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Útdráttur 
 

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hversu mikilvægt lýðræði í leikskólastarfi er. 

Lýðræðisleg umræða hefur aukist undanfarið og má meðal annars sjá það með nýjum 

lögum og aðalnámskrá sem fjallað verður um í ritgerð þessari. Einnig verður greint frá 

hugmyndum Johns Dewey sem er helsti fræðimaður í lýðræði í skólastarfi. Til þess að 

átta sig á því hvernig bæði börn og kennarar upplifa lýðræði í leikskóla er nauðsynlegt 

að skoða sjónarhorn þeirra og hvað hefur áhrif á það. Því verður greint frá nokkrum 

rannsóknum þess efnis. Niðurstöður þessara rannsókna sýndu í stuttu máli fram á að 

leikskólakennarar telja sig vinna á lýðræðislegan hátt en börnin upplifa það ekki. Þeim 

finnst þau litlu ráða og er það hlutverk kennarans að sjá til þess að þau upplifi það ekki. 

 Í lok ritgerðarinnar verður sagt frá tveimur lýðræðislegum verkefnum sem unnin hafa 

verið í leikskólanum Rjúpnahæð í Kópavogi og munu þau útskýra nánar hvað átt er við 

þegar unnið er á lýðræðislegan hátt þar sem börnin upplifa bæði að þau fái einhverju 

ráðið og litlu. 
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Inngangur 
 

Lýðræðisleg umræða er alltaf að aukast og hef ég því valið að fjalla um það hér. Ég tel 

nauðsynlegt fyrir mig og alla leikskólakennara að kynna sér lýðræði í leikskólastarfi þar 

sem það hefur meðal annars fengið aukið vægi í lögum um leikskóla og því er 

mikilvægt að leikskólakennarar aðlagi starfshætti sína að þeim. Þegar ég kynntist 

lýðræðislegu leikskólastarfi fyrst vissi ég að það væri eitthvað sem ég hefði áhuga á að 

skoða nánar og í framhaldi af því ákvað ég að taka það fyrir í þessari ritgerð. Ég nýtti 

mér því kjörið tækifæri til þess að kynna mér viðfangsefnið. Með lýðræðislegu 

leikskólastarfi er átt við að börn séu færir einstaklingar sem geta tekið þátt í 

ákvörðunum sem snerta líf þeirra. Í lýðræðislegum leikskóla ríkir gagnkvæm virðing 

milli barns og leikskólakennara þar sem þau vinna í sameiningu að því sem máli skiptir 

í lífi barna. 

 Í ritgerðinni verður leitað svara við því hvernig bæði börn og leikskólakennarar 

upplifa lýðræði í leikskólastarfi þar sem það er mikilvægur hluti í starfi leikskóla. 

Tilgangurinn og markmiðið með því að stuðla að lýðræði í leikskólastarfi er að kenna 

börnum að vera sjálfstæð, ásamt því að geta tjáð sína skoðun og virt skoðun annarra. 

Börn læra einnig að þau hafi rétt á því að segja sína skoðun, á hana sé hlustað og hún 

virt. Ef markmiðunum er náð læra börn að vera virkir þjóðfélagsþegnar sem er 

nauðsynlegt fyrir þá sem búa í lýðræðisríki eins og Íslandi. 

 Fjallað verður um lýðræði í ritgerðinni út frá hugmyndum Johns Dewey um 

skólastarf í lýðræðislegum anda og í framhaldi af því verður fjallað ítarlega um hvernig 

börn upplifa þátttöku sína í leikskóla ásamt hlutverki leikskólakennara. Að lokum 

verður lýst tveimur aðferðum sem lúta að því hvernig börn geti haft áhrif og hvernig 

hlustað er á raddir barna. 
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1. Lýðræði 
 

„Democracy cannot succeed unless those who express their choice are prepared to 

choose wisely. The real safeguard of democracy, therefore, is education.“ (Roosevelt, 

2011). 

 

Helsti fræðimaður sem fjallað hefur um lýðræði í skólastarfi er John Dewey. Hann taldi 

að fólk sem byggi í lýðræðislegu þjóðfélagi lifði betra og auðugra lífi en þeir sem lifðu 

við annað stjórnarfar. Menntun frelsaði fólk, að hans mati, og að menntun kenndi fólki 

að viðurkenna margbreytileika fólksins í heiminum. Hann taldi að það væri ekki nóg að 

sleppa því að kenna börnum um stríð og forðast allt sem gæti fengið fólk til að sýna 

öfund (Dewey, 1966, bls. 12, 98). Dewey sá fyrir sér samfélag þar sem allir tækju þátt 

og að hans mati átti skólinn að endurspegla þá sýn. Skólinn átti að vera þannig að 

fjölbreyttir einstaklingar leggðu sitt af mörkum og lifðu og lærðu saman (Jóhanna 

Einarsdóttir, 1997, bls.  30-31). Að segja að menntun sé hluti af félagslegri færni og 

þátttöku fólks í samfélaginu er að segja að menntun geti breytt lífsgæðum fólks. Þar sem 

samfélög eru byggð upp með fjölbreyttu fólki er mikilvægt að það sýni samstöðu í 

gjörðum sínum og hugsun. Fólk í lýðræðislegum samfélögum hefur að sumu leyti 

sameiginleg áhugamál en aðalatriðið er að fólk geti viðurkennt að það hafi mismunandi 

skoðanir og áhugamál (Dewey, 1966, bls. 81). 

 Félagslegur hluti menntunar hefur lengi verið áberandi. Plato sagði til dæmis að 

samfélag væri ekki stöðugt nema að hver einstaklingur gerði það sem honum væri ætlað 

að gera. Einstaklingurinn gerði því eitthvað sem allir í samfélaginu hefðu hag af og væri 

þannig gagnlegur samfélaginu. Menntun allra einstaklinga í samfélaginu verður að vera 

einstaklingsmiðuð, annars mun fólkið ruglast á því sem það fær og því sem það á að fá 

(Dewey, 1966, bls. 88). Samfélag sem kveður á um þátttöku þegna þess á 

jafnréttisgrundvelli í gegnum samskipti mismunandi einstaklinga er lýðræðislegt. 

Þannig samfélag verður að hafa einstaklingsmiðað nám þar sem unnið er með áhuga 

barnanna, félagsleg samskipti og aga (Dewey, 1966, bls.  99). 

 Í raun má segja að Dewey hafi fyrstur komið fram með þær hugmyndir að halda 

uppi lýðræðislegu skólastarfi og hafa hugmyndir hans haft mikil áhrif víða, þar á meðal 

á íslenskt leikskólastarf (Jóhanna Einarsdóttir, 1997, bls. 28). Dewey taldi að skólinn 

væri einangraður frá samfélaginu en að hans mati átti skólinn að kenna börnum að vera 

virkir þátttakendur í samfélaginu. Skólinn átti því að undirbúa nemendur sína til þess að 
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hafa sjálfstæða og gagnrýna hugsun og þar af leiðandi myndi samfélagið breytast. 

Honum fannst lýðræði vera skoðun sem fólk aðhylltist en ekki einungis hluti af 

stjórnmálum. Skólinn á því að kynna börnum lýðræðið með því að nota það í starfi 

(Jóhanna Einarsdóttir, 1997, bls. 28-29). Dewey taldi að lýðræðið hæfist með 

samræðum (Jones og Cooper, 2006, bls. 33) og að taka þátt í þeim þýðir að þú vitir að 

fólk hefur mismunandi skoðanir og hægt er að vinna saman þrátt fyrir þessar ólíku 

skoðanir (Ólafur Páll Jónsson, 2008, bls. 3). Samfélag á að hans mati að vera þannig 

uppbyggt að fólk af öllum stéttum samfélagsins taki sameiginlegar ákvarðanir og hver 

leggi sitt af mörkum til að móta samfélagið. Vel skipulögð verkefni voru meðal þeirra 

aðferða sem Dewey notaði í skólanum. Börnin áttu að vita hvaða tilgangi verkefnin 

þjónuðu og hafa tækifæri til að velja verkefni og sýna þannig frumkvæði. Kennarar urðu 

að skipuleggja verkefnin með þroska og getu barna í huga (Jóhanna Einarsdóttir, 1997, 

bls. 30-31). 

 Mikilvægi menntunar er að stuðla að velferð fólksins í heiminum. Þessi staðhæfing 

tók allan heiminn föstum tökum og hægt og sígandi var farið að vinna með hana sem 

slíka (Dewey, 1966, bls. 97). Með því að trúa á lýðræðið erum við að segja að 

einstaklingar samfélagsins séu skynsamir og geti tekið skynsamlegar ákvarðanir (Ólafur 

Páll Jónsson, 2008, bls. 3). 

1.1 Lýðræði í leikskóla 

Hugmyndin á bak við rétt barna sem er hluti af lýðræði má rekja til seinni 

heimsstyrjaldarinnar. Þar komu upp uppeldisfræðilegar hugmyndir eftir að ljóst varð 

hvernig afleiðingar stríðsins höfðu áhrif á börnin. Gesell og Frances (1946) sögðu að 

með því að kenna börnum lýðræði væri verið að koma í veg fyrir stríð í framtíðinni því 

þeir töldu að sterk tengsl væru á milli lýðræðislegrar þátttöku og þroska fólks. Korczak 

(1986) trúði því að öll börn ættu rétt á ást og virðingu. Þessi hugmynd hans hafði mikil 

áhrif á uppeldisfræðina, lög og reglugerðir (Sheridan og Pramling Samuelsson, 2001, 

bls. 171).  

 Leikskólar eiga nú, með drögum að nýrri Aðalnámskrá, að leggja mikla áherslu á að 

börn upplifi að á þau sé hlustað og skoðanir þeirra virtar svo að þau geti nýtt sér þá 

reynslu á eldri árum. Að mínu mati verður að kenna lýðræðislega hugsun til þess að við 

getum notað hana. Mér finnst við hvorki geta ætlast til þess að fullorðnir né börn noti 

lýðræðisleg vinnubrögð eða taki þátt í lýðræðislegu þjóðfélagi nema þau hafi upplifað 

lýðræði. Því má ætla að með nýrri Aðalnámskrá sé verið að leggja grundvöll að nýrri 
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hugsun og meiri lýðræðislegri þátttöku í þjóðfélaginu. Því meira sem börnin læra um 

þátttöku sína í samfélaginu því meiri líkur eru á því að þau noti þá þekkingu í 

framtíðinni. Með því að auka vægi þess í lögum um leikskóla 90/2008 er verið að stuðla 

að þeim breytingum. Þrátt fyrir að eldri lögin hafi kveðið á um að börn eigi að verða 

virkir þegnar í samfélagi okkar (Lög um leikskóla 78/1994) er það ekki nægilegt heldur 

verður að skilgreina hvernig megi starfa á þann hátt og hvað þurfi að gera til þess að 

leikskóli verði lýðræðislegur (Aðalnámskrá leikskóla, 2010, bls. 7). Norðurlöndin eiga 

það til dæmis sameiginlegt að litið er á leikskólann sem hluta af kennslu barna í lýðræði. 

(Bae, 2009, bls. 393).  

 Menntun er einn af mikilvægustu þáttum þess sem hefur áhrif á ákvarðanatöku fólks. 

Skólinn hefur því áhrif á hversu skynsamlegar ákvarðanir fólk tekur (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2002, bls. 103). Osler og Starkey (2005) segja að í lýðræðislegum 

skóla verði mikil samskipti og samvinna að eiga sér stað. Í skólanum læra börn að vera 

sjálfstæð og taka ábyrgð á sjálfum sér og gjörðum sínum (Kristín Dýrfjörð, 2006, bls. 

3). Ólafur Páll Jónsson (2008) nefnir að mikilvægt sé að mennta sig því þá séu meiri 

líkur á því að skoðanir manns og gildi séu virt og tekið sé mark á þeim (Ólafur Páll 

Jónsson, 2008, bls. 1). Virðing er einnig einn af mikilvægum þáttum í lýðræðisríki þar 

sem margir telja hana vera undirstöðu lýðræðis. Virðingu í leikskólastarfi má meðal 

annars sjá í gegnum val barna og þegar tjáning þeirra er virt (Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 

10).  

 Lýðræði mótar undirstöðu leikskólans (Moss, 2007, bls. 10). Bruner og Dysthe 

(1996) vilja að skólar skipuleggi umhverfið sitt sem samfélag þar sem allir læra, bæði 

börn og fullorðnir. Sagan hefur sýnt okkur að það megi aldrei taka lýðræðinu sem gefnu 

heldur þarf að vinna í því og halda því lifandi, sem er meðal annars gert í gegnum 

menntun (Sheridan og Pramling Samuelsson, 2001, bls. 172-173). Samkvæmt Wolfgang 

Edelstein (2010) eru skólar sem kenna lýðræði nauðsynlegir og að hans mati má aldrei 

gleyma mikilvægi þess að kenna lýðræði. Það að sem flestir kunni lýðræðisleg 

vinnubrögð er hagur þeirra sem á eftir okkur koma. Hann segir að lýðræði lærist ekki af 

sjálfu sér, heldur verði að kenna það. Markmiðið með að kenna lýðræði er að hans mati 

að börn læri hvernig lýðræðisríki starfar og læri að starfa innan þess. Þetta felur í sér að 

þau læri að tjá skoðanir sínar og virða skoðanir annarra og hafa þannig áhrif á mótun 

samfélagsins. Wolfgang nefnir einnig fjóra þætti um hvernig skólinn geti notið góðs af 

því að kenna lýðræði en þar kemur meðal annars fram að börn sem kunna lýðræðisleg 

vinnubrögð eru ekki eins árásargjörn, gengur betur í skóla og hafa sterkari sjálfsmynd. 
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Einnig eykst samheldni innan barnahópsins og við það líður börnum vel þar sem borin 

er virðing fyrir öllum. (Edelstein, 2010, bls. 1-2, 5). 

Í lögum um leikskóla nr. 78/1994 og 90/2008 er kveðið á um að leikskólum beri að 

styrkja sjálfsmynd barna ásamt því að kenna þeim að leysa úr ágreiningi og styrkja 

félagsleg samskipti þeirra (Lög um leikskóla nr. 78/1994; Lög um leikskóla nr. 

90/2008).  

2. Börn og lýðræði 
 

Þegar rýnt er í lýðræði í skólastarfi er mikilvægt að huga að því hvernig hægt er að 

vinna með lýðræði í leikskólastarfi og hvernig og hvort börn upplifi lýðræði. Síðustu ár 

hefur áhugi fræðimanna í auknum mæli beinst að þessum þætti og því hafa rannsóknir 

þar sem sjónarhorn barna eru rannsökuð sýnt fram á að börnin upplifa þátttöku sína í 

leikskóla ekki sem lýðræðislega.  

 Frá fæðingu eru börn sífellt að reyna að taka þátt í samfélaginu; ungbörn gera það til 

dæmis með því að gráta. Þetta er krefjandi fyrir hinn fullorðna þar sem hann þarf að átta 

sig á því hvað barnið vill og hvað ekki. Börn á leikskólaaldri nota fleiri leiðir til þess að 

tjá sig. Þau nota tungumálið, teikningar og gjörðir sínar. Að geta sagt sína skoðun og 

unnið með öðrum hefur mikil áhrif á þroska og öll svið náms þar sem það gefur börnum 

meira vald á lífi sínu (MacNaughton og Williams, 2009, bls. 291). Önnur ástæða þess 

að leyfa börnum að segja sína skoðun er að í Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins er kveðið á um að börn hafi rétt á því, ásamt því að skoðun þeirra sé virt 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Til þess að skoðanir 

barna séu virtar þarf að beita virkri hlustun. 

 Lýðræði tengist daglegri hlustun þar sem samskipti milli barna og leikskólakennara 

er í forgrunni. Í lýðræði felst ekki einungis hlustun heldur felur það í sér að 

leikskólakennarar sjái til þess að börn fái að taka þátt, séu örugg, virt, frjáls, upplýst og 

fái sitt næði. Réttur barna á upplýsingum og einrúmi er eitthvað sem leikskólakennarar 

geta vel kennt börnum í gegnum umræður um hvað er að gerast og af hverju. Það er 

nauðsynlegt að leikskólakennarar geri börnum grein fyrir því að með ábyrgð fylgir að 

virða skoðanir annarra (MacNaughton og Williams, 2009, bls. 287-288, 290, 292). 

Ríkjum, sem hafa samþykkt Samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, ber að 

tryggja börnum umburðarríkt uppeldi sem einkennist af jafnrétti og vináttu (Samningur 
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Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Því er þessi þáttur mikilvægur í 

leikskólastarfi. Að hlusta á raddir barna er ekki eitthvað sem gera á einu sinni, heldur 

þarf að færa það inn í allt starf leikskólans (MacNaughton og Williams, 2009, bls. 290) 

2.1 Sýn á börn 

Sjónarhorn barna er mikilvægt að skoða til þess að átta sig á því í raun hvað þau læra 

með því að upplifa lýðræðisleg vinnubrögð og hvernig þau læra það. Besti staðurinn til 

að læra lýðræðisleg vinnubrögð og hvernig megi taka þátt í lýðræðislegu þjóðfélagi er í 

skóla, því það er erfitt verk og kostar mikla æfingu (Jones og Cooper, 2006, bls. 29). 

Börn læra því lýðræðisleg hugtök í gegnum skóla en einnig fjölskyldur og fjölmiðla 

(Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 5).  

 Lýðræðisleg vinnubrögð og hugtök lærast á skilvirkastan hátt í gegnum leik. Börn 

allt að fjögurra ára gömul geta tekið skynsamlegar ákvarðanir við lausn vandamála. Þeir 

leikir sem fela í sér að börn læri að þau geti haft áhrif með þátttöku sinni eru oft 

hávaðasamari, taka meiri tíma og einkennast af meiri óreiðu en aðrir leikir. 

Lýðræðisleikir, eins og aðrir, leikir snúast um að taka ákvarðanir, skiptast á skoðunum 

og samningaviðræður. Grunnurinn að því að eiga vin er að geta tekið þátt í 

samningaviðræðum og kunna að deila. Leikskólakennarar verða að gera sér grein fyrir 

þessu og skipuleggja nám barnanna í samræmi við það. Börn hafa meiri þolinmæði í 

leik til að læra lýðræðisleg vinnubrögð en ella þar sem þau vilja leika sér. Það er í þeirra 

hag að allir leiki sér sáttir og enginn gangi í burt vegna þess að ekki varð komist að 

sameiginlegri niðurstöðu (Jones og Cooper, 2006, bls. 30-31, 35). Margir rannsakendur 

styðja það viðhorf að leikur skuli vera með þegar reynt er að átta sig á rétti barna til að 

tjá sig og taka þátt (Bae, 2009, bls. 396).  

 Börn sem finna fyrir því að skoðanir þeirra eru virtar og fá að hafa áhrif eru talin 

líklegri til að eiga í góðum samskiptum við aðra (Umboðsmaður barna, 2011, bls. 2). 

Börn þurfa hjálp leikskólakennara og annarra fullorðinna til að læra hvernig á að bera 

virðingu fyrir öðrum og deila hlutum. Leikskólakennarar eiga að hvetja til jákvæðra 

samskipta, hvetja til samræðna um tilfinningar, hvetja börn til að sjá sjónarmið annarra, 

hvetja til almennra samskipta, hvetja börn til að leysa úr ágreiningi sjálf og hvetja börn 

til samvinnu. Þetta verður að æfa og ekki er hægt að ætlast til að barnið kunni þetta allt 

án þess að hafa lært það (Siraj-Blatchford og Clarke, 2000, bls. 12).  

 Börn verða að skilja tilgang þess að nota lýðræðisleg vinnubrögð og þær reglur sem 

almennur borgari í lýðræðisríki hefur. Þau verða að finna fyrir því að þau geti tekið 
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ákvarðanir sem eru virtar. Börn þurfa að fá möguleika til þess að vinna úr reynslu sinni 

með því að upplifa á eigin skinni (Kristín Dýrfjörð, 2006, bls. 4). Börn sem upplifa 

lýðræði, að þau fá einhverju ráðið, hafa tilfinningu fyrir nauðsyn, eignarhaldi og ábyrgð 

í tengslum við reglur sem er afleiðing af því að hafa búið til reglurnar sjálf (DeVries og 

Zan, 1994, bls. 144). Sá sem er sjálfstæður getur tekið sjálfstæðar ákvarðanir en samt 

sem áður tekið tillit til annarra í samfélaginu. Sá einstaklingur sem er sjálfstæður er 

fyrirmyndarborgari í lýðræðisríki (Kristín Elva Guðnadóttir, 2003, bls. 10). 

 Að nota lýðræðisleg vinnubrögð er börnum oft erfitt; það krefst sveigjanleika, vilja 

til að leika á sanngjarnan hátt og geta hlustað á kröfur annarra. Þetta er sérstaklega erfitt 

þegar fjölbreytilegur hópur barna er í leik þar sem tungumál og gildi geta verið allt 

gjörólík (Jones og Cooper, 2006, bls. 37). Börn eins og fullorðnir eru félagsverur sem 

skapa sína eigin veröld eftir samfélaginu í kringum sig (Broström, 2006, bls. 227).  

 Þegar sjónarhorn barna er skoðað er tvennt sem kemur til greina: annars vegar 

hvernig leikskólakennarar líta á barnið og hins vegar hvernig barnið lítur á sjálft sig. En 

á endanum eru það alltaf hinir fullorðnu sem ákveða hvernig líta skal á sjónarhorn barna 

vegna þess að það eru þeir sem túlka orð og gjörðir þeirra. Á undanförnum árum hefur 

rannsóknum þar sem leitað er eftir sjónarhornum barna fjölgað vegna aukins áhuga á 

því hvað börn hafa að segja og hvernig þau sjá heiminn (Broström, 2006, bls. 227, 233). 

Niðurstöður þessara rannsókna hafa stuðlað að breyttri sýn á börn og þátttöku þeirra í að 

móta samfélagið. 

 Anna Magnea Hreinsdóttir (2008) gerði rannsókn á sjónarhorni barna á hvað þau 

teldu mikilvægast að læra í leikskóla. Einnig tók hún sjónarhorn foreldra og starfsfólks 

inn í rannsóknina þó að mesta áherslan væri á börnin og sjónarhorn þeirra. Í 

rannsókninni nefndu foreldrar og starfsfólk að það að börn lærðu samskipti og virðingu 

væri mikilvægur hluti af námi barna í leikskóla. Þegar börnin voru spurð hverju þau í 

raun réðu í leikskólanum komu fram ýmis svör sem öll áttu það sameiginlegt að þau 

upplifðu að þau fengju litlu ráðið. Einn drengurinn nefndi til dæmis að hann fengi 

einungis að ráða þegar hann þyrfti að nota klósettið. Í rannsókninni kom einnig fram að 

börnin upplifðu valkerfið ekki sem val þar sem þeim voru skorður settar (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2008, bls. 58, 60-61). 

Jóhanna Einarsdóttir (2006) komst að svipaðri niðurstöðu þegar hún tók viðtöl við 

börn í leikskóla. Þar fannst börnunum þau engu fá að ráða nema í hvaða leiki þau færu 

og ekkert um skipulagið. Sama gagnrýni kom upp og í rannsókn Önnu Magneu 

Hreinsdóttur (2008) á valkerfið þar sem börnin upplifðu það takmörkum háð (Jóhanna 



12 

 

Einarsdóttir, 2006, bls. 85-86; Jóhanna Einarsdóttir, 2008c, bls. 123-124). Jóhanna tók 

viðtöl við sama hóp af börnum þegar þau voru komin í grunnskóla og leiddu þær 

niðurstöður einnig svipað í ljós og þær hér á undan, þeim fannst þau engu ráða nema 

þegar um frjálsan tíma var að ræða og í frímínútum. Börnin á þessum aldri áttuðu sig þó 

á því að þegar um val á ákveðnum viðfangsefnum var að ræða þá réðu þau þrátt fyrir 

ákveðnar takmarkanir. (Jóhanna Einarsdóttir, 2008b, bls. 23-24; Jóhanna Einarsdóttir, 

2008c, bls. 124-125).  

 Hugmyndir barna um þátttöku sína í leikskólanum voru meðal þess sem Sheridan og 

Pramling Samuelsson (2001) rannsökuðu. Þær tóku viðtöl við leikskólabörn og spurðu 

meðal annars hvað þau vildu gera ef þau fengju að ráða í leikskólanum og þau svöruðu 

öll eins: að leika sér því þar upplifðu þau frelsi. Þær spurðu einnig hvort þau héldu að 

leikskólakennararnir vissu hvað þau vildu og meirihlutinn svaraði nei. Ástæðurnar fyrir 

því að kennararnir vissu ekki um vilja þeirra, samkvæmt börnunum, voru meðal annars 

þær að þau hefðu ekki sagt þeim frá því og þeir væru ekki alltaf til staðar. Skoðanir 

barnanna á því hvað þau gerðu þegar þau réðu og hverjir réðu voru mismunandi. Þau 

sögðu að kennararnir réðu en þau nefndu einnig að enginn réði í leik eða að sá sem bjó 

til leikinn réði. Börnin töldu því kennarann aðalstjórnandann innan leikskólans en 

börnin réðu aðeins í leiknum sínum. Ásamt þessu kom eitt barn með þá hugmynd að 

meirihlutinn réði. Barnið tjáði þessa hugmynd sína með því að segja að foreldrar þess 

réðu heima, þar sem þau væru tvö en það bara eitt. Í rannsókninni kom einnig fram að 

hægt væri að skipta því hverjir réðu innan leikskólans í þrennt: það er sem barnið ræður, 

kennarinn ræður og báðir aðilar ráða. Barnið ræður í leiknum sínum, kennarinn ræður 

öllu samkvæmt börnunum meira að segja matnum, húsinu og börnunum. Þegar bæði 

börnin og kennarinn ráða er til dæmis átt við það þegar barn þarf að spyrja um leyfi en 

veit að kennarinn svarar alltaf játandi (Sheridan og Pramling Samuelsson, 2001, bls. 

177-184).  

 Af rannsóknum sem þessum má greinilega sjá að börn upplifa að þau fái litlu sem 

engu ráðið þegar kemur að lífi þeirra í leikskóla. Upplifun þeirra er að allt val sé 

takmörkunum háð. Því er mikilvægt að finna leiðir til þess að börn fái að velja sér sjálf 

og upplifa það í raun að þau hafi völdin. 

2.2 Hlutverk leikskólakennara   

Leikskólakennarinn skiptir miklu máli þegar kemur að því að ná fram sjónarhorni barna 

og stuðla að því að unnið sé með það í skipulagningu leikskólastarfs og samskiptum 
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milli leikskólakennara og barna. Dewey taldi hlutverk kennarans vera að skipuleggja 

viðfangsefni skólans þannig að barnið yrði virkt og hefði áhuga á því (Kristín Dýrfjörð, 

2009, bls. 7). Kennarar verða að gera sér grein fyrir hversu mikil áhrif gjörðir þeirra 

hafa á börn. Kennarinn þarf að huga að því að hann er fyrirmynd barnsins og verður að 

haga störfum sínum eftir því. Til þess að börn alist upp sem virkir þjóðfélagsþegnar í 

lýðræðislegu þjóðfélagi verður kennarinn að sýna í verki hvernig það er að vera virkur. 

Kennarinn verður líka að gera sér grein fyrir að börn hafa áhrif á hann með gjörðum 

sínum og samskiptum (Bae, 2009, bls. 395, 400, 402). Börn og fullorðnir skapa 

umhverfið sem þau lifa í saman og barnið skapar sína merkingu á heiminum í gegnum 

það umhverfi (Gunnar E. Finnbogason, 2008, bls. 110). 

 Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) er kveðið á um að leikskólakennurum beri að kenna 

börnum að vinna á lýðræðislegan hátt með því að bera virðingu fyrir öðrum, sýna 

umburðarlyndi og efla samskiptarhæfni (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 16-17) Í 

nýjum drögum Aðalnámskrár (2010) má svo greina aukna áherslu á lýðræði og 

endurspeglar það samfélagið í dag. Þar er meðal annars kveðið á um samstarf foreldra, 

barna og leikskólakennara sem mikilvægan þátt í lýðræðislegu uppeldi barna 

(Aðalnámskrá, 2010, bls. 7). Með aukinni áherslu á lýðræði hefur sýn á börn einnig 

breyst og hafa fræðimenn sýnt fram á mismunandi sýn á börn. Dahlberg, Moss og Pence 

(1999) telja að sýn fullorðinna á börn hafi áhrif á skólann, starfið þar og hvað við teljum 

börn geta gert. Þeir hafa flokkað hugmyndir um hvernig litið er á börn í fimm flokka en 

þeir eru ekki samþykkir fyrstu fjórum flokkunum heldur einungis fimmta flokknum. 

Flokkarnir eru: 

1. Barnið er óskrifað blað, sem er hugmynd Johns Locke. Það fæðist ekki með 

neina hæfni eða getu heldur lærir barnið allt í gegnum umhverfið.  

2. Í öðrum flokki má sjá hugmyndir Rousseaus en þar eru börn talin saklaus og 

eiga að fá að njóta barnæskunnar. 

3. Barnið þroskast eftir stigum sem eru ákveðin fyrir fram af líffræðilegum 

ástæðum. Umhverfið hefur engin áhrif. Þessar hugmyndir má rekja til kenninga 

Piagets. 

4. Á þessu stigi er barnið talið mikilvægt á þann hátt að það geti lagt fram 

vinnuframlag sitt. 

5. Á þessu stigi, sem fræðimennirnir samþykkja, er barnið talið mikilvægt á allan 

hátt. Það hefur sínar skoðanir og getur lagt sitt af mörkum. Það tekur virkan þátt 
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í samfélaginu og fjölskyldunni en er samt sem áður sín eigin persóna (Dahlberg, 

Moss og Pence, 1999, bls. 43-50; Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 84-85). 

 Kennarar sem ætla að sjá til þess að börn fái að hafa áhrif með því að hlusta á raddir 

barna þurfa að vera tilbúnir að breyta venjum og taka undir allar þær leiðir sem barnið 

tjáir sig með. Ef barn talar til dæmis ekki mikið nema í leik, þá þarf kennarinn að ná til 

barnsins í leiknum til að ná fram sjónarhorni þess (Bae, 2009, bls. 399).  

 Að nýta sér lýðræðisleg vinnubrögð og fylgja þeim eftir er mikið verk. Kennarinn 

þarf að vera hugmyndaríkur og tilbúinn að dreifa valdi sínu með börnum, sem getur 

verið erfitt og krefjandi. Ef börn eiga að fá að taka virkan þátt verður það að vera 

viðurkennt í námskrá leikskólans ásamt því að kennarar verða að þekkja áhuga og hæfni 

barna til þess að þroskast og læra (Bae, 2009, bls. 395). Þátttaka þeirra verður að vera 

við þeirra hæfi og hún verður að vera þannig að þau ráði við hana. Að vinna með 

sjónarhorn barna í leikskóla er að gefa börnum rödd, hlusta á þau og hjálpa þeim að átta 

sig á hugmyndum sínum. Enn og aftur er aðalatriðið fyrir leikskólakennara að hlusta vel 

á börnin og taka það sem þau segja og ákveða alvarlega (Broström, 2006, bls. 237). 

 Sigrún Aðalbjarnardóttir (2002) fjallar um í grein sinni Að rækta lýðræðisleg gildi – 

Lykillinn að betri heim að allir þeir sem koma að því að ala upp barn hafi það hlutverk 

að kenna því lýðræðisleg gildi. Ef allir færu eftir því ætti lýðræðið að lifa. Hún segir að 

á hverjum degi komi upp ný og flókin samskipti sem krefjist þess að við notum 

samskiptahæfni okkar og að á hverjum degi séum við minnt á það hversu mikilvægt er 

að bera virðingu fyrir þeim sem við eigum í samskiptum við. Á hverjum degi erum við 

einnig minnt á það hversu mikilvægt er að kenna börnum nútímans lýðræðisleg 

vinnubrögð og efla borgaravitund þeirra. Kennarar sem ætla sér að byggja upp 

borgaravitund barna gera það með því að efla siðferðiskennd þeirra ásamt því að æfa 

samskiptahæfni þeirra (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2002, bls. 120-121). Dewey sagði að 

eina leiðin til að efla borgaravitund barna væri að leyfa þeim að taka þátt í verkefnum 

þar sem unnið væri með hana (Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 9). Fjórir lykilþættir hafa 

verið nefndir í tengslum við að efla borgaravitund barna og lýðræðisleg vinnubrögð. 

Þeir eru: 

1. Barn þarf að læra hvernig nálgast má upplýsingar. Það þarf að skilja að það 

hefur ákveðin réttindi eins og önnur börn.  

2. Barn öðlast þekkingu á sjálfu sér með því að eiga í samskiptum við aðra. Það 

þarf að öðlast samkennd með öðrum, geta leikið við önnur börn og borið 

virðingu fyrir þörfum þeirra. 
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3. Barn þarf að vera sjálfstætt og geta tekið þátt í leik með öðrum. Leggja þarf 

áherslu á að barnið framkvæmi í hópi til að efla þennan þátt. 

4. Barn þarf að læra hvernig vinna má úr reynslu sinni og hafa þekkingu á 

réttindum sínum. Barn þarf einnig að læra hvernig leysa má úr vandamálum svo 

sem ágreiningi (Kristín Dýrfjörð, 2009, bls. 5). 

 Þórhildur Líndal (2003), fyrrverandi umboðsmaður barna, sagði í einum af 

fyrirlestrum sínum að sjá mætti tengsl milli tjáningar barna og þess hvernig þau leystu 

úr ágreiningi (Roffey, 2006, bls. 79; Þórhildur Líndal, 2003, bls. 3). Þórhildur sagði 

einnig að börn sem gætu notað gagnrýna hugsun gætu valið á milli þeirra upplýsinga 

sem eru taldar æskilegar og þeirra sem eru það ekki. Börn sem búa yfir sjálfsvirðingu og 

bera virðingu fyrir öðrum eru yfirleitt ekki fordómafull heldur umburðalynd (Þórhildur 

Líndal, 2003, bls. 3). 

 Í rannsókn Kristínar Dýrfjörð (2006) á því hvernig leikskólakennara litu á lýðræði og 

þátttöku barna í daglegu starfi leikskólans kom fram að leikskólakennarar skilgreindu 

lýðræði sem stjórnunarform þar sem meirihlutinn réði með kosningu. En þegar þeir voru 

beðnir að útskýra það nánar kom fram að það væri að allir ættu rétt á að tjá sig, að á þá 

væri hlustað og virðing borin fyrir þeim. Leikskólakennararnir nefndu einnig nokkur 

dæmi um lýðræðisleg vinnubrögð barna og þau voru að þau hjálpuðust að, bæru 

umhyggju fyrir öðrum og leystu úr ágreiningi með samningaviðræðum. Að mati 

leikskólakennaranna var mikilvægt að börn gætu náð hæfni í samskiptum þar sem þau 

gætu útskýrt hegðun sína fyrir öðrum börnum. Leikskólakennararnir töldu að sú leið 

sem bæri mestan árangur í að sjá til þess að börn yrðu virkir lýðræðisþegnar væri að þau 

hefðu sjálfsvirðingu, sjálfstraust, sjálfsálit, gætu treyst öðrum og gerðu sér grein fyrir 

hversu mikilvægir vinir eru. Í rannsókninni kom meðal annars í ljós að 

leikskólakennararnir upplifðu hlutverk sitt í að kenna börnum lýðræðisleg vinnubrögð 

mikilvægt og að það væri alltaf í þeirra höndum hvernig unnið væri með lýðræðið. 

Hlutverkið fólst í því að skipuleggja umhverfið og leikskólastarfið ásamt því að vera 

vakandi fyrir því að sjónarmið þeirra og gildi hafa áhrif á starfið og þar með börnin. En 

það er svo persónuleiki barns sem ræður því hvernig skipulagið og umhverfið nýtist því. 

Þessi rannsókn sýndi að leikskólakennarar töldu starf sitt mikilvægt þegar kom að því 

að skipuleggja lýðræðislegt umhverfi í leikskólanum þar sem allir væru jafnir og 

skoðanir allra virtar þrátt fyrir að þær væru ólíkar (Kristín Dýrfjörð, 2006, bls. 7-11).  

 Önnur rannsókn, sem tók svipað viðfangsefni til skoðunar, sýndi fram á að kennarar 

væru mikilvægasti þátturinn í framtíð barna og þar af leiðandi þekkingu þeirra á 
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réttindum sínum (Lindahl, 2005, bls. 45). Ekki hafa einungis verið gerðar rannsóknir á 

því hvernig kennarar líta á lýðræðið á beinan hátt, heldur hafa rannsakendur einnig 

athugað hvernig þeir geta haft óbein áhrif á lýðræðisþátttöku barna og hvernig börn geta 

haft áhrif á líf sitt.  

 Rannsókn Evu Johansson beindist að því hvernig umhverfi barna í leikskóla væri 

skipulagt og á hvern hátt leikskólakennarar hefðu áhrif á það. Niðurstöðurnar sýndu að 

hægt væri að skipta leikskólaumhverfi í þrennt. Það fyrsta var umhverfi þar sem börn 

voru jafningjar og allir báru virðingu hver fyrir öðrum. Annað var umhverfi þar sem 

kennararnir réðu að því leyti að farið var eftir þroskagetu barns þegar verkefni voru 

skipulögð. Þriðja og síðasta umhverfið var þar sem kennarinn stjórnaði öllu og miklum 

aga var beitt til að stjórna börnunum því talið var að þau gætu ekki tekið skynsamlegar 

ákvarðanir sjálf. Leikskólakennarar þurfa að spyrja sig reglulega hvaða samskipti og 

daglegar athafnir eru til staðar þar sem barnið getur tekið þátt á sínum eigin forsendum á 

mismunandi hátt. Einnig þurfa kennarar að hafa í huga hvernig megi skipuleggja starfið 

þannig að börn geti tjáð sig oftar (Bae, 2009, bls. 393-394; Jóhanna Einarsdóttir, 2008a, 

bls. 25). 

 Niðurstöður þessara rannsókna sýna hversu mikilvægt hlutverk leikskólakennara er 

þegar kemur að því að kenna börnum að taka virkan þátt og fá þau til að upplifa að á 

þau sé hlustað og að mínu mati er þetta eitthvað sem allir leikskólakennarar þurfa að 

hafa í huga í starfi sínu. 

2.3 Samantekt 

Að mörgu er að hyggja þegar skipuleggja á lýðræðislegt starf í leikskólum. Fræðilega 

umfjöllunin hér að ofan sýnir fram á það. Allir þeir sem hafa fjallað um lýðræði í 

leikskólastarfi eiga sér sameiginlegt markmið, það er að börn upplifi að á þau sé hlustað, 

þau fái að tjá sig og skoðanir þeirra séu virtar. Öll þessi markmið má sjá kveðið á um í 

Samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og lögum um leikskóla (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992; Lög um leikskóla nr. 78/1994; 

Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

 Eins og fram hefur komið var Dewey einn helsti fræðimaður sem fjallað hefur um 

lýðræði í skólastarfi og skipulagði kennslu í samræmi við það. Hugmyndir hans hafa 

litað leikskólastarf um allan heim og þar á meðal hér á Íslandi. Má glögglega sjá þá 

tengingu þegar lög um leikskóla 78/1994 og 90/2008 eru skoðuð, ásamt Aðalnámskrá 

leikskóla (1999). Þar er kveðið á um að börn eigi að vera sjálfstæð og virkir 
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þátttakendur í þjóðfélaginu (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 7; Lög um leikskóla 

78/1994; Lög um leikskóla 90/2008). Dewey lagði mikla áherslu á þessa þætti ásamt því 

að kenna þá með því að sýna þá í starfi (Jóhanna Einarsdóttir, 1997, bls. 28-29).  

 Einnig má sjá hvernig skrif annarra fræðimanna tengjast hugmyndum Deweys. Þar 

má meðal annars nefna að leikskólakennarar eru fyrirmynd barna og verða því að vera 

virkir í starfi sínu til að sýna fram á lýðræði (Bae, 2009, bls. 402). Leikskólinn er einnig 

talinn vera mikilvægasti þátturinn í framtíð barna og þar á meðal þekkingu þeirra á 

réttindum sínum (Lindahl, 2005, bls. 45). Margir hafa rannsakað lýðræði í skólastarfi og 

niðurstöður þeirra rannsókna eiga það sameiginlegt að sýna að börnin upplifa að þau fái 

engu eða litlu ráðið (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008, bls. 60-61; Jóhanna Einarsdóttir, 

2006, bls. 85-85; Jóhanna Einarsdóttir, 2008c, bls. 123-124; Sheridan og Pramling 

Samuelsson, 2001, bls. 179-184). Leikskólakennarar þurfa að leggja ríka áherslu á að 

vita hvað börn vilja svo að þau upplifi að á þau sé hlustað og skoðanir þeirra séu virtar 

þar sem niðurstöður rannsókna sýna að þeir virðast ekki alltaf vita hvað þau vilja 

(Sheridan og Pramling Samuelsson, 2001, bls. 178-179). 

 Á Norðurlöndum er litið á leikskólann sem hluta af kennslu barna í lýðræði (Bae, 

2009, bls. 393) og er skólinn talinn besti staðurinn til að læra það. Leikurinn er 

mikilvægur í leikskóla og allt starf hans einkennist af því. Talið er að börn læri á 

skilvirkastan hátt í gegnum leik og því sé nauðsynlegt að leggja áherslu á hann (Jones 

og Cooper, 2006, bls. 29-30).  

 Leikskólum ber að kenna lýðræði samkvæmt lögum (Lög um leikskóla nr. 90/2008) 

en að kenna það er einnig hagur þeirra sem eftir okkur koma að sem flestir kunni 

lýðræðisleg vinnubrögð. Ávinningurinn af því að kenna lýðræði í leikskóla er, eins og 

áður hefur komið fram, að börn eru ekki talin eins árásagjörn, gengur betur í skóla, hafa 

sterkari sjálfsmynd og líður betur ef þeim er kennt að bera virðingu fyrir öðrum og geta 

tjáð sína skoðun (Edelstein, 2010, bls. 1, 5).  

3. Verkefni sem unnin eru á lýðræðislegan hátt 
 

Með aukinni umræðu og rannsóknum, þar sem undirstrikað er mikilvægi þess að tekið 

sé mið af röddum barna, hafa margir leikskólar verið að prófa sig áfram með aðferðir 

sem miða að því að auka áhrif barna; þar sem lögð er áhersla á að raddir barna séu í 

forgrunni. Hér að neðan verður sagt frá tveimur lýðræðislegum verkefnum sem unnin 
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hafa verið í leikskólanum Rjúpnahæð í Kópavogi. Þar er unnið með sjálfræði barna og í 

skólanámskrá leikskólans, þar sem koma fram megináherslur, segir meðal annars að 

þegar börn útskrifist frá þeim eigi þau að vera sjálfstæð og geta tekið þátt í lífinu á 

jákvæðan hátt. Þau eiga að geta ígrundað ákvarðanir sínar með því að vega kosti og 

galla hvers verkefnis ásamt því að geta með góðu móti unnið með öðrum. Börn eiga að 

vera virk í sinni eigin sköpun og læra að mestu leyti í gegnum leik. Starfsfólk 

leikskólans trúir því að ef það og börnin læri ákveðnar umgengnisreglur, sem samdar 

eru af starfsfólki leikskólans, muni þeim líða vel og því telur það mikilvægt að börn hafi 

sjálfstjórn og skilji af hverju við þurfum á reglunum að halda (Leikskólinn Rjúpnahæð, 

2011).  

 Í daglegu starfi leikskólans er unnið að því að efla sjálfræði barna og áhrif þeirra á 

það sem gerist í leikskólanum. Þar er meðal annars notað flæði í stað vals. Í vali velja 

börn milli fyrirfram ákveðinna viðfangsefna þar sem ákveðinn fjöldi barna kemst í 

tiltekin viðfangsefni. Vegna þessa komast börnin oft ekki í það sem þau langaði, því þá 

er búið að fylla upp í hámarksfjölda barna. Barn fær því stundum hvorki að leika sér 

með það viðfangsefni sem það helst vildi né með þeim börnum sem það vildi. Í flæði 

fara börnin frjáls milli viðfangsefna sem eru staðsett í stóru rými. Þar er leikfangasafn 

þar sem börnin geta náð í það sem þau vilja og sest niður þar sem þau vilja. Þau ákveða 

sjálf við hvað þau vilja leika sér og með hverjum. Í flæði læra börnin hvernig komast 

má inn í leik og hversu margir geta leikið sér með eitt viðfangsefni. Þegar reynsla er 

komin á flæðið vita börnin að það þarf að ganga frá eftir sig áður en þau ætla sér að fara 

í annað viðfangsefni. Í flæðinu eru börnin sjálfstæð og þurfa að ræða sín á milli og 

komast að sameiginlegri niðurstöðu um ýmis málefni sem geta komið upp. Þau læra 

einnig að taka tillit og virða skoðanir annarra. Ástæða þess að leikskólinn hefur valið 

flæði í stað vals er réttur barna til að taka ákvarðanir sem snerta líf þeirra (Samningur 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992). Ásamt öllu sem þau læra á því 

er þeim þannig treyst fyrir ákvörðunum sínum. 

 Piparkökuhúsið og Leynifélagið eru verkefni sem að mínu mati eru lýsandi fyrir það 

hvernig unnið er með þátttöku barna í leikskólanum. Þessi tvö verkefni eru að sumu 

leyti svipuð en einnig ólík. Hér á eftir mun ég segja frá ferli verkefnanna og í framhaldi 

af því fjalla um upplifun barnanna af þeim og að lokum tengja við fræðilega umfjöllun 

hér að framan. 
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3.1 Piparkökuhúsið 

Piparkökuhúsaferlið er verkefni sem unnið er með elstu börnum leikskólans á hverju ári. 

Markmið verkefnisins er að börnin æfi sig í að vinna saman að ákveðnu verkefni, læri 

að bera viðringu fyrir skoðunum hvers annars og þjálfist þannig í lýðræðislegum 

vinnubrögðum. Ferlið hefst í byrjun nóvember með fundum þar sem blandað er saman 

fræðslu, umræðu og kynningum. Börnin hittast að meðaltali tvisvar í viku og ferlinu 

lýkur venjulega í byrjun desember.  

Við upphaf ferlisins velja börnin á fundi hvaða tákn má nota til þess að fá orðið í 

umræðu. Einnig velja þau tákn sem kennarinn getur notað til að fá þögn. Fræðslan fer 

fram bæði með umræðum og beinni kennslu. Þegar beina kennslan fer fram eru 

kennararnir með skjásýningu með myndum og upplýsa börnin þannig um byggingar og 

byggingarlist. Börnin koma með myndir af húsinu sínu og segja frá hvers konar húsi 

þau búa í og hverjir búi þar, til dæmis ef fleiri fjölskyldur en þeirra búa þar. Rætt er um 

hús, byggingu þeirra, forhugmyndir barnanna af húsum, síðan fara fram kosningar og 

börnin fá einnig að tjá sínar skoðanir. Á meðan á þessu ferli stendur teikna börnin hús 

og gera mót af húsunum sínum.  

Síðastliðinn vetur, þegar Piparkökuhúsaferlið var unnið síðast, kusu börnin að baka 

jafn mörg hús og þau eru mörg og senda þau öll í Piparkökuhúsakeppni Smáralindar. Til 

gamans má geta þess að börnin unnu keppnina og fengu bíómiða og máltíð á 

veitingastaðnum Friday‘s í verðlaun. Einn daginn tóku börnin og kennarar þeirra strætó 

í Smáralindina og nutu verðlaunanna saman. Börnin skemmtu sér konunglega.  

Þar sem verkefnið er meðal annars unnið til þess að kenna og æfa lýðræðisleg 

vinnubrögð, sem fela meðal annars í sér að komast að sameiginlegri niðurstöðu, er 

mikið lagt upp úr kosningum og að börnin fái að tjá skoðanir sínar en læri jafnframt að 

hlusta á aðra. Leikskólakennararnir kynna fyrir börnunum ástæður kosninga og hvað 

það þýðir að kjósa og að það fari eftir fjölda barna sem kýs hver niðurstaðan er. 

Niðurstöður kosninga eru einnig útskýrðar fyrir börnunum þar sem meðal annars er 

farið í meirihluta og minnihluta. En ekki komst allt til skila síðastliðinn vetur. Þegar 

börnin kusu var það fyrirkomulag að rétta upp hönd oftast notað eða að börnin sögðu 

annað hvort já eða nei þegar þau voru spurð hvað þeim fyndist. Þá var talið hversu 

margir voru sammála og hversu margir á móti en markmiðið með því var að börnin 

áttuðu sig á að meirihlutinn ræður. Þessi aðferð komst greinilega til skila því þegar 

fylgst er með sömu börnum í leik, heyrir maður oft frá þeim að meirihlutinn ráði. Að 

mínu mati verður að vinna meira með það og reyna að útskýra fyrir börnunum hvernig 
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þeim sem var í minnihluta líður og ef til vill ræða minnihlutahópa í samfélaginu og 

hvernig þeim líður sem aldrei fá sínu framgengt.  

Annað form kosninga fór fram þegar börnin kusu um hve mörg hús ætti að senda í 

Piparkökuhúsakeppni Smáralindar. Útbúinn var kjörseðill og á honum voru kassar til að 

krossa við og við hvern kassa var mynd og tölustafir fyrir fjölda húsanna sem börnin 

gátu kosið um. Börnin fóru afsíðis til að kjósa og einn kennari var með og útskýrði fyrir 

þeim framkvæmdina. Þegar öll börnin voru búin að kjósa las leikskólastjórinn upp hvert 

einasta atkvæði og skrifaði það upp á töflu á meðan börnin fylgdust með. Í þessu tilfelli 

virðist sem börnin hafi ekki áttað sig á hvað það þýðir að kjósa og kom það fram þegar 

ég ræddi við þau um framkvæmdina. Þá sögðu sumir að leikskólastjórinn hefði ráðið 

því hversu mörg hús fóru í keppnina en aðrir sögðu að þau höfðu búið til samning þar 

sem meirihlutinn réð. Kannski má segja að formleg kosning eins og þessi sé of langt 

ferli til að allir átti sig á því hvað er í raun verið að gera. Næsta vetur þurfa kennararnir 

að hugsa út í þetta og útfæra kosninguna á annan hátt. Ef til vill þarf að nefna hvaða 

barn kaus hvað svo að þau nái að tengja kosninguna við ákveðin börn og fái þannig 

skilning á að allir kjósi og geti þannig sagt sína skoðun á málunum. Velta má fyrir sér 

ástæðu þess að börnin kusu öll húsin, margt kemur til greina. Eðlilegt er að börnin vilji 

að sitt hús fari í keppnina og því hafi þau kosið öll húsin. Þeim þykir einnig ef til vill að 

allir eigi skilið að húsin þeirra fara í keppnina og hafa þess vegna kosið þau öll. 

Þetta ferli er að frumkvæði kennaranna og þeir stjórna mestu en börnin fá einhverju 

ráðið og hafa þannig áhrif á verkefnið. Í næsta verkefni sem ég ætla að segja frá kemur 

frumkvæðið frá kennurunum en börnin ráða för og vinna í samstarfi við kennarana.  

3.2 Leynifélagið 

Leynifélagið er félag stofnað að frumkvæði starfsfólks og ætlað elstu börnum 

leikskólans. Útskýrt er fyrir börnunum hvað leynifélag er og þeim gefinn kostur á að 

taka þátt eða ekki. Markmiðið með þessu verkefni er svipað og verkefninu hér á undan 

en í þessu verkefni er lögð áhersla á að hægt sé að segja hvað sem er á fundunum og það 

fari ekki lengra. Börnin læra að treysta hvert öðru með því að tjá sína skoðun og 

tilfinningar. Þeir sem eru í leynifélaginu halda fundi einu sinni til tvisvar í viku frá 

janúar til apríl.  

Form fundanna er haft svipað og á Piparkökuhúsafundunum. Börnin byrja á því að 

velja sér tákn um hvernig megi fá orðið en einnig velja þau sér tákn fyrir það hvernig 

þau heilsast áður en fundurinn hefst og tákn til að kveðja. Allt sem fer fram á þessum 



21 

 

fundum er leynilegt og börnin ákveða, í samráði við leikskólakennarana, hvað fram fer á 

fundunum og þau ákveða í samstarfi við kennarana hvenær fundirnir eiga að fara fram. 

Þau semja sínar eigin reglur og kjósa um það sem ekki næst samkomulag um. Dæmi um 

það er að síðast þegar leynifundir voru haldnir kom upp ágreiningur um hvað félagið 

ætti að heita. Niðurstaðan varð að sex börn kusu Mjallhvíti og sex Kung Fu. 

Kennararnir ákváðu að kjósa sjálfir til að fá jafnari niðurstöðu og niðurstaðan varð sú að 

félagið ætti að heita Mjallhvít en þá urðu þeir sem kusu Kung Fu ekki sáttir og hófst 

mikil umræða sem endaði á tillögu eins barnsins sem var samþykkt með meirihluta; að 

félagið ætti að heita Kung Fu og Mjallhvít. Þarna leystu börnin sjálf úr ágreiningi á 

lýðræðislegan hátt. Þegar búið er að finna nafn á félagið búa öll börnin til tákn sem 

síðan eru sameinuð í eitt stórt tákn, tákn félagsins.  

Á fundunum fá börnin að tjá skoðanir sínar, meðal annars með því að segja hvað þau 

vilji gera á fundunum. Þar sem unnið er með lýðræðið fá börnin að gera það sem þau 

biðja um en sumt getur verið erfitt að framkvæma og þá verður að útskýra fyrir 

börnunum hvers vegna það er ekki hægt að framkvæma það. Allir fundir eftir að börnin 

tjá hvað þau vilja gera fara í það að framkvæma það sem þau vildu ásamt umræðum um 

ýmis málefni sem eru í gangi hverju sinni. Á þessum fundum fá börnin greinilega að 

ráða förinni þó svo að kennararnir ráði í hvaða röð viðfangsefnin sem börnin völdu eru 

tekin.  

Það mátti sjá að börnin upplifðu að þau réðu för þegar fundirnir voru haldnir þar sem 

þau kölluðu af sjálfsdáðum til fundar um sumarið. Þá var fundunum lokið en þeim 

fannst þau þurfa að ræða mikilvægt málefni. Málefnið sem þau tóku til umræðu var 

hvernig þeim leið yfir því að þurfa að hætta í leikskóla og byrja í grunnskóla. Þarna 

voru börnin búin að læra að þau ráða hvenær fundirnir eru haldnir og hvað er gert. 

Einnig vita þau að það sem er rætt á fundum fer ekki lengra. Sjá mátti að þau treysta 

hvert öðru og þora því að tala um tilfinningar sínar.  

Eitt af því sem mér fannst standa upp úr var þegar börnin komu í heimsókn í 

leikskólann eftir að hafa verið í hálft ár í grunnskóla. Einn drengur kom til 

leikskólastjórans og sagðist hafa tillögu að nýju nafni fyrir leynifélag ef þau stofnuðu 

nýtt, en tillaga hans var nafnið Vinir að eilífu. Þarna var drengurinn búinn að ná tilgangi 

félagsins að allir geti starfað saman og verið vinir þrátt fyrir að vera ekki alltaf sammála. 

Hann bað næst leikskólastjórann um að koma í heimsókn í skólann þeirra og halda 

leynifund með þeim. Leikskólastjórinn ætlar að verða að þeirri beiðni.  
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Mér finnst þetta sýna að börnunum finnast fundirnir mikilvægir þar sem þau geta tjáð 

sig og þar sé hlustað á þau. Börnin geta þarna tjáð allt sem þau vilja án þess að vera 

dæmd fyrir það og það veitir þeim ákveðið öryggi, sem drenginn sem kom til 

leikskólastjórans vantaði að mínu mati greinilega í nýja skólanum. 

 

3.3 Samantekt og umræða 

Bæði þessi verkefni eru unnin á lýðræðislegan en samt sem áður ólíkan hátt eins og 

fram hefur komið. Ég tel að bæði verkefnin kenni börnum að nota lýðræðisleg 

vinnubrögð þrátt fyrir að vera ólík. Ég hef talað við börnin og spurt þau í leik hvort 

upplifun þeirra af leikskólastarfinu sé að þau fái einhverju ráðið en þrátt fyrir þessi 

verkefni og fleiri sem unnin eru í Rjúpnahæð upplifa þau í mörgum tilfellum að þau fái 

litlu ráðið sem er sama niðurstaða og kom fram í rannsókn Önnu Magneu Hreinsdóttur 

og Jóhönnu Einarsdóttur (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008, bls. 60; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2006, bls. 85-86; Jóhanna Einarsdóttir, 2008c, bls. 123-124). Sum töldu 

leikskólastjórann ráða öllu á meðan önnur áttuðu sig á því að í flæði ráða þau hvaða 

viðfangsefni þau velja og með hverjum þau nota þau. Þegar ég spurði hvort þau vissu 

hvað orðið lýðræði þýddi þá svaraði einn drengur að það gæti verið að líða vel, sem mér 

finnst persónulega vera ágætt útskýring á orðinu. Því að mínu mati er tilgangurinn með 

að nota lýðræðisleg vinnubrögð að líða vel þar sem allir fá að tjá sína skoðun, á hana sé 

hlustað og hún virt. Hugtakið lýðræði er flókið og erfitt að útskýra og eiga margir 

fullorðnir erfitt með að skilja það. Því þarf að velta fyrir sér hvernig megi kynna það 

fyrir börnum og er hugtakið lýðræði eitt og sér ef til vill ekki hentugt. Skilningur barna 

er ólíkur og mismunandi verkefni henta ólíkum börnum. Þessi tvö verkefni gætu hentað 

sumum börnum og öðrum ekki. Þess vegna þurfa leikskólar sífellt að vera að þróa 

aðferðir sínar og prófa sig áfram. 

Samkvæmt Aðalnámskrá er eitt af markmiðum leikskóla að kenna börnum 

lýðræðisleg vinnubrögð og sýna þau í verki. Í Rjúpnahæð eru skoðanir barna virtar með 

því að leyfa þeim að ráða för og segja sína skoðun sem hlustað er á eins og sjá mátti í 

Leynifélaginu þar sem börnin fengu að ráða hvað gert yrði. Í leikskóla á einnig að stuðla 

að umburðarlyndi, virðingu og samvinnu og með því að fá börn saman í eitt verkefni þar 

sem þau fá að tjá sína skoðun og aðrir þurfa að hlusta, læra þau allt þetta (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999, bls. 7, 9; Aðalnámskrá leikskóla, 2010, bls. 3-5). 
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 Rannsóknir hafa sýnt að börn upplifa að þau fái litlu ráðið í lífi sínu í leikskóla en eitt 

af því sem verið er að gera í leikskólanum Rjúpnahæð er einmitt að stuðla að því að 

börn geti haft áhrif þó svo að þau upplifi það ekki með sama hætti og hinir fullorðnu 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, 2008, bls. 60). Sum börnin töldu að ástæðan fyrir því að 

kennararnir gerðu ekki það sem þau vildu væri sú að þeir vissu það ekki vegna þess að 

börnin hefðu annað hvort ekki sagt þeim frá því eða að þeir væru of uppteknir. Í 

Leynifélaginu er reynt að ná fram því hvað börn vilja og eins og sjá mátti tókst það 

mjög vel og upplifa börnin þar eflaust ekki það sama og börnin í þessari tilteknu 

rannsókn (Sheridan og Pramling Samuelsson, 2001, bls. 178). Ýmsar rannsóknir sýna 

fram á mikilvægi þess að hlusta á börn og meðal þess sem nefnt hefur verið er vanmat á 

getu barna. Einnig eru réttindi barna eitt af þeim atriðum sem nefnd hafa verið ásamt því 

að það að hlusta á börn gefi þeim ákveðið vald sem fái þau til að upplifa virðingu í 

kjölfarið. Að lokum er það hagur allra í samfélaginu að börn læri að taka þátt þar sem í 

framtíðinni eru það þau sem skipta máli í ákvarðanatöku samfélagsins. Í verkefnunum 

tveimur eru atriðin sem nefnd voru hér að ofan tekin til umhugsunar, sem sjá má meðal 

annars þegar börnunum er gefið vald með kosningu (Jóhanna Einarsdóttir, 2008c, bls. 

115-117). 

Niðurstöður annarra rannsókna sýna, eins og fram hefur komið, að leikskólakennarar 

telja sig eiga mikilvægan þátt í lýðræðislegu námi barna og í þessum verkefnum er 

greinilegt að kennararnir líta svo á (Kristín Dýrfjörð, 2006, bls. 8). Þeir reyna eftir 

fremsta megni að ná fram sjónarhorni barnanna og vinna með það á lýðræðislegan hátt. 

Þegar litið er til baka má sjá að kennararnir vinna að vissu leyti með kenningar Deweys 

því þeir reyna að vinna á þann hátt að börnin geti tekið með sér reynsluna úr 

verkefnunum og nýtt sér hana í framtíðinni úti í samfélaginu. En það tekst ekki alltaf, 

sérstaklega ekki þegar ferlið er eins langt og í þessum verkefnum þar sem börn eru mest 

hér og nú. Kennararnir eru að kenna börnum hvernig það er að vera virkir þátttakendur 

og til hvers þau eiga að vera virk, með því að skipuleggja verkefni fyrir börnin. Öll þessi 

reynsla safnast saman og börnin munu njóta góðs af í áframhaldandi námi og 

framtíðinni (Jóhanna Einarsdóttir, 1997, bls. 28-29). Dewey taldi einnig að lýðræði 

hæfist með samræðum og það er nákvæmlega það sem gert er í þessum verkefnum; 

byrjað á samræðum (Jones og Cooper, 2006: 33). Í verkefnunum er samvinna mikilvæg 

þar sem bæði kennarar og börn starfa oftast á jafningjagrundvelli eða að börnin stjórna í 

samvinnu með kennurum (Kristín Dýrfjörð, 2006: 3). Kennarinn skipuleggur verkefni 

þar sem börnunum er frjálst að tjá sig; þar sem þau setja sér sjálf reglur um hvernig 
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maður fær orðið og hvenær maður hefur orðið og með því er verið að gefa börnum 

tækifæri til að æfa samskipti ásamt því að fyrirbyggja vandamál í framtíðinni eins og 

samskiptaörðugleika (Þórhildur Líndal, 2003).  

Sú sýn á börn sem lögð er til grundvallar í Rjúpnahæð er að stuðla að því að börn 

verði virkir og ábyrgir einstaklingar og það hjálpar þeim að verða sjálfstæð og geta lifað 

í lýðræðislegu þjóðfélagi (Dahlberg, Moss og Pence, 1999, bls. 48-50; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007, bls. 85). Þegar börn finna að þau geta haft áhrif og fengið einhverju 

ráðið getur það aukið sjálfstraust og sjálfsálit sem er sú leið sem ber mestan árangur í að 

sjá til þess að börn verði virkir þátttakendur í samfélaginu (Kristín Dýrfjörð, 2006, bls. 

7). 

Verkefnin voru skipulögð með lýðræði í huga og margt sem þar fer fram er árangur 

þess sem hefur verið gagnrýnt í öðrum verkefnum. Eins og þegar börnum finnst þau 

litlu fá að ráða sem eru niðurstöður rannsókna hér á undan. Verkefnin sýna misjafnan 

árangur í að kynna fyrir börnum lýðræði en starfsfólk Rjúpnahæðar er að prófa og þróa 

leiðir og að mínu mati er nauðsynlegt að starfsfólkið haldi áfram að þróa leiðir en um 

leið er mikilvægt að hafa í huga að upplifun barna er oft ólík upplifun fullorðinna. 
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Lokaorð 
 

„The spirit of democracy is not a mechanical thing to be adjusted by abolition of forms. 

It requires change of heart.“ (Gandhi, 2005). 

 

Orð Gandhis eiga vel við umræðu um lýðræði í leikskólastarfi þar sem það tekur tíma 

að hefja starf í lýðræðislegum anda því það felur í sér hugarfarsbreytingu. Þótt það 

standi í lögum og öðrum reglugerðum að börn hafi rétt á því að taka þátt í ákvörðunum 

sem teknar eru í sambandi við líf þeirra þá er ekki þar sem sagt að farið sé eftir því. 

Misjafnt er hvernig leikskólar vinna með lýðræðið og hvernig börn upplifa það en 

samkvæmt lögum ber leikskólum að vinna með það. Eins og rannsóknir hafa sýnt 

virðast börn ekki upplifa lýðræði í leikskólastarfi þrátt fyrir að leikskólakennarar gefi 

sig út fyrir að vinna með það. Eitthvað kemur í veg fyrir að börnin upplifi að þau fái 

einhverju ráðið. Ef til vill eru það of flóknar aðgerðir eins og fram kom í einu 

verkefninu þar sem kosningarleiðin sem varð fyrir valinu var of flókin. Kennarar þurfa 

að vera á varðbergi gangvart því hvað virkar og hvað ekki. Þeir þurfa að ræða við 

börnin um upplifun þeirra og finna út hvernig þeir geti nýtt sér hana til að þróa 

leikskólastarfið.  

 Ef fara á eftir nýju lögunum og Aðalnámskránni verða kennarar að gera sér grein 

fyrir því hversu stór og mikilvægur hluti af námi barna í leikskóla lýðræðið er. Það þarf 

að vera á hreinu að börnin upplifi veru sína í leikskóla sem lýðræðislega, það er ekki 

nóg að telja að svo sé. Kenningar um lýðræði eru gamlar og ættu að vera langt á veg 

komnar og þær eru það að vissu leyti ef maður les þróun lýðræðis en þegar rannsóknir 

eru skoðaðar og rætt er við börn sést það greinilega að lýðræði í leikskóla er það ekki. 

Börn sem í framtíðinni munu verða fullorðnir einstaklingar og taka fullan þátt í 

samfélaginu vita ekki út á hvað lýðræði gengur, þar sem þau hafa ekki upplifað það. 

Þetta tekur allt tíma en er nú ekki árið 2011 og tími til kominn að við lærum þetta í eitt 

skipti fyrir öll og sýnum í verki hvernig hægt er að starfa á lýðræðislegan hátt þannig að 

börnin upplifi það og læri það einnig? 
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