að börnin finni að hægt er að 
breyta reglum og að allir hafi tjáningarfrelsi og ákvörðunarrétt í eigin 
málum (Sommer, 2003). Þetta byggist á að börnin hafi löngun til að taka 
þátt og er því til dæmis hægt að kanna í rannsókninni, þegar spurt er um 
mikilvægi nemendaráðs fyrir nemendur eða skólann, hvort reynt sé að 
hafa áhrif á ákvarðanir í nemendaráðinu. Til að rannsaka ákvörðunarrétt 
og tjáningarfrelsi nánar verða nemendur spurðir hvort þeir fái að ákveða 
hvernig kennslan er og hvort þeim er leyft að tjá skoðun sína þrátt fyrir að 
vera ósammála kennaranum. 

2.4.2 Kyn 

Jafnrétti kynjanna er lagalega tryggt og er tekið fram að greina skal 
tölfræðiupplýsingar eftir kyni (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 
og karla nr. 96/2000). Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna er í 29. gr. 
sérstaklega tekið fram að menntun barna á að undirbúa þau til að lifa í 
frjálsu þjóðfélagi þar sem jafnrétti kynjanna er tryggt (Samningur 
Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1989). 

Til að kanna hvort allir fá sömu tækifæri í lýðræðislegum 
vinnubrögðum verður athugað hvort munur er á svörum nemenda eftir 
kynjum. Niðurstöður rannsókna Bjerrum Nielsens og Rudbergs (1991) frá 
1981 til 1986 benda til þess að munur sé á hegðunarmunstri stelpna og 
stráka. Stelpur leggja meiri áherslu á félagsleg samskipti á meðan 
strákarnir sækjast eftir að vera sérstakir einstaklingar þegar vinahópurinn 
er saman. Cole og Cole (2005) lýsir einnig vinasambandi stelpnanna sem 
mjög nánu í litlum hóp. Aftur á móti eru vinasambönd strákanna ekki eins 
náin og eru vinahóparnir mun fjölmennari. 

Með vísan í fleiri rannsóknir á þessu sviði draga Bjerrum Nielsen og 
Rudberg (1991) þá ályktun að þar sem strákar læra að athafna sig í stærri 
hópum læra þeir sjálfstæði. Þeir læra reglur með því að keppa og einnig 
að umgangast fólk þrátt fyrir að þeim líki ekki sem best við alla. Þeir læra 
að halda tilfinningunum utan við málefnin. Stelpurnar athafna sig frekar í 
litlum hópum þar sem tilfinningar og tillitssemi ráða ríkjum og hér læra 
þær að bera umhyggju fyrir þeim sem þær umgangast. Neikvæða hliðin 
hjá strákum getur verið valdabarátta, valdapýramídi, drottnun og 
undirokun. Stelpunum er hætt við að bæla tilfinningar og þær eiga erfitt 
með að skilja á milli tilfinninga og skynsemi. Afleiðingin getur verið sú 
að strákar hafa tilhneigingu til að draga að sér athygli, tala mikið og taka 
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að sér stjórnendahlutverk til dæmis á fundum og í tímum almennt. Stelpur 
hafa sterkari tilhneigingu til að sökkva sér í bækurnar og lærdóminn 
(Bjerrum Nielsen og Rudberg, 1991). Cole og Cole (2005) benda á að 
vinátta í aldurshópnum 14 – 16 ára hefur mikla þýðingu. Vinirnir eru það 
stuðningsnet sem þau treysta á og sem hjálpa þeim í erfiðum og 
ógnvekjandi aðstæðum. 

Í framhaldi af þessu má ætla að strákar séu mun virkari en stelpur í 
nemendaráðum og umræðum en stelpur hafi yfirhöndina í málum af 
félagslegum toga eins og hópastarfi. Það er því áhugavert að athuga hvort 
kynjamunur sé til staðar í svörum nemenda í þessari rannsókn og ber að 
minna á að hér eru skoðuð viðhorf nemenda. 

2.4.3 Stærð skóla 

Samkvæmt tölum frá Hagstofunni frá 2009 eru 175 skólar á Íslandi. 105 
skólar eða 60% eru með færri en 300 nemendur, skólar með 
nemendafjölda á bilinu 300 til 500 eru 52 talsins eða 30% og 18 skólar 
eða 10% eru skráðir með yfir 500 nemendur. Stærsti skólinn á Íslandi á 
þessu skólaári er með 713 nemendur. Á Íslandi eru mjög margir fámennir 
skólar og fáir stórir skólar en þeir stóru hækka meðaltalið fyrir 
nemendafjölda í íslenskum grunnskólum hlutfallslega mjög mikið. 

Rannsókn á áhrifum skólastærðar á skólastarfið er hægt að finna í 
samantekt sem Leithwood og Jantzi gerðu 2009. Í þeirri samantekt voru 
skoðaðar 57 rannsóknir víðs vegar úr heiminum og voru þær flestar 
gerðar eftir 1990. Ekki var hægt að þeirra mati að alhæfa um hvort betra 
sé að vera með litla skóla eða stóra og kom fram meðal annars að 
skólastærð er mjög afstætt hugtak á milli landa. Til dæmis geta skólar (e. 
secondary school) með nemendafjölda undir 1500 verið taldir litlir skólar 
í Bandaríkjunum. Á einu sviði virðist samantektin gefa vísbendingu um 
að skólastærð hafi áhrif og kom það fram þegar rannsakað var hvort stærð 
skóla hefði áhrif á virkni, samsvörun og tengsl nemenda við stofnanirnar. 
Því stærri sem skólar voru því minna fannst nemendum að þeir væru 
„skuldbundnir“ skólanum sínum (Leithwood og Jantzi, 2009, bls. 485). 

Ályktun Leithwoods og Jantzis (2009) um hvert eigi að stefna í 
framtíðinni hvað varðar stærð skóla var á þann veg að skólar fyrir yngsta 
stig og miðstig, þar sem meirihluti nemenda hefur erfiðan félagslegan 
bakgrunn, ættu ekki að vera með fleiri en um það bil 300 nemendur. 
Skólar fyrir yngsta og miðstig þar sem nemendur eru betur settir og flestir 
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með svipaðar heimilisaðstæður ættu að hafa nemendafjölda í kringum 
500. Skólar með nemendur frá 12–17 ára (e. secondary school) þar sem 
meirihluti nemenda hefur mismunandi heimilisaðstæður og/eða slæman 
félagslegan bakgrunn ætti að halda nemendafjöldanum undir 600. Í 
skólum með 12–17 ára nemendur sem hafa sterkan félags- og 
fjárhagslegan bakgrunn eða eru sterkir námslega ætti hámarksfjöldi að 
vera 1000 nemendur. Íslenskir grunnskólar eru því vel innan þessa 
ramma. 

Engar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvaða áhrif skólastærð hefur 
á lýðræðið í grunnskólum landsins. Það er því áhugavert að athuga hvort 
skólastærð skiptir máli fyrir hvernig til tekst að fara að lögum og reglum 
sem varða eflingu menningar sem stuðlar að lýðræðislegri starfsháttum. 
Allt er þetta að mati nemenda og fróðlegt verður að sjá hvort eða hvernig 
það birtist í svörum þeirra. 

 

Samantekt 

Í öðrum kafla þessarar ritgerðar var fjallað um þær kenningar og 
hugtök sem rannsóknin er byggð á. Hugtakið lýðræði var skilgreint frá 
sjónarhóli margra fræðimanna. Lög og reglugerðir sem liggja til 
grundvallar öllu skólastarfi á Íslandi voru settar í samhengi við 
fyrrnefndar skilgreiningar á lýðræðinu. Kenningaramminn sem er 
grundvöllur þessarar rannsóknar kemur upprunalega frá danskri rannsókn 
frá árinu 2001 og var hann umfjöllunarefni í kafla 2.3. Þessi 
kenningarammi var settur í samhengi við skrif íslenskra og erlendra 
fræðimanna um lýðræði. Til að kanna viðhorf nemenda til lýðræðis án 
þess að nefna hugtakið sjálft er nálgun rannsóknarinnar sú að skoða 
lýðræði sem tvennt: frjálslynt lýðræði og kerfisbundið lýðræði. 
Spurningarnar í spurningalistanum (sjá viðauka 1) voru settar í samhengi 
við kenningarammann og voru svör nemenda rannsökuð með tilliti til 
frumbreytanna aldurs (bekkjar), kyns og stærðar skóla. Niðurstöður 
rannsóknarinnar og umræður má sjá í kafla 3 og 4. 
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3 Rannsóknaraðferð  

Fáar rannsóknir eru til um stöðu lýðræðis innan veggja íslenskra 
grunnskóla, en nefna má rannsókn Guðrúnar Pétursdóttur (2009) um 
lýðræðislega stjórnunarhætti. Þetta var tilviksrannsókn með eigindlegri 
rannsóknaraðferð og framkvæmd í einum grunnskóla á Íslandi. 
Viðmælendur voru kennarar og skólastjórar í þessum skóla og það er því 
erfitt að draga ályktanir um íslenska grunnskóla í heild. 

Við gagnaöflun í þeirri rannsókn sem hér er til umfjöllunar voru 
notaðir spurningalistar og upplýsingum safnað með megindlegum 
aðferðum. Byrjað var að þýða danska spurningalistann (Jacobsen o.fl., 
2004) í janúar 2010 og samstarf við Almar M. Halldórsson og Kristján 
Ketil Stefánsson hjá Skólapúlsinum hófst á svipuðum tíma.  

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru 473 nemendur í 6.–10. bekk í 30 skólum. Samkvæmt 
tölum frá Hagstofu Íslands (2009) voru tæplega 21700 nemendur í 6.–10. 
bekk árið 2010 þannig að 2,2% nemenda á landsvísu svöruðu þessum 
spurningalista.  

Tekið var úrtak 30 skóla á Íslandi af þeim 46 sem tóku Skólapúlsinn 
og voru þátttakendur valdir af handahófi. Um var að ræða 
hentugleikaúrtak skóla sem notuðu allir sjálfsmatskerfið Skólapúlsinn í 
október 2010. Samkvæmt niðurstöðum TALIS (e. Teaching And 
Learning International Survey) sem var framkvæmd árið 2008 í 24 
löndum á vegum Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) og birt 
árið 2009 er meðalfjöldi nemenda í skólum landsins rúmlega 266 og 
miðgildi fyrir nemendafjölda er 230 (Námsmatsstofnun, 2009). Þetta 
leiðir af sér að jákvæð skekkt dreifing er á skólastærð á Íslandi. Skólarnir 
í rannsókninni skiptust þannig eftir stærð að 15 voru með 300 nemendur 
eða færri og 15 með fleiri en 300. 

 

 

 

 

 



 

46 

Tafla 1. Hlutfall og fjöldi nemenda sem tóku þátt í rannsókninni, flokkað 
eftir bekkjum og kynjum.  

 Stelpur Strákar Samtals Hlutfall 

6. bekkur 55 74 129 27 

7. bekkur 59 71 130 28 

8. bekkur 39 28 67 14 

9. bekkur 35 41 76 16 

10. bekkur 43 28 71 15 

Samtals 231 242 473 100 

 

Tafla 2. Hlutfall og fjöldi nemenda í íslenskum grunnskólum, flokkað eftir 
bekkjum og kynjum (Hagstofa Íslands, 2009). 

 Stelpur Strákar Samtals Hlutfall 

6. bekkur 2127 2043 4170 19 

7. bekkur 2101 2210 4311 20 

8. bekkur 2086 2221 4307 20 

9. bekkur 2172 2296 4468 21 

10. bekkur 2115 2267 4382 20 

Samtals 10601 11037 21638 100 

 

Í töflu 1 er að finna upplýsingar um þátttakendur hvað varðar bekk og 
kyn. Meirihluti svarenda er í 6. og 7. bekk, eða 55%. Af þeim sem tóku 
þátt í rannsókninni voru stelpur 49% og strákar 51%. Ef bornar eru saman 
töflur 1 og 2 kemur í ljós að í rannsókninni eru hlutfallslega fleiri í 6. og 
7. bekk miðað við landið allt og 5 til 6 prósentustigum færri í 8.–10. bekk 
í samanburði við börn á þessum aldri á landinu í heild. Þetta skýrist af því 
að einhverjir skólar sem tóku þátt í rannsókninni voru ekki með eldri 
nemendur. Af þeim skólum sem tóku þátt í rannsókninni voru 9 skólar 
með 1.–7. bekk, 19 með 1.–10. bekk og 2 með 8.–10. bekk. 
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3.2 Spurningalistinn 

Danskur spurningalisti, þróaður af Bo Jacobsen (Jacobsen o.fl., 2004), 
var notaður sem fyrirmynd. Haft var samband við Bo Jacobsen í febrúar 
2010 (tölvupóstur 10. febrúar 2010) og gaf hann leyfi til þess. Í dönsku 
rannsókninni voru nokkrar spurningar um viðhorf nemenda til þátta í 
formlegu og óformlegu nemendalýðræði. Allar spurningar eru á fjögurra 
eða fimm punkta raðkvarða og spurt var um viðhorf og tekin afstaða til 
ýmissa fullyrðinga. Rauði þráðurinn í dönsku rannsókninni var að 
rannsaka hvort jafnvægi væri á milli áherslu í skólastarfinu á 
einstaklinginn og hópinn að mati nemenda og var sama hugmyndafræði 
notuð þegar íslenski spurningalistinn var saminn. Spurningalistinn er 
gerður þannig að þegar spurningarnar eru flokkaðar saman mynda þær 
skýr viðhorf nemanda til lýðræðisins. 

Í rannsókninni er spurt um álit nemenda á kvarða sem er fjögurra eða 
fimm punkta. Þegar fimm punkta kvarðinn er notaður er einn 
svarmöguleiki „veit ekki“. Í dönsku rannsókninni kom í ljós að stórt 
hlutfall svarenda gaf þetta svar við einstaka spurningu. Næsta spurning 
sem vaknar þegar spurningakannanir eru lagðar fyrir er: Hvernig túlka 
svarendur spurningakannanir? Túlka allir svarmöguleikana „oftast“ og 
„stundum“ eins? Þorlákur Karlsson telur að betra sé að hafa fleiri en færri 
valkosti (Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson, 2003, bls. 340). 
En þar sem reynt var að bera saman svör íslenskra og danskra nemenda í 
þessari rannsókn varð niðurstaðan sú að hafa svarmöguleikana sem 
líkasta og í dönsku rannsókninni. Það er mjög erfitt að kanna hvernig 
þátttakendur túlka svörin í megindlegri rannsókn en í þessari rannsókn er 
stuðst við miklu umfangsmeiri rannsókn sem áður hefur verið 
framkvæmd. Í dönsku rannsókninni var notuð blönduð aðferð með 
vettvangsathugunum og viðtölum til að reyna að skoða málið af fleiri 
sjónarhólum. Spurningarnar í megindlega hlutanum eru mjög svipaðar en 
samt sem áður er hættan sú að einhver munur verði á skilningi nemenda á 
svarmöguleikum. Það er ekki hægt að þýða allt beint úr dönsku yfir á 
íslensku. Menningarmunur, mismunandi hefðir og tíminn sem liðinn er á 
milli kannana getur haft áhrif á niðurstöður. Í inngangskaflanum í 
íslenskri þýðingu á Bourdieu (2007) er rætt um menningarauð sem hluta 
af „habitus“ einstaklinga. Hugsanlega er það líka ríkari þáttur í danskri 
menningu en íslenskri að innræta nemendum, bæði í grunnskólum og á 
heimilum, að gæta lýðræðis. Í 18. grein laga um grunnskóla í Danmörku 
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er kveðið á um að kennarar og nemendur eigi að vinna saman að því að 
finna leiðir, vinnuaðferð og efni eins oft og unnt er. Í 46. grein er tekið 
fram að í skóla þar sem nemendur eru 11 ára eða eldri eigi þeir rétt á að 
stofna nemendaráð. Menntamálaráðuneytið setur reglur um hvernig valið 
er í ráðið, hvernig á að vinna í nemendaráðinu og hverjar eru skyldur 
bæjarstjórna gagnvart því (Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr. 
1049/2007). Hér ber að hafa í huga að liðin eru 10 ár síðan danska 
rannsóknin fór fram og þar með kann tíminn einnig hafa haft áhrif á 
niðurstöður. 

Spurningar hafa verið þýddar og staðfærðar fyrir íslenskar aðstæður 
og hefur verið reynt að tryggja réttmæti og áreiðanleika með því að fylgja 
leiðbeiningum í grein Sigurgríms Skúlasonar (2005). Það var þó 
nauðsynlegt að hafa í huga að þar sem þetta að hluta til er samanburður 
milli niðurstaðna tveggja landa þótti nauðsynlegt að hafa spurningar sem 
líkastar. Tveir óháðir þýðendur sem báðir hafa mjög gott vald á íslensku 
sem og dönsku þýddu spurningalistann. Annar bjó í Danmörku í 9 ár, og 
hefur kennt í dönskum og íslenskum grunnskólum. Hinn hefur kennt 
íslensku og dönsku í 6.–9. bekk í 7 ár á Íslandi. Báðir hafa þeir reynslu af 
því að vera umsjónarkennarar. Í grein Sigurgríms Skúlasonar frá 2005 er 
tekið fram að  

þýðandi verður að hafa gott vald á báðum tungumálum, hafa góða 

þekkingu á menningarlegum sérkennum beggja samfélaga, á hugsmíðinni 

sem mæld er, á markhópnum og þekkingu á prófagerð … . Kostir þess að 

tveir þýði eru að þeir geta dregið fram ólíkar hliðar á viðfangsefninu, farið 

ólíkar leiðir í orðalagi eða efnistökum þegar atriði er breytt … . Þegar 

lokaútgáfa er gerð upp úr báðum þýðingum blasa við atriði sem á milli ber 

og þriðji þýðandi eða vinnuhópurinn velur þá útfærslu sem betri þykir eða 

kemur með nýja tillögu (Sigurgrímur Skúlason, 2005, bls. 74). 

Spurningalistarnir voru samdir með það í huga að ná fram sem 
skýrustum svörum um stöðu lýðræðis í íslenskum grunnskólum. Listarnir 
voru sameinaðir í mjög góðri samvinnu við leiðsögukennarana. Í þessu 
tilviki var ákveðið að vinna lokaútfærslu í vinnuhóp.  

Í dönsku rannsókninni er ávallt talað um nemendaráð en ekki 
nemendafélag enda er í Danmörku gerður greinarmunur á nemendaráði 
og nemendafélagi. Nemendaráð í Danmörku hefur ákveðið hlutverk með 
skyldum og ábyrgð sem menntamálaráðuneytið mælir fyrir um 
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(Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr. 1049/2007). Fyrir utan að vera 
fulltrúar í skólaráðum er það einnig fulltrúi landssvæðis á landsþingi svo 
eitthvað sé nefnt. Í þýðingunni var notað hugtakið nemendaráð og er 
spurning hvort orðabreyting í íslenskum lögum hafi ruglað nemendur. 

Þegar könnunin var forprófuð kom í ljós að nemendur skildu ekki 
hvað felst í orðinu samheldni (d. fællesskab), þannig að eftir ábendingar 
frá nemendum var ákveðið að setja útskýringu í sviga í 
spurningakönnuninni sem lýsti betur við hvað var átt. Samheldni var 
skýrt sem: eining, samábyrgð, samhyggja, samlyndi og samstaða. Öll 
þessi orð eru í góðu samræmi við merkingu danska orðsins. 

Endanlegur spurningalisti samanstóð af 21 spurningu (sjá viðauka 1) 
og voru þær lagðar fyrir með Skólapúlsinum í október 2010. 
Spurningarnar voru settar upp í sama form og aðrar spurningar í 
Skólapúlsinum en þó var jákvæður svarmöguleiki vinstra megin í þessum 
spurningalista. Þar sem þetta voru viðbótarspurningar við spurningar 
Skólapúlsins voru þær hafðar í lok könnunarinnar. Viðbótarspurningarnar 
voru aðgreindar þannig að nemendum gafst kostur á að hætta við að svara 
þeim ef þeir ekki vildu taka þátt í könnuninni. 

3.3 Framkvæmd 

Ákveðið var að hefja samstarf við Skólapúlsinn. Skólapúlsinn er 
greiningartæki sem notað er fyrir nemendur í 6.–10. bekk (Skólapúlsinn, 
2010). Með því að vinna í samstarfi með Skólapúlsinum var tryggt að 
framkvæmdin í hverjum skóla fyrir sig var eins vönduð og kostur var.  

Skólapúlsinn velur þátttakendur tilviljanakennt og svarar hver 
einstaklingur einu sinni á skólaári. Fjöldi nemenda í úrtaki dreifist jafnt 
eftir nemendafjölda og kyni í hverjum ágangi og er þar með reynt að 
tryggja að svör nemenda endurspegli nemendahópinn þegar á heildina er 
litið. Í stórum skólum, með fleiri en 360 nemendur, er könnunin lögð fyrir 
einu sinni í mánuði. Skólapúlsinn hefur sett fram skýrar vinnureglur um 
hvernig best er að tryggja að nemendur fái næði til að svara 
spurningunum og þar sem margir skólar taka þátt í Skólapúlsinum er 
hægt að treysta að þessu er framfylgt. Hver og einn þátttakandi svarar 
könnuninni með því að slá inn þátttökukóða, sem umsjónarmaður í 
hverjum skóla afhendir nemendum þegar könnuninni er svarað. Öllum 
spurningum er svarað á rafrænu formi.  
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Ákveðið var að setja spurningarnar sem viðbót við úrtakslistann í 
október 2010. Þessi tími varð fyrir valinu vegna þess að í þessum mánuði 
taka flestir skólar af mismunandi stærð þátt í Skólapúlsinum. Í júní 2010 
var hringt í skólana og leitast eftir leyfi skólastjórnenda og gáfu 86% 
skólastjóra þetta leyfi. Um er að ræða skóla af mismunandi stærð, víðs 
vegar um landið. Þegar niðurstöður voru komnar í hús í lok nóvember 
2010 var hafist handa við úrvinnslu gagna. 

3.4 Úrvinnsla og greining gagna 

Niðurstöður spurningalistanna voru unnar í SPSS til að fá yfirlit yfir 
niðurstöður. Í myndrænni túlkun á niðurstöðum var notað Microsoft 
Office Excel. Stuðst var við bók Einars Guðmundssonar og Árna 
Kristjánssonar (2005) og Howel (2010). Reiknað var hvort svör nemenda 
væru tengd aldri þeirra og kyni eða stærð skóla með kí-kvaðrati. Fylgni 
milli spurninganna var reiknuð með Spearmanns´rho. Þessar niðurstöður 
verða bornar saman við niðurstöður dönsku rannsóknarinnar (Jacobsen 
o.fl., 2004).  

Ramminn, sem notaður er til að greina gögnin, er sá sami fyrir þrjár af 
fjórum af rannsóknarspurningum mínum. Þessi rammi er notaður til að 
flokka og finna svör við því hvort íslenskir grunnskólar leggja ríkari 
áherslu á þætti sem stuðla að frjálslyndu lýðræði eða kerfisbundnu 
lýðræði, hvaða þættir hamla eða styðja möguleika nemenda til þátttöku í 
lýðræðislegu starfi og mikilvægi nemendaráða að mati nemenda. 
Spurningarnar voru flokkaðar eftir eftirfarandi kerfi: 
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1. Spurningar sem varða frjálslynt lýðræði 

� Einstaklingshyggja 

� Tjáningarfrelsi 

� Samkeppni 

2. Spurningar sem varða kerfisbundið lýðræði 

� Samfélagshyggja 

� Möguleiki á þátttöku 

� Samvinna 

3. Spurningar um formlegt lýðræði 

 

Notaður verður Spearmann´s rho fylgnistuðull. Þar sem þetta er 
fylgnirannsókn er erfitt að segja til um orsök en þó er hægt að reikna út 
hvaða þættir benda til þess að þeir hamli eða stuðli að þátttöku nemenda. 
Samkvæmt Ary o.fl. (2006, bls. 383) telst fylgni mæld með Pearson´s r: 
lítil: r=0,10, meðal: r=0,30 og mikil: r=0,50. Þetta er haft sem viðmið í 
úrvinnslu gagna. Þegar reiknuð er fylgni milli breyta er svarmöguleikinn 
„veit ekki“ ekki hafður með í útreikningunum.  

Þegar rannsökuð eru tengsl milli einstakra spurninga og 
frumbreytanna aldurs og kyns nemenda og stærðar skóla voru reiknuð  
kí-kvaðrat próf. Stærð skóla er flokkuð á þann veg að lítill skóli hefur 300 
nemendur eða færri og stór skóli fleiri en 300 nemendur. 

Þegar rannsakað er hver sé staða lýðræðis í íslenskum grunnskólum í 
samanburði við grunnskóla í Danmörku er stuðst við upplýsingar frá 
Jacobsen o.fl. (2004). Í dönsku rannsókninni var notaður fylgnistuðullinn 
Gamma þannig að ekki er hægt að bera tölur beint saman. Þó er hægt að 
sjá í hvaða þáttum eru vísbendingar um sambærilega þætti í 
niðurstöðunum.  

Skoðað verður hvort marktæk tengsl eru milli svara nemenda og 
aldurs, kyns og stærðar skóla. Skoðað verður hvort aldur nemenda sýni að 
því eldri sem þeir eru því virkari sé þátttaka þeirra í lýðræðinu. Reiknað 
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er með að enginn munur sé á þátttöku stelpna og stráka. Skoðað verður 
hvort tengsl séu á milli stærðar skóla og tækifæra nemenda til að vera 
þátttakendur í lýðræði.  

3.5 Siðfræði og áreiðanleiki 

Þar sem niðurstöður voru fengnar sem hluti af Skólapúlsinum var 
rannsóknin tilkynnt Persónuvernd á sama hátt og aðrar spurningar sem 
Skólapúlsinn leggur fyrir. Með því að nota Skólapúlsinn er tryggt að ég 
sem rannsakandi get ekki nálgast svör einstakra þátttakenda. Sótt var um 
leyfi hjá hverjum og einum skólastjóra til að fá að leggja spurningalistana 
fyrir og einnig var sent út bréf frá Skólapúlsinum í ágúst 2010. Í þessu 
bréfi var rannsóknin kynnt einu sinni enn. 

Með bréfinu frá forsvarsmönnum Skólapúlsins fylgdi bréf til 
forráðamanna þátttakenda þar sem rannsóknarverkefnið var kynnt og 
fram kom að könnunin væri nafnlaus hvað varðar þátttakendur og skóla 
og tekið fram að fyllsta trúnaðar yrði gætt við úrvinnslu. 

Til að auka áreiðanleika og réttmæti rannsóknarinnar voru 
spurningalistarnir forprófaðir í 7. og 10. bekk í grunnskóla á 
höfuðborgarsvæðinu. Með forprófuninni fengust fram mikilvægar 
upplýsingar um hvað betur mátti fara í spurningalistunum og um leið 
svörun við því hvort spurningarnar væru greinilegar og lýsandi fyrir það 
sem þeim var ætlað að mæla.  

Greiningartækið Skólapúlsinn varð fyrir valinu til að tryggja að 
aðferðir til að finna úrtakið séu vandaðar (lagskipt handahófskennt val á 
úrtaki) og minnka úrtaksskekkjuna. Einnig til að tryggja áreiðanleika og 
að styrkur verði í hámarki, þannig að niðurstöður lýsi þýðinu sem best. 
Enn fremur er hægt að forðast siðferðileg álitamál þegar þetta 
greiningartæki er notað þar sem Skólapúlsinn er búinn að fá leyfi 
Persónuverndar og séð er til þess að nafnleynd nemenda og skólanna sé 
tryggð (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 
77/2000). 

Þar sem engin rannsókn hefur verið framkvæmd á Íslandi til að kanna 
stöðu lýðræðisins að mati nemenda hafði ég enga haldbæra vísbendingu 
fyrir því að munur ætti að vera milli svara nemenda á Íslandi og í 
Danmörku.  
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4 Niðurstöður  

Rannsóknarspurningar sem liggja að baki rannsókninni um hvert sé viðhorf 
nemenda í 6.–10. bekk í íslenskum grunnskólum til lýðræðis í skólastarfi: 

� Hvort leggja íslenskir grunnskólar ríkari áherslu á þætti sem stuðla 
að frjálslyndu lýðræði eða kerfisbundnu lýðræði? 

� Hvaða þættir hamla eða stuðla að möguleikum nemenda að taka þátt 
í lýðræðislegu starfi? 

� Hversu mikilvægt telja nemendur að nemendaráð sé fyrir 
skólastarfið? 

� Hver er staða lýðræðisins í íslenskum grunnskólum í samanburði 
við grunnskóla í Danmörku?  

Niðurstöður um hvort íslenskir grunnskólar leggja ríkari áherslu á þætti 
sem stuðla að frjálslyndu lýðræði eða kerfisbundnu lýðræði og hvaða þættir 
hamla eða stuðla að möguleikum nemenda að taka þátt í lýðræðislegu starfi 
eru birtar í köflunum 4.1–4.3. Niðurstöður um hversu mikilvægt nemendur 
telja að nemendaráð sé fyrir skólastarfið eru í kafla 4.4. Að lokum eru svör 
íslenskra og danskra nemenda borin saman í kafla 4.5 til að finna stöðu 
lýðræðisins í íslenskum grunnskólum.  

4.1 Frjálslynt lýðræði  

Niðurstöður um frjálslynt lýðræði eru settar fram út frá þremur 
sjónarhornum: einstaklingshyggju, tjáningarfrelsi og samkeppni. Einnig er 
skoðað hvort kyn, aldur og skólastærð skiptir máli í svörum nemenda. Sex 
spurningar á fimm punkta kvarða eru notaðar til að rannsaka svör nemenda 
um frjálslynt lýðræði. Svarhlutfallið var yfir 90% í öllum spurningum. 

Í fyrsta lagi er spurning um einstaklinginn – fær hann að tjá sig og vaxa 
og dafna í bekknum? Í spurningakönnuninni voru sex staðhæfingar sem 
tengjast þessum þætti. Svör nemenda við fyrstu tveim spurningunum um 
einstaklinginn má sjá á mynd 3 og 4. Á mynd 5 má sjá svör nemenda við 
fjórum staðhæfingum um tjáningarfrelsi og samkeppni. 
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Mynd 3. Svör nemenda við hvort þeir fá að vera eins og þeir eru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4. Svör nemenda um mikilvægi þess að fá að vera eins og þeir eru.  

 

Á mynd 3 og 4 er hægt að sjá svör nemenda við spurningum um 
möguleika þeirra og mikilvægi þess að fá að vera þeir sjálfir og eru þetta 
lykilspurningar til að kanna hvort einstaklingshyggja er ríkjandi þáttur í 
skólastarfi. Svör nemenda við þessum tveimur staðhæfingum eru svipuð. Á 
myndunum má lesa að meirihluta nemenda finnst þeir alltaf fá að vera eins 
og þeir eru og sama fjölda nemenda finnst það einnig mjög mikilvægt. Á 
mynd 4 má sjá að tæplega 90% (88%) nemenda finnst það vera mjög 
mikilvægt eða frekar mikilvægt að fá að vera eins og þeir eru. Athygli vekur 
hversu fáir svara að þeir fái aldrei að vera þeir sjálfir og að það sé mjög 
léttvægt að fá að vera eins og þeir eru. 

Næst verða könnuð svör nemenda um tjáningarfrelsi og samkeppni. Á 
mynd 5 má sjá niðurstöður úr fjórum spurningum um tjáningarfrelsi og 
samkeppni. Svör nemenda um tjáningarfrelsi eru mjög lík þegar skoðaðar 
eru spurningar um hvort nemendum finnst þeir geti tjáð sig þrátt fyrir að 
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vera ósammála kennaranum og bekkjarfélögunum. Mikill munur er á milli 
þessara tveggja fyrrnefndra spurninga og hvort nemendur telja sig geta látið 
í ljós reiði sína. Athygli vekur að fimmtungur nemenda telur sig ekki vita 
hvort þeir mega láta í ljós reiði sína og einnig hversu fáir svara að þeir megi 
alltaf láta reiði sína í ljós. Svör nemenda um samkeppni sýna að rúmlega 
fimmtungur (21%) nemenda upplifir að aldrei sé samkeppni í 
kennslustundum, og litlu lægra hlutfall (18%) nemenda veit ekki hvort mikil 
samkeppni er á milli nemenda í kennslustundum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Svör nemenda við spurningum um tjáningarfrelsi og samkeppni. 

 

Í töflu 3 er samantekt á kí-kvaðrat prófum sem kanna tengsl milli 
frumbreyta – bekkjar, kyns og stærðar skóla – og spurninganna sex um 
frjálslynt lýðræði. Prófið sýnir að engin marktæk tengsl eru á milli þessara 
þátta nema í tveimur tilfellum. Annað tilfellið er á milli bekkja og að 
nemendur fá að tjá skoðun sína þrátt fyrir að vera ósammála kennaranum og 
má sjá svör nemenda á mynd 6. Hitt tilfellið er milli kyns nemenda og 
upplifunar af samkeppni í kennslustundum. Á mynd 7 má sjá svör nemenda 
um samkeppni.  
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Tafla 3. Tengsl milli bakgrunnsþátta og spurninga um frjálslynt lýðræði. 

 

Mynd 6 sýnir svör nemenda um hvort þeir telja sig geta tjáð sig þrátt 
fyrir að vera ósammála kennaranum. Nemendum í 6. bekk finnst þeir mun 
sjaldnar geta sagt sína skoðun þrátt fyrir að vera ósammála kennaranum 
meðan nærri 30% nemenda í eldri bekkjum geta alltaf sagt skoðun sína. 
Svarhlutfall fyrir veit ekki lækkar eftir aldri.  

 

 

 

  
 Bekkur Kyn Stærð skóla 
Færð þú að vera eins og þú ert í 
bekknum þínum? 
 

 χ2 (16, N=470) 

=17,91, p=0,33 

χ2 (4, N=470) 

=0,74, p=0,95 

 χ2 (4, N=470) =4,17, 

p=0,38  

Marktækt? 

 

Nei 
 

Nei 
 

Nei 
 

Hversu mikilvægt eða léttvægt 
er það fyrir þig að fá að vera 
eins og þú ert? 
 

χ2 (16, N=462) 

=10,72, p=0,83 

 χ2 (4, N=462) 

=6,24, p=0,18 

 χ2 (4, N=462) =5,67, 

p=0,23 

Marktækt? 

 

Nei 
 

Nei 
 

Nei 
 

Getur þú sagt þína skoðun 
jafnvel þótt þú sért ósammála 
kennaranum? 
 

χ2 (16, N=458) 

=36,07, p=0,00  

χ2 (4, N=458) 

=8,61, p=0,07 

χ2 (4, N=458) =3,32, 

p=0,51 

Marktækt? 

 
Já 
 

Nei 
 

Nei 
 

Getur þú sagt þína skoðun 
jafnvel þótt þú sért ósammála 
hinum krökkunum í bekknum? 
 

χ2 (16, N=458) 

=20,01, p=0,22 

χ2 (4, N=458) 

=7,18, p=0,13 

χ2 (4, N=458) =4,13, 

p=0,39 

Marktækt? 

 
Nei 
 

Nei 
 

Nei 
 

Í mínum bekk megum við láta í 
ljós ef við erum mjög reið. 
 

χ2 (16, N=454) 

=16,02, p=0,45 

χ2 (4, N=454) 

=1,11, p=0,89 

χ2 (4, N=454) =8,02, 

p=0,09 

Marktækt? 

 
Nei 
 

Nei 
 

Nei 
 

Í mínum bekk er mikil keppni 
milli nemenda í 
kennslustundum. 
 

χ2 (16, N=454) 

=14,53, p =0,56 

χ2 (4, N=454) 

=9,94, p =0,04 

χ2 (4, N=454) =4,81, p 

=0,31  

Marktækt? 
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Mynd 6. Svör nemenda við hvort þeir geta sagt skoðun sína þrátt fyrir að vera 
ósammála kennaranum.  

Eins og áður er nefnt fundust marktæk tengsl milli þess að finnast mikil 
samkeppni vera í kennslustundum og kyns nemenda. Á mynd 7 má sjá svör 
um samkeppni milli nemenda í kennslustundum. Helsti munurinn er að 
tæpur þriðjungur (29%) stráka en tæpur fimmtungur (18%) stelpna svarar 
því að alltaf eða oft sé mikil samkeppni í kennslustundum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 7. Svör nemenda eftir kyni við hvort mikil keppni er í kennslustundum.  

Í töflu 4 er reiknuð fylgni (Spearman´s rho) á milli sex framangreindra 
spurninga um frjálslynt lýðræði til að finna þætti sem hamla eða stuðla að 
möguleikum nemenda í lýðræðislegu starfi. Svör nemenda sýna marktæka 
jákvæða fylgni á bilinu 0,11 til 0,59 ef frátalin eru svör um samkeppni í 
kennslustundum.  
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Tafla 4. Fylgni milli svara nemenda við fullyrðingum um frjálslynt lýðræði.  

 

Spearman´s rho 

Færð þú að 
vera eins og 
þú ert í 
bekknum 
þínum? 

Hversu 
mikilvægt 
eða léttvægt 
er það fyrir 
þig að vera 
eins og ert? 

Getur þú sagt 
þína skoðun 
jafnvel þótt 
þú sért 
ósammála 
kennaranum? 

Getur þú sagt 
þína skoðun 
jafnvel þótt þú 
sért ósammála 
hinum 
krökkunum í 
bekknum? 

Í mínum 
bekk 
megum 
við láta í 
ljós ef 
við erum 
mjög reið 

Í mínum 
bekk er 
mikil 
keppni 
milli 
nemenda í 
kennslu-
stundum 

Færð þú að vera eins 
og þú ert í bekknum 
þínum? 

1 

N=455 

     

Hversu mikilvægt 
eða léttvægt er það 
fyrir þig að vera eins 
og ert? 

0,28** 

N=428 

1 

N=440 

    

Getur þú sagt þína 
skoðun jafnvel þótt 
þú sért ósammála 
kennaranum? 

0,26** 

N=419 

0,23** 

N=409 

1 

N=429 

   

Getur þú sagt þína 
skoðun jafnvel þótt 
þú sért ósammála 
hinum krökkunum í 
bekknum? 

0,25** 

N=418 

0,19** 

N=409 

0,59** 

N=409 

1 

N=427 

  

Í mínum bekk 
megum við láta í ljós 
ef við erum mjög 
reið 

0,22** 

N=351 

0,11** 

N=347 

0,31** 

N=341 

0,34** 

N=342 

1 

N=363 

 

Í mínum bekk er 
mikil keppni milli 
nemenda í kennslu-
stundum 

–0,11* 

N=361 

0,06 

N=351 

0,01 

N=348 

0,03 

N=346 

0,09 

N=299 

1 

N=372 

** p<0,01  * p<0,05 

 

Marktæk jákvæð fylgni er milli svara nemenda í spurningum sem varða 
áherslur á einstaklinginn. Þar fyrir utan er jákvæð fylgni milli þess að fá að 
vera maður sjálfur og þátta sem varða tjáningarfrelsi. En eins og kemur 
fram í töflu 4 er marktæk, veik neikvæð fylgni milli þess að finnast maður 
fá að vera maður sjálfur og upplifunar af samkeppni í kennslustundum. Að 
öðru leyti finnst ekki marktæk fylgni milli samkeppni og hinna 
spurninganna í töflu 4. 

Einnig má sjá í töflu 4 að fylgnin á milli þess að nemendur geta sagt 
skoðun sína jafnvel þótt þeir séu ósammála kennaranum eða samnemendum 
sínum er hæst þar. Næsthæsta fylgnin er milli þess að nemendur geta látið 
reiði sína í ljós og hvort hægt er að vera ósammála kennaranum eða 
samnemendum sínum. 
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4.1.1 Samantekt um frjálslynt lýðræði 

Til að leita svara við eftirfarandi spurningu: Hvort leggja íslenskir 
grunnskólar ríkari áherslu á þætti sem stuðla að frjálslyndu lýðræði eða 
kerfisbundnu lýðræði? var í kafla 4.1 leitað vísbendinga um hversu ríkar 
áherslur eru á frjálslynt lýðræði að mati nemenda. Í kafla 4.1 var í fyrsta 
lagi rannsakað hvort mikil áhersla er lögð á einstaklingshyggju, 
tjáningarfrelsi og samkeppni. Nemendur svara svo til að í huga þeirra er það 
mjög mikilvægt að fá að vera þeir sjálfir og afar fáir fá aldrei að vera þeir 
sjálfir. Yngstu nemendurnir geta síður tjáð skoðun sína og verið ósammála 
kennaranum. Mikill munur er á milli svara nemenda um staðhæfingar um 
tjáningarfrelsi og að nemendur telji sig geta látið í ljós reiði sína. Athygli 
vekur hversu stórt hlutfall nemenda telur sig ekki vita og hversu fáir svara 
að þeir megi alltaf láta í ljós reiði sína. Stórt hlutfall nemenda veit ekki 
hvort samkeppni er í bekknum en tengsl eru milli kyns og svara nemenda 
um samkeppni.  

Í öðru lagi var leitað svara við eftirfarandi spurningu: Hvaða þættir 
hamla eða stuðla að möguleikum nemenda að taka þátt í lýðræðislegu 
starfi? Í kafla 4.1 var leitað eftir þáttum sem tengjast frjálslyndu lýðræði. 
Mikil samkeppni nemenda er þáttur sem hamlar þátttöku þeirra í frjálslyndu 
lýðræði. Þættir sem styðja við frjálslynt lýðræði eru að nemendur geta sagt 
skoðun sína þrátt fyrir að vera ósammála kennaranum eða 
bekkjarfélögunum og að þeir fá að vera eins og þeir eru. 

4.2 Kerfisbundið lýðræði  

Niðurstöður um kerfisbundið lýðræði eru þrískiptar. Fyrst eru tvær 
staðhæfingar sem fjalla um samfélagshyggju og samheldni. Síðan eru þrjár 
staðhæfingar um möguleika nemenda á þátttöku. Niðurstöður úr þessum 
fyrrnefndu þáttum má sjá á mynd 8. Síðast eru á mynd 9 niðurstöður úr 
fjórum spurningum um samvinnu nemenda. Spurningar á fimm punkta 
kvarða eru notaðar til að rannsaka svör nemenda um kerfisbundið lýðræði. 
Svarhlutfallið var yfir 90% í öllum spurningum. Með kí-kvaðrat prófi er 
skoðað hvort kyn, aldur og skólastærð skiptir máli í svörum nemenda um 
kerfisbundið lýðræði. 

Á mynd 8 er hægt að sjá hlutfall svara nemenda um samheldni og 
möguleika á þátttöku. Langflestir, eða tæplega 80% nemenda, svöruðu að 
það sé alltaf eða oftast gott að vera í bekknum. Svör nemenda um 
samheldni í tveimur fyrstu staðhæfingum eru ekki mjög lík. Mestu munar í 
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svörum nemenda um að alltaf sé mikil samheldni í bekknum og þátttöku 
þeirra í að skapa alltaf samheldni. Í kringum 15% vissu ekki svarið við 
þessum tveimur fullyrðingum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 8. Svör nemenda við spurningum um samheldni og möguleika á 
þátttöku. 

 

Það sem athygli vekur á mynd 8 er hversu stórt hlutfall nemenda veit 
ekki hvort einhver í bekknum er út undan eða hvort einhver er lagður í 
einelti. Aftur á móti svarar tæplega þriðjungur (32%) að það sé aldrei 
einhver út undan og næstum því helmingurinn (45%) að það sé aldrei neinn 
lagður í einelti.  

Niðurstöður um samvinnu má sjá á mynd 9 og í ljós kemur að svör 
nemenda um að vinna í hópum og að tala saman eru lík. Í öllum þessum 
fjórum staðhæfingum svarar meirihluti nemenda að það gangi alltaf eða 
oftast vel. Lítið hlutfall nemenda svarar hér að þeir viti ekki svarið. Í öllum 
spurningunum er lítið hlutfall nemenda sem svarar að aldrei gangi vel að 
vinna saman þó þetta hlutfall sé hæst í svörum nemenda um að þeir hlusti 
aldrei með athygli hver á annan í kennslustundum.  
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Mynd 9. Svör nemenda um samvinnu í bekknum. 

 

Reiknað var kí-kvaðrat próf til að skoða hvort tengsl eru á milli 
frumbreytanna bekkjar, kyns og stærðar skóla og spurninganna um 
kerfisbundið lýðræði. Niðurstöður má sjá í töflu 5 en athygli vekur hversu 
oft tengsl mælast milli frumbreyta og margra þátta um kerfisbundið lýðræði. 
Tengsl eru milli bekkjar og sex staðhæfinga um kerfisbundið lýðræði og má 
sjá nánar um það á myndum 10–15. Tengsl á milli kyns og tveggja 
staðhæfinga fundust og er þetta sýnt nánar á mynd 16 og 17. Að lokum eru 
tengsl milli stærðar skóla og þriggja staðhæfinga um kerfisbundið lýðræði 
og má sjá þetta nánar á myndum 18–20. 
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Tafla 5. Tengsl bakgrunnsþátta við spurningar um kerfisbundið lýðræði. 

 

Í töflu 5 má sjá að tengsl eru milli þess í hvaða bekk nemendur eru og 
sex spurninga um kerfisbundið lýðræði. Í fyrsta lagi kemur í ljós að kí-
kvaðrat prófið sýnir tengsl milli bekkjar og svara nemenda um samheldni í 
bekknum. Eins og sést á mynd 10 svarar meirihlutinn í 7. og 10. bekk að 
alltaf eða oft sé mikil samheldni í bekknum. Athygli vekur að fjórðungur 

  Bekkur Kyn Stærð skóla 
Það er mikil samheldni í mínum 
bekk. 

χ2 (16, N = 452) 

=30,56, p=0,02 

χ2 (4, N = 452) 

=4,59, p=0,33 

χ2 (4, N = 452) =9,82, 

p=0,04 

Marktækt? 

 Já Nei Já 
Ég tek þátt í að skapa samheldni 
í bekknum mínum. 

χ2 (16, N = 453) 

=18,26, p=0,31 

χ2 (4, N = 453) 

=2,34, p=0,67 

χ2 (4, N = 453) =3,61, 

p=0,46 

Marktækt? 

 Nei Nei Nei 
Það er gott að vera í mínum 
bekk. 

χ2 (16, N = 456) 

=36,94, p=0,00 

χ2 (4, N =456) 

=3,79, p=0,44 
χ2 (4, N = 456) 

=10.84, p=0,03 

Marktækt? 

 Já Nei Já 
Í mínum bekk er einhver út 
undan. 
 

χ2 (16, N = 456) 

=30,82, p=0,01 

χ2 (4, N = 456) 

=10,09, p= 0,04 

χ2 (4, N = 456) =3,39, 

p=0,49 

Marktækt? 

 Já Já Nei 
Í mínum bekk er einhver lagður 
í einelti. 

χ2 (16, N = 458) 

=30,59, p=0,02 

χ2 (4, N = 458) 

=10,70 , p=0,03 

χ2 (4, N = 458) =5,11, 

p=0,28 

Marktækt? 

 Já Já Nei 
Nemendum í mínum bekk 
gengur vel að vinna saman í 
hópum. 

χ2 (16, N = 457) 

=24,36, p=0,08 

χ2 (4, N = 457) 

=0,71, p=0,95 

χ2 (4, N = 457) 

=17,92, p=0,00 

Marktækt? 

 
Nei Nei Já 

Okkur gengur vel að tala saman 
um viðfangsefnið í 
kennslustundum. 

χ2 (16, N = 453) = 

38,61, p=0,00 

χ2 (4, N = 453) = 

1,58, p=0,81 

χ2 (4, N = 453) = 

7,29, p=0,12 

Marktækt? 

 
Já Nei Nei 

Í mínum bekk hlustum við með 
athygli á hvort annað í 
kennslustundum. 

χ2 (16, N = 451) = 

43,51, p=0,00 

χ2 (4, N = 451) = 

4,41, p=0,35 

χ2 (4, N = 451) = 

5,37, p=0,25 

Marktækt? 

 
Já Nei Nei 
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nemenda í 8. bekk veit ekki hvort mikil samheldni er í bekknum og er þetta 
hlutfall hátt í öllum árgöngum.  

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 10. Svör nemenda við hvort mikil samheldni er í bekknum.  

Í öðru lagi eru marktæk tengsl milli þess í hvaða bekk nemandi er og að 
gott er að vera í bekknum. Á mynd 11 eru sýnd svör nemenda við þessari 
fullyrðingu og skera svörin í 8. og 9. bekk sig úr um að alltaf er gott að vera 
í bekknum. Um það bil 20% þessara nemenda finnst alltaf gott að vera í 
bekknum á meðan yfir 40% nemenda í hinum bekkjunum svara að svo sé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11. Svör nemenda um að gott sé að vera í bekknum.  

Í töflu 5 má einnig sjá að tengsl eru á milli bekkja og að einhver er út 
undan eða lagður í einelti í bekknum. Mynd 12 sýnir svör nemenda um að 
einhver sé út undan og dreifingu eftir bekkjum. Athygli vekur hversu stórt 
hlutfall nemenda í öllum bekkjum svarar að þeir vita ekki hvort einhver er út 
undan í bekknum. Svör nemenda eru ekki lík og sker 9. bekkur sig úr. Meira 
en fimmtungur (22%) í 9. bekk svarar að alltaf eða oftast sé einhver út 
undan og er svarhlutfallið hér minnst í 6. og 10. bekk.  
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Mynd 12. Svör nemenda um að einhver sé út undan í bekknum.  

Mynd 13 sýnir svör nemenda eftir bekkjum um hvort einhver er lagður í 
einelti. Stórt hlutfall í öllum bekkjum segir að aldrei sé einhver lagður í 
einelti í bekknum og er þetta svarhlutfall hæst í 10. bekk. Hlutfall nemenda í 
öllum árgöngum, sem vita ekki hvort einhver er lagður í einelti, er í kringum 
þriðjungur nema í 8. bekk þar sem þetta hlutfall er mun lægra. Þegar 
bekkirnir eru bornir saman kemur í ljós að flestir (40%) í 8. bekk svara að 
það sé verið að leggja einhvern í bekknum í einelti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 13. Svör nemenda við hvort einhver er lagður í einelti í bekknum.  

 

Í töflu 5 komu fram tengsl milli bekkja og hvernig nemendum gengur að 
tala um viðfangsefnið og er þetta sýnt á mynd 14. Eins og sést gengur það 
alltaf best í 6. ,7. og 10. bekk en 8. og 9. bekkur skera sig úr þar sem 
svarhlutfallið er mun lægra í þessum tveimur árgöngum. Þegar skoðuð eru 
svörin um að aldrei gangi vel að tala saman um viðfangsefnið er hlutfallið 
áberandi hærra í 9. bekk en í hinum bekkjunum. Flestir eru í 8. bekk sem 
vita ekki hvernig gengur að tala saman um viðfangsefnið. 

 

5

1

5

8

0

5

4

5

7

3

16

14

30

12

13

38

48

41

43

59

37

33

19

31

26

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6. bekkur

7. bekkur

8. bekkur

9. bekkur

10. bekkur

Alltaf

Oftast

Stundum

Aldrei

Veit ekki

6

5

3

11

1

3

10

14

11

10

21

17

24

24

38

37

32

35

23

30

33

36

24

31

20

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6. bekkur

7. bekkur

8. bekkur

9. bekkur

10. bekkur

Alltaf

Oftast

Stundum

Aldrei

Veit ekki



 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 14. Svör nemenda við hvernig gengur að tala um viðfangsefnið.  

Að lokum koma fram í töflu 5 tengsl milli bekkja og hvernig nemendum 
gengur að hlusta með athygli hver á annan í kennslustundum. Munur er 
milli bekkja í svörum og má á mynd 15 sjá að 63% nemenda í 9. bekk svara 
að stundum eða aldrei hlusti þeir hver á annan með athygli. Þetta hlutfall er 
hátt í öllum bekkjum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 15. Svör nemenda við hvernig gengur að hlusta hver á annan.  

 

Tengsl milli kyns og spurninga um kerfisbundið lýðræði finnast í tveim 
spurningum í töflu 5. Í fyrsta lagi eru tengsl milli kyns og hvort einhver er 
út undan í bekknum og nánar má sjá þetta á mynd 16. 
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Mynd 16. Svör nemenda við hvort einhver er út undan í bekknum.  

Á mynd 16 má sjá að um þriðjungur nemenda svarar að þeir viti ekki 
hvort einhver er út undan en hér er hlutfallið hærra hjá strákunum. Þá má sjá 
að 12% stráka og 17% stelpna svara að alltaf eða oftast sé einhver út undan 
í bekknum. Í um það bil þriðjungi tilfella svara nemendur að það sé aldrei 
neinn út undan og er þetta hlutfall hærra hjá stelpunum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17. Svör nemenda við hvort einhver er lagður í einelti í bekknum.  

Í öðru lagi eru tengsl milli kyns og að einhver er lagður í einelti í 
bekknum og má sjá svör nemenda á mynd 17. Fleiri stelpur en strákar svara 
að aldrei sé einhver lagður í einelti í bekknum og munar þrettán 
prósentustigum milli kynjanna. Ef myndir 16 og 17 eru bornar saman má sjá 
að mun fleiri nemendur svara að aldrei sé einhver lagður í einelti en að 
einhver sé út undan í bekknum og er þetta hlutfall hærra hjá stelpunum. 

Samkvæmt niðurstöðum í töflu 5 sýndi kí-kvaðrat prófið tengsl milli 
stærðar skóla og þriggja spurninga um kerfisbundið lýðræði. Í fyrsta lagi 
eru tengsl milli stærðar skóla og samheldni í bekknum. Á mynd 18 má sjá 
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að fleiri nemendum í stórum skólum finnst að það sé alltaf mikil samheldni 
í bekknum og munar þar fimm prósentustigum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 18. Svör nemenda um samheldni í bekknum.  

Athygli vekur þegar mynd 18 er skoðuð að rúmlega fimmtungur (21%) 
nemenda í stærri skólum veit ekki hvort mikil samheldni er í bekknum. 

Í töflu 5 má í öðru lagi sjá að tengsl eru milli stærðar skóla og að 
nemendum finnst gott að vera í bekknum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 19. Svör nemenda um að gott sé að vera í bekknum.  

Á mynd 19 má sjá að fleiri nemendum í stærri skólum finnst að það sé 
alltaf gott að vera í bekknum. Að lokum komu fram í töflu 5 tengsl milli 
skólastærðar og spurninga um hópavinnu. 
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Mynd 20. Svör nemenda við hvort þeim gengur vel að vinna í hópum.  

Samkvæmt mynd 20 gengur nemendum alltaf betur að vinna í hópum í 
stórum skólum. Fleiri nemendur í stórum skólum vita ekki hvort vel gengur 
að vinna í hópum. 

Til að finna hvaða þættir hamla eða stuðla að möguleikum nemenda að 
taka þátt í lýðræðislegu starfi er reiknuð fylgni milli einstakra spurninga um 
kerfisbundið lýðræði. Í fyrsta lagi er könnuð fylgni milli spurninga um 
samheldni og má sjá niðurstöður í töflu 6. 

Tafla 6. Fylgni milli svara nemenda við staðhæfingum um samheldni. 

Spearman´s rho Það er mikil samheldni í 
mínum bekk. 

Ég tek þátt í að skapa 
samheldni í bekknum 
mínum. 

Það er gott að vera í 
mínum bekk. 

Það er mikil samheldni í 
mínum bekk. 

1 

N=375 

  

Ég tek þátt í að skapa 
samheldni í bekknum 
mínum. 

0,54** 

N=349 

1 

N=349 

 

Það er gott að vera í 
mínum bekk. 

0,44** 

N=366 

0,34** 

N=383 

1 

N=383 
** p<0,01  * p<0,05 

Fylgniútreikningar milli þátta um samheldni sýna að mest fylgni er á 
milli mikillar samheldni í bekknum og virkrar þátttöku í að skapa 
samheldni. Eins og sjá má er líka sterk fylgni milli mikillar samheldni og að 
gott er að vera í bekknum.  

Í öðru lagi er reiknuð fylgni á milli staðhæfinga um þátttöku í töflu 7. 
Fylgniútreikningar sýna svipaða niðurstöðu á milli þess að einhver er út 
undan og einhver er lagður í einelti og er marktæk jákvæð fylgni þarna á 
milli. Neikvæð fylgni er á milli mikillar samheldni í bekknum og að einhver 
er út undan eða lagður í einelti.  
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Tafla 7. Fylgni milli svara nemenda við fullyrðingum um möguleika á 
þátttöku. 

Spearman´s rho 
Í mínum bekk er 
einhver út undan. 

Í mínum bekk er einhver 
lagður í einelti. 

Það er mikil samheldni 
í mínum bekk. 

Í mínum bekk er einhver 
út undan. 

1 

N=318 
  

Í mínum bekk er einhver 
lagður í einelti. 

0,58** 

N=257 

1 

N=318 
 

Það er mikil samheldni í 
mínum bekk. 

  –0,28** 

N=265 
  –0,26** 

N=267 

1 

N=375 

** p<0,01  * p<0,05 

Í þriðja lagi er reiknuð fylgni milli staðhæfinga um samvinnu. Í töflu 8 
má sjá að hér mælist marktæk jákvæð fylgni á bilinu 0,18 til 0,51 á milli 
allra spurninganna. Mikil fylgni mælist á milli eftirfarandi þátta: nemendum 
gengur vel að hlusta með athygli hver á annan, vinna í hópum og tala 
saman, hvort heldur er um viðfangsefnið eða í kennslustundum.  

Tafla 8. Fylgni milli svara nemenda við fullyrðingum um samvinnu 

Spearman´s rho 
Nemendum í mínum 
bekk gengur vel að 
vinna saman í hópum. 

Okkur gengur vel að 
tala um viðfangsefnið 
í kennslustundum. 

Í mínum bekk 
hlustum við með 
athygli á hvort annað 
í kennslustundum. 

Í mínum bekk 
gengur okkur vel 
að tala saman í 
kennslunni/ 
kennslustofunni. 

Nemendum í mínum 
bekk gengur vel að 
vinna saman í 
hópum. 

1 

N=436 
   

Okkur gengur vel að 
tala um 
viðfangsefnið í 
kennslustundum. 

0,46** 

N=402 

1 

N=415 
  

Í mínum bekk 
hlustum við með 
athygli á hvort annað 
í kennslustundum. 

0,38** 

N=417 

0,47** 

N=399 

1 

N=428 
 

Í mínum bekk gengur 
okkur vel að tala 
saman í kennslunni/ 
kennslustofunni 

0,39** 

N=408 

0,45** 

N=400 

0,51** 

N=408 

1,00 

N=422 

Hversu oft eða 
sjaldan talið þið 
saman í bekknum um 
mál sem þið eruð 
ósammála um? 

0,22** 

N=392 

0,25** 

N=380 

0,18** 

N=390 

0,26** 

N=383 

** p<0,01  * p<0,05 

 

 



 

72 

Í fjórða lagi er í töflu 9 reiknuð fylgni milli staðhæfingar um möguleika 
á að tjá sig í hópnum og er hún jákvæð og marktæk á bilinu 0,14 til 0,26 á 
milli allra þátta. Mest er fylgnin milli hversu oft talað er um mál sem 
nemendur eru ósammála um og allra hinna spurninganna. 

Tafla 9. Fylgni milli svara nemenda við fullyrðingum um að geta tjáð sig í 
hópnum. 

Spearman´s rho 
Hversu oft eða 
sjaldan talið þið 
saman í bekknum 
um mál sem þið 
eruð ósammála 
um? 

Hversu oft eða sjaldan 
gerist það þegar þið talið 
saman í bekknum að 
nemendur skipta um 
skoðun þegar þeir heyra 
skoðanir annarra? 

Hversu oft eða 
sjaldan fá 
nemendur í þínum 
bekk að ákveða 
hvernig kennslan á 
að vera? 

Í mínum bekk 
gengur okkur vel 
að tala saman í 
kennslunni/ 
kennslustofunni. 

Hversu oft eða 
sjaldan talið þið 
saman í bekknum 
um mál sem þið 
eruð ósammála 
um? 

1 

N=406 
   

Hversu oft eða 
sjaldan gerist það 
þegar þið talið 
saman í bekknum 
að nemendur skipta 
um skoðun þegar 
þeir heyra skoðanir 
annarra? 

0,21** 

N=357 

1 

N=381 
  

Hversu oft eða 
sjaldan fá 
nemendur í þínum 
bekk að ákveða 
hvernig kennslan á 
að vera? 

0,22** 

N=367 

0,17** 

N=349 

1 

N=397 
 

Í mínum bekk 
gengur okkur vel 
að tala saman í 
kennslunni/ 
kennslustofunni. 

0,26** 

N=383 

0,14** 

N=360 

0,15** 

N=375 

1 

N=422 

** p<0,01  * p<0,05 

4.2.1 Samantekt um kerfisbundið lýðræði 

Til að leita svara við eftirfarandi spurningu: Hvort leggja íslenskir 
grunnskólar ríkari áherslu á þætti sem stuðla að frjálslyndu lýðræði eða 
kerfisbundnu lýðræði? var í kafla 4.2 leitað vísbendinga um hversu ríkar 
áherslur eru á kerfisbundið lýðræði að mati nemenda. Þar var í fyrsta lagi 
leitað svara við því hvort mikil áhersla er lögð á samheldni, möguleika 
nemenda á þátttöku og samvinnu. Tengsl eru milli bekkja og samheldni 
annars vegar og stærðar skóla og samheldni hins vegar. Nokkuð stórt 
hlutfall nemenda svaraði að þeir vissu ekki svarið við staðhæfingunum um 
samheldni. Meirihluta nemenda fannst mjög gott að vera í bekknum, þó skar 
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8. og 9. bekkur sig úr. Fleiri nemendum í stórum skólum fannst alltaf gott 
að vera í bekknum. Athygli vakti hversu stórt hlutfall nemenda svarar að 
þeir vita ekki hvort einhver í bekknum er út undan eða lagður í einelti. Fleiri 
stelpur svara að aldrei sé einhver lagður í einelti eða út undan. Það gengur 
betur í stórum skólum að vinna saman í hópum. Best gengur nemendum í 
10. bekk að tala um viðfangsefnin og fleiri nemendur í 6. bekk hlusta alltaf 
með athygli á samnemendur sína. 

Í öðru lagi var leitað svara við eftirfarandi spurningu: Hvaða þættir 
hamla eða stuðla að möguleikum nemenda að taka þátt í lýðræðislegu 
starfi? Í kafla 4.2 var leitað svara við spurningum sem tengjast 
kerfisbundnu lýðræði. Dæmi um þætti sem hamla möguleikum nemenda á 
þátttöku er að einhver er út undan eða lagður í einelti í bekknum. Allir aðrir 
þættir í kerfisbundnu lýðræði stuðla að möguleikum á þátttöku. Hér skiptir 
mestu máli að nemendur hlusti hver á annan, að vel gangi að tala saman, 
hópastarf gangi vel og að nemendur upplifi samheldni í bekknum. 

4.3 Frjálslynt og kerfisbundið lýðræði 

Til að leita svara við eftirfarandi spurningu: Hvaða þættir hamla eða stuðla 
að möguleikum nemenda að taka þátt í lýðræðislegu starfi? er reiknuð 
fylgni milli svara nemenda við spurningum um frjálslynt og kerfisbundið 
lýðræði. Í töflu 10 má sjá að neikvæð fylgni er milli þess að einhver í 
bekknum er út undan, samkeppni í kennslustundum, einhver er lagður í 
einelti og flestra annarra þátta. Marktæk jákvæð fylgni er milli samkeppni, 
að einhver er út undan og að einhver er lagður í einelti. Allir þessir þættir 
eru hamlandi á þátttöku nemenda í lýðræðislegu starfi.  

Þætti sem stuðla að þátttöku nemenda í lýðræðislegu starfi má finna í 
töflu 10. Meðal þeirra atriða sem mesta athygli vekja er að það mælist 
marktæk jákvæð fylgni milli svara nemenda um að þeir fái að vera þeir 
sjálfir og margra spurninga um kerfisbundið lýðræði. Mest er fylgni milli 
þess að fá að vera þeir sjálfir, mikil samheldni annars vegar og hins vegar 
að gott sé að vera í bekknum. Tjáningarfrelsi og þættir um samheldni sýna á 
mörgum stöðum meðalháa marktæka fylgni. Jákvæð fylgni er milli þess að 
geta sagt skoðun sína þrátt fyrir að vera ósammála öðrum, samheldni í 
bekknum og að tala saman hvort sem það er um viðfangsefnin eða bara 
almennt að tala saman. Jákvæð fylgni er milli þess að mega láta reiði sína í 
ljós, samheldni í bekknum og að vel gengur að tala saman í 
kennslunni/kennslustofunni. 
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Tafla 10. Fylgni milli svara nemenda við fullyrðingum um frjálslynt lýðræði 
(lóðrétt) og kerfisbundið lýðræði (lárétt). 

** p<0,01  * p<0,05 

 

4.4 Nemendaráð og áhrif á skólastarfið 

Í þessum kafla er leitað svara við eftirfarandi spurningu: Hversu mikilvægt 
telja nemendur að nemendaráð sé fyrir skólastarfið? Fyrst eru fjórar 
spurningar sem fjalla um skoðanaskipti og áhrif á kennslu og má sjá 
niðurstöðu á mynd 19 og 20. Þessar spurningar eru allar á fimm punkta 
kvarða. Á mynd 21 og 22 má sjá niðurstöður um nemendaráðið en þessar 
spurningar eru á fjögurra punkta kvarða. Svarhlutfallið var yfir 90% í öllum 
spurningum. 

 

 

Spearman´s 

rho 

Það er 
mikil 
samheldni 
í mínum 
bekk. 

Það er gott 
að vera í 
mínum 
bekk. 

Í mínum 
bekk er 
einhver út 
undan. 

Í mínum 
bekk er 
einhver 
lagður í 
einelti. 

Nemendum í 
mínum bekk 
gengur vel að 
vinna saman í 
hópum. 

Okkur gengur 
vel að tala um 
viðfangsefnið 
í kennslu-
stundum. 

Í mínum 
bekk 
hlustum við 
með athygli 
hvert á 
annað í 
kennslu-
stundum. 

Í mínum bekk 
gengur okkur 
vel að tala 
saman í 
kennslunni/ 
kennslustofunni 

Færð þú að vera 
eins og þú ert í 
bekknum þínum? 

0,31** 

N=365 

0,34** 

N=431 

–0,13* 

N=305 

–0,23** 

N=303 

0,27** 

N=422 

0,29** 

N=404 

0,28** 

N=416 

0,28** 

N=410 

Hversu 
mikilvægt eða 
léttvægt er það 
fyrir þig að vera 
eins og þú ert? 

0,23** 

N=358 

0,21** 

N=420 

–0,04 

N=299 

–0,09 

N=302 

0,20** 

N=419 

0,14** 

N=397 

0,15** 

N=411 

0,13** 

N=405 

Getur þú sagt 
þína skoðun 
jafnvel þótt þú 
sért ósammála 
kennaranum? 

0,22** 

N=348 

0,23** 

N=411 

–0,03 

N=297 

–0,07 

N=296 

0,15** 

N=405 

0,22** 

N=390 

0,17** 

N=401 

0,27** 

N=394 

Getur þú sagt 
þína skoðun 
jafnvel þótt þú 
sért ósammála 
hinum 
krökkunum í 
bekknum? 

0,26** 

N=351 

0,18** 

N=410 

–0,11 

N=288 

–0,14* 

N=290 

0,22** 

N=404 

0,28** 

N=387 

0,16** 

N=398 

0,20** 

N=392 

Í mínum bekk 
megum við láta í 
ljós ef við erum 
mjög reið. 

0,25** 

N=313 

0,24** 

N=351 

–0,03 

N=251 

–0,08 

N=251 

0,12* 

N=344 

0,13* 

N=335 

0,15** 

N=344 

0,24** 

N=340 

Í mínum bekk er 
mikil keppni 
milli nemenda í 
kennslustundum. 

–0,09 

N=321 

–0,13* 

N=359 

0,17** 

N=272 

0,18** 

N=270 

–0,16** 

N=355 

–0,01 

N=344 

–0,02 

N=344 

–0,09 

N=346 
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Mynd 21. Svör nemenda við hvernig gengur að tala saman. 

Á mynd 21 má sjá að meirihluti nemenda svarar að vel gangi að tala 
saman í kennslunni/kennslustofunni. Á mynd 22 kemur í ljós að meirihluti 
nemenda svarar að þeir tali um mál sem þeir eru ósammála um, þeir skipti 
um skoðun en þeir fái mjög sjaldan að ákveða hvernig kennslan á að vera. Í 
öllum þessum spurningum svarar meira en tíundi hver nemandi að þeir vita 
ekki svarið. Athygli vekur hversu stórt hlutfall nemenda svarar að þeir fá 
aldrei að hafa áhrif á kennslu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 22. Svör nemenda um skoðanaskipti og áhrif á kennslu. 

Á mynd 23 má sjá að meirihluta nemenda finnst að nemendaráðið skipti 
mjög miklu eða frekar miklu máli fyrir sig. Fleiri nemendum finnst að 
nemendaráðið skipti fremur mjög miklu eða frekar miklu máli fyrir skólann 
en fyrir sig.  
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Mynd 23. Svör nemenda um nemendaráð. 

 

Mynd 24 sýnir svör nemenda um áhrif á nemendaráðið. Þriðjungur 
nemenda reynir aldrei og aðeins fleiri reyna alltaf eða oft að hafa áhrif á 
nemendaráðið. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 24. Svör nemenda um áhrif á ákvarðanir í nemendaráði. 

 

Reiknað var kí-kvaðrat próf til að skoða tengsl á milli frumbreytanna 
bekkjar, kyns og stærðar skóla og spurninga um áhrif nemenda á kennslu og 
nemendaráðið. Niðurstöður má sjá í töflu 11. Tengsl komu fram milli 
bekkja og þess að nemendur fá að ákveða hvernig kennslan á að vera, hvað 
nemendaráðið skiptir miklu máli fyrir einstaklinginn og hvort nemendur 
reyna að hafa áhrif í nemendaráðinu. Tengsl komu einnig fram milli kyns 
og hvað nemendaráðið skiptir miklu máli fyrir einstaklinginn en engin 
tengsl finnast á milli stærðar skóla og spurninganna sjö. 
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Tafla 11. Tengsl bakgrunnsþátta við spurningar um áhrif á kennslu og 
nemendaráð. 

  

Í fyrsta lagi komu fram tengsl milli svara nemenda um hversu oft eða 
sjaldan þeir fá að ákveða hvernig kennslan á að vera og í hvaða bekk þeir 
eru. Á mynd 25 sést að flestir nemendur í 10. bekk svöruðu að þeir fá oft 
eða stundum að ákveða kennsluna. Athygli vekur að í öllum árgöngum telja 
í kringum 40% nemenda að þeir fái aldrei að ákveða kennsluna og er þetta 

  Bekkur Kyn Stærð skóla 
Í mínum bekk gengur okkur 
vel að tala saman í 
kennslunni/kennslustofunni. 

χ2 (16, N = 453) 

=34,07, p=0,09 

χ2 (16, N = 453) 

=3,93, p=0,42 

χ2 (16, N = 453) 

=3.81, p=0,43 

Marktækt? 

 Nei Nei Nei 
Hversu oft eða sjaldan talið 
þið saman í bekknum um mál 
sem þið eruð ósammála um? 

χ2 (16, N = 453) 

=20,04, p=0,22 

χ2 (16, N = 453) 

=5,38, p=0,25 

χ2 (16, N = 453) 

=4,65, p=0,33 

Marktækt? 

 Nei Nei Nei 
Hversu oft eða sjaldan gerist 
það þegar þið talið saman í 
bekknum að nemendur skipta 
um skoðun þegar þeir heyra 
skoðanir annarra? 

χ2 (16, N = 449) 

=22,79, p=0,12 

χ2 (16, N = 449) 

=1,68, p=0,80 

χ2 (16, N = 449) 

=4,64, p=0,33 

Marktækt? 

 Nei Nei Nei 
Hversu oft eða sjaldan fá 
nemendur í þínum bekk að 
ákveða hvernig kennslan á að 
vera? 

χ2 (16, N = 450) 

=35,37, p=0,00 

χ2 (16, N = 450) 

=7,24, p=0,12 

χ2 (16, N = 450) 

=1,63, p=0,80 

Marktækt? 

 Já Nei Nei 
Hve miklu eða litlu máli 
skiptir nemendaráð þig? 

χ2 (16, N = 441) 

=24,45, p=0,02 

χ2 (16, N = 441) 

=12,01, p=0,01 

χ2 (16, N = 441) 

=1,70, p=0,64 

Marktækt? 

 Já Já Nei 
Hversu miklu eða litlu máli 
finnst þér skipta fyrir skólann 
að hafa nemendaráð? 

χ2 (16, N = 444) 

=13,69, p=0,32 

χ2 (16, N = 444) 

=2,65, p=0,45 

χ2 (16, N = 444) 

=0,44, p=0,93 

Marktækt? 

 Nei Nei Nei 

Reynir þú að hafa áhrif á 
ákvarðanir sem teknar eru í 
nemendaráði? 

χ2 (16, N = 443) 

=22,99, p=0,03 

χ2 (16, N = 443) 

=3,78, p=0,29 

χ2 (16, N = 456) 

=0,75, p=0,86 

Marktækt? 

 
Já Nei Nei 
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hlutfall hæst í 9. bekk. Eins og fram kemur á mynd 25 svarar tæplega 
fimmtungur nemenda í 6.–8. bekk að þeir vita ekki hvort þeir fá að hafa 
áhrif á kennsluna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 25. Svör nemenda um áhrif á kennslu. 

Tafla 11 sýnir að tengsl eru á milli bekkja og spurninga um hvað 
nemendaráðið skiptir einstaklinginn miklu máli. Á mynd 26 má sjá að 
nemendaráðið skiptir meira máli fyrir nemendur í 6. bekk en fyrir nemendur 
í eldri árgöngum.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 26. Svör nemenda við hversu miklu máli nemendaráð skiptir fyrir 
einstaklinginn. 

Athygli vekur hvað það eru margir sem svara að nemendaráðið skipti 
frekar litlu eða mjög litlu máli fyrir einstaklinginn og er það tæplega 
helmingur í flestum árgöngum.  
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Tengsl koma fram í töflu 11 milli bekkja og áhrifa á ákvarðanir sem 
teknar eru í nemendaráði og sjá má svör nemenda við þessari spurningu á 
mynd 27. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 27. Svör nemenda um áhrif á ákvarðanatöku í nemendaráði. 

Í kringum þriðjungur nemenda reynir alltaf eða oft að hafa áhrif á 
nemendaráðið og er þetta hlutfall stærst í 6. bekk (44%). Athygli vekur 
hversu stórt hlutfall nemenda í öllum árgöngum svarar að þeir reyni aldrei 
að hafa áhrif. 

Í töflu 11 má sjá tengsl á milli kyns og mikilvægis nemendaráðsins fyrir 
einstaklinginn. Á mynd 28 má sjá að 64% stelpna og 51% stráka finnst að 
nemendaráðið skipti mjög miklu eða frekar miklu máli fyrir sig.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 28. Svör nemenda við hvort nemendaráð skiptir máli fyrir 
einstaklinginn.  

Í töflu 12 má sjá fylgni milli þátta um reynslu nemenda af þátttöku í 
lýðræði. Hér má sjá marktæka jákvæða fylgni á bilinu 0,12 til 0,27 á 
mörgum stöðum. Álíka mikil fylgni er á milli mikilvægis nemendaráðs fyrir 
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einstaklinginn og þátttöku í að skapa samheldni í bekknum og milli 
mikilvægis nemendaráðs fyrir skólann og að nemendur tala um 
viðfangsefnin í kennslustundum.  

Tafla 12. Fylgni milli þátta um reynslu nemenda af lýðræði. 

** p<0,01  * p<0,05 

 

Ein af forsendum þess að lýðræði sé virkt er að í umræðunni sé eðlilegt 
að skipta um skoðun þegar góð rök eru á móti. Í töflu 13 má sjá fylgni milli 
spurninga um tjáningarfrelsi og nemendaráð. Þar má sjá marktæka jákvæða 
fylgni á bilinu 0,12 til 0,21 á milli spurninga á mörgum stöðum og mest er 
hún milli þess að nemendur hlusta með athygli hver á annan og hvort 
nemendaráðið skiptir máli fyrir skólann og fyrir einstaklinginn. Einnig má 
sjá svipaða fylgni milli þess að nemendur geta sagt skoðun sína þrátt fyrir 
að vera ósammála kennaranum og að nemendur reyna að hafa áhrif á 
ákvarðanir sem teknar eru í nemendaráðinu. 

Á móti kemur möguleiki á að einhver skipti um skoðun vegna þrýstings 
frá hópnum og má sjá í töflu 13 að jákvæð fylgni er milli þess að einhver 
skiptir um skoðun og að einhver er út undan í bekknum. 

Spearman´s rho Hversu oft eða 
sjaldan fá 
nemendur í þínum 
bekk að ákveða 
hvernig kennslan 
á að vera? 

Hversu miklu eða 
litlu máli finnst þér 
skipta fyrir skólann 
að hafa 
nemendaráð? 

Hve miklu eða 
litlu máli skiptir 
nemendaráð þig? 

Reynir þú að hafa 
áhrif á ákvarðanir 
sem teknar eru í 
nemendaráði? 

Það er mikil samheldni í mínum 
bekk. 

0,12* 

N=335 

0,22** 

N=366 

0,15** 

N=361 

0,14** 

N=365 

Ég tek þátt í að skapa samheldni í 
bekknum mínum. 

0,13* 

N=350 

0,21** 

N=384 

0,27* 

N=378 

0,23** 

N=382 

Það er gott að vera í mínum bekk. 0,17** 

N=388 

0,14** 

N=429 

0,14** 

N=426 

0,07 

N=428 

Færð þú að vera eins og þú ert í 
bekknum þínum? 

0,12* 

N=385 

0,20** 

N=429 

0,15* 

N=426 

0,12* 

N=429 

Okkur gengur vel að tala saman 
um viðfangsefnið í 
kennslustundum. 

0,13* 

N=375 

0,26** 

N=405 

0,17** 

N=401 

0,12** 

N=405 
Hversu oft eða sjaldan fá 
nemendur í þínum bekk að 
ákveða hvernig kennslan á að 
vera? 

1,00 

N=397 

0,15** 

N=391 

0,10 

N=388 

0,17** 

N=391 
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Tafla 13. Fylgni milli svara nemenda við spurningum um tjáningarfrelsi og 
nemendaráðið. 

** p<0,01  * p<0,05 

 

4.4.1 Samantekt um nemendaráð 

Í kafla 4.4 var leitað svara við rannsóknarspurningunni: Hversu mikilvægt 
telja nemendur að nemendaráð sé fyrir skólastarfið? Fleiri nemendum 
fannst að nemendaráðið skipti máli fyrir skólann en fyrir sjálfa sig. Flestum 
nemendum í 6. bekk fannst nemendaráðið mikilvægt fyrir sig. Fleiri stelpur 
en strákar voru þeirrar skoðunar. Elstu nemendur fá frekar að hafa áhrif á 
kennsluna en þeir yngstu reyna frekar að hafa áhrif á ákvarðanir sem teknar 
eru í nemendaráðinu. Nemendum sem taka þátt í að skapa samheldni í 
bekknum finnst nemendaráðið skipta máli fyrir sig. Að tala saman, að geta 
verið ósammála kennaranum og að hlusta hver á annan tengist þátttöku 
nemenda í nemendaráði. 

 

 

Spearman´s rho Hversu oft eða 
sjaldan fá 
nemendur í þínum 
bekk að ákveða 
hvernig kennslan á 
að vera? 

Hversu miklu eða 
litlu máli finnst þér 
skipta fyrir skólann 
að hafa 
nemendaráð? 

Hve miklu eða 
litlu máli skiptir 
nemendaráð þig? 

Reynir þú að hafa 
áhrif á ákvarðanir 
sem teknar eru í 
nemendaráði? 

Í mínum bekk er 
einhver út undan. 

Hversu oft eða sjaldan gerist 
það þegar þið talið saman í 
bekknum að nemendur skipta 
um skoðun þegar þeir heyra 
skoðanir annarra? 

0,17** 

N=349 

0,12* 

N=374 

0,08 

N=370 

0,08 

N=373 

0,13* 

N=276 

Getur þú sagt þína skoðun 
jafnvel þótt þú sért ósammála 
kennaranum? 

0,14** 

N=374 

0,12* 

N=409 

0,12* 

N=407 

0,21** 

N=408 

-0,03 

N=297 

Í mínum bekk megum við 
láta í ljós ef við erum mjög 
reið. 

0,14* 

N=324 

0,16** 

N=347 

0,12* 

N=343 

0,08 

N=348 

-0,03 

N=251 
Getur þú sagt þína skoðun 
jafnvel þótt þú sért ósammála 
hinum krökkunum í 
bekknum? 

0,03 

N=371 

0,16** 

N=409 

0,14** 

N=406 

0,15** 

N=410 

-0,11 

N=288 

Í mínum bekk hlustum við 
með athygli hvert á annað í 
kennslustundum. 

0,13* 

N=382 

0,23** 

N=418 

0,20** 

N=415 

0,16** 

N=417 

-0,21** 

N=301 
Í mínum bekk er einhver 
lagður í einelti. 

0,01 

N=283 

-0,10 

N=309 

-0,06 

N=308 

-0,02 

N=308 

0,58** 

N=257 
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4.5 Hver er staða lýðræðisins í íslenskum grunnskólum í 
samanburði við grunnskóla í Danmörku? 

Til að svara síðustu rannsóknarspurningunni: Hver er staða lýðræðisins í 
íslenskum grunnskólum í samanburði við grunnskóla í Danmörku? eru svör 
dönsku nemendanna (Jacobsen o.fl., 2004) borin saman við niðurstöður 
þessarar rannsóknar. Á mynd 29 má sjá samanburð á niðurstöðum beggja 
landanna af spurningunni hvort nemendum finnst að þeir fái að vera þeir 
sjálfir. Flokkað er eftir bekkjum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 29. Svör íslenskra og danskra nemenda við hvort þeir fá að vera eins og 
þeir eru. 

Hvergi munar miklu á svörum íslensku og dönsku nemendanna 
(Jacobsen o.fl., 2004, bls. 46) í 10. bekk. Fleiri dönskum nemendum í 6. og 
7. bekk finnst að þeir fái aldrei að vera þeir sjálfir. Fleiri íslenskir nemendur 
fá alltaf að vera þeir sjálfir í öllum bekkjum nema í 9. bekk. 

Á mynd 30 eru borin saman svör nemenda við því hversu mikilvægt það 
er að fá að vera eins og maður er. 
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Mynd 30. Svör íslenskra og danskra nemenda við hversu mikilvægt það er að 
fá að vera þeir sjálfir. 

Þegar borin eru saman svör nemenda á mynd 30 um mikilvægi þess fyrir 
nemendur að fá að vera þeir sjálfir kemur í ljós að dönsku nemendurnir í 8.–
10. bekk telja það mikilvægara. Á mynd 31 eru niðurstöður spurninga um 
tjáningarfrelsi bornar saman milli landa.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 31. Svör íslenskra og danskra nemenda um að geta sagt skoðun sína 
þrátt fyrir að vera ósammála kennaranum. 

Fleiri danskir nemendur (Jacobsen o.fl., 2004, bls. 55) svara því til að 
þeir geti alltaf eða oftast sagt skoðun sína og munur er í kringum tuttugu 
prósentustig í flestum árgöngum. Hlutfallslega fleiri íslenskir nemendur 
svara að þeir geti aldrei sagt sína skoðun. Þeim svörum nemenda að þeir 
vita ekki hvort þeir geta sagt skoðun sína fækkar eftir aldri. 
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Á mynd 32 má sjá sambærilegan mun og er á mynd 31 á svörum 
nemenda í löndunum tveimur hvað varðar spurninguna að geta alltaf eða 
oftast sagt skoðun sína þrátt fyrir að vera ósammála bekkjarfélögunum. 
Þegar athuguð eru svör nemenda við þessari spurningu munar mestu í 9. og 
10. bekk. 
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Mynd 32. Svör íslenskra og danskra nemenda um að geta sagt skoðun sína 
þrátt fyrir að vera ósammála bekkjarfélögunum. 

Að fá að láta reiði sína í ljós er hluti af tjáningarfrelsinu og er samanburð 
milli svara danskra (Jacobsen o.fl., 2004, bls. 56) og íslenskra nemenda að 
finna á mynd 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 33. Svör íslenskra og danskra nemenda við hvort þeir mega láta í ljós 
reiði sína. 

Það sem mesta athygli vekur á mynd 33 er hversu mikill munur er á 
svörum nemenda í öllum árgöngum um hvort þeir geta alltaf og aldrei látið 
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reiði sína í ljós. Hlutfallslega fleiri íslenskir nemendur vita ekki hvort þeir 
mega láta reiði sína í ljós. 

Á mynd 34 má sjá samanburð milli svara um samheldni (Jacobsen o.fl., 
2004, bls. 69). Athygli vekur hve miklu fleiri danskir nemendur svöruðu að 
það sé alltaf mikil samheldni í bekknum. Hlutfall íslenskra nemenda sem 
vita ekki hvort mikil samheldni er í bekknum er mun hærra en hjá dönsku 
nemendunum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 34. Svör íslenskra og danskra nemenda um samheldni í bekknum. 

Á mynd 35 má sjá samanburð svara um hvort einhver er út undan í 
bekknum (Jacobsen o.fl., 2004, bls. 75). Langtum fleiri íslenskir nemendur 
segja að það sé aldrei neinn út undan í bekknum. Fleiri danskir nemendur 
svara að einhver sé alltaf út undan og er þessi munur mestur í 8. og 10. 
bekk. Fleiri íslenskir nemendur vita ekki hvort einhver er út undan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 35. Svör íslenskra og danskra nemenda þegar spurt er um hvort einhver 
er út undan í bekknum. 
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Á mynd 36 má sjá samanburð á svörum nemenda í 8.–10. bekk um hvort 
nemendur fá að ákveða hvernig kennslan á að vera (Jacobsen o.fl., 2004, 
bls. 119). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 36. Svör íslenskra og danskra nemenda um áhrif á kennslu. 

Athygli vekur hversu stórt hlutfall íslenskra nemenda svarar að þeir fái 
aldrei að ákveða hvernig kennslan á að vera. Einnig er áberandi hve margir 
íslenskir nemendur í 8. bekk vita ekki hvort þeir fá að hafa áhrif á kennslu.  

Á mynd 37 má sjá samanburð á mikilvægi nemendaráða fyrir 
einstaklinginn hjá íslenskum nemendum og dönskum (Jacobsen o.fl., 2004, 
bls. 125). Eins og sjá má á mynd 37 skiptir nemendaráðið miklu meira máli 
fyrir hvern einstakling á Íslandi í öllum árgöngum. 

26
10

18
10

23
8

23
4

33
3

44
34

33
32

34
28

32
56

19
21

19
46

30
49

29
51

35
56

38
57

12
10

19
9

15
13

10
14

10
18

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

6. bekkur ÍS
6. bekkur DK

7. bekkur ÍS
7. bekkur DK

8. bekkur ÍS
8. bekkur DK

9. bekkur ÍS
9. bekkur DK

10. bekkur ÍS
10. bekkur DK

Mjög miklu

Frekar miklu

Frekar litlu

Mjög litlu

 

Mynd 37. Svör íslenskra og danskra nemenda um mikilvægi nemendaráða 
fyrir einstaklinginn. 
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4.5.1 Samantekt um stöðu lýðræðisins 

Í kafla 4.5 var leitað svara við rannsóknarspurningunni: Hver er staða 
lýðræðisins í íslenskum grunnskólum í samanburði við grunnskóla í 
Danmörku? Fleiri íslenskir nemendur en danskir fá alltaf að vera þeir sjálfir 
í flestum bekkjum en þegar borin eru saman svör nemenda í 10. bekk munar 
ekki miklu á milli landanna. Dönsku nemendurnir í 8.–10. bekk telja það 
mikilvægara að fá að vera þeir sjálfir. 

Fleiri danskir nemendur svara því til að þeir geti alltaf eða oftast sagt 
skoðun sína þrátt fyrir að vera ósammála kennaranum eða 
bekkjarfélögunum. Fleiri íslenskir nemendur geta aldrei sagt sína skoðun.  

Mun fleiri danskir nemendur geta látið í ljós reiði sína og sama má segja 
um samheldni í bekknum. Langtum fleiri íslenskir nemendur svara að aldrei 
sé verið að leggja einhvern í einelti eða að einhver sé út undan í bekknum. 
Einnig svara mun fleiri íslenskir nemendur að þeir fái aldrei að ákveða 
hvernig kennslan á að vera. Nemendaráðið skiptir einstaklinginn meira máli 
hjá íslenskum nemendum en dönskum.  
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5 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf nemenda í 6.–10. 
bekk í íslenskum grunnskólum til lýðræðis í skólastarfi. Til að nálgast 
viðfangsefnið voru settar fram fjórar rannsóknarspurningar. Í fyrsta lagi 
var rannsakað hvort íslenskir grunnskólar leggja ríkari áherslu á þætti 
sem stuðla að frjálslyndu lýðræði eða kerfisbundnu lýðræði. Í öðru lagi 
var reiknuð fylgni milli spurninganna til að leita svara við þáttum er 
hamla eða stuðla að möguleikum nemenda á að taka þátt í lýðræðislegu 
starfi. Í þriðja lagi var rannsakað hversu mikilvægt nemendur telja að 
nemendaráð sé fyrir skólastarfið og að lokum voru niðurstöður úr danskri 
rannsókn bornar saman við niðurstöður þessarar rannsóknar til að finna 
svör við stöðu lýðræðis í íslenskum grunnskólum. Umfjöllunin í þessum 
kafla er í sömu röð og rannsóknarspurningarnar en samanburður við 
dönsku rannsóknina er fléttaður inn í þar sem það á við. 

John Dewey (1939/1976) skrifaði á fyrri hluta tuttugustu aldar að 
lýðræði væri viðfangsefni framtíðarinnar. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) 
benti á að á tuttugustu og fyrstu öldinni er áhyggjuefni hvernig 
lýðræðishugsjónin hefur þróast. Gildi einstaklingshyggjunnar hefur verið 
ríkjandi undanfarin ár og hefur það verið á kostnað gilda 
samfélagshyggjunnar þar sem lykilorðin eru samábyrgð og samstaða. Það 
er því áhugavert að fá vísbendingar um hvernig eða hvort þetta 
endurspeglast í svörum nemenda árið 2010. Í spurningalistanum sem 
nemendur svöruðu var ekki spurt um skilning þeirra á hugtakinu lýðræði 
en aftur á móti voru viðhorf þeirra til lýðræðis könnuð. Þá var kannað 
hvort nemendur læra í lýðræði. 

5.1 Hvort leggja íslenskir grunnskólar ríkari áherslu á 
þætti sem stuðla að frjálslyndu lýðræði eða 
kerfisbundnu lýðræði? 

Í þessum umræðum eru dönsku og íslensku niðurstöðurnar bornar saman. 
Kenningaramminn var byggður á Jacobsen o.fl. (2004) og voru 
spurningarnar flokkaðar eftir áðurnefndu kerfi: Spurningar um frjálslynt 
lýðræði fjölluðu um einstaklingshyggju, tjáningarfrelsi og samkeppni. 
Spurningar um kerfisbundið lýðræði fjölluðu um samfélagshyggju, 
möguleika á þátttöku og samvinnu.  
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Fyrst er skoðað hvort jafnvægi er milli einstaklings- og 
samfélagshyggju. Samkvæmt fræðimönnum verður lýðræðið virkt þegar 
jafnvægi er milli þessara tveggja þátta (Jacobsen o.fl., 2004; Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, 2007). Rannsóknin sýnir að jákvæð og marktæk fylgni 
er á milli þeirra þátta er tengjast einstaklings- og samfélagshyggju. Þessar 
niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður dönsku rannsóknarinnar 
(Jacobsen o.fl., 2004, bls.100–101) og benda til þess að íslenskum 
grunnskólum takist að virkja þætti sem tengjast bæði frjálslyndu og 
kerfisbundnu lýðræði.  

Þegar áhersla er lögð á einstaklinginn skiptir frelsið miklu máli (Mill, 
1991; Nozick, 1974). Svör nemenda um að fá að vera þeir sjálfir leiddu í 
ljós að helmingur nemenda sagðist alltaf geta verið eins og þeir eru og var 
það þeim mjög mikilvægt. Mjög svipaðar niðurstöður komu út úr dönsku 
rannsókninni (Jacobsen o.fl., 2004, bls. 46) Niðurstöður benda til þess að 
í íslenskum grunnskólum sé lögð rík áhersla á einstaklinginn og 
nemendur fái tækifæri til að athafna sig sem einstaklingar og öðlast 
reynslu af þessum hluta af frjálslyndu lýðræði.  

Mikilvægt er að nemendur finni að samheldni er í bekknum, að þeir 
beri ábyrgð á samheldninni og að þeir sem einstaklingar trúi á mikilvægi 
þess að samheldnin sé til staðar (Jacobsen o.fl., 2004; Sjølund, 1981). Í 
íslensku rannsókninni kom í ljós að mun lægra hlutfall nemenda svaraði 
að alltaf væri mikil samheldni í bekknum borið saman við spurninguna 
um einstaklinginn og benda þá niðurstöður til þess að ekki er lögð áhersla 
á samfélagshyggjuna. Tvöfalt fleiri nemendur taka alltaf þátt í að skapa 
samheldni í bekknum en svara þeirri staðhæfingu að samheldni sé mikil í 
bekknum, sem bendir til þess að þátttaka þeirra skili sér ekki sem 
samheldni í bekkjarstarfinu. Þegar spurningalistinn var forkannaður kom í 
ljós að nemendur skildu ekki hugtakið samheldni og má því velta fyrir sér 
hvort hugtakið sé hluti af skólastarfinu á Íslandi. Þar sem þetta hefur ekki 
áður verið rannsakað á Íslandi er ekki vitað hvort þessar áherslur hafa 
alltaf verið til staðar eða einhverjar breytingar átt sér stað undanfarin ár. 
Samanburðurinn á samheldni (d. klassefællesskab) í bekknum leiddi í ljós 
að dönsku nemendurnir upplifðu hana mun meiri og af því má draga þá 
ályktun að mun ríkari áhersla sé lögð á samheldni í dönskum 
grunnskólum en þeim íslensku. Þar sem danska rannsóknin var gerð árið 
2001 og íslenska rannsóknin árið 2010 er ástæða til að vekja athygli á að 
breytingar hafa orðið á áherslum í lýðræðishugsjóninni á 21. öldinni eins 
og Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) bendir á. Þegar svör nemenda eru 
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borin saman milli landa benda niðurstöður til þess að lögð sé ríkari 
áhersla á þætti sem stuðla að frjálslyndu lýðræði í íslenskum 
grunnskólum og mun minni áhersla lögð á þætti sem stuðla að 
kerfisbundnu lýðræði.  

 

Samantekt  

Niðurstöður benda til þess að íslenskum grunnskólum takist að virkja 
þætti sem tengjast bæði frjálslyndu og kerfisbundnu lýðræði. Lögð er 
ríkari áhersla á einstaklinginn og nemendur fá tækifæri til að athafna sig 
sem slíkir og öðlast þannig meiri reynslu af þessum hluta frjálslynds 
lýðræðis. Það má því álykta að í íslenskum grunnskólum sé lögð meiri 
áhersla á frjálslynt lýðræði en kerfisbundið.  

Í íslenskum grunnskólum er lögð meiri áhersla á frjálslynt lýðræði og 
mun minni áhersla á þætti kerfisbundna lýðræðisins en í dönskum 
grunnskólum.  

 

5.2 Hvaða þættir hamla eða stuðla að möguleikum 
nemenda að taka þátt í lýðræðislegu starfi? 

Í þessum umræðum eru dönsku og íslensku niðurstöðurnar bornar saman. 
Í kenningarammanum kemur fram að tjáningarfrelsið er mikilvægur 
þáttur í lýðræðislegu starfi, ekki bara sem hluti af frjálslyndu lýðræði 
(Jacobsen o.fl., 2004; Nozick, 1974; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007) 
heldur sem mikilvægur liður í kerfisbundnu lýðræði (Jacobsen o.fl., 2004; 
Sommer, 2003). Niðurstöður beggja rannsókna benda til þess að því 
meira sem nemendum finnst þeir geta tjáð sig þrátt fyrir að vera 
ósammála kennaranum því virkara er tjáningarfrelsið þegar þeir eru 
ósammála bekkjarfélögum (Jacobsen o.fl., 2004, bls. 94). Sláandi munur 
er á tveimur stöðum á milli niðurstaðna í þessari og dönsku rannsókninni 
um tjáningarfrelsi sem ekki verður alfarið skýrður með misræmi í 
þýðingu spurningalistans (sjá kafla 3.2). Niðurstöður leiddu í fyrsta lagi í 
ljós að innan við 30% íslenskra nemenda í öllum árgöngum telja sig alltaf 
geta tjáð skoðun sína þrátt fyrir að vera ósammála kennaranum og er það 
mun lægra hlutfall en hjá dönsku nemendunum. Í öðru lagi leiddu 
niðurstöður í ljós að íslenskir nemendur geta sjaldnar látið reiði sína í ljós 
en danskir nemendur. Í tjáningarfrelsi er mikilvægt að geta rætt um 
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ágreining sem uppsprettu verðmæta og ekki hindra nemendur í að tjá 
tilfinningar sínar (Dewey, 1939/1998; Jacobsen o.fl., 2004; Ólafur Páll 
Jónsson, 2008). Því er það hluti af tjáningarfrelsi að fá að tjá reiði sína. Í 
spurningunum um reiði svarar í kringum fimmtungur nemenda að þeir 
viti ekki hvort þeir megi láta hana í ljós. Það vekur spurningar hvort þetta 
er afleiðing af duldu námskránni (Eisner, 1985) í íslenskum skólum þar 
sem nemendur fá ef til vill litla þjálfun í tjáningu eða mega ekki vera 
ósammála kennaranum.  

Tjáningarfrelsi er hluti af hinu kerfisbundna lýðræði þar sem 
einstaklingurinn er aldrei einn og slitinn úr tengslum og samskiptum við 
aðra (Gestur Guðmundsson, 2008). Því er nauðsynlegt að skoða hvaða 
áhrif tjáningarfrelsi hefur á þætti kerfisbundins lýðræðis. Niðurstöður 
leiddu í ljós að sé tjáningarfrelsi ríkjandi í bekknum hefur það áhrif á 
samheldni í bekknum, að gott er að vera í bekknum og að nemendur 
reyna að hafa áhrif á ákvarðarnir sem teknar eru í nemendaráðinu og fleiri 
þætti. Niðurstöður benda til að því meira sem tjáningarfrelsið er í 
skólastarfinu því minna er um neikvæða þætti eins og einelti og að 
einhver verður út undan í bekknum.  

Áhrif samkeppninnar á bekkjarstarfið geta verið mikil ef 
skólamenning einkennist af áberandi áherslum á einstaklingshyggju og 
stuðlar ekki að samvinnu og samstarfi (Eisner, 1985; Jacobsen o.fl., 
2004). Niðurstöður leiddu í ljós að 20% nemenda svöruðu að þeir vita 
ekki hvort mikil samkeppni er milli nemenda í kennslustundum. Í 
skilningi nemenda á samkeppni í bekknum stuðlar samkeppni að einelti 
og að einhver er út undan. Niðurstöður benda til þess að því meiri sem 
samkeppni er í kennslustundum því minna fá nemendur að virkja þá þætti 
sem stuðla að bæði frjálslyndu og kerfisbundnu lýðræði.  

Eins og áður var nefnt nálgast rannsóknin kerfisbundið lýðræði með 
því að kanna samfélagshyggju, möguleika á þátttöku og samvinnu. 
Mikilvægt er með tilliti til lýðræðis að fá að vera hluti af hópnum í allri 
vinnu (Dewey, 1916/1966; Gestur Guðmundsson, 2008) og að góð 
samheldni í bekknum byggist á sameiginlegum gildum (Sjølund, 1981). 
Niðurstaða þessarar rannsóknar leiddi í ljós að segi nemendur mikla 
samheldni vera í bekknum sýnir það jákvæða fylgni við flesta þætti en 
dregur úr einelti og því að nemendur eru út undan. Niðurstaða dönsku 
rannsóknarinnar leiddi í ljós að því meira sem nemendur upplifðu sig sem 
hluta af samheldninni í bekknum því betra fannst þeim að vera í bekknum 
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(Jacobsen o.fl., 2004, bls. 73). Niðurstöður benda til þess að sé lögð 
áhersla á samheldni í bekknum stuðlar það að möguleikum nemenda á 
þátttöku á lýðræðislegu starfi. Á sama tíma benda niðurstöður til þess að 
áherslur á samheldni dragi úr áhrifum neikvæðra krafta eins og eineltis og 
útilokunar í bekknum. 

Ef nemendur fá ekki að taka þátt vegna útilokunar og eineltis munu 
þessir sömu nemendur ekki öðlast reynslu í lýðræðislegri ákvörðunartöku 
og vinnubrögðum (Jacobsen o.fl., 2004, bls. 89). Niðurstöður leiddu í ljós 
að svör nemenda um að einhver er út undan eða lagður í einelti hafa mjög 
mikil neikvæð áhrif á marga þætti sem bæði varða frjálslynt og 
kerfisbundið lýðræði. Þar sem mikil fylgni er milli svara nemenda um 
einelti og að einhver er út undan benda niðurstöður til þess að í skilningi 
þeirra er um sambærileg mál að ræða. Samkvæmt kenningum Piagets 
(1964/1971) ættu nemendur á tólfta aldursári og eldri að vera meðvitaðir 
og geta tekið afstöðu til umhverfisins. Því vekur það athygli hversu stórt 
hlutfall nemenda segist ekki vita hvort einhver er lagður í einelti eða 
hafður út undan. Tæplega 40% nemenda kannast við að einhver sé út 
undan og í kringum fjórðungur nemenda að einhver sé lagður í einelti í 
bekknum. Það er áhyggjuefni að allir nemendur í íslenskum grunnskólum 
fá ekki að njóta sín fullkomlega í virkri lýðræðislegri þátttöku vegna 
eineltis eða útilokunar. 

Til að auka möguleika á þátttöku nemenda í skólastarfi er áríðandi að 
hafa samskiptareglur sem auðvelda nemendum að tala og vinna saman og 
að vera góðir hlustendur (Sjølund, 1981). Niðurstöður rannsóknarinnar 
sýndu að mikil jákvæð fylgni er milli þess að nemendur hlusta með 
athygli hver á annan og tala saman, hvort sem það er um viðfangsefnið 
eða almennt í kennslustundum. Niðurstöður sýndu að um 40% nemenda 
segir að stundum eða aldrei hlusti bekkjarfélagarnir ekki með athygli hver 
á annan. Það takmarkar möguleika þeirra á að taka virkan þátt í 
lýðræðislegu starfi. Það má því álykta að íslenskir nemendur séu ekki 
góðir hlustendur og að leggja þurfi ríkari áherslu á samskiptareglur í 
skólastarfinu til að stuðla að lýðræðislegri þátttöku nemenda.  

Það skiptir miklu um möguleika nemenda til þátttöku í lýðræðislegu 
starfi að þeir fái að hafa áhrif á það sem fram fer í skólanum og að hægt 
sé að breyta reglum svo þeir hafi ákvörðunarrétt í málum sem varða þá 
sjálfa (Sommer, 2003). Nemendur voru spurðir hvort þeir fengju að 
ákveða hvernig kennslan væri og sýndu niðurstöður að áberandi færri 
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íslenskir nemendur en danskir töldu sig hafa raunveruleg áhrif á 
kennsluna. Nemendur geta ekki alltaf ákveðið hvernig kennslan á að vera 
en þegar unnið er í lýðræðislegu skólasamfélagi er eðlilegt að nemendur 
fái að hafa áhrif á það. Þegar borin eru saman svör danskra og íslenskra 
nemenda kemur sláandi munur í ljós þar sem mun fleiri íslenskir 
nemendur svöruðu að þeir fengju aldrei að hafa áhrif á kennsluna. Þegar 
þessar niðurstöður eru bornar saman við hve fá tækifæri íslenskir 
nemendur hafa til að tjá skoðun sína þrátt fyrir að vera ósammála 
kennaranum má álykta að nemendur í íslenskum grunnskólum fái sjaldan 
tækifæri til að hafa áhrif á mál sem varða þá sjálfa. 

 

Samantekt  

Nemendur í íslenskum grunnskólum fá sjaldan tækifæri til að hafa 
áhrif á mál sem varða þá sjálfa í samanburði við dönsku nemendurna. 
Niðurstöður benda til þess að nemendur séu ekki góðir hlustendur og að 
leggja þurfi ríkari áherslu á samskiptareglur í skólastarfinu til að stuðla að 
lýðræðislegri þátttöku nemenda. Þá benda niðurstöður til þess að hluti 
nemenda í íslenskum grunnskólum fær ekki að njóta sín í lýðræðislegri 
þátttöku vegna eineltis og útilokunar. Áherslur á samheldni hafa 
hamlandi áhrif á neikvæða krafta eins og einelti og útilokun í bekknum en 
stuðla jafnframt að möguleikum nemenda á þátttöku í lýðræðislegu starfi. 
Því er mikilvægt að kennarar auki áherslur á samheldnina í 
bekkjarstarfinu. 

Þegar skoðaðir eru þættir sem hamla þátttöku í lýðræðislegu starfi 
kemur í ljós að það er í höndum kennarans hversu virkt tjáningarfrelsið er 
í íslenskum grunnskólum. Ef kennara tekst vel upp og hann leyfir 
raunverulegt tjáningarfrelsi í bekknum hefur það mjög mikil áhrif á allt 
bekkjarstarfið og þar með skólastarfið í heild.  

Því meiri sem samkeppni er í kennslustundum því minna fá nemendur 
að virkja þá þætti sem stuðla að bæði frjálslyndu og kerfisbundnu 
lýðræði.  
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5.3 Hversu mikilvægt telja nemendur að nemendaráð sé 
fyrir skólastarfið? 

Eins og komið hefur fram í kafla 4 sýndu niðurstöður að mikil fylgni er 
milli svara nemenda annars vegar við því hvað nemendaráð skiptir miklu 
máli fyrir einstaklinginn og hins vegar fyrir skólann. Ef svör nemenda um 
nemendaráð eru borin saman við svör þeirra um frjálslynt og kerfisbundið 
lýðræði má sjá að fylgni er milli þátta í frjálslyndu lýðræði og mikilvægi 
nemendaráðs fyrir einstaklinginn og er þessi fylgni lægri í þáttum um 
kerfisbundið lýðræði. Samkvæmt kenningum Kjerulfs (1983) benda 
niðurstöður til þess að í huga nemenda er nemendaráð ég-hópmyndun og 
í minna mæli við-hópmyndun. Þegar svör íslenskra og danskra nemenda 
um hvort nemendaráðið skiptir máli fyrir einstaklinginn eru borin saman 
leiða niðurstöður í ljós að áberandi fleiri íslenskir nemendur svara að 
nemendaráðið skipti mjög miklu máli fyrir sig. 

 

Samantekt 

Hægt er að álykta að á Íslandi sé lögð ríkari áhersla á frjálslynt 
lýðræði en kerfisbundið í nemendaráðum. Virkni nemenda í nemendaráði 
er fyrir þeim mál sem varðar einstaklinginn fremur en skólann í heild. 

 

5.4 Frumbreytur 

Samkvæmt Piaget (1964/1971) eiga nemendur frá 6. bekk að vera 
meðvitaðir um að vera einstaklingar með sjálfstæðan persónuleika þannig 
að ekki ætti að vera mikill munur milli bekkja vegna aldurs 
þátttakendanna hvað það varðar. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 
tengsl frumbreytunnar aldurs (bekkjar) við helming spurninganna. Það er 
þó erfitt að draga ályktanir af niðurstöðum þar sem svör nemenda í 8. og 
9. bekk skera sig oft á tíðum úr og getur það verið í samræmi við 
kenningar Cole og Cole (2005) þar sem börn á þessum aldri breyta 
samskiptamynstri og beina athyglinni í auknum mæli að hinu kyninu og 
upplifun þeirra af umhverfinu er að breytast.  

Samkvæmt Bjerrum Nielsen og Rudberg (1991) er munur á 
hegðunarmynstri stelpna og stráka. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 
tengsl eru milli kyns nemenda og svara þeirra við spurningum um 
samkeppni, einelti, að einhver er út undan og hvað nemendaráðið skiptir 



 

 96 

einstaklinginn miklu máli. Fleiri strákar en stelpur svara að oftar sé 
samkeppni í kennslustundum og þetta styðja kenningar Bjerrum Nielsens 
og Rudbergs (1991) um að strákar eru vanari að keppa og þar læra þeir 
ákveðnar samskiptareglur. 

Neikvæða hliðin er ef samkeppnin brýst út í valdabaráttu og 
undirokun í formi eineltis. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að 
fleiri strákar en stelpur svara að einhver sé lagður í einelti. Samkvæmt 
Bjerrum Nielsen og Rudberg (1991) er hætta á að stelpur bæli niður 
tilfinningar sínar og einbeiti sér frekar að hópnum sem þær umgangast. 
Niðurstöður rannsóknarinnar styðja áðurnefndar kenningar þar sem þær 
leiddu í ljós að fleiri stelpur en strákar svöruðu að aldrei væri verið að 
leggja einhvern í bekknum í einelti.  

Síðasta spurningin sem sýndi kynjamun var hve miklu máli 
nemendaráðið skiptir fyrir einstaklinginn. Bjerrum Nielsen og Rudberg 
(1991) drógu þá ályktun að þar sem strákar læra að athafna sig í stærri 
hópum læra þeir sjálfstæði og má því vænta þess að strákar séu virkari í 
nemendaráðinu. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að nemendaráðið 
skiptir stelpur meira máli og er það ekki í samræmi við ofangreinda 
ályktun. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að virkni í nemendaráði er 
mikilvægari fyrir stelpurnar persónulega að þeirra áliti en fyrir skólann í 
heild. Þar sem fleiri stelpur telja nemendaráðið mikilvægara fyrir 
einstaklinginn er lögð meiri áhersla á virkni í litlum félagslegum hópum 
(ég-hópum) í nemendaráðunum.  

Síðasta frumbreytan var áhrif stærðar skóla á svörun nemenda og 
sýndi samantekt Leithwoods og Jantzis (2009) að stærð skóla hefur áhrif 
á virkni, samsvörun og tengsl nemenda við stofnanirnar. Því stærri skólar 
því minna fannst nemendum að þeir væru „skuldbundnir“ skólanum 
sínum. Í samantekt þeirra er mjög óljóst hvaða nemendafjölda þeir leggja 
sem grundvöll að skólastærð. Í þessari rannsókn eru skólar flokkaðir í 
tvennt. Annars vegar eru skólar með nemendafjölda þrjú hundruð eða 
færri og hins vegar skólar sem hafa fleiri en þrjú hundruð nemendur.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að tengsl eru milli stærðar 
skóla og þriggja spurninga. Í fyrsta lagi er það spurningin um hvort mikil 
samheldni er í bekknum og sýna niðurstöður að fleiri nemendur í stærri 
skólum telja að það sé alltaf mikil samheldni í bekknum. Fimmti hver 
nemandi stórra skóla veit ekki hvort mikill samheldni er í bekknum. Í 
öðru lagi eru tengsl milli stærðar skóla og spurningarinnar um hvort gott 
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er að vera í bekknum. Hér má einnig sjá að fleiri í stærri skólum segja 
það alltaf gott að vera í bekknum og munar þar sex prósentustigum. 
Þriðju tengslin eru milli stærðar skóla og hvernig nemendur svöruðu 
spurningunni um hvernig gengur að vinna saman í hópum. Fjórði hver 
nemandi í stærri skólum svarar að alltaf gangi vel að vinna í hópum og er 
það í kringum helmingi fleiri en í litlum skólum. Þar sem að öðru leyti 
fundust ekki tengsl milli stærðar skóla og annarra spurninga má álykta að 
þessi rannsókn staðfesti ekki samantekt Leithwoods og Jantzis (2009) um 
að því stærri sem skólar eru því minna finnst nemendum að þeir séu 
„skuldbundnir“ skólanum sínum. 

 

Samantekt  

Í þessari rannsókn má sjá að þegar á heildina er litið hafa 
frumbreyturnar lítil áhrif á niðurstöður. Það hefur þó áhrif þegar svör 
nemenda í 8. og 9. bekk skera sig úr og virkni stelpnanna í nemendaráði 
er mikilvægari fyrir þær persónulega en fyrir skólann í heild. 
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6 Lokaorð 

Ég nefni ritgerðina mína Viðhorf verðandi kjósenda til lýðræðislegs 
skólastarfs vegna þess að unga fólkið okkar í skólunum nú er kjósendur 
framtíðarinnar og erfitt er að spá um hvað framtíðin ber í skauti sér. Ekki 
er auðveldara að spá fyrir um lýðræðislega þátttöku nemenda í skólum 
framtíðarinnar. Hátækni og tölvuvæðing hefur nú þegar breytt félagslegu 
lífi ungs fólks og mannleg samskipti eru oftar í formi fjarskiptabúnaðar. 
Vægi persónulegra tengsla eru miklu minni en fyrir hnattvæðingu. Í dag 
fara börn sjaldan í hópleiki eftir skóla og þessi samskiptaleið er dvínandi 
þáttur í lífi þeirra. Þess vegna þarf skólakerfið að leggja ríkari áherslu á 
mannleg samskipti, lýðræðisleg vinnubrögð og tillitssemi við náungann. 
Þar fyrir utan þarf skólasamfélagið ávallt að reyna að gæta jafnvægis 
milli þarfa einstaklingsins og samfélagsins. Það er því nauðsynlegt að 
auka áherslu á samvinnu, samstöðu og aðra félagslega þætti og verður 
það æ meira aðkallandi í framtíðinni því annars er hætta á að lýðræðið 
verði ekki virkt. 

Skólastjórar bera ábyrgð á að skapa aðstæður til að lýðræðisleg 
vinnubrögð verði ríkjandi í skólastarfinu. Það er því mikilvægt að reyna 
að finna leiðir til að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar á stjórnun 
skóla. Við vinnslu þessarar rannsóknar velti ég fyrir mér mikilvægi 
nemendalýðræðis í stefnumótun skólanna. Í undirbúningi nemenda fyrir 
þátttöku í lýðræðissamfélagi er ekki nóg að skilgreina lýðræði sem 
tvennt: það sem við kjósum um og svo það sem við ræðum um. Þetta er 
margslungnara en svo. Í lögum og reglum fyrir íslenska skólakerfið hefur 
til marga ára verið lögð áhersla á lýðræðisleg vinnubrögð en af þessari 
rannsókn má álykta að þetta hefur ekki skilað sér alla leið út í 
skólasamfélagið. Í því samhengi má spyrja sig hvort skólinn móti 
þjóðfélagið eða hvort þjóðfélagið eigi að móta skólann. Hafa lög og 
reglur ekki endurspeglað áherslur í þjóðfélaginu og hefur skólakerfið ekki 
verið í takt við breytingar sem eru í þjóðfélaginu? En svo vitnað sé í 
Búdda: „Dveldu ekki í fortíðinni, láttu þig dreyma um framtíðina, 
einbeittu þér að augnablikinu.“ 
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Viðauki 1. Spurningalisti 

1. Færð þú að vera eins og þú ert í bekknum þínum? 

○ alltaf 

○ oftast 

○ stundum 

○ aldrei 

○ veit ekki 

2. Hversu mikilvægt eða léttvægt er það fyrir þig að vera eins og þú 
ert? 

○ mjög mikilvægt 

○ frekar mikilvægt 

○ frekar léttvægt 

○ mjög léttvægt 

○ veit ekki 

3. Getur þú sagt þína skoðun jafnvel þótt þú sért ósammála 
kennaranum? 

○ alltaf 

○ oftast 

○ stundum 

○ aldrei 

○ veit ekki 

4. Getur þú sagt þína skoðun jafnvel þótt þú sért ósammála hinum 
krökkunum í bekknum? 

○ alltaf 

○ oftast 

○ stundum 

○ aldrei 

○ veit ekki 
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5. Í mínum bekk megum við láta í ljós ef við erum mjög reið. 

○ alltaf 

○ oftast 

○ stundum 

○ aldrei 

○ veit ekki 

6. Í mínum bekk er mikil keppni milli nemenda í kennslustundum. 

○ alltaf 

○ oft 

○ stundum 

○ aldrei 

○ veit ekki 

7. Það er mikil samheldni í mínum bekk. (Samheldni: eining, 
samábyrgð, samhyggja, samlyndi og samstaða). 

○ alltaf 

○ oft 

○ stundum 

○ aldrei 

○ veit ekki 

8. Ég tek þátt í að skapa samheldni í bekknum mínum. 

○ alltaf 

○ oft 

○ stundum 

○ aldrei 

○ veit ekki 

9. Það er gott að vera í mínum bekk. 

○ alltaf 

○ oftast 

○ stundum 

○ aldrei 

○ veit ekki 
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10. Í mínum bekk er alltaf einhver út undan.  

○ alltaf 

○ oftast 

○ stundum 

○ aldrei 

○ veit ekki 

11. Í mínum bekk er einhver lagður í einelti. 

○ alltaf 

○ oftast 

○ stundum 

○ aldrei 

○ veit ekki 

12. Nemendum í mínum bekk gengur vel að vinna saman í hópum. 

○ alltaf 

○ oftast 

○ stundum 

○ aldrei 

○ veit ekki 

13. Okkur gengur vel að tala saman um viðfangsefnið í 
kennslustundum. 

○ alltaf 

○ oftast 

○ stundum 

○ aldrei 

○ veit ekki 

14. Í mínum bekk hlustum við með athygli á hvort annað í 
kennslustundum. 

○ alltaf 

○ oftast 

○ stundum 

○ aldrei 

○ veit ekki 
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15. Í mínum bekk gengur okkur vel að tala saman í 
kennslunni/kennslustofunni. 

○ alltaf 

○ oft 

○ stundum 

○ aldrei 

○ veit ekki 

16. Hversu oft eða sjaldan talið þið saman í bekknum um mál sem 
þið eruð ósammála um? 

○ oft 

○ stundum 

○ sjaldan 

○ aldrei 

○ veit ekki 

17. Hversu oft eða sjaldan gerist það þegar þið talið saman í 
bekknum að nemendur skipta um skoðun þegar þeir heyra skoðanir 
annarra? 

○ oft 

○ stundum 

○ sjaldan 

○ aldrei 

○ veit ekki 

18. Hversu oft eða sjaldan fá nemendur í þínum bekk að ákveða 
hvernig kennslan á að vera? 

○ oft 

○ stundum 

○ sjaldan 

○ aldrei 

○ veit ekki 
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19. Hve miklu eða litlu máli skiptir nemendaráðið þig? 

○ mjög miklu 

○ frekar miklu 

○ frekar litlu 

○ mjög litlu 

20. Hversu miklu eða litlu máli finnst þér skipta fyrir skólann að 
hafa nemendaráð? 

○ mjög miklu 

○ frekar miklu 

○ frekar litlu 

○ mjög litlu 

21. Reynir þú að hafa áhrif á ákvarðanir sem teknar eru í 
nemendaráði? 

○ alltaf 

○ oft 

○ stundum 

○ aldrei 
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