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Frá ritstjórUM
Í þessu hefti Uppeldis og menntunar eru þrjár ritrýndar greinar, einn ítardómur um
bók og tveir ritdómar. Ritrýndu greinarnar fjalla um ólík efni á sviði menntavísinda:
aðdragandann að þemanámi í Kennaraháskóla Íslands, reynslu ættleiddra barna á
Íslandi af skóla og samfélagi og unglinga, netnotkun og samskipti við foreldra.
Í lok síðasta árs kom í ljós að tímaritið fær ekki skráningu í ISI-gagnagrunninn.
Helstu ástæður þess voru þær að tímaritið birtir mikið af greinum þar sem heimildaskráin er á íslensku og að lítið er vísað í tímaritið í ISI-tímaritum. Að sjálfsögðu voru
það veruleg vonbrigði að fá ekki slíka skráningu. Á tímabilinu meðan beðið var eftir
því hvort skráning fengist var ákveðið að gera ýmsar breytingar, svo sem að festa
útgáfutímann í lok maí og lok nóvember og að taka á móti handritum á ensku. Hvort
tveggja styrkir tímaritið í sessi.
Frá og með þessum árgangi verður einnig sú breyting að Menntavísindasvið
Háskóla Íslands stendur eitt að útgáfunni. Háskólanum á Akureyri er þakkað farsælt
samstarf sem staðið hefur um margra ára skeið.
Auk útgáfu tímaritsins á prenti birtist það nú í þremur gagnagrunnum: á vefnum
timarit.is, í pdf-formi í Skemmunni, eldri hefti frá 2005–2009 og stakar greinar frá og
með 2010 og loks í EBSCO-host. Birtingartöfin er frá átta mánuðum upp í eitt ár. Á vef
tímaritsins eru svo birt án tafar ágrip greina, bæði á íslensku og ensku.
Ritstjórar þakka öllum þeim sem lagt hafa hönd á plóg við útgáfu og dreifingu
þessa heftis.
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LOFTUR GUttOR MSSON
Menntavísindasvi ði Háskól a Ísl ands

Aðdragandi þemanáms í Kennaraháskóla
Íslands: Átakaþáttur í sögu kennaramenntunar 1975–1978
Rakinn er sögulegur aðdragandi þess að þemanámsskipan var tekin upp í Kennaraháskóla
Íslands (KHÍ) haustið 1978, sjö árum eftir að menntun grunnskólakennara hafði verið færð upp
á háskólastig. Af hálfu stjórnvalda hafði verið stefnt að því að löggjöf um grunnskóla og um KHÍ
héldust í hendur en ýmsar ytri aðstæður og hefðarfesta torvelduðu stjórnendum og starfsliði skólans að móta námsskipan er svaraði kröfum um virka þekkingaröflun og samþættingu kennslugreina og uppeldisfræði. Þetta leiddi til langvinnrar óánægju og andófs af hálfu nemenda sem
kröfðust með vaxandi þunga virkra námshátta og uppeldis- og kennslufræðivæðingar (pedagógiseringar) kennaranámsins. Ágreining nemenda og skólastjórnar á tímabilinu 1975–1978
var reynt að leysa skref fyrir skref með því að móta farvegi fyrir samstarf nemenda og kennara að
þróun nýrra náms- og kennsluhátta. Hvössust urðu átökin skólaárið 1977–1978 en þau enduðu
með samkomulagi um nýja náms- og kennsluskipan, hið svonefnda þemanám. Nemendaandófið
í KHÍ á seinni helmingi áratugarins skapaði skilyrði fyrir því að upphafleg áform um samhliða
umbætur á grunnmenntun í landinu og almennri kennaramenntun náðu brátt fram að ganga.
Efnisorð: Kennaramenntun, andóf nemenda, þemanám, samþætting, námskrárbreytingar

Inngangur
Haft er fyrir satt að fram eftir síðustu öld hafi umbætur í fræðslumálum gengið
hægt (Fragnière, 1980); undan þessu var kennaramenntun ekki þegin nema síður
sé. Breytingar á henni vildu einatt fylgja hægt á eftir umbreytingum á hinu almenna
fræðslukerfi (Imig og Switzer, 1996). Sé miðað við lagasetningu í menntamálum á
þriðja aldarfjórðungnum ásannast þetta á Norðurlöndum að undanskildu Finnlandi
(Gyða Jóhannsdóttir, 2008; Kallós og Selander, 1993, bls. 211–216; Simola, 1993, bls.
161–168) og Íslandi. Hér á landi vildi svo til að ný löggjöf var sett um kennaramenntun
(Lög um Kennaraháskóla Íslands nr. 38/1971) þremur árum áður en frumvarp til laga
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um grunnskóla var samþykkt árið 1974 (Lög um grunnskóla nr. 63/1974). Með þessum lögum var menntun barna- og unglingaskólakennara færð upp á háskólastig.
Það liggur þó ljóst fyrir að af hálfu stjórnvalda var stefnt að því að lagabreytingar
á hinu almenna fræðslukerfi og almennri kennaramenntun héldust í hendur (Birgir
Thorlacius, 1971). En þessi tvö lagafrumvörp, sem lögð höfðu verið fram samtímis
(í janúar 1971), urðu viðskila í meðferð Alþingis.
Samþykkt laga um Kennaraháskóla Íslands (KHÍ) átti sér stað aðeins átta árum
eftir að ný lög höfðu verið sett um Kennaraskóla Íslands (KÍ) (Lög um Kennaraskóla
Íslands nr. 23/1963); samtímis hafði aðsetur skólans flust úr gamla húsinu við Laufásveg (núverandi Kennarahúsi) í nýju bygginguna við Stakkahlíð sem þá var reyndar
enn í smíðum. Löggjöfin 1971 markaði stórt skref í starfsmenntun kennara á Íslandi
með því að almenn kennararéttindi voru nú bundin B.Ed.-gráðu eftir þriggja ára
nám á háskólastigi. Þar með urðu Íslendingar fyrstir Norðurlandaþjóða til að koma
menntun skyldunámskennara fyrir á háskólastigi (Gyða Jóhannsdóttir, 2001, 2008).
Í lagasetningunni 1971 fólst viðurkenning af hálfu löggjafans á því að til kennslu
barna og unglinga þyrfti nú orðið annað og meira en almenna framhaldsmenntun
og hagnýta starfsþjálfun, þ.e. menntun kennaraefna yrði ekki fullnægt með því að
miðla þeim ákveðnum forða þekkingar og þjálfa þau í tækni slíkrar miðlunar heldur
þyrftu þar að auki að koma til skjalanna fræðileg vinnubrögð, gagnrýnin vitund og
opin þekkingarleit. Starf kennara skyldi samkvæmt þessu skoðast sem fyllilega ábyrgt
starfshlutverk sem gerði þá færa um að bregðast við nýjum og síbreytilegum uppeldisaðstæðum borgarsamfélagsins (Gyða Jóhannsdóttir, 2001, bls. 55–61; Wolfgang Edelstein, 1988, bls. 43–79).
Ýmis ytri og innri skilyrði, sem settu mark sitt á starfsemi KHÍ fyrstu árin, stuðluðu
þó fremur að fastheldni við hefðir í íslenskri kennaramenntun (Guðrún Kristinsdóttir
og Allyson Macdonald, 2003; Gyða Jóhannsdóttir, 2001, bls. 94–97) en viðleitni til þess
að feta nýjar brautir í námsskipan og starfsháttum yfirleitt. Greining á þessum skilyrðum er líkleg til að veita innsýn í þau átök sem áttu sér stað í skólasamfélagi KHÍ
á tímabilinu 1975–1978 og leiddu til róttækra nýmæla í námsskipulagi, -inntaki og
-háttum í KHÍ sem kennd voru við þemanám (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 199–200;
Lilja M. Jónsdóttir, 1996, bls. 9–11; Loftur Guttormsson, 1978). Þessi nýbreytni var afsprengi einhverra hvössustu átaka sem orðið hafa í íslenskum háskóla. Nemendur
sjálfir áttu eindregið frumkvæði að nýbreytnistarfinu og mikinn hlut að því í heild; því
má ótvírætt rekja þemanámið, sem stofnað var til haustið 1978, beint til andófs þeirra
og baráttu skólaárin þar á undan.
Meginmarkmið með hinni nýju þemaskipan, sem mótaði skýrast 1. missseri námsins, var að laga kennaranámið sem rækilegast að þörfum og reynsluheimi verðandi
grunnskólakennara og gera nemendur sjálfstæða og virka í öllum námsathöfnum,
allt frá vali viðfangsefna til mats á niðurstöðum. Hvað varðar efnisinntak 1. námsmisseris sérstaklega voru félagsfræði og félagssaga menntunar hugsuð sem helstu
uppistöðuþættir þemans, í anda þeirra hugmyndastrauma sem fylgdu 1968-hreyfing-unni (Brown, 1973; Eggleston, 1974). Í þessu skyni var stundatöflu hverrar námsviku gerbreytt frá fyrra horfi þar sem kennslustundir hverrar viku höfðu skipst milli
tíu námsgreina (sjá bls. 14). Þrjár af hverjum fjórum vikulegum kennslustundum
10
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voru helgaðar hinu samþætta þema misserisins, Skóli og samfélag (ÞÍ. KHÍ 2013.
DB/136/3). Aðfari að því fyrstu þrjár vikur misserisins var hópefli og kynning á
námi í grunnskóla og aðferðum við rannsóknir á skólastarfi. Að þessu loknu hófst
hið eiginlega þema (Skóli og samfélag) sem samþætt var úr greinunum félagsfræði,
skólasögu, uppeldisfræði, íslensku (barnabókmenntum) og trúarbragðasögu/kristinfræði. Þetta samþætta þema skiptist í sex efnissvið sem fengist var við að jafnaði í tvær
vikur hvert. (Að fenginni reynslu var sviðunum reyndar fækkað í þrjú strax á næsta
kennsluári, 1979–1980.)
Af hinum vikulegu kennslustundum, 21 talsins, kom ekki nema þriðjungur í hlut
fyrirlestra og umræðutíma en afgangurinn í hlut verkefnatíma þar sem valfrelsi og
ábyrgð færðist yfir á herðar nemenda. Í þessum síðastnefndu tímum var til þess ætlast
að hópar 3–4 nemenda í hverjum 20 nemenda „bekk“ kæmu sér saman – innan hvers
efnissviðs og að höfðu samráði við kennara – um verkefni til könnunar, úrvinnslu,
kynningar og mats.
Það lætur að líkum að þessi námsskipan gerði ríkar kröfur til nemenda um virkni,
sjálfstæði og samstarfsleikni og hún reyndi ekki síður á kennara, hvað hið síðastnefnda varðar. Hver þeirra þurfti að setja sig nægilega vel inn í efni þeirra fyrirlestra
sem samkennararnir fluttu til þess að geta stjórnað umræðum nemenda um þau og
hið sama á að nokkru leyti við um verkefnin þótt leiðsögn um þau væri reynt að
skipta milli kennara eftir sérþekkingu þeirra á efninu. Þemakennararnir héldu vikulega fundi með fulltrúum nemenda, einum fyrir hvern bekk. Verkefni fundanna var
að leysa úr þeim mörgu og oft óvæntu vandamálum sem upp komu við framkvæmd
þessarar nýju námsskipanar.
Allt fram á tíunda áratug síðustu aldar setti þemaskipulagið mjög áberandi mark
á náms- og kennsluhætti í KHÍ, einkum á 1. námsári. Gögn um þessa námsskipan
eru aðgengileg1 en fátt hefur birst um hana á prenti. Um aðdragandann, andófið sem
varð kveikjan að henni, finnst enn færra ritað. Þó hefur einn nemendanna í KHÍ á
umræddu tímabili fjallað um bakgrunn þessarar átakasögu í meistararitgerð (Gunnar
Börkur Jónasson, 2004). Og tveir aðrir nemendur, sem voru þátttakendur í atburðarásinni, byggðu kennsluritgerð sína m.a. á reynslunni af þessum átökum (Guðbjörg
Pálsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 1978).2
Í þessari grein styðst lýsing á námsskipan og starfsskilyrðum við KHÍ fram til 1975
aðallega við lög, reglugerðir og stjórnsýslugögn en rakning atburða 1975–1978 byggist
einkum á fundargerðum skólastjórnar og skólaráðs (Reglugerð um Kennaraháskóla
Íslands nr. 175/1974, 37. gr.) og málgögnum nemenda. Þessi síðastnefndi heimildaflokkur nýtist jafnframt vel til að varpa ljósi á viðhorf fyrirliða nemenda. Aftur á
móti skortir aðgengilegar samtímaheimildir um afstöðu einstakra kennara eða hópa
kennara til þess málstaðar sem nemendur beittu sér fyrir. Af þessum sökum – og í
vöntun einhvers betra – verður hér stuðst nokkuð við persónuleg gögn og minnisnótur
í fórum greinarhöfundar sem var kennari við KÍ frá 1967 og síðan lektor við KHÍ og
tók sjálfur virkan þátt í undirbúningi þemanámsins (Gunnar Börkur Jónasson, 2004,
bls. 41; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1991, bls. 127).3
Markmiðið með greininni er að rekja helstu áfanga umræddrar andófs- og baráttusögu sem nú mun flestum ókunn nema þátttakendunum sjálfum. Rakningin fylgir
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tímaröð samkvæmt hefðbundinni sagnfræðilegri aðferð. Áhersla er lögð á að draga
fram hvernig málsaðilar – skólastjórn, kennarar og nemendasamfélagið – brugðust
við óvæntum uppákomum og leituðu lausna á deiluefnum og árekstrum, ekki síst
eftir leiðum sem formlegar leikreglur gerðu ekki ráð fyrir.
Þessi sögulega frásögn kann m.a. að verða þeim umhugsunarefni sem vinna nú, um
fjörutíu árum síðar, að framkvæmd nýlega settra laga um kennaramenntun á Íslandi.
Velta má fyrir sér t.d. hvað veldur því að nemendur í kennaradeild Menntavísindasviðs
eru nú, að því er virðist, heldur afskiptalitlir um námsskipulag miðað við það sem
gerðist þegar KHÍ var að slíta barnsskónum. Hvað veldur: allt annar tíðarandi, gerbreytt náms- og kennsluskipan eða er nú ólíkt betur en þá séð fyrir aðild kennaranema
að ákvörðunum sem varða skipan og framkvæmd náms og kennslu?

STARFSSKILYRÐI FYRSTU ÁRIN
Fyrstu árin eftir gildistöku laga um KHÍ bar stofnunin fremur svipmót hins gamla
kennaraskóla en nýrrar skólastofnunar á háskólastigi. Fyrsta starfsárið (1971–1972)
hafði hún á að skipa sex lektorum, auk Brodda Jóhannessonar sem var kjörinn rektor,
og á hinu næsta bættust við þrír lektorar, ásamt einum prófessor í uppeldissálfræði (ÞÍ.
Fundur skólaráðs 24. janúar 1973, bls. 13; sjá enn fremur Gyðu Jóhannsdóttur, 2006); að
undanteknum prófessornum, Þuríði J. Kristjánsdóttur, komu allir þessir kennarar úr
röðum þeirra sem höfðu áður verið fastráðnir við Kennaraskóla Íslands. Lektorarnir
fullnægðu hluta kennsluskyldu sinnar við námsbrautir gamla skólans fram til skólaársins 1973–1974 (sjá töflu bls. 13). Meðal fyrstu verkefna þeirra, auk kennslunnar, var að
semja námskrár fyrir einstakar kennslugreinar (ÞÍ. Deildarkennarafundur 23. febrúar
1973, bls. 129) og útfæra þar með skipulag og starfshætti í samræmi við hina breyttu
lagalegu stöðu kennaramenntunarinnar. Árangur þessa skipulags- og mótunarstarfs birtist í reglugerð 1974 (Reglugerð fyrir Kennaraháskóla Íslands nr. 175/1974;
ÞÍ. Deildarkennarafundur 12. janúar 1972, bls. 117) – um svipað leyti og fyrstu skráðu
nemendur í KHÍ luku B.Ed.-prófi – og leysti af hólmi bráðabirgðareglugerð frá 1971
(Reglugerð fyrir Kennaraháskóla Íslands námsárið 1971–72 nr. 207/1971). Að þessu
leyti voru þrjú fyrstu árin tími uppbyggingar- og skipulagsstarfs. Við þessar aðstæður
sat rannsóknarþátturinn í starfi kennaranna allmjög á hakanum (Gyða Jóhannsdóttir
2006); raunar var nokkuð óljóst, samkvæmt 42. gr. reglugerðarinnar frá 1974, hvert
vera skyldi vægi þessa þáttar í starfi lektora.
Taflan, sem sýnir skiptingu nemenda í KHÍ fyrstu starfsár skólans, ber með sér að
menntun stúdenta til B.Ed.-prófs var fremur aukageta en höfuðverkefni stofnunarinnar. Stúdentar í B.Ed.-námi voru aðeins lítið brot af heildarfjölda nemenda í skólanum.
Samkvæmt bráðabirgðaákvæði laganna (Lög um Kennaraháskóla Íslands nr. 38/1971,
24. gr., 1–3 tl.) áttu nemendur, sem skráðir voru í Kennaraskóla Íslands 1969 eða fyrr,
svo og stúdentar skráðir í skólann fyrir gildistöku laganna, rétt á að ljúka námi samkvæmt lögum um KÍ frá 1963. Þá var skólanum einnig skylt að starfrækja menntadeild (þar sem útskrifaðir kennarar gátu lokið stúdentsprófi eftir eins árs nám) og
framhaldsdeild fyrir starfandi kennara samkvæmt þessum sömu lögum. Skólanum
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var enn fremur heimilt að starfrækja svonefndar framhaldsdeildir á gagnfræðastigi
og búa nemendur úr þeim deildum undir próf jafngilt stúdentsprófi, kallað tveggja
ára aðfararnám (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 203–204; Lög um Kennaraháskóla
Íslands nr. 38/1971, 24. gr. 1. og 2. tl.).
Þessi ákvæði þýddu í reynd að allt fram til skólaársins 1975–1976 voru nemendur,
sem stunduðu nám í skólanum á grundvelli framangreindra bráðabirgðaákvæða,
fleiri en stúdentar sem þar stunduðu nám til B.Ed.-prófs. Þetta sést glöggt í töflunni.

Tafla. Skipting nemenda í KHÍ eftir námsbrautum 1971–1978
1
Skólaár

1971–1972
1972–1973
1973–1974
1974–1975
1975–1976
1976–1977
1977–1978

2
3
4
5
6
7
Fram- Stúdentar Nemendur Stúdentar
Brautskráðir
Brautskráðir
halds- í B.Ed.alls
í B.Ed.-námi
m/kennaram/stúdentspróf
námi
sem hlutfall
próf
Úr mennta- Úr aðfarar- deild
allra nemenda
deild
námi
218
245*

98
72
66

34**
43
41
93***

55
13
57
42
16
23

9
39
62
116
175
247
336

633
465
390
324
323
325
394****

1,4
8,4
15,9
35,8
54,2
76,0
85,3

* Síðasti árgangurinn sem tekinn hafði verið inn í KÍ haustið 1969.
** Fyrsti árgangurinn sem hóf nám í framhaldsdeild á gagnfræðastigi haustið 1970, auk nokkurra
nemenda sem bættust við í aðfararnám úr öðrum skólum („3. og 4. bekk“).
*** Síðasti árgangurinn sem tekinn hafði verið inn í framhaldsdeild á gagnfræðastigi haustið 1973,
auk þeirra sem bættust í aðfararnám úr öðrum skólum.
**** Þeir sem taldir eru í dálki 6 umfram dálk 5 eru hjúkrunarfræðingar sem stunduðu nám í uppeldisog kennslufræðum (ÞÍ. KHÍ–2013. DB/62/4).
Heimildir: Dálkar 2 og 3: ÞÍ. KHÍ–2013. DE/2/1. Dálkar 4 og 5: Alþingistíðindi 1977–1978, 99. löggjafarþing. A, bls. 1611.

Taflan sýnir að á fyrstu fjórum starfsárum skólans voru stúdentar í B.Ed.-námi mikill
minnihluti nemenda. Þess vegna má álykta að þunginn í daglegu starfi skólans þessi
árin hafi falist í framkvæmd laganna frá 1963 sem skuldbundu KÍ til að taka að sér
öðrum þræði hlutverk menntaskóla (Alþingistíðindi 1977–1978, 99. löggjafarþing. A, bls.
1610; Svanhildur Kaaber og Heiðrún Kristjánsdóttir, 2008, bls. 23). Sé miðað við fjölda
nemenda á einstökum námsbrautum sinnti skólinn mestmegnis eins konar menntaskólahlutverki fram til 1975. Það var ekki fyrr en skólaárið 1975–1976 að skólinn varð,
með tilliti til samsetningar nemendahópsins, tiltölulega einsleitur „kennaraháskóli“.
Skörun hins gamla og nýja kerfis fyrstu starfsár skólans stuðlaði tvímælalaust að
hefðarfestu í starfsemi hans og hamlaði því um leið að ýmis mikilvæg nýmæli laganna frá 1971 kæmust í framkvæmd. Hér við bættist tvíræðni í afstöðu yfirvalda til
framtíðarhlutverks skólans; hún kom skýrt fram í ákvæði laganna frá 1971 um endurskoðun þeirra að tveimur árum liðnum. Þessu til viðbótar má nefna starfsmannastefnuna sem birtist í bráðabirgðaákvæðum laganna og þýddi í framkvæmd að langflestir
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kennaranna, sem ráðnir voru að skólanum á umræddu tímabili, voru lektorar sem
höfðu áður starfað sem fastráðnir kennarar við KÍ um lengri eða skemmri tíma (Gyða
Jóhannsdóttir, 2006). Fyrstu starfsár skólans sinntu þessir lektorar, auk kennslu í hinum
fámennu árgöngum í B.Ed.-náminu, kennslu við námsbrautir gamla kerfisins – framhaldsdeild, menntadeild, almennu kennaradeildina og framhaldsnám til stúdentsprófs
(aðfarardeildir). Undir þessum kringumstæðum togaðist hið gamla starfshlutverk
þeirra á við hið nýja sem var í mótun; má í því samhengi með réttu tala um samsemdarkreppu (Ólafur J. Proppé, Sigurjón Mýrdal og Bjarni Daníelsson, 1993, bls. 134).
Að svo miklu leyti sem leitað var nýrra fyrirmynda um kennsluform má ætla að tiltölulega hefðbundin háskólakennsla hafi verið helsta viðmiðunin – og þá fyrirlestrarform í þungamiðju. Skólinn sem stofnun og kennarar hans fengu m.ö.o. takmarkað
ráðrúm eða aðstöðu til að nálgast hið nýja, krefjandi verkefni – skipulagningu og
framkvæmd kennaramenntunar á háskólastigi – óbundnir af öðrum viðfangsefnum
og af þeim ferskleika sem æskilegt hefði verið.

NÁMSSKIPAN SAMKVÆMT REGLUGERÐ
Í bráðabirgðareglugerðinni um KHÍ 1971 og síðan í reglugerðinni 1974 var kveðið í
meginatriðum á um skipan hins nýja kennaranáms. Hvað varðar námsgreinar og vægi
þeirra var fylgt mjög náið fyrirmynd danskra kennaraskóla (ÞÍ. Deildarkennarafundur 10. nóvember 1971, bls. 112). Tiltekið var í reglugerð hvaða greinar skyldu kenndar á hverju misseri hins þriggja ára B.Ed.-náms sem og hve margar kennslustundir
skyldu koma í hlut hverrar greinar þau misseri sem þær voru kenndar (svonefndur
vikustundafjöldi pr. grein, sjá 11. gr. reglugerðar 1974). Námsgreinunum var skipað
í eftirfarandi sjö samstæður eða flokka: Uppeldisgreinar (12 ársvikustundir), félagsgreinar (7), mál (6), raungreinar (7), list- og verkgreinar (13), valgreinar (24), sérsvið
(6) sem taldist til uppeldisgreina. Samtals gera þetta 75 ársvikustundir sem skiptust
þannig á námsárin þrjú að flestar komu á 1. námsár (28) en fæstar á 3. námsár (23).
Þetta segir þó ekki alla söguna um fjölda þeirra greina sem voru á kennsluskrá á einstökum námsárum eða misserum: í hverjum greinaflokki, einkum á verkgreinasviði,
gátu nefnilega verið á kennsluskrá hvers misseris tvær og jafnvel þrjár greinar. Þetta
þýddi að á 1. og 2. misseri (1. námsári) voru á kennsluskrá ekki færri en 10 greinar en
þeim fækkaði reyndar í 6–7 kennslugreinar á 3. námsári. Hver nemandi lagði stund
á annaðhvort tvær bóklegar valgreinar eða eina verklega; svöruðu þær til þriðjungs
kennaranámsins í heild. Samkvæmt reglugerð hófst valgreinanámið ekki fyrr en á
3. misseri. Hinir tveir þriðjungar námsins, annars vegar kennslugreinar grunnskólans og hins vegar uppeldisgreinar, tilheyrðu svonefndum kjarna, þ.e. námsefni sem
öllum nemendum var skylt að tileinka sér. En í daglegu tali var heitið „kjarnagreinakennarar“ aðallega haft um þá sem önnuðust kennslu í námsgreinum grunnskólans
(íslensku, stærðfræði, líffræði, félagsfræði, trúarbragðasögu og kristinfræði).
Tvennt vekur einkum athygli þegar menn virða fyrir sér þessa námsskipan. Í fyrsta
lagi felur hún í sér engu minni tvístrun námstímans eftir greinum en nemendur áttu
á þessum árum að venjast á mennta- og framhaldsskólastigi. Í öðru lagi komu, af
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áðurnefndum 75 ársvikustundum sem B.Ed.-námið var samtals, ekki nema 18 eða
tæpur fjórðungur í hlut uppeldisgreina og kennslufræði. Kennslufræðinni var reyndar
komið fyrir að hluta á svonefndu sérsviði sem hófst á 3. misseri þar sem nemendur
áttu val milli kennslu yngri og eldri barna.
Námsskipanin ber þannig með sér ótvíræðan framhaldsskólabrag; hin mörgu viðfangsefni, sem nemendum var ætlað að sinna á hverju misseri, hlutu að þrengja mjög
svigrúm til sérhæfingar sem fylgir yfirleitt námi á háskólastigi. Því er líkast sem löggjafinn og reglugerðarsmiðirnir hafi ekki dregið tilhlýðilegar ályktanir af því að almenn
kennaramenntun hafði nú verið færð upp á háskólastig en það hefði átt að bjóða upp
á mun meiri sérhæfingu en hið almenna framhaldsskólastig. Í reglugerðarnefndinni
vó framlag Brodda Jóhannessonar (1983, bls. 17–21) án efa þyngst. Að sögn hans hafði
þegar með löggjöfinni um KÍ 1963 verið stefnt að meiri sérhæfingu og sjálfstæðari
vinnubrögðum. Í ljósi þessa má undrast að Broddi skyldi ekki fylgja þessari stefnu
betur eftir í undirbúningsvinnu að setningu laga og reglugerðar um KHÍ. Um afstöðu
Brodda til þeirra menntaumbóta sem skólarannsóknadeild menntamálaráðuneytisins
hafði forystu um fjalla annars Ólafur J. Proppé, Sigurjón Mýrdal og Bjarni Daníelsson
(1993, bls. 134) og nákvæman samanburð á námskrám KÍ og KHÍ má finna hjá Gyðu
Jóhannsdóttur (2001, bls. 193–203).
Ellefta grein reglugerðarinnar, sem kveður á um skipulag B.Ed.-námsins, fylgdi,
eins og áður segir, í öllum meginatriðum þeirri skipan sem viðgekkst um þær mundir
í dönskum kennaraskólum (d. seminarier) og lögfest hafði verið 1966. Námsskipan í
dönskum kennaraskólum miðaðist við það að allir kennarar yrðu færir um að kenna
undirstöðugreinar skyldunámsins á öllum stigum þess en nám í valgreinum átti að
gera þá hæfa til að kenna hlutaðeigandi greinar í efstu bekkjum skyldunámsins (Loftur
Guttormsson, 1970, bls. 87). Samkvæmt löggjöfinni 1966 var krafist stúdentsprófs eða
svonefnds HF-prófs (d. højere forberedelseseksamen) til inntöku í danska kennaraskóla sem útheimti minnst tveggja ára nám eftir lok grunnskóla. Að jafnaði voru
nemendur 19 ára þegar þeir hófu nám í kennaraskóla og 23 ára þegar þeir luku kennaraprófi (Broddi Jóhannesson, 1969, bls. 288; Hörður Bergmann, 1970, bls. 127–128; Loftur
Guttormsson, 1970, bls. 88–89). Það orkar því tvímælis hjá Gyðu Jóhannsdóttur (2008)
að jafna dönsku kennaraprófi kringum 1970 við íslenskt kennarapróf samkvæmt lögunum um KÍ 1963. Þótt almennt kennaranám hefði með lögunum um KHÍ 1971 verið
fært upp á háskólastig var það að öllu námsskipulagi eftirmynd dönsku kennaraskólanna sem töldust ekki formlega til þess stigs.

UNNIÐ ÚR FYRSTU REYNSLU: ANDÓF OG UMBÆTUR 1975
Þær breytingar sem gerðar voru á náms- og kennslutilhögun í KHÍ vorið 1975 marka
fyrstu skrefin til að draga lærdóm af þeirri reynslu sem fengist hafði af kennslustarfsemi hins nýja skóla. Eftir því sem stúdentum í B.Ed.-námi fjölgaði – þeir voru orðnir
116 skólaárið 1974–1975 – efldist meðal þeirra umræða um kennslu- og menntamál
og þarfir verðandi kennara. Táknrænt er í þessu samhengi að árið 1975 hóf göngu
sína Snepill. Fjölritað innanhússmálgagn nemendaráðs KHÍ. Blaðið kom út í misjafnlega
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mörgum tölublöðum árlega, flest 18 árið 1977.4 Setning laga um grunnskóla vorið
1974 og almennar umræður um skólamál, sem fylgdu lagasetningunni, vöktu menn
jafnframt til frekari umhugsunar um það hvernig kennaramenntun yrði best hagað
til þess að koma mætti til móts við nýmæli laganna um nám og uppeldi. Þessara
hræringa gætti bæði meðal nemenda og kennara KHÍ (ÞÍ. Fundur lektora 23. janúar
1974, bls. 23, og 27. febrúar 1974, bls. 52).
Beint tilefni umbótastarfsins í KHÍ 1975 var andóf nemenda skólaárið 1974–1975
gegn svohljóðandi ákvæði í 22. gr. reglugerðar skólans: „Til að fá að taka próf skal
nemandi hafa sótt 80% kennslustunda hið minnsta að meðaltali í öllum kennslugreinum og í engri grein minna en 50% á hverju misseri.“ Í aðdraganda janúarprófa 1975
lögðu skólayfirvöld fram yfirlit um fjarvistir B.Ed.-nema það sem af var skólaárinu;
var ljóst að nokkrir B.Ed.-nemar, einkum á 3. námsári, mundu ekki ná settu marki
um tímasókn (ÞÍ. Skólaráðsfundur 9. desember 1974, bls. 81). Nemendur báru því
við að þessu ákvæði hefði ekki verið beitt undanfarin ár og mæltust því til þess að
litið yrði fram hjá því að þessu sinni. Lögðu þeir til að í „framhaldi af þessu fari fram
umræður milli nemenda og skólayfirvalda um orsakir „lélegra“ mætinga nemenda
og hugsanlegar úrbætur“ (ÞÍ. Skólaráðsfundur 18. desember 1975, bls. 81. Fskj. „Samþykkt fundar hagsmunaráðs nemenda“). Skólastjórn féllst á að undanþága yrði veitt
að þessu sinni frá umræddu ákvæði, að fengnu leyfi ráðuneytisins, en tók jafnframt
fram að hún mundi ekki mæla með slíkri almennri undanþágu í annað sinn (ÞÍ.
Skólastjórnarfundur 4. janúar 1975, bls. 84–85).
Þessi saga átti eftir að endurtaka sig í dramatískari mynd þegar nær dró vorprófum
1975. Við blasti að margir nemendur, einkum á 3. námsári, höfðu ekki uppfyllt tímasóknarákvæðið. Létu þá fulltrúar nemenda í skólaráði bóka eftirfarandi: „Miðað við
þann tímafjölda og kennslufyrirkomulag, sem er núna í skólanum, teljum við 80%
mætingarskyldu óhæfu. Leggjum við því til að þessu reglugerðarákvæði verði breytt
hið allra fyrsta“ (ÞÍ. Skólaráðsfundur 30. apríl 1975, bls. 102–103). Þegar skólastjórn
hugðist framfylgja þessu ákvæði svöruðu nemendur með prófverkfalli sem allur þorri
þeirra tók þátt í; stóð verkfallið í hálfan mánuð. Aflétting þess byggðist á málamiðlun
sem fólst m.a. í því að nemendur fengu aðild að laganefnd og byggingarnefnd skólans
(ÞÍ. Skólastjórnarfundur 14. maí 1975, bls. 11). En mest var vert um þá samþykkt að
komið skyldi á fót svokölluðum samráðsnefndum nemenda og kennara til að fjalla
um námsefni og námsskipan í einstökum kennslugreinum en hinir fyrrnefndu höfðu
einkum rökstutt andstöðu sína við tímasóknarákvæðið með því að kennsluháttum og
námsskipan væri mjög ábótavant í ýmsum greinum.
Að afloknum prófum í júnímánuði 1975 var þingað í samráðsnefndunum, bæði
eftir greinum og á sameiginlegum fundum kennara og fulltrúa nemenda, um æskilegar breytingar á námsskipan og kennsluháttum. Helstu vankantar sem reynt skyldi
að bæta úr voru taldir eftirfarandi:
Í fyrsta lagi: Ofhlaðin stundaskrá sem þrengdi svigrúm nemenda til að sinna sjálfstæðum verkefnum. Eins og áður segir hafði fjöldi kennslustunda á hverju misseri fram
að þessu ráðist af því sem mælt var fyrir um í 11. gr. reglugerðar skólans. Að flestra
dómi leiddi þetta skipulag til „ofkennslu“ sem girti fyrir að nemendur fengju æskilegt
svigrúm til sjálfstæðra vinnubragða. Til þess að létta á stundaskránni voru innleiddir
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svokallaðir svigatímar í þeim kjarnagreinum sem höfðu flestar kennslustundir til umráða, svo og í valgreinum. Í stað þess að nemendur fylgdust í þessum tímum með
skipulegri kennslu fengu þeir þá nú til umráða til sjálfstæðrar verkefnavinnu enda
ættu þeir kost á leiðsögn kennara. Með þessu móti fækkaði kenndum vikustundum
um 3–5 eftir misserum.
Í öðru lagi: Tvístrun og sundurbútun námstímans, einkum á 1. námsári þar sem
einungis kjarnagreinar voru á dagskrá. Á þessu námsári voru á stundaskrá nemenda
sjö bóklegar og þrjár verklegar greinar, að leikfimi meðtalinni. Af þessum ágalla var
sniðið með tvennu móti: annars vegar með því að þjappa saman á 2. misseri námsins
kennslu í þeim kjarnagreinum sem aðeins fáeinar ársvikustundir voru ætlaðar til og
höfðu hingað til verið kenndar á báðum misserum 1. námsárs; hins vegar með því að
láta nám í valgreinum hefjast á 2. misseri námsins í stað 3. misseris eins og reglugerð
gerði ráð fyrir. Þessi breyting var jafnframt talin forsenda þess að bót fengist á enn
öðrum ágalla á námsskipaninni sem var:
Í þriðja lagi: Ófullnægjandi tengsl milli náms í kennslufræði „þekkingargreina“ í
kjarna (sem áttu einkum að búa kennaranema undir bekkjarkennslu í grunnskóla)
og æfingakennslu sem hófst ekki að marki fyrr en á 2. námsári. Til þess að kenning
og starf gætu að þessu leyti farið saman þótti ráðlegt að færa hluta af kennslutíma
íslensku, stærðfræði og kristinfræði yfir á seinni misseri námsins þegar æfingakennsla
væri í gangi. Rúm til þess fékkst, eins og áður segir, með því að færa valgreinanámið
fram. Í sama skyni, þ.e. til þess að styrkja tengsl kenningar og starfs í kennslufræði,
var ákveðið að þungamiðja almennrar kennslufræði yrði á 2. námsári (3.–4. misseri)
en fagkennslufræði skyldi tengjast æfingakennslu í valgreinum á 5. misseri.
Hér hefur verið lýst í grófum dráttum helstu breytingum á námsskipan sem samstaða náðist um vorið 1975. Þær hnigu mjög að því að uppeldisfræðivæða (pedagógisera) kennaranámið, einkum með því að efla hlut kennslufræði og styrkja tengsl þess
við grunnskólann, verðandi starfsvettvang kennaranema. Breytingarnar voru síðan
samþykktar á fundi skólastjórnar í júní 1975 (ÞÍ. Skólastjórnarfundur 23. júní 1975, bls.
118. Fskj. „Hugmynd að stundaskrá fyrir árganga í KHÍ“). Breytingarnar voru yfirleitt
þess eðlis að þær samrýmdust heimildarákvæði í 11. gr. reglugerðar.
Um framkvæmd þeirra breytinga sem samráð kennara og nemenda um kennslu í
einstökum greinum leiddi til er erfitt að alhæfa. Nemendur höfðu kvartað undan því
að þeir hefðu ekki átt aðild að námskrárgerð sem unnið hafði verið að allt frá því að
skólinn tók til starfa og var misjafnlega langt á veg komin eftir greinum þegar hér var
komið sögu. Drög að samfelldri námskrá fyrir skólann birtust haustið 1975 og túlkaði talsmaður nemenda þau sem svar kennara „við kröfum um bættan skóla“ (Lars
Hans Andersen, 1975, bls. 5). Í samráðsnefndunum urðu nemendur nú í fyrsta skipti
virkir þátttakendur í endurskoðun námskráa. Ef marka má þær breytingar, sem ýmsar
þeirra tóku við þessa endurskoðun, t.d. í íslensku og félagsfræði/sögu, var stefnt að
verulega breyttum námssamskiptum; dregið skyldi úr hlut fyrirlestra í kennslunni til
þess að skapa svigrúm fyrir umræðu- og verkefnatíma í smærri hópum – og var það í
samræmi við „svigatímahugmyndina“ sem áður getur.
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Sú jákvæða reynsla sem fékkst að ýmsu leyti af starfi samráðsnefndanna mun hafa
haft visst yfirfærslugildi, þ. e. gert kennara viljugri til að hafa samráð við nemendur
um markmið, efnisval og vinnubrögð í einstökum greinum svo sem reglugerð (19. gr.)
gerði ráð fyrir. Frá þessu voru þó undantekningar sem ollu langvarandi ýfingum milli
hlutaðeigandi kennara og nemenda (Haukur Viggósson og Gísli Ásgeirsson, 1977;
Helgi Árnason, 1977; ÞÍ. Skólaráðsfundur 17. maí 1978, bls. 188).
Í þeim umræðum og samstarfi sem tókst með nemendum og kennurum varð ljóst að
andóf hinna fyrrnefndu gegn tímasóknarkvöð var birtingarmynd almennari óánægju
með kennsluhætti í skólanum. Ætla má, þegar til lengri tíma er litið, að þýðingarmesti
ávinningur „júnídaganna“ 1975 hafi verið að hinir beinu aðilar skólasamfélagsins,
nemendur og kennarar, mættust á sameiginlegum vettvangi til að tjá viðhorf sín og
óánægju (eftir atvikum), kryfja vandamál náms og kennslu í skólanum – sem eru alla
jafnan samskiptavandamál öðrum þræði – og leita sameiginlega úrbóta. Á þennan
hátt var lagður grunnur að vissu trúnaðartrausti sem hékk þó á köflum á veikum
þræði.
Á næstu misserum var haldið áfram formlegu samstarfi nemenda og kennara að
ýmsum verkefnum. Eitt þessara verkefna var að leysa úr hnút „mætingamálsins“
sem skólaráð hafði fengið nefnd kennara og nemenda til meðferðar. Nefndin efndi til
skoðanakönnunar um það og að tillögu hennar samþykkti skólaráð að tilraun yrði
gerð með að fella niður tímasóknarskyldu á vorönn skólaársins 1975–76 (ÞÍ. Skólaráðsfundur 1. október 1975, bls. 126). Fékkst heimild menntamálaráðuneytisins til þessa
í námsgreinum og -þáttum sem ljúka átti með prófi (ÞÍ. Skólaráðsfundur 4. febrúar
1976, bls. 137). Annað samstarfsverkefni var að halda ráðstefnu (haustið 1976) með
nýlega brautskráðum kennaranemum frá KHÍ í því skyni að kanna hvernig námið
hefði nýst þeim í starfi sem og að vinna að því að fá bætta starfsaðstöðu við KHÍ (ÞÍ.
Skólaráðsfundur 3. mars 1976, bls. 139, og 20. október 1976, bls. 154). Að frumkvæði
Kennarafélags KHÍ var einum kennsludegi í nóvember 1976 varið til að ræða um kjör
og starfsskilyrði kennara og annarra opinberra starfsmanna. Var nemendum boðin
þátttaka í þessum umræðum enda höfðu þeir áður stofnað til fundar með fulltrúum
kennarasamtaka um málefni stéttarinnar (Málfundur um kennarafélögin og kjaramál
kennara, 1977). Af þessari samvinnu kennara og nemenda við KHÍ spruttu sameiginlegar álitsgerðir sem sendar voru stjórnvöldum og kennarasamtökum í janúar 1977,
m.a. „Staða og hlutverk kennara í grunnskóla“ og „Starfsaðstaða við Kennaraháskóla
Íslands“ (Álitsgerð I, 1977; Álitsgerð II, 1977). Hvöt að þessum aðgerðum var m.a.
tortryggni kennarasamtaka í garð KHÍ sem nú var farinn að útskrifa kennaraefni með
B.Ed.-gráðu en þeim var raðað í hærri launaflokk en kennurum með próf frá KÍ (Gyða
Jóhannsdóttir, 2001, bls. 166–167; Ólafur J. Proppé, Sigurjón Mýrdal og Bjarni Daníelsson, 1993, bls. 139). Til að fylgja eftir kröfu um launajöfnuð allra grunnskólakennara
neituðu hinir síðarnefndu öðru hverju á tímabilinu 1976–1978 að taka við kennaranemum í æfingakennslu (Elín Stephensen, 1978).

18

U ppel d i o g m en nt u n/I cel a n d i c J o u rn a l o f Ed u cati o n 24 (1) 2015

LO F T U R GU T TO RMSSO N

AÐDRAGANDI ÞEMANÁMS
Þótt breytingar þær sem gerðar voru á námsskipan og kennsluháttum í KHÍ 1975 hafi
bætt úr ýmsum áberandi ágöllum miðuðust þær allar við meginreglu faggreindrar
kennslu. Til marks um þetta eru m.a. þær ráðstafanir sem gerðar voru til að draga úr
tvístringi námsins á 1. námsári: kennslugreinum á hvoru misseri var fækkað með því
að færa saman kennslutíma nokkurra greina eftir misserum og með því að hefja nám
í valgreinum á 2. misseri. Þótt með þessu væri stefnt að því að efla tengsl ákveðinna
þekkingargreina og kennslufræði þeirra höfðu umbæturnar hvergi í för með sér samþættingu, þ.e. að stofnað væri til innbyrðis tengsla tveggja eða fleiri sjálfstæðra greina
með því að beina sjónarhorni þeirra að ákveðnum viðfangsefnum eða úrlausnarefnum.
Eftir tveggja ára reynslu af hinni endurbættu kennsluskipan skólaárin 1975–1977
tók að gæta óþreyju meðal nemenda eftir róttækari breytingum á kennsluháttum í
skólanum. Ríkari reynslunni frá 1975 voru nemendur nú orðnir virkari og gagnrýnni
í afstöðu sinni til eigin náms og til starfshátta í grunnskólum. Setning grunnskólalaga 1974 og útgáfa aðalnámskrár grunnskóla 1976 höfðu eflt mjög áhuga margra
þeirra á mennta- og uppeldismálum, starfskjörum kennara og samtökum þeirra
(Guðbjörg Pálsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 1978, 5. og 6. kafli). Nemendasamfélagið
hafði líka eflst mjög þegar hér var komið sögu; á þetta við um fjölda nemenda sem og
félagslíf þeirra og samskipti innbyrðis. Skólaárið 1974–1975 voru skráðir nemendur
í B.Ed.-námi 175 en aftur á móti 336 í upphafi skólaárs 1977–1978. Á sama tímabili,
frá skólaárinu 1974–1975 til 1977–1978, fjölgaði stöðugildum fastráðinna kennara úr
13 í 21; þ. á m. voru þrjár prófessorsstöður (Gyða Jóhannsdóttir, 2006). Vísbendingu
um eflingu nemendasamfélagsins gefur blaðaútgáfa á vegum þess. Áður er getið hins
fjölritaða málgagns, Snepils. Haustið 1977 hófu fyrirliðar nemenda að gefa út tímarit
undir nafninu Höður: Skólamálablað nemendaráðs K.H.Í. Komu út þrjú tölublöð af því,
þar af tvö árið 1978. Einstaka kennarar við skólann lögðu reyndar blaðinu til efni.
Vert er að taka fram að aðild B.Ed.-nema að nemendaráði var ekki skyldubundin
heldur valfrjáls, gegn gjaldi. Haustið 1976 höfðu 40–50% nemenda, misjafnlega margir
eftir námsárum, greitt félagsgjald. Öllum nemum var aftur á móti frjálst að sækja
fundi ráðsins; þótti gott ef 20–30 nemendur sóttu fund (Um fyrirkomulag nemendaráðs – föðurleg áminning, 1977, bls. 3). Af þessum sökum er örðugt að segja til um að
hvaða marki ályktanir ráðsins og afstaða spegluðu viðhorf nemenda almennt.
Fyrst í stað beindist gagnrýni nemenda að slælegri framkvæmd af hálfu kennara
á ýmsum greinum reglugerðar sem lutu að samstarfi og samráði um skipulagningu
námsins. Gagnrýni af þessu tagi kom fram á fundi sem nemendur 1. námsárs héldu
með hlutaðeigandi kennurum í janúar 1977 (Fundur nemenda á 1. ári og kennaraliðs
KHÍ 27.1. '77, 1977; Kröfugerð nemenda á 1. ári, 1977; ÞÍ. Fundur 27. janúar 1977, bls.
160). Nemendur lögðu þar fram kvörtunarskjal í átta liðum; m.a. var kvartað undan
ófullnægjandi skipulagningu kennslu og framsetningu fyrirlestra; skorti á samráði við
nemendur um gerð námsáætlana og efnisval sem og undan slælegri framkvæmd reglugerðarákvæða um kennslu. Á skólaráðsfundi í júní 1977 ítrekuðu fulltrúar nemenda
aðfinnslur sínar með því að óska eftir frekari þátttöku og aðild að gerð námskráa og
kennsluáætlana (ÞÍ. Skólaráðsfundur 25. júní 1977, bls. 170).
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Snemma á haustmisseri 1977–1978 var farið að ræða óformlega um nauðsyn þess
að stofna til formlegrar samstarfsnefndar nemenda og kennara til þess að vinna að
bættum kennsluháttum í skólanum, með samþættingu greina að leiðarljósi. Talsmenn nemenda lögðu áherslu á að „óánægja færi vaxandi“, einkum með námsskipan
og vinnubrögð í kjarnagreinum (Loftur Guttormsson, 1977). Á fundum skólaráðs í
nóvember og desember ítrekuðu fulltrúar nemenda umkvörtunarefni sín og var þeim
vísað til skora til umræðu og úrvinnslu (ÞÍ. Skólaráðsfundur 23. nóvember 1977, bls.
177, og 21. desember 1977, bls. 179).
Á skólaráðsfundi í október var ákveðið að skipa samstarfsnefnd nemenda og
kennara og boða til fyrsta fundar nefndarinnar innan fárra daga (ÞÍ. Skólaráðsfundur
26. október 1977, bls. 175). Samstarfsnefndin var skipuð fimm fulltrúum hvors aðila,
nemenda og kennara. Fyrir hönd nemenda voru eftirtaldir kjörnir á almennum fundi
nemendaráðs til setu í nefndinni: Ágústa Harðardóttir (1. ári), Björn Þráinn Þórðarson
(1. ári), Haukur Viggósson (2. ári), Guðbjörg Pálsdóttir (3. ári), Rúnar Sigþórsson (3.
ári). Eftirtaldir fulltrúar kennara voru valdir á kennarafundi: Indriði Gíslason, Jónas
Pálsson, Loftur Guttormsson, Þórir Ólafsson og Þuríður J. Kristjánsdóttir. Telja má að
þessir einstaklingar hafi allir verið í hópi breytingasinna í kennaraliðinu.
Samstarfsnefnd þessi starfaði allan veturinn og í maí 1978 skilaði hún drögum að
ályktun í hendur skólastjórnar (sjá bls. 26). Þótt nefndin hafi verið stofnuð samkvæmt
samþykkt skólaráðs var starfssvið hennar óafmarkað frá þess hendi. Starfshættir
nefndarinnar voru líka um margt óformlegir, hún kaus sér t.d. hvorki formann né
ritara. Er vandkvæðum bundið að rekja störf nefndarinnar þar sem formlegar fundargerðir liggja ekki fyrir; er þó nokkurs um vert að greina helstu áfanga í þeirri umræðu
sem leiddi til niðurstöðu nefndarinnar þar sem þeir geta varpað ljósi á ýmis einkenni
meira eða minna sjálfsprottinna breytingarferla í skólasamfélagi. Í þessu skyni má
helst styðjast við vinnugögn sem voru lögð fram á fundum nefndarinnar, frásagnir
af störfum hennar í Snepli, svo og við persónulega minnispunkta. Hafa ber hugfast
að sú umræða um stefnumótun um innra starf skólans sem nefndin var formlegur
vettvangur fyrir barst smám saman út um skólasamfélagið, einkum eftir tveimur farvegum: (a) meðal nemenda, í starfshópi nemendaráðs um skólamál („skólamálahópi“)
sem starfaði með fulltrúum nemenda í nefndinni; (b) meðal kennara, á fundum kennara
sem voru haldnir jafnaðarlega á fimmtudögum („hádegisfundir“).
Í grófum dráttum má greina þrjá áfanga í hinni vetrarlöngu umræðu um breytingar
á kennsluskipan og námsháttum í skólanum: 1. Gagnrýni og tillögugerð nemenda; 2.
Umþóttun kennara og ýfingar; 3. Sameinast um úrbótaleið: þemanám.

Gagnrýni og tillögugerð nemenda
Þessi áfangi, frá október til desemberbyrjunar 1977, einkenndist af því að nemendur
ydduðu gagnrýni sína á ríkjandi „kerfi“ og lögðu fram drög að nýrri námsskipan.
Kennarar brugðust nokkuð misjafnlega við og áskildu sér umþóttunartíma.
Á 1. fundi samstarfsnefndar 31. október „settu nemendur fram kröfur sínar og
umkvörtunaratriði og urðu umræður allmiklar“ (Fréttir, 1977). Að afloknum 2. fundi
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nefndarinnar 7. nóvember kvörtuðu nemendur undan áhugaleysi kennara (Haukur
Viggósson o.fl., 1977, bls. 4):
vakti það furðu þeirra [það er nemenda] hve fáir kennarar höfðu séð sér fært að
mæta. Þess hafði verið óskað á fyrsta fundinum að skorarfulltrúar og kjarnakennarar
myndu mæta og gera grein fyrir sinni afstöðu til gagnrýni nemenda … Það er full
ástæða til að víta þá framkomu sem sumir kennarar sýna með þessu afskiptaleysi …
Við höfum haft það á tilfinningunni að kennarar hafi verið í hálfgerðri varnarstöðu
hingað til og jafnvel hálfsmeykir.

Á 3. fundi nefndarinnar um miðjan nóvember lögðu fulltrúar nemenda fram „Dreifibréf til kennara“, samið af skólamálahópi nemendaráðs (Nemendaráð KHÍ, 1977, bls.
2–3). Var þar tilgreind í tveimur höfuðliðum meginorsök fyrir óánægju nemenda:
Í fyrsta lagi óvirkni nemenda sem stafaði af þunglamalegu kennsluformi, fyrirlestrum
án umræðu; ónothæfu námsefni fyrir kennaranema, skökku vægi „milli námsgreina
sem eru mikilvægar og þeirra sem léttvægar mega teljast …“. Í öðru lagi væri sá uppeldis- og kennslufræðigrunnur sem „við teljum undirstöðu náms í KHÍ og fyrir kennara
… ekki fyrir hendi“. Kvartað var undan því að uppeldis- og kennslufræði væru hornreka
á öllum námsárum, „sundurslitnar og niðurbútaðar … Í staðinn er veittur nægur
tími til að sinna öðrum greinum hverra mikilvægi er hlægilegt, eins og á stendur“.
Í dreifibréfinu var enn gagnrýnd framkvæmd ýmissa ákvæða reglugerðar, m.a. hvað
varðaði kynningu á markmiðum og efnisvali í kennslugreinum í upphafi kennslumisseris og skiptingu nemenda í námshópa. Í lok dreifibréfsins var drepið á leiðir til
úrbóta og lagðar fram hugmyndir til umræðu við kennara. Þar sem starfshópi um
samþættingu hafði ekki unnist tími til að ræða „fyllilega samþættingu allra kjarnagreina“ var tekið dæmi af heilsufræði og siðfræði til að sýna hvernig hugsa mætti sér
að samþætting geti farið fram.
Í málgagni nemendaráðs var sá fundur sem dreifibréfið var lagt fyrir sagður
sá jákvæðasti og best heppnaði fram að þessu. Bæði var það að nú lágu fyrir skriflegar tillögur og kennarar tóku þeim með meiri skilningi og betra hugarfari en áður.
Ekki bar á því að þeir væru i varnarstöðu og andsnúnir þessu fyrirfram, eins og fyrri
fundir hafa einkennst af. (Gísli Ásgeirsson, 1977b, bls. 1)

Þess er jafnframt getið að Loftur Guttormsson hafi sýnt fram á „með einfaldri
teikningu hvernig samþætting gæti komið inn í kjarna 1. árs og Þuríður [J. Kristjánsdóttir] kynnti hugmyndir sínar um að byggja hvert misseri utan um ákveðið þema“.
Þá hafi Jónas Pálsson lýst „hugmyndum sínum um hvernig kennaranám skyldi vera
uppbyggt. Einnig ræddi hann um það sem þegar hefði unnist og sýndi fram á að
margt hefur farist á mis í starfi KHÍ og verið stórlega vanrækt“. Hér var greinilega
kominn fram í nefndinni ákveðinn samhljómur milli kennara og nemenda.
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Umþóttun kennara og ýfingar
Frá lokum nóvember og fram í febrúar 1978 varð hlé á starfi samstarfsnefndar. Fulltrúar kennara í nefndinni töldu æskilegt að nokkurt tóm gæfist til að kynna og ræða í
kennarahópnum hugmyndir sem fram höfðu komið um breytta námstilhögun. Væri
nauðsynlegt, áður en nefndin héldi lengra í tillögugerð, að láta reyna á hver samstaða
væri meðal kennara um nauðsyn breytinga og stefnumótun. Í þessu sambandi var vísað til þess hve lítið samstarf hefði fram að þessu verið með kennurum í ýmsum greinum og því erfitt fyrir fulltrúa þeirra að segja fyrir um viðhorf kennaraliðsins í heild.
Kynning og umræða í kennarahópnum fór einkum fram á tvennum vettvangi,
annars vegar á almennum „hádegisfundum“ og hins vegar á fundum kjarnagreinakennara 1. námsárs. Að afloknum haustmisserisprófum í janúar 1978 var ákveðið að
fastir kennarar kynntu námskrár greina sinna og kennsluhætti. Var þess vænst að
kennarahópurinn fengi með því móti yfirlit yfir nám og kennslu í skólanum. Milli
slíkra kynningarfunda voru a.m.k. tvívegis teknar til umræðu hugmyndir um „samþætt þema“ í kjarnagreinum, einkum með tilliti til uppeldisgreina. Virtust kennarar
nokkuð samdóma um að bæta mætti úr ýmsum vanköntum með slíkri skipan þótt
ágreiningur væri um hversu langt væri æskilegt að ganga í samþættingarátt (Loftur
Guttormsson, 1975–1978).
Flestir þeirra kennara sem önnuðust kennslu í kjarnagreinum á 1. misseri komu
nokkrum sinnum saman til ráðagerða um hvernig æskilegt væri að breyta gildandi
námsskipan misserisins. Reyndust þeir samdóma nemendum um að hún einkenndist
af tvístringi, óhæfilegri skörun greina og í ýmsum tilvikum af einhliða miðlun kennara
í formi fyrirlestra. Á hinn bóginn reyndist erfiðara að gera sér grein fyrir hvernig vinna
mætti úr fram komnum hugmyndum um þemanám og færa þær í kennsluhæft form.
Fyrst á útmánuðum 1978 létu kennarar 1. námsárs á það reyna fyrir alvöru hversu
þeim væri lagið að vinna saman eftir slíkum nótum (Loftur Guttormsson, 1975–1978).
Sá umþóttunartími sem kennarar áskildu sér með þessu móti reyndi allmjög á langlundargeð nemenda. Einn fyrirliði þeirra og fulltrúi í samstarfsnefnd, Björn Þráinn
Þórðarson (1977, bls. 1), kvað svo að orði:
Nú hafa kennimenn vorir og fræðarar þessarar stofnunar tekið sig saman í andlitinu
og ætla sér að funda um málið innbyrðis … Það eru nú bráðum liðnir tveir mánuðir
síðan nemendur fóru að móta hugmyndir sínar og festa þær niður á blað og koma
þeim á framfæri við yfirvöld skólans.

Óvíst er reyndar hversu nemendur fylgdu fyrirliðum sínum fast eftir. Eftir ummælum
hinna síðarnefndu að dæma hefur meirihluti nemenda verið óvirkur í því nýbreytnistarfi sem fram fór á vegum nemendaráðs. Gísli Ásgeirsson (1977a, bls. 1–2) fullyrti
að mikill meirihluti nemenda væri óvirkur í félagsstarfi „og skyldi engan undra að
yfirvöld efuðust um samstöðu þeirra, þegar alltaf eru sömu mennirnir sem standa
fyrir gagnrýni“. Snemma árs 1978 gætti enn meiri beiskju í skrifum Gísla (1978) sem
þá var ritstjóri Snepils:
Við hræsnum þegar við tölum hátt og digurbarkalega um hvað skólinn sé innilega
leiðinlegur og að mikilla breytinga sé þörf … myndu breytingar þær sem nú er unnið
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að í skólamálahópi og samstarfsnefnd örugglega verða felldar á almennum nemendafundi.

Svipað viðhorf hafði áður komið fram í leiðara í Snepli eftir tvo helstu fyrirliðana,
Gísla Ásgeirsson og Hauk Viggósson (1977).
Snemma í febrúar báru fulltrúar nemenda í skólaráði fram fyrirspurn varðandi
samstarfsnefndina en störf hennar höfðu legið niðri vegna jólaleyfis og prófa (ÞÍ.
Skólaráðsfundur 8. febrúar 1978, bls. 180). Þetta mun hafa orðið nefndarmönnum hvöt
til að hefja fundahöld að nýju. Svo mikið er víst að um miðjan febrúar hélt nefndin
sinn 4. fund. Í greinargerð, sem Haukur Viggósson flutti á almennum fundi nemendaráðs skömmu síðar5, kemur fram að á nefndarfundinum hafi kennarar og nemendur
lýst áliti sínu á áður fram komnum tillögum og verið samdóma um að þær væru mjög
ófullnægjandi. Þó mun nefndin ekki hafa séð ástæðu til að standa gegn óskum um að
tillögurnar yrðu birtar í málgagni nemendaráðs (Haukur Viggósson, 1978b, bls. 4).
Þar er talað um þær sem „vinnuplagg sem kom út úr starfi samstarfsnefndar í haust“,
m.ö.o. sem sögulegt plagg (Tillaga að nýju skipulagi 1. árs – haustmisseri, 1978, bls. 9).
Öðrum þræði má líta á birtingu vinnuplaggsins sem viðleitni af hálfu nemenda til að
útvíkka umræðu um breytingastarfið en að hinu leytinu mun hún hafa átt að undirstrika að nýr áfangi væri að hefjast í málatilbúnaði og stefnumótun. Um þetta vitnar
m.a. áðurnefnd greinargerð, svo sem nánar verður vikið að.
Nefndarmönnum mun fljótlega hafa orðið ljóst að nauðsynlegt væri að skoða
kennaranámið sem heild, og þá einkum kjarnaþætti þess, áður en hægt væri að ganga
frá tillögum um breytta námsskipan á einstökum misserum námsins. Einkum munu
fulltrúar nemenda hafa mælt fyrir nauðsyn heildarstefnumótunar. Þetta sjónarmið
kemur skýrt fram í greinargerð Hauks Viggóssonar (1978b) en þar segir að endurskoða þurfi „námið í K.H.Í. með hugmyndafræðilegan grunn [svo!] sem marki stefnu
í endurskoðuninni“. Þennan grunn sé að finna í markmiðum skólastarfsins eins og
þau séu skilgreind í grunnskólalögum, námskrá fyrir grunnskóla, almennum hluta, í
erindisbréfi kennara og öðrum viðlíka plöggum.
Í febrúar mun hafa samist svo um að tveir kennarar í uppeldisskor, sem sæti áttu
í samstarfsnefndinni, Jónas Pálsson og Þuríður J. Kristjánsdóttir, yrðu tilteknum fulltrúum nemenda í nefndinni innan handar við vinnu að umræddri stefnumótun. Tveir
nemendanna sem áttu sæti í samstarfsnefndinni, Guðbjörg Pálsdóttir og Rúnar Sigþórsson, fjölluðu í kennsluritgerð sinni (1978) um stefnumótun í kennaramenntun.
Mynduðu þessir fjórir einstaklingar óformlegan umræðuhóp sem starfaði a.m.k. út
marsmánuð. Að sögn Þuríðar tók rektor skólans, Baldur Jónsson, öðru hverju þátt í
umræðum hópsins (Loftur Guttormsson, 2014). Annars eru heimildir um þær mjög af
skornum skammti; t.d. er óljóst hvort hópurinn starfaði í einhvers konar umboði samstarfsnefndar, en a.m.k. virðist sú síðarnefnda hafa tekið sér hvíld á meðan. Á sama
tíma héldu kennarar áfram kynningu innbyrðis á kennslu sinni og viðfangsefnum
sem og umræðu um títtnefndar breytingar á námsskipan skólans. M.a. lagði Þuríður
fram drög að þemauppbyggingu kjarnaþátta kennaranámsins þar sem gert var ráð
fyrir fimm þemum á 1.–3. námsári (Þuríður J. Kristjánsdóttir, 1978). Þá héldu kjarnagreinakennarar 1. árs með sér fund snemma í apríl þar sem þeir þinguðu m.a. um það
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hvaða spurningar og sjónarmið greinar þeirra gætu lagt í sameiginlegan sjóð þema
undir heitinu Skóli og samfélag. Afrakstur fundarins var allnokkur bálkur hugmynda
að samþættum viðfangsefnum. Um þessa tilraun vitnuðu hlutaðeigandi kennarar eftir
á að hún hefði gefið þeim jákvæða reynslu af því að vinna saman að uppbyggingu
„próblemorienteraðs“ námskeiðs. Er ástæða til að ætla að þemahugmyndin hefði átt
erfitt uppdráttar ef kennarar hefðu ekki gefið sér tóm til að forprófa hana á þennan
hátt (Loftur Guttormsson, 1975–1978).
Greinilegt er að þær umræður sem fóru fram á útmánuðum 1978 í aðskildum
hópum nemenda og kennara hafa alið á tortryggni á báða bóga. Fyrirliðar nemenda
áttu bágt með að skilja hve langan tíma kennarar töldu sig þurfa til að fóta sig í nýju
skipulagi. Og kennarar létu stundum orð falla sem ertu fyrirliða nemenda (Haukur
Viggósson, 1978a, 3–4). Harkalegust voru viðbrögð fyrirliðanna þegar þeir dreifðu
miða fyrir kennarafund 12. apríl með spurningum á borð við: „Er verið að útiloka áhrif
nemenda með lokuðum klíkufundum kennara?“ (Spurningin mun hafa átt að vísa til
áðurnefnds fundar 1. árs kennara); „Eru yfirvöld skólans að misnota skólamálahóp
nemenda sem í einfeldni sinni hefur trúað á heilindi kennara, til að hafa nemendur
góða?“ (Spurningar sem beint er til kennarafundar í KHÍ. 12.4. 1978). Hér mun átt við
þær aðstæður sem höfðu skapast með tilkomu hins óformlega umræðuhóps.
Bak við þessar ýfingar bjó eflaust ágreiningur, ekki aðeins um það hvers konar
vinnubrögð hæfðu endurskoðun á grónum starfsháttum heldur og um það hve langt
skyldi ganga í breytingaátt. Meginatriði í gagnrýni nemenda á kennsluhætti í skólanum var að kennarar, einkum í valgreinum, samsömuðu sig eindregið ímynd hefðbundinna háskólakennara – litu á sig sem sérfræðinga hver í sinni þekkingargrein
(Guðbjörg Pálsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 1978, bls. 54–56). Þetta kom einnig skýrt
fram í blaðagrein sem Haukur Viggósson birti vorið 1978 þar sem hann fjallaði m.a. um
hlutverkaskilning kennaraháskólakennara: „Margir þeirra líta á sig sem sérfræðinga
sem eiga að miðla þekkingu sinni til nemenda með hefðbundnum aðferðum háskólakennara, án tillits til markmiða kennaranámsins (uppalandi, leiðbeinandi)“ (Haukur
Viggósson, 1978c, bls. 14). Það var ekki síst af þessum sökum sem fyrirliðarnir voru
andvígir þeim sem mæltu með því, í umsögn um nýtt frumvarp til laga um KHÍ, að
skólinn yrði sameinaður Háskóla Íslands (Alþingistíðindi 1977–1978, 99. löggjafarþing.
A, bls. 1629–1641, 1649–1653).

Sameinast um úrbótaleið: þemanám
Að afstaðinni vinnu í umræðuhópi uppeldisskorar hófst samstarfsnefnd aftur handa
af fullum krafti í apríl. Nokkur tími fór í að greiða úr snurðum sem höfðu hlaupið á
samstarfsþráðinn en síðan var tekið til við að ræða um almenn stefnuatriði sem aðilar
hins óformlega umræðuhóps lögðu fram. Á samstarfsnefndarfundi 7. apríl lagði
skólamálahópur nemenda svo fram fjölritað plagg, „Túlkun á markmiðum grunnskólans“. Eins lagði Þuríður J. Kristjánsdóttir (1978) fram plagg, þar sem hlutverk
kennara var skilgreint í ljósi meginmarkmiða grunnskóla. Í ljósi þessa var leitast við
að skilgreina hlutverk grunnskólakennara og draga af því ályktanir um inntak og
skipulag námsins í KHÍ. Nemendur töldu „sálarfræði, kennslufræði, félagsfræði og
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uppeldisfræði verða að skipa miklu meira rúm í námi kennaraefna en fyrr og vera
uppistaða námsefnis skólans … Í öðrum greinum þarf að gæta hagnýtra efnistaka og
tengsla við kennslufræði.“ (Túlkun á markmiðum grunnskólans, 1978, bls. 3). Þetta
helgaðist að sögn af því að uppeldishlutverkið ætti að vera aðalhlutverk verðandi
kennara.
Samstarfsnefndin féllst á framlögð plögg sem stefnumótandi umræðugrundvöll.
Á þeim grunni var fjallað á nokkrum fundum um æskilega uppbyggingu kennaranámsins. Nefndarmenn voru á einu máli um að byggja kjarnanámið upp að verulegu
leyti sem samþætt þemu líkt og fulltrúi uppeldisskorar hafði lagt til. Fulltrúar nemenda mæltu aftur á móti með meiri sveigjanleika og rýmra valfrelsi þeim til handa.
Hugmyndir þeirra gengu „mun lengra í átt til nemendastýringar á náminu þannig
að nemendur eða hópar þeirra geti valið þemu eftir áhuga og þörf en að valið sé
ekki eingöngu bundið við val á milli fastákveðinna efnisþátta innan fasts og fyrirfram
ákveðins tema“ (Guðbjörg Pálsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 1978, bls. 63). Rétt er þó
að taka fram að fulltrúar nemenda lögðu misþunga áherslu á þetta atriði. Kennarar
töldu valfrelsismöguleika takmarkast af því að KHÍ, stofnun sem veitti starfsréttindi,
kæmist ekki hjá því að gera ákveðnar formlegar kröfur sem allir yrðu að hlíta. Ekki
voru nefndarmenn heldur á eitt sáttir um hversu náið væri hægt, að svo stöddu, að
tengja valgreinarnar þemum kjarnanámsins (Loftur Guttormsson, 1975–1978). Nemendur álitu mögulegt að breyta stöðu þeirra í grundvallaratriðum, jafnhliða kjarnaþáttunum, en kennarar töldu hyggilegra að hrófla lítið við þeim meðan unnið væri að
breytingum á kjarnaþáttum námsins. Aftur á móti var enginn ágreiningur um að gæta
þyrfti mun betur kennslu- og uppeldisfræðilegra sjónarmiða í valgreinakennslunni en
gert hefði verið.
Þótt nokkuð bæri á milli hafði nú skapast allgóð samstaða með nemendum og
kennurum í samstarfsnefndinni. Þótti því tímabært að efna til ráðstefnu, áður en skóla
lyki, um breytingahugmyndir hennar sem og um skólann sem stofnun, hlutverk hans
og starfshætti (Ráðstefna í KHÍ 28.–29. apríl 1978). Skólamálahópur sótti um leyfi til
að halda slíka ráðstefnu innan veggja skólans. Var á það fallist af skólaráði og ákveðið
að kennsla félli niður föstudaginn 28. apríl svo að þátttaka nemenda og kennara mætti
verða sem almennust (ÞÍ. Skólaráðsfundur 19.4. 1978, bls. 184).
Á ráðstefnunni gerðu fulltrúar í samstarfsnefndinni grein fyrir þeim nýbreytnihugmyndum sem höfðu mótast í starfi hennar, bæði varðandi innbyrðis tengsl hinna
ýmsu hluta kennaranámsins og efnislega uppistöðu þemans Skóli og samfélag. Þrír
framsögumenn, Haukur Viggósson, Loftur Guttormsson og Rúnar Sigþórsson, lögðu
út af grófum yfirlitum yfir þetta þema. Voru þessi efni og önnur skólapólitísk málefni
rædd í víðu samhengi í minni hópum og á sameiginlegum fundum, m.a. með þátttöku ýmissa þekktra skólamanna og starfsmanna skólarannsóknardeildar (Ráðstefna
í KHÍ 28.–29. apr. 1978). Ekki kom fram andstaða gegn meginsjónarmiðum samstarfsnefndar en meiningar voru nokkuð deildar um ýmsar forsendur hennar. Að sögn
Guðbjargar Pálsdóttur og Rúnars Sigþórssonar (1978, bls. 63) lýsti hluti kennara sig
andvígan samantekt nemenda á markmiðum grunnskólans. En ráðstefnan var fjölsótt
og að mati aðstandenda hennar tókst hún vel.

U ppel d i o g m en nt u n/I cel a n d i c J o u rn a l o f Ed u cati o n 24 (1) 2015

25

A ð d r aga n d i þem an á ms í K en n a r a h áskó l a Ísl an ds

Við svo búið taldi samstarfsnefnd sér ekkert að vanbúnaði að skila áliti. Samdist
svo um að hún felldi meginsjónarmið sín um breytingar á skipan og inntaki náms
við KHÍ í form draga að ályktun sem yrðu lögð fyrir skólastjórnarfund er halda átti
10. maí. Fundurinn samþykkti drög nefndarinnar með lítils háttar breytingum (ÞÍ.
Skólaráðsfundur 10. maí 1978, bls. 186–187). Í ályktuninni var m.a. ákveðið að hefjast
handa um endurskipulagningu kennaranámsins á grundvelli almennra hugmynda er
settar hefðu verið fram af samstarfsnefnd nemenda og kennara þar sem áhersla væri
lögð á að „setja upp ákveðin meginþemu er feli í sér samþættingu einstakra námsgreina“. Enn fremur var ályktað að í júnímánuði, sem fór í hönd, mundu kennarar og
fulltrúar nemenda vinna saman að breytingastarfinu. Þar skyldi einkum komist að
niðurstöðu um það hvaða breytingar yrðu framkvæmanlegar á næsta skólaári sem
og um skipulag náms og kennslu næsta skólaár. Með ályktun skólastjórnar færðist
hugmyndin um þemanám í KHÍ af stigi átakakenndrar umræðu og bollalegginga yfir
á áþreifanlegt undirbúnings- og framkvæmdarstig.6

SAMANTEKT OG ÁLYKTANIR
Af þessu yfirliti yfir bakgrunn og aðdraganda þemanáms í KHÍ, sem hófst haustið
1978, má draga nokkrar ályktanir.
Sambýli hins gamla og nýja skipulags kennaramenntunar innan veggja KHÍ á fyrstu
starfsárunum stuðlaði að hefðarfestu í starfsháttum og var að öðru leyti mótdrægt
nýbreytni í innra starfi hans. Fyrstu starfsár skólans höfðu lektorar, sem ráðnir höfðu
verið við skólann, í reynd ekki síður skyldum að gegna við þá nemendur sem höfðu
hafið nám í KÍ fyrir 1971 en við B.Ed.-nema í KHÍ. Meðan hinir síðarnefndu voru lítill
minnihluti allra nemenda skólans áttu gagnrýnin viðhorf til náms og kennslu örðugt
uppdráttar enda hópvitund þeirra lítt þroskuð. En eftir því sem B.Ed.-nemum fjölgaði
og meiri reynsla fékkst af starfi hins nýja skóla sköpuðust hagfelldari skilyrði til að
vega það og meta gagnrýnum augum.
Allt frá skólaárinu 1974–1975 áttu nemendur frumkvæði að opinskárri gagnrýni
á starfs- og kennsluhætti í skólanum og voru sá aðili sem knúði öðrum fremur á um
breytingar á þeim. Kennarar brugðust misjafnlega við en að undangengnu prófverkfalli nemenda samsinntu flestir þeirra í raun nauðsyn umbóta með því að ganga til
samstarfs við nemendur um að fá framgengt vissum breytingum á kennsluskipan
og námsháttum í skólanum. Að undanskildu ákvæði reglugerðar um KHÍ um tímasóknarskyldu – sem nemendur andæfðu – byggðu þeir gagnrýni sína framan af á
bókstaf laga og reglugerðar um skólann sem þeir töldu misbrest á að væri framfylgt í
ýmsum greinum. Að þessu leyti var andóf nemenda á þessu fyrsta stigi yfirleitt mjög
reglumiðað (legalistískt) í eðli sínu.
Frá þeim tíma er KHÍ varð nokkurn veginn einsleitur kennaraháskóli, með tilliti til
samsetningar nemendahópsins, færðist umræða um æskilegar breytingar á kennaranáminu á nýtt stig. Viðmiðunin var ekki lengur svo mjög lög og reglur KHÍ heldur
starfshlutverk væntanlegra grunnskólakennara eins og það var skilgreint í opinberum
plöggum. Á þeim grunni reisti forystulið nemenda kröfu um uppeldisfræðivæðingu
kennaranámsins á kostnað hefðbundinnar, faggreindrar námsskipanar.
26
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Nemendur voru sóknar- og frumkvæðisaðili í ákafri innanhússumræðu veturinn
1977–1978 en viðbrögð meirihluta kennara einkenndust, einkum framan af, af sjálfsvarnarblandinni tregðu. Með nýbreytnihugmyndum nemenda var líka hróflað við
grunnþáttum í hefðbundinni ímynd háskólakennara sem lektorarnir í KHÍ höfðu
smám saman reynt að tileinka sér. Fylgi við þær gat kostað kennara endurmat á bæði
félagsfestum og persónulegum viðhorfum – ferli sem er í eðli sínu hæggengt. Að hluta
má rekja ýfingar þær sem urðu með nemendum og kennurum til þessara aðstæðna
en að öðru leyti til þess að sú nýskipan kennsluhátta sem var á dagskrá fól í sér átök
um völd og áhrif. Sem „lögmætur“ valdhafi í skólastofunni (í hefðbundnum skilningi)
voru kennarar ekki reiðubúnir til þess að veita nemendum svo mikið valfrelsi innan
ramma þemanáms sem ýmsir oddvitar hinna síðarnefndu kölluðu á.
Við því hefði mátt búast að fyrirliðar nemendaandófsins í KHÍ skynjuðu baráttu
sína sem lið í „uppreisn æskunnar“ sem var meginþáttur í 1968-hreyfingunni og birtist hér á landi í ýmsum myndum á fyrri helmingi áttunda áratugarins (Gestur Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 1987, bls. 189–222). Þetta kemur þó ekki skýrt fram
í boðskap þeirra, ólíkt því sem gerðist í Háskóla Íslands þar sem nemendaandófið
hafði á sér mjög róttækan pólitískan blæ (Jón Árni Friðjónsson, 2013, bls. 232–238).
Almenna, pólitíska róttækni má vissulega greina á fyrra stigi andófsins í KHÍ hjá
nokkrum fyrirliðum nemenda en á seinna stigi þess, frá 1977 að telja, var róttæknin að
mestu leyti bundin við hinn uppeldis- og kennslufræðilega boðskap þeirra. Á þessu
seinna stigi tengdu fyrirliðarnir baráttu sína í fæstum tilvikum við róttækan pólitískan
boðskap enda hafði þá fjarað mjög undan 1968-hreyfingunni hér á landi sem annars
staðar.
Nýbreytnistarfið, sem hófst af fullum krafti veturinn 1977–1978, fór að mestu leyti
fram til hliðar við stjórnunarstofnanir skólans, skólaráð og skólastjórn; þar af leiðandi er markmiða og inntaks þess að litlu getið í opinberum stjórnsýslugögnum. Segja
má að samstarfsnefndin, sem skipuð var fulltrúum kennara og nemenda, hafi starfað
fremur með vitund skólastjórnar en á ábyrgð hennar. Hversu einróma skólastjórn
féllst vorið 1978 á tillögur nefndarinnar er til vitnis um að einmitt vegna hægagangsins í starfi hennar hafði kennurum og nemendum gefist ráðrúm til að samræma sjónarmið sín og skapa modus vivendi – bráðabirgðasamkomulag á nýjum grunni. Þessi
reynsla varð á næstu misserum aflvaki áframhaldandi breytinga- og þróunarstarfs
sem festi smám saman í sessi sjónarmið framsækinnar uppeldisfræði við KHÍ. Mikinn
þátt í þessu átti líka að þegar kom fram á níunda áratuginn fjölgaði í kennaraliði KHÍ
þeim sem höfðu verið beinir þátttakendur í hinni fjölþættu nýbreytnistarfsemi skólarannsóknadeildar menntamálaráðuneytisins (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 1991,
bls. 214–215). Þegar á allt er litið má halda því fram að hin upphaflega stefna stjórnvalda, að gerðar skyldu samhliða endurbætur á almennri grunnmenntun í landinu
og almennri kennaramenntun, hafi verið komin á góðan rekspöl kringum 1980. Hvað
kennaramenntunina áhrærir er harla ólíklegt að þetta hefði gerst ef ekki hefði komið
til andóf og barátta nemenda í KHÍ á síðari helmingi áttunda áratugarins.
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The thematic approach introduced at the University
College of Education in Iceland: Conflicts in the
development of teacher education 1975–1978
ABSTRACT
This article is a historical study of conflicts between student teachers and the school
authorities at the University College of Education (UCE) in Iceland, resulting in the
introduction of a thematic learning approach (þemanám) during the first semester of
the school year 1978–1979. This implied a major change in teacher education in Iceland at the time. The source material for this study consists mainly of documents,
internal publications and personal notes.
Around 1970 the Icelandic Ministry of Education aimed at simultaneously reforming the system of compulsory education and teacher education. The reform project
was led by the Department of Educational Research and Development (DERD) at the
ministry. New legislation on the UCE was passed in 1971, but the new Law on Compulsory Education was not passed until 1974 (Lög um grunnskóla).
The UCE replaced the former Teacher Training College (TTC) which had been
established in 1963 as a four-year educational program at the upper secondary school
level. In theory, the upgrading of teacher education to university level in 1971 constituted an important change (Gyða Jóhannsdóttir, 2001). However, during the next few
years UCE had to run a series of study programs at upper secondary school level for
students who were already enrolled at the TTC. Until 1975 the students involved in
these programs outnumbered those enrolled in UCE’s B.Ed. program.
The simultaneous running of two different study programs meant that the faculty
members had to divide their teaching between secondary school and university
levels. These first faculty members had all been serving as tenured teachers at the
TTC; hence they were not likely to develop professional identities as university staff.
These circumstances affected the UCE curriculum which these faculty members wrote
during their first years in office. Furthermore, with no less than ten obligatory subjects
on the curriculum during the first two semesters of the B.Ed. program – electives not
being introduced until the third semester – the students felt that they were pursuing
their education at approximately the same school level as before.
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This is the background to the student unrest that started in 1975. Growing in
number, the students made their voices heard in meetings and publications criticizing teaching arrangements and lack of student influence. Some amongst them did
not bother meeting the 80% attendance requirement, arguing that attendance was a
waste of time. When the UCE Council decided to apply a clause in its regulations that
obliged students to attend obligatory courses at least 80% of the time as a prerequisite
for sitting examinations, the entire student body boycotted the exams. The conflict
resulted in a compromise: student representatives were accepted as members on two
policy-making committees, and several staff/student working groups were established in order to negotiate a common platform for reform. This cooperation led to a
number of curricular changes, for example reducing the number of compulsory courses
during the first two semesters and creating leeway for independent student work.
In the long run the reforms introduced in 1975 did not appease the student leaders.
During the next two years the student population grew rapidly and gained strength
and ability to impact UCE policy, under the leadership of a student council that regularly issued an internal publication (Snepill) pressing for radical pedagogical reforms
of the curriculum and teaching methods. In their criticism the student leaders increasingly referred to the Compulsory School Act of 1974 and the subsequent National
Compulsory School Curriculum (Námskrá fyrir grunnskóla, 1976–1977) prepared by the
DERD. The students considered the integration of a number of core subjects, including
pedagogy and didactics, as being appropriate and urgent for meeting new challenges
in teacher education. During the school year 1977–1978 these demands were the focus
of growing discontent and increasing pressure from students.
The teaching staff, mainly assistant professors and a few professors, did not react in
unison to the students’ demands. At the beginning the majority either took an outright
negative stance or a neutral one. In October 1977 the UCE‘s Council decided to establish a cooperation committee composed of five individuals from each side, students
and teachers. Its task was to work out concrete reform proposals concerning the form
and content of the UCE curriculum.
The work of the cooperation committee, which lasted throughout the winter, was
marked by intense discussions and was followed by general debates among both the
students and the teachers. The student organ Snepill publicized a variety of reform
proposals as they were taking shape. However, it was not until April 1978, after a
series of unexpected upheavals, that the cooperation committee reached a compromise. A proposal submitted to the UEC‘s Directorate (skólastjórn) recommended the
reorganization of teacher education on the basis of a set of ideas presented by the
cooperation committee. Essentially, the committee proposed that several main themes,
appropriate for the integration of a number of subjects and learning tasks, should be
defined – i.e., a thematic approach should be implemented. By approving this proposal,
the UCE‘s Directorate committed itself to embark on implementing a reform policy
that affected teaching and learning at the UCE for the next decade (Ingólfur Ásgeir
Jóhannesson, 1991). It is argued that it was largely thanks to the resistance and struggle of the student teachers that the national educational reform policy of the early
1970s was gradually implemented in teacher education in Iceland.
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Reynsla ættleiddra barna á Íslandi
af skólum og samfélagi:
Eigindleg langtímarannsókn
Greinin fjallar um niðurstöður úr eigindlegri langtímarannsókn á högum, aðbúnaði og aðlögun ættleiddra barna og fjölskyldna þeirra á Íslandi. Tuttugu fjölskyldur, sem hafa ættleidd
börn frá útlöndum, tóku upphaflega þátt í rannsókninni sem hófst árið 2005.1 Börnin voru
ættleidd árin 2002 og 2004. Rannsókninni er m.a. ætlað að veita innsýn í reynslu foreldra af
því að ættleiða barn frá útlöndum og varpa ljósi á það hvernig móttöku barnanna var háttað og
hvernig þeim gengur að aðlagast nýju samfélagi. Fyrstu viðtölin við börnin voru tekin í nóvember 2011 og þau síðustu í maí 2012 og viðtölin við grunnskólakennara þeirra voru tekin árið
2012. Í greininni er fjallað um reynslu barnanna af skólagöngu, jafningjahópum, ættleiðingu
og fjölskyldulífi. Niðurstöður viðtalanna við börnin og kennarana benda til þess að þau hafi
flest aðlagast fjölskyldum sínum, samfélagi og skólum mjög vel. Flestum barnanna gengur vel
í námi og félagslega, en í hópnum eru þó börn sem eiga við fötlun og námserfiðleika að stríða.
Efnisorð: Ættleidd börn á Íslandi, aðlögun, móttökur, reynsla, skólaganga

INNGANGUR
Ættleiddum börnum á Íslandi hefur fjölgað jafnt og þétt undanfarin ár. Alls hafa um
600 börn á Íslandi verið ættleidd frá öðrum löndum frá árinu 1978 (Íslensk ættleiðing,
e.d.). Félagið Íslensk ættleiðing hefur lengst af haft milligöngu um ættleiðingar til Íslands og hefur ásamt Alþjóðlegri ættleiðingu (Alþjóðleg ættleiðing, e.d.) löggildingu
stjórnvalda til að annast þá milligöngu. Helstu samstarfslönd Íslenskrar ættleiðingar
eru nú Indland, Kína, Kólumbía, Tékkland og Tógó (Íslensk ættleiðing, e.d.).
Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á högum ættleiddra barna á Íslandi (sjá þó t.d.
Ingibjörgu Margréti Magnúsdóttur, 2014; Jórunni Elídóttur, 2013; Snjólaugu Elínu Sigurðardóttur, 2012). Rannsóknin sem greinin fjallar um er fyrsta langtímarannsókn með
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ættleiddum börnum á Íslandi sem beinist að reynslu þeirra af aðlögun og skólagöngu.
Hún hófst árið 2005 og er meginmarkmiðið að athuga aðlögun og aðstæður ættleiddra
barna (frá Kína og Indlandi) og fjölskyldna þeirra á Íslandi. Í rannsókninni er leitast
við að skilja hvernig börnin aðlagast samfélagi, skólum og jafningjahópum. Í greininni
er fjallað um niðurstöður viðtala við börnin og umsjónarkennara þeirra í grunnskólum, reynslu barnanna af skólagöngu, jafningjahópum, ættleiðingu og fjölskyldulífi,
og reynslu umsjónarkennaranna af skólagöngu barnanna.

FRÆÐILEGUR GRUNNUR OG RANNSÓKNIR
Í þessum kafla er fjallað um alþjóðlegar ættleiðingar, svo og íslenskar og erlendar
rannsóknir með ættleiddum börnum, einkum rannsóknir sem snúa að þroska, sjálfsmynd og tengslum við upprunalandið.

Alþjóðlegar ættleiðingar
Alþjóðlegar ættleiðingar hafa tíðkast um áratuga skeið og löngum verið umdeildar
(Dorow, 2006; Fisher, 2010). Þeim hefur fjölgað stöðugt undanfarin ár (Engel, Phillips
og Dellacava, 2007) og ástæður þess eru m.a. taldar vera þær að mikill fjöldi ungra
barna sé fáanlegur til ættleiðingar; væntanlegir foreldrar álíti að alþjóðlegt ættleiðingarferli sé hraðara en innlent og minni hætta sé á erfiðum samskiptum við kynfjölskyldu barnsins; og fjölmiðlar fjalli stöðugt um börn sem séu vanrækt eða yfirgefin og þurfi á fjölskyldu að halda (Linville og Lyness, 2007). Hnattvæðing er einnig
talin ástæða aukinna alþjóðlegra ættleiðinga, m.a. frá Kína (Dowling og Brown, 2009).
Tugþúsund barna eru ættleidd árlega milli landa og talið er að 80% alþjóðlegra ættleiðinga séu í Bandaríkjunum (Engel o.fl., 2007). Gera má ráð fyrir að u.þ.b. 40.000
börn séu ættleidd árlega milli 100 landa (Juffer og Ijzendoorn, 2005).
Alþjóðlegar ættleiðingar vekja spurningar um það sem í slíkum flutningi barna
felst og hvaða áhrif hann hafi á börnin. Meðal annars má velta því fyrir sér hvaða áhrif
flutningur frá einu menningarsvæði til annars hafi á mótun sjálfsmyndar barns og
hvernig best sé að styðja barnið og stuðla að velferð þess í nýju landi.

Rannsóknir með ættleiddum börnum
Ýmsar áhugaverðar rannsóknir hafa verið gerðar með ættleiddum börnum og
fjölskyldum þeirra undanfarin ár, m.a. á sjálfsmynd barnanna (Mohanty, 2013; Mohanty og Newhill, 2011), heilsu þeirra, tengslaröskun og námserfiðleikum (Barcons
o.fl., 2014; Loman o.fl., 2013; Raaska o.fl., 2012; Rushton, Grant, Feast og Simmonds,
2013) og sumar rannsóknir hafa beinst að reynslu fjölskyldna af ættleiðingu (Pryor og
Pettinelli, 2011; Reinoso, Juffer og Tieman, 2013).
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Þroski, hegðun og líðan
Niðurstöður rannsókna sem gerðar voru fyrir um 20 árum bentu oft til þess að ættleiddu börnin ættu við námsörðugleika og sálfræðileg vandamál að stríða (Brodzinsky og Brodzinsky, 1992; Wierzbicki, 1993), og röskun á tengslamyndun sem rakin
var m.a. til dvalar þeirra á stofnunum (Borders, Black og Pasley, 1998; O’Brien og
Zamostny, 2003; Stams, Juffer, Rispens og Hoksbergen, 2000). Rannsóknir hafa sýnt að
skortur á tengslum og afræksla á stofnunum er hættuleg þroska barna (Bowlby, 1951;
Spitz, 1956). Vöntun á geðtengslum er einnig talin stuðla að ógagnrýninni vinsemd,
en þá sýna börn ókunnugu fólki óhóflega ástúð án varúðar (Chisholm, 1998).
Niðurstöður nýrri rannsókna benda til þess að ættleiðing geti stuðlað að farsælum
þroska barna sem hafa verið skilin frá kynforeldrum sínum við fæðingu (Dalen og
Theie, 2012; Johnson, 2002; Stams o.fl., 2000) og að ættleiddum börnum geti vegnað
vel í kjörfjölskyldum sínum og í námi (Dalen, 2005; Dalen og Rygvold, 2006; Lindblad,
Dalen, Rasmussen, Vinnerljung og Hjern, 2009; Rushton o.fl., 2013), en jafnframt að
opin samskipti og samheldni í fjölskyldum skipti þar miklu máli (Brodzinsky, 2006;
Linville og Lyness, 2007). Niðurstöður rannsókna hafa bent til þess að mikilvægt sé
fyrir börnin að fjölskyldur þeirra ræði opinskátt um ættleiðinguna við þau (Beckett
o.fl., 2008; Brodzinsky, 2006; Hawkins o.fl., 2007).
Raaska og félagar (2012) benda á að þó að börn á barnaheimilum fái minni örvun
og tækifæri en önnur börn, sem valdi truflun á þroska þeirra, sýni rannsóknir að flest
ættleidd börn frá barnaheimilum nái að vinna upp þroskatruflanir hjá kjörfjölskyldum
sínum. Samt sem áður sé hlutfall ættleiddra barna sem fá sérstakan stuðning í nýja
landinu hærra en annarra barna. Enn fremur hafi nokkrar rannsóknir sýnt að árangur
ættleiddra barna í skólum sé verri en jafnaldranna. Nokkrar rannsóknir hafa því verið
gerðar þar sem leitast er við að skoða tengslin milli skorts á örvun og tengslaröskunar
á unga aldri annars vegar og verri námsárangurs en jafnaldra í skólum hins vegar.
Sjálfsmynd, aðlögun og tengsl við upprunalandið
Unglingsárin eru tími mikilla breytinga og þroska. Unglingar takast á við spurningar
um hverjir þeir séu, hvernig þeir líkist öðrum eða séu öðruvísi og hvað framtíðin beri
í skauti sér. Ættleiddir unglingar takast á við enn frekari áskoranir er þeir velta fyrir
sér sjálfsmynd sinni út frá tengslum við upprunafjölskylduna annars vegar og kjörfjölskylduna hins vegar og hvað það þýði að vera ættleiddur. Fyrir ættleidda unglinga
sem hafa litarhátt eða útlit ólíkt kjörfjölskyldunni getur slík sjálfsskoðun leitt til þess
að þeir upplifi jaðarstöðu og litla sjálfsvirðingu (Mohanty og Newhill, 2011).
Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á aðlögun ættleiddra barna og ungmenna að
heimkynnum í nýju landi og mótun sjálfsmyndar þeirra. Niðurstöður þeirra benda til
þess að þau hafi aðlagast vel og eru skýringarnar á því ekki síst taldar góður stuðningur og umhyggja í kjörfjölskyldunum (Marcovitch o.fl., 1997; Palacios, Román, Moreno
og León, 2009; Rushton o.fl., 2013; Vinnerljung, Lindblad, Hjern, Rasmussen og Dalen,
2010).
Rannsókn Mohanty og Newhill (2011) með 100 ættleiddum asískum ungmennum
beindist að því að athuga aðlögun þeirra, sjálfsmynd og líðan með tilliti til jaðarsetningar. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að stuðningur við félagsmótun hafi
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dregið úr tilfinningu ungmennanna fyrir því að þau væru jaðarsett og aukið sjálfsvirðingu þeirra. Rannsóknin sýnir fram á mikilvægi þess að veita stuðning við félagsmótun og aðlögun ættleiddra barna. Einnig er lagt til að foreldrar ættleiddra barna
leiðbeini börnum sínum um það hvernig þau geti brugðist við kynþáttafordómum og
mismunun.
Ýmsir fræðimenn telja að mikilvægt sé fyrir aðlögun ættleiddra barna að nýjum
heimkynnum að þau séu hvött til að tjá hugsanir sínar um uppruna sinn og
tilfinningar gagnvart honum. Að mati Beckett og félaga (2008) eru flest ættleidd börn
forvitin um uppruna sinn og þeir telja það geta haft áhrif á sjálfsmynd þeirra og tengsl
við kjörfjölskylduna hvernig þau skilja hann. Sumir kjörforeldrar eiga erfitt með að
ræða ættleiðinguna og upprunann við börnin sín, en talið er skipta miklu máli fyrir
ættleidd börn hvernig er fjallað um þetta við þau (Friedlander, 1999; Jórunn Elídóttir,
2013; Mohanty, 2013; Reinoso o.fl., 2013). Pryor og Pettinelli (2011) benda á að það sé
flókið, en jafnframt afar mikilvægt fyrir ættleidd börn að semja sjálfsævisögu sína og
þau þurfi að treysta á stuðning kjörforeldra við það. Það sé því brýnt að kjörforeldrar
veiti börnunum eins miklar upplýsingar og hægt er til að auðvelda þeim að semja
söguna og kjörforeldrar stuðli þannig að heilbrigðri tengslamyndun.
Árangur í námi
Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á námsárangri ættleiddra barna. Niðurstöður rannsóknar Dalen og Rygvold (2006) þar sem þær báru námsárangur barna sem
ættleidd voru frá Kína saman við námsárangur sambærilegra norskra barna benda
til þess að enginn munur sé á frammistöðu þessara barna. Í rannsókn Vinnerljung og
félaga (2010) með 6.448 16 ára ættleiddum börnum í Svíþjóð þar sem námsárangur
þeirra var borinn saman við árangur sænskra barna á sama aldri kom í ljós að námsárangur barna sem ættleidd voru frá Kóreu var sá sami og sænskra barna, en árangur
annarra ættleiddra barna var lakari, svo og barna sem voru eldri við ættleiðinguna.
Móðurmál og tvítyngi
Ættleidd börn flytjast til nýrra heimkynna á ólíkum aldri og velta má fyrir sér áhrifum þess á málþroska þeirra að skipta skyndilega um málumhverfi, koma í nýtt
málumhverfi þar sem ekki er stutt við upprunalegt móðurmál þeirra. Þetta á við um
ættleidd börn frá Kína og Indlandi sem flytjast til íslenskra fjölskyldna og ganga í skóla
þar sem íslenska er ríkjandi tungumál. Rannsóknir hafa sýnt að sterk tengsl eru milli
málþroska og sjálfsmyndar barna (Hanna Ragnarsdóttir, 2008; James og Woll, 2004;
Mills, 2004) og að börn sem eiga annað móðurmál en málið sem er ríkjandi í skóla og
samfélagi geta upplifað jaðarstöðu (Brooker, 2002; Hanna Ragnarsdóttir, 2008, 2011;
Hernandez, 2004; Nieto, 2010). Með móðurmáli er yfirleitt átt við það mál sem barnið
lærir fyrst og talar að staðaldri heima hjá sér í æsku. Í tilviki ættleiddra barna fá þau í
raun nýtt móðurmál við flutning til nýja landsins.
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Rannsóknir á Íslandi
Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi með ættleiddum börnum og fjölskyldum þeirra og virðist niðurstöðum þeirra almennt svipa til niðurstaðna framangreindra
erlendra rannsókna.
Ingibjörg Margrét Magnúsdóttir (2014) gerði rannsókn árið 2012 með sex foreldrapörum sem eiga samtals tólf ættleidd börn. Markmið rannsóknarinnar var að kanna
þjónustuþörf barna sem ættleidd eru erlendis frá til Íslands þegar þau hefja grunnskólanám og hverjar hugsanlegar sértækar þarfir þeirra eru. Niðurstöður rannsóknar
Ingibjargar leiddu m.a. í ljós að reynsla og upplifun fyrir ættleiðingu geti haft áhrif
á líf ættleiddra barna í langan tíma eftir ættleiðingu og að æskilegt sé að fylgjast vel
með þáttum svo sem tilfinningalegri og félagslegri vegferð, málþroska og almennri
námsframvindu hjá ættleiddum börnum á fyrstu árum grunnskólans. Rannsóknin
leiddi einnig í ljós að vísbendingar eru um að máltaka ættleiddra barna gangi almennt
vel og að börnin nái ágætum tökum á daglegu máli, en að ástæða sé til að ætla að þau
eigi heldur erfiðara með skólamálið.
Meistaraverkefni Snjólaugar Elínar Sigurðardóttur (2012) fjallar um kjörfjölskyldur
ættleiddra barna af erlendum uppruna á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar var að
afla þekkingar á reynslu og aðstæðum þessara fjölskyldna til að auka skilning á stöðu
hópsins í íslensku samfélagi. Snjólaug lagði í rannsókn sinni áherslu á að kanna reynslu
kjörforeldra af því að ættleiða barn af erlendum uppruna og að skoða sambandið milli
undirbúnings, fræðslu og stuðnings að ættleiðingu lokinni og líðanar fjölskyldna.
Helstu niðurstöður rannsóknar Snjólaugar eru þær að kjörfjölskyldur á Íslandi hafa,
líkt og kjörfjölskyldur í öðrum löndum, ákveðna sérstöðu meðal fjölskyldna og lýtur
sérstaðan að tilurð fjölskyldnanna, reynslu og fortíð kjörforeldra og kjörbarna sem og
hinu mikilvæga en jafnframt krefjandi uppeldis- og umönnunarverkefni kjörforeldranna. Að mati Snjólaugar kallar þessi sérstaða á sértæk úrræði af hálfu samfélagsins
í formi sértækrar undirbúnings- og uppeldisfræðslu og stuðningsþjónustu. Snjólaug
telur að undirbúningsfræðsla fyrir væntanlega kjörforeldra uppfylli ekki fræðsluþörf allra foreldra og þörf sé á áframhaldandi þróun og útfærslu hennar og annarrar
fræðslu.
Í rannsókn Jórunnar Elídóttur (2013) þar sem rafræn spurningakönnun var send til
tíu telpna sem ættleiddar voru frá Kína var leitast við að skilja hvað telpurnar teldu
mikilvægt við þau tengsl og uppruna sinn og greina hvað þeim fyndist um að vera
ættleiddar frá Kína. Í greininni er m.a. fjallað um tvímenningarlega félagsmótun ættleiddra barna. Niðurstöður rannsóknar Jórunnar benda til þess að flestar telpnanna
séu stoltar af uppruna sínum og áhugasamar um hann og tengsl við upprunalandið.
Einnig benda niðurstöðurnar til þess að foreldrar þeirra styðji við tengslin.
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AÐFERÐ
Meginmarkmið heildarrannsóknarinnar sem hófst árið 2005 eru að auka skilning á
reynslu íslenskra fjölskyldna af því að ættleiða börn frá útlöndum og á aðlögun og aðstæðum ættleiddra barna (frá Kína og Indlandi) og fjölskyldna þeirra á Íslandi. Leitast
er við að öðlast skilning á því hvernig börnin aðlagast samfélagi, skólum og jafningjahópum. Þátttakendur voru upphaflega 20 börn sem ættleidd voru árin 2002 (10 börn)
og 2004 (10 börn), foreldrar þeirra og kennarar. Þegar börnin komu til Íslands voru
þau átta og hálfs mánaðar til sautján mánaða. Menntun foreldra barnanna er ólík, allt
frá grunnskólaprófi til háskólamenntunar. Flestir foreldrarnir eru gift hjón en í hópnum eru þó einnig einhleypar mæður (Elsa Sigríður Jónsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir,
2010; Hanna Ragnarsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010). Foreldar tveggja barna
hafa hætt þátttöku og eru þátttakendur nú níu börn úr hvorum aldurshópi. Haft var
samband við Íslenska ættleiðingu til að ná sambandi við fjölskyldurnar. Rannsóknin er langtímarannsókn og er fyrirhugað að hún standi fram á unglingsár barnanna.
Fylgst er með högum, aðbúnaði og aðlögun fjölskyldnanna á rannsóknartímanum.
Eigindlegum rannsóknaraðferðum er beitt og hálfopin viðtöl tekin við foreldrana,
börnin og kennara þeirra. Hálfopin viðtöl eru valin til að fá eins nákvæmar upplýsingar um viðfangsefnið og hægt er (Flick, 2006; Kvale, 1996).
Viðtöl hafa verið tekin tvisvar við hverja foreldra, í fyrra skiptið árið 2005 og síðan
2007 og 2008 þannig að það liðu u.þ.b. tvö ár milli viðtala. Þegar seinni viðtölin fóru
fram var u.þ.b. helmingur barnanna nýlega byrjaður í grunnskóla. Til þess að afla
upplýsinga um það hvernig leikskóladvölin hefði gengið var hringt í leikskólakennara
barnanna. Fjallað hefur verið um niðurstöður viðtala við foreldra og leikskólakennara
í tveim greinum um rannsóknina (Elsa Sigríður Jónsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir,
2010; Hanna Ragnarsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010).
Eins og áður segir er í greininni fjallað um þær niðurstöður langtímarannsóknarinnar sem lúta að reynslu barnanna af skólagöngu í grunnskólum, jafningjahópum og
fjölskyldulífi, svo og reynslu umsjónarkennaranna af skólagöngu barnanna. Byggt er
á viðtölum við börnin og kennarana. Fyrstu viðtölin við börnin voru tekin í nóvember
2011 og þau síðustu í maí 2012. Viðtöl við umsjónarkennara þeirra í grunnskólum voru
tekin árið 2012. Áður en viðtölin voru tekin við börnin voru foreldrarnir beðnir um
leyfi og að því búnu voru kynningarbréf send til foreldranna og þeir beðnir að sýna
börnunum bréfin. Hér má sjá dæmi um kynningarbréf til stúlknanna í rannsókninni:
Foreldrar þínir taka þátt í rannsókn um fjölskyldur sem hafa ættleitt barn frá útlöndum. Þau hafa sagt okkur frá því þegar þau fóru og sóttu þig til landsins þar sem þú
fæddist. Þau hafa líka sagt okkur frá því hvernig þeim leið þegar þau voru komin
til Íslands með þig pínulitla og hvernig gekk hjá þér í leikskólanum. Í rannsókninni
erum við að skoða hvernig ættleiddum börnum frá útlöndum hefur gengið og
hvernig þeim líður í fjölskyldum og skólum á Íslandi. Nú langar okkur til að tala
við þig um það sem þér finnst skemmtilegt eða leiðinlegt. Við ætlum líka að biðja
þig að segja okkur frá vinum þínum og áhugamálum. Ekki má gleyma skólanum,
okkur langar líka til að vita hvernig þér finnst skólinn vera. Okkur þætti vænt um ef

40

U ppel d i o g m en nt u n/I cel a n d i c J o u rn a l o f Ed u cati o n 24 (1) 2015

Ha n n a Rag n a rsd ótti r

þú segðir okkur sem mest frá sjálfri þér, hvað gengur vel og hvað ekki jafn vel. Við
höldum að samtalið taki um það bil hálfa klukkustund. Við hljóðritum samtalið og
vélritum það svo á eftir. Svo lesum við það og notum upplýsingarnar í rannsókninni.
Þú ræður alveg hvort þú vilt tala við okkur. Þú mátt alveg segja nei þótt pabbi þinn
og mamma taki þátt í rannsókninni. Þú mátt líka hætta seinna þótt þú talir eitthvað
við okkur. Ef þú vilt taka þátt og tala við okkur ertu beðin að skrifa nafnið þitt hér
fyrir neðan.

Viðtölin við börnin fóru fram á heimilum þeirra. Leitast var við að skapa notalegar aðstæður fyrir börnin. Þau fengu liti og blöð og var m.a. boðið að teikna meðan á viðtali
stóð. Að loknu viðtali fengu börnin litla gjöf sem þakklætisvott. Foreldrar voru heima
en í öðrum herbergjum til að skapa gott næði fyrir börnin til að tjá sig. Í viðtölunum við
börnin var einkum rætt um ættleiðinguna og kjörfjölskyldurnar, skóla og frístundir,
vini og áhugamál og tengsl við upprunalandið.
Enn fremur voru tekin símaviðtöl við umsjónarkennara allra barnanna vor og haust
2012 til að fá upplýsingar um skólagöngu barnanna og námsframvindu. Kennararnir
voru spurðir hvernig börnunum hefði gengið í námi og félagslega og hvernig þeir
teldu að þeim myndi vegna í framtíðinni.
Loks var vorið 2012 tekið rýnihópsviðtal við hóp stúlkna sem höfðu farið saman
til upprunalands síns. Í viðtalinu, sem fram fór á heimili einnar stúlkunnar, voru þær
beðnar að segja frá reynslu sinni af ferðalaginu til upprunalandsins.
Öll viðtölin voru hljóðrituð og afrituð. Til að gæta persónuverndar og trúnaðar
við þátttakendur var öllum nöfnum sleppt í umfjöllun um niðurstöður. Viðtölin voru
lesin margsinnis til að fá sem besta innsýn í þau og dregin út áhugaverð atriði, þau
borin saman og fundin þemu (Flick, 2006; Kvale, 1996). Þar sem um fámennan hóp er
að ræða er greint frá niðurstöðum með nokkuð almennum hætti og eingöngu dregnar
fram helstu niðurstöður. Þetta er gert til að leitast við að tryggja trúnað við þátttakendur.

NIÐURSTÖÐUR
Hér á eftir er gerð grein fyrir helstu þemum sem fram komu í viðtölunum við börnin
og kennarana og athygli beint að því sem er sameiginlegt og ólíkt í reynslu barnanna.
Þemun eru eftirfarandi: Ættleiðingin og kjörfjölskyldan; skólinn; útlit og uppruni; frístundastarf, áhugamál og vinátta; og sjálfsmynd, tengsl við upprunaland og framtíðarsýn. Einnig er sérstakur kafli þar sem dregnar eru saman helstu niðurstöður úr
viðtölum við kennarana. Þá er greint frá niðurstöðum hópviðtalsins í sérstökum kafla.

Ættleiðingin og kjörfjölskyldan
Börnin vissu öll að þau voru ættleidd og gátu rætt nokkuð um uppruna sinn. Sum
vissu hvar þau höfðu fundist í upprunalandinu og nokkur höfðu þegar heimsótt þá
staði aftur. Börnin mundu ekki eftir upprunalandinu en kjörforeldrarnir höfðu allir
rætt upprunann við börnin sín, mismikið þó. Sum veltu fyrir sér hvar foreldrar þeirra
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í upprunalandinu væru og töluðu um að þau vildu hitta þá aftur. Þetta átti þó ekki
við um öll börnin. Sum sögðust vera ánægð með hlutina eins og þeir væru og höfðu
ekki áhuga á að vita meira eða hitta upprunalega foreldra sína. Einn drengur sagði
um þetta: „Mig langar ekkert að fara til [upprunalandsins], frekar til Danmerkur, þar
er Legoland.“ Annar drengur sagðist ekki vita mikið um [upprunalandið] en sagðist
vilja fara þangað.
Börnin virtust öll vera ánægð í kjörfjölskyldum sínum, töluðu um systkini sín og
foreldra, en einnig um stórfjölskyldur sínar, ömmur og afa, frænkur og frændur. Af
viðtölunum að dæma virtust öll börnin hafa sterkt og gott tengslanet og stuðning í
fjölskyldunum sínum. Sum barnanna eiga systkini, ýmist ættleidd eða ekki.

Skólinn
Almennt virtust börnin vera ánægð með skólana og kennarana. Áhugasvið þeirra
voru mismunandi og flest barnanna sögðu að þeim gengi vel í skólanum en að sumar
námsgreinar væru skemmtilegri en aðrar. Eitthvað var um námserfiðleika í hópnum
og í viðtölunum við kennarana kom fram að þau börn sem ættu við námserfiðleika
að stríða fengju þann stuðning sem þyrfti í skólunum og mjög góðan stuðning hjá foreldrum. Niðurstöður viðtalanna benda til þess að flest barnanna hafi náð mjög góðum
tökum á íslensku.
Í mörgum skólanna var að sögn barnanna og kennaranna fjölbreyttur nemendahópur
hvað varðar uppruna. Sum barnanna sögðust eiga vini af ólíkum uppruna í skólunum.
Önnur nefndu að þau ættu vini sem væru ættleiddir eins og þau. Sum sögðust eiga
íslenska vini. Kennararnir lögðu sumir áherslu á að ættleiddu börnin væru í raun
íslensk og einn kennari lýsti þessu með eftirfarandi hætti: „Það er dálítið sérstakt,
þessar litlu Kínastelpur eru svo íslenskar, þær skera sig ekki mikið úr.“ Kennarinn
taldi að litið væri á ættleiddu börnin eins og þau væru íslensk og að þau féllu vel inn
í hópinn.

Útlit og uppruni
Sum barnanna sögðu að þau væru spurð um útlit sitt og uppruna og var misjafnt
hvernig þau tóku því. Hjá nokkrum var þetta viðkvæmt mál og þau tóku því illa á
meðan sumum þótti þetta í góðu lagi og önnur höfðu jafnvel gaman af því að segja frá
uppruna sínum. Ein stúlka nefndi eftirfarandi dæmi um forvitni annarra barna og að
þau hefðu spurt hana mikið:
Rannsakandi: Um hvað spurðu þau þig?
Stúlka: Þau spurðu: „Af hverju ertu brún.“ Af því ég er frá [upprunalandinu] og þau
sögðu „er mamma þín líka frá [upprunalandinu]“ og ég sagði nei. „Af hverju ekki?
Af hverju ert þú þá brún“ og ég sagði af því ég var ættleidd. Og svo þurfti ég að útskýra fyrir þeim hvað ættleidd var.

Þessi stúlka var örugg og ákveðin í tilsvörum og hafði fengið góðan stuðning foreldra
sinna við að svara fyrir sig. Fleiri börn nefndu svipaðar aðstæður þar sem þau höfðu
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svarað spurningum annarra barna um litarhátt og ættleiðingu. Nokkur börn töluðu
um að þeim hefði verið strítt vegna útlits síns og þeim þótti það mjög leitt. Þau nefndu
eftirfarandi dæmi um spurningar og athugasemdir sem þau hefðu fengið: „Þværðu
þér ekki?”, „kúkabrúnn“ og „hrísgrjónaaugu“. Eitt barn sagði um þetta: „Strákarnir
kalla mig stundum Kínverja, en mér er alveg sama.“ Kennararnir sögðu það ekki
algengt að börnunum væri strítt vegna útlits síns og uppruna, en ef það kæmi fyrir
væri strax tekið á því. Að sögn kennaranna voru sum barnanna mjög sjálfsörugg í
umfjöllun sinni um upprunann og áttu auðvelt með að bregðast við forvitni og stríðni.
Einn kennari sagði um þetta:
[Hún] er stolt af því að vera frá [upprunalandinu], og ekki í neinum vandræðum
með að útskýra uppruna sinn. Krökkunum í bekknum finnst þetta bara spennandi
og jákvætt. [Hún] er bara mjög sjálfsörugg með það.

Kennarar töldu að börnin fengju góðan undirbúning og fræðslu heima fyrir til að
takast á við forvitni og stríðni.

Frístundastarf, áhugamál og vinátta
Í viðtölum við börnin kom fram að mörg þeirra voru mjög virk í margvíslegu
frístundastarfi, svo sem íþróttastarfi og tónlistarnámi. Algengt var t.d. að þau æfðu
eina íþrótt og lærðu jafnframt á hljóðfæri. Að mati kennaranna höfðu sum barnanna
of mikið að gera. Börnin höfðu einnig ólík áhugamál eins og gengur og gerist. Mörg
þeirra höfðu ferðast töluvert og sum höfðu ferðast til upprunalandsins með foreldrum
sínum. Flest barnanna sögðust eiga einn eða fleiri góða vini og vinkonur, en nokkur
virtust hafa átt erfitt uppdráttar félagslega í upphafi skólagöngu. Kennarar staðfestu
þetta og nefndu m.a. að stjórnsemi og óöryggi hefði valdið erfiðleikum í samskiptum hjá einstaka börnum. Í vinahópum barnanna voru börn af ólíkum uppruna, bæði
íslensk börn og börn af öðrum uppruna. Auk vina í skólum og frístundastarfi höfðu
börnin regluleg samskipti við önnur ættleidd börn sem komu á sama tíma til landsins.
Þannig hittust hópar stúlkna frá Kína sem kalla sig „Kínasystur“ reglulega með fjölskyldum sínum og einnig hópar barna frá Indlandi. Börnin í hópunum sögðust ekki
tala mikið um upprunalönd sín þegar þau hittust, heldur ýmislegt annað. Ein stúlka
sagði: „Það er gaman að hitta stelpurnar. Við tölum ekki mikið um [upprunalandið]
og ég hugsa ekki mikið um að ég sé þaðan.“ Ættleiðingin og upprunalandið virtust
því ekki vera þeim ofarlega í huga þegar þau hittust.

Sjálfsmynd, tengsl við upprunaland og framtíðarsýn
Sjálfsmynd barnanna í rannsókninni virðist í flestum tilvikum vera sterk og þau virðast vera ánægð með lífið og tilveruna. Þau virðast flest hafa náð að fóta sig vel í íslensku
samfélagi og skólum. Einnig hafa þau flest nokkrar hugmyndir og væntingar um
framtíð sína. Flest þeirra sögðust stundum hugsa um uppruna sinn, upprunalandið
og foreldrana, höfðu áhuga á einhvers konar tengslum við upprunaland sitt og vildu
heimsækja það. Ein stúlka sagði: „Mér finnst bara skemmtilegt að vera svona frá öðru
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landi. Ég er bara montin af því.“ Sum sögðust þó lítið hugsa um upprunalandið. Ein
stúlkan sagðist aðallega hugsa um upprunalandið þegar hún væri spurð um uppruna
sinn:
Rannsakandi: Ertu stundum að hugsa um að þú sért frá [upprunalandinu]?
Stúlka: Ja, helst bara þegar einhver er að spyrja mig.

Misjafnt er hvort börnin hafa áhuga á upprunalegum foreldrum sínum, en nokkur
segjast hugsa um þá og vilja hitta þá. Einn drengur sagði: „Ég vil sjá mömmu mína,
en ég held að það sé ekki hægt.“ Ein stúlka sagðist ekkert vita um foreldra sína í [upprunalandinu] og bætti við: „Mig langar ekkert að vita meira um þau.“ Önnur stúlka
sagði að hún vildi hjálpa foreldrum sínum í upprunalandinu, gefa þeim peninga svo
þau yrðu ekki lengur fátæk.

Mat kennaranna
Niðurstöður viðtala við kennarana eru að mestu leyti samhljóða niðurstöðum viðtala
við börnin. Þær benda til þess að flestum barnanna gangi vel í skóla, bæði í námi og
félagslega. Í viðtölum við kennarana kom fram að mörg barnanna séu mjög sterk í
námi og sum þeirra skari þar fram úr. Einnig gátu kennararnir þess að börnin fengju
mjög góðan stuðning frá foreldrum sínum, eins og fram hefur komið. Börnunum hefur
flestum einnig vegnað vel félagslega að mati kennaranna. Í flestum tilvikum töldu
kennararnir að framtíð barnanna væri björt og að þeim væru allir vegir færir. Nokkur
dæmi komu fram í viðtölunum við kennarana um að börnin hefðu átt erfitt með að
setja sér mörk í samskiptum við aðra, hefðu verið óörugg og látið stjórnast af öðrum.
Í þeim tilvikum hafði verið tekið á málunum í skólunum og börnin aðstoðuð. Þau
börn sem áttu við fötlun eða námsörðugleika að stríða höfðu að mati kennaranna
fengið viðeigandi stuðning. Lýsing kennaranna á börnunum var yfirleitt mjög jákvæð,
bæði hvað nám og félagslega stöðu varðar. Dæmi um slíkar lýsingar voru m.a.:
„Afskaplega ljúf og góð stelpa, alltaf brosandi og alltaf jákvæð …“
„Alltaf jákvæður gagnvart allri þjálfun.“
„[Henni] gengur ofboðslega vel námslega, vinnur mjög vel, leysir öll verkefni fljótt
og vel.“
„[Hann er] yndislega góðhjartaður og ljúfur drengur.“

Í viðtölum við kennara barnanna kom fram að börnin fengju mjög góðan stuðning
heima. Kennarar lýstu þessu m.a. með eftirfarandi hætti:
„Afskaplega vel hugsað um hana.“
„Hún hefur mjög góðan aðbúnað og hefur fengið mjög gott uppeldi.“
„Alveg einstakir foreldrar.“
„Samstarfið við foreldrana er mjög fínt.“
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Ferðin til upprunalandsins
Nokkrar stúlkur fóru í hópferð til upprunalandsins með fjölskyldum sínum og ræddu
ferðina í hópviðtali. Það sem helst kemur fram í viðtalinu er að stúlkurnar voru bæði
spenntar og kvíðnar fyrir ferðina. Þeim fannst upprunalandið skrítið í upphafi ferðar,
og loftið heitt og skrítið. Þær fóru í heimsókn á barnaheimilið þangað sem foreldrar
þeirra sóttu þær. Þeim fannst erfitt að koma þangað aftur, einkum þar sem nú voru
þar börn sem voru mikið fötluð. Þær fengu góðar móttökur. Stúlkurnar fóru einnig
á staðina þar sem þær fundust, t.d. á markaði, fyrir utan sjúkrahús, við inngang að
blómagarði. Einnig hittu þær fóstrurnar sem höfðu annast þær á barnaheimilinu.
Stúlkurnar sögðust stundum hugsa svolítið um hvernig lífið hefði verið hjá þeim
ef þær hefðu ekki komið til Íslands. Sumum fannst það erfitt. Aðrar sögðust ekkert
hafa hugsað um þetta og fannst lífið bara gott eins og það er. Stúlkurnar töluðu um
að þeim hefði verið strítt og mikið spurðar þegar þær voru yngri. Þeim fannst það
leiðinlegt. Sumar voru bara spurðar en ekki strítt. Ein stúlka sagði: „Þetta var svona
frá því í fyrsta til þriðja bekk. Alltaf verið að biðja okkur að segja eitthvað á [upprunamálinu]. Ég sagði í leikskólanum að pabbi minn væri keisari í [upprunalandinu].“
Í upprunalandinu lentu stúlkurnar í því að vera ávarpaðar á málinu sem þar er
ríkjandi og fannst það skrítið.

UMRÆÐUR OG LOKAORÐ
Niðurstöður viðtalanna við börnin benda til þess að þau hafi flest aðlagast fjölskyldum sínum, samfélagi og skólum mjög vel. Um er að ræða fjölbreyttan og öflugan hóp
barna sem flestum gengur vel í námi og félagslega. Í hópnum eru þó börn sem eiga
við námserfiðleika að stríða.
Rætt hefur verið opinskátt við börnin um ættleiðinguna og upprunalandið þó misjafnt sé hversu mikla áherslu foreldrarnir leggja á tengslin við upprunalandið (Elsa
Sigríður Jónsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010; Hanna Ragnarsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010). Þetta endurspeglast m.a. í því hversu auðvelt börnin eiga með
að tala um ættleiðinguna í viðtölunum. Börnin hafa mismikinn áhuga á að vita meira
eða hitta upprunalega foreldra sína. Fræðimenn hafa bent á að mikilvægt sé fyrir aðlögun ættleiddra barna að nýjum heimkynnum að þau séu hvött til að tjá hugsanir
sínar um uppruna sinn og tilfinningar gagnvart honum, en einnig hvernig það sé gert
(Beckett o.fl., 2008; Brodzinsky, 2006; Friedlander, 1999; Hawkins o.fl., 2007; Jórunn
Elídóttir, 2013; Linville og Lyness, 2007; Mohanty, 2013; Reinoso o.fl., 2013). Pryor og
Pettinelli (2011) leggja áherslu á að það sé flókið, en jafnframt afar mikilvægt fyrir ættleidd börn að semja sjálfsævisögu sína og þau þurfi að treysta á stuðning kjörforeldra
við það. Í viðtölunum tjá börnin sig opinskátt um ættleiðinguna. Ljóst er að foreldrar
þeirra veita þeim góðan stuðning við að semja sjálfsævisögu sína með því að ræða við
þau um ættleiðinguna og upprunalandið (Elsa Sigríður Jónsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010; Hanna Ragnarsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2010).
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Börnin virðast öll vera ánægð í kjörfjölskyldum sínum og eiga gott tengsla- og
stuðningsnet í stórfjölskyldum sínum. Þetta styður fyrri niðurstöður rannsóknarinnar
sem bentu til þess að um mjög sterka foreldra væri að ræða sem veittu börnum sínum góðan stuðning (Elsa S. Jónsdóttir og Hanna Ragnarsdóttir, 2010). Einnig er þetta
samhljóða niðurstöðum rannsókna fræðimanna sem telja að ættleiðing geti stuðlað
að farsælum þroska barna sem hafa verið skilin frá kynforeldrum sínum við fæðingu
(Dalen og Theie, 2012; Johnson, 2002; Stams o.fl., 2000) og að ættleiddum börnum
vegni yfirleitt vel í kjörfjölskyldum sínum og námi (Dalen, 2005; Dalen og Rygvold,
2006; Lindblad o.fl., 2009; Rushton o.fl., 2013) eins og áður er nefnt.
Af niðurstöðum að dæma virðast börnin almennt vera ánægð með skólana og
kennarana. Eitthvað er um námserfiðleika í hópnum en þau börn sem á stuðningi
þurfa að halda virðast fá góðan stuðning og eru almennt vaxandi námsmenn. Mörg
þeirra eru einnig mjög virk í margvíslegu frístundastarfi, svo sem íþróttastarfi og tónlistarnámi. Raaska og félagar (2012) hafa bent á að flest ættleidd börn frá barnaheimilum nái að vinna upp þroskatruflanir hjá kjörfjölskyldum sínum. Slíkt virðist almennt
hafa gerst hjá börnunum í rannsókninni. Einnig benda niðurstöður rannsóknarinnar til þess að í flestum tilvikum sé námsárangur barnanna góður, en niðurstöður
rannsóknar Dalen og Rygvold (2006) þar sem þær báru saman námsárangur barna
ættleiddra frá Kína við námsárangur sambærilegra norskra barna bentu einnig til þess
að enginn munur væri á frammistöðu þessara barna.
Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að flest barnanna hafi náð mjög góðum tökum á íslensku. Að skipta um málumhverfi virðist því ekki hafa haft áhrif á málþroska þeirra, enda voru þau flest mjög ung við ættleiðinguna og málþroski því stutt á
veg kominn. Rannsóknir hafa sýnt að sterk tengsl eru milli málþroska og sjálfsmyndar
barna (Hanna Ragnarsdóttir, 2008; James og Woll, 2004; Mills, 2004) og að börn sem
eiga annað móðurmál en málið sem er ríkjandi í skóla og samfélagi geti upplifað jaðarstöðu (Brooker, 2002; Hanna Ragnarsdóttir, 2008, 2011; Hernandez, 2004; Nieto, 2010).
Í rannsókninni virðast börnin flest hafa mjög sterka og vel mótaða sjálfsmynd og þau
virðast ekki upplifa jaðarstöðu. Sum barnanna geta þess þó að þau séu spurð um útlit
sitt og uppruna og jafnvel strítt. Flest segjast bregðast við því sjálf og að það sé í góðu
lagi. Að sögn kennaranna eru sum barnanna mjög sjálfsörugg í umfjöllun sinni um
upprunann og hafa fengið góðan undirbúning og fræðslu heima fyrir til að takast á
við forvitni og stríðni. Niðurstöður rannsóknar Mohanty og Newhill (2011) með 100
ættleiddum asískum ungmennum bentu til þess að stuðningur við félagsmótun og
aðlögun drægi úr tilfinningu ungmennanna fyrir því að þau væru jaðarsett og yki
sjálfsvirðingu þeirra. Börnin í rannsókninni fá góðan stuðning á heimilum og í skólum
og virðast því almennt ekki upplifa jaðarsetningu. Einnig benda niðurstöðurnar til
þess að börnin eigi flest vin eða vinahópa tengda skólum eða frístundastarfi, auk þess
sem hópar stúlkna frá Kína sem ættleiddar voru á sama tíma hittast reglulega með
foreldrum sínum.
Eins og áður er getið virðist sjálfsmynd barnanna í rannsókninni í flestum tilvikum
vera sterk og þau virðast vera ánægð með lífið og tilveruna. Þau virðast flest hafa náð
að fóta sig vel í íslensku samfélagi og skólum. Nú þegar unglingsárin nálgast munu
þau e.t.v. takast á við enn frekari áskoranir er þau velta fyrir sér sjálfsmynd sinni út
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frá tengslum við upprunafjölskylduna annars vegar og kjörfjölskylduna hins vegar
og hvað það þýði að vera ættleiddur (Mohanty og Newhill, 2011). Góður stuðningur
og umhyggja í kjörfjölskyldunum eru talin lykilatriði í mótun sterkrar sjálfsmyndar
ættleiddra barna (Marcovitch o.fl., 1997; Palacios o.fl., 2009; Rushton o.fl., 2013;
Vinnerljung o.fl., 2010).
Sem áður segir var það sem fram kom hjá kennurunum og börnunum mjög samhljóða og bendir til þess að flestum barnanna gangi vel í skólunum, bæði í námi og
félagslega og sum þeirra skari fram úr í námi. Einnig nefndu kennararnir að börnin
fengju mjög góðan stuðning frá foreldrum sínum eins og fram hefur komið. Áhugavert
verður að fylgjast með börnunum inn í unglingsárin, en ljóst er af viðtölunum við
börnin og kennarana í rannsókninni að lagður hefur verið góður grunnur að námi
þeirra og þroska í kjörfjölskyldunum.
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Experiences of internationally adopted children in
Icelandic schools and society: A qualitative longitudinal
study
ABSTRACT
The aim of the study, which began in 2005 is to identify the experiences of internationally adopted children (from China and India) and their families in Iceland. The children’s adjustment to their families, their experiences of preschools and compulsory
schools are examined as well as their adaptation to their peer groups and communities. In the paper the main emphasis is on findings related to the children’s experiences of schooling, their peer groups and family life based on interviews with the children 2011–2012 and their compulsory school teachers’ experiences of the children’s
schooling in 2012. Although international adoptions have increased in recent years,
they continue to be controversial (Engel et al., 2007). Adoptions raise the questions
of how the adoption process and moving to a different country, culture and linguistic
environment will affect the children’s identity development and how they can be supported in the new environment. Most psychologists agree that the pattern of attachment is of crucial importance for the child and his or her development in the coming
years. Findings of research have indicated that internationally adopted children suffer
from psychological problems as a result of deprivation in early childhood (Borders
et al., 1998; O’Brien & Zamostny, 2003; Stams et al., 2000). However, it has also been
acknowledged that many adoptive parents possess resources and characteristics that
make them able parents (O’Brien & Zamostny, 2003) and that adoption can lead to
positive development for the children (Dalen, 2005; Dalen & Rygvold, 2006; Johnson,
2002; Lindblad et al., 2009; Raaska et al., 2012; Rushton et al., 2013; Stams et al., 2000).
Findings from research have indicated the importance of open communication in the
families and discussing the adoption with the children (Beckett et al., 2008; Brodzinsky, 2006; Linville & Lyness, 2007) and that the support of the adoptive family can
prevent feelings of marginalization and lack of self-respect related to race and origins (Mohanty & Newhill, 2011). The study is a qualitative longitudinal study. The
methods are regular in-depth interviews (Kvale, 1996) with parents, teachers and the
children. The participants were originally 20 families and their internationally adopted children who came to Iceland in 2002 (10 children) and 2004 (10 children). Two
parents have decided to end their participation in the research. So far all the families
have been interviewed twice, in 2005 and 2007/2008. The children’s preschool teachers were interviewed in 2007. All the children were interviewed for the first time from
November 2011 to May 2012 and all their supervisory teachers were interviewed in
2012. The findings of the study indicate that the children are generally happy and are
developing well. This is reflected in their academic achievement, and most of them
are doing very well in their schools. They are also active socially, have friends and
partipate in extra-curricular activities. They discuss their adoption and countries of
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origins without hesitation and seem to be self-confident in doing so. Although some
of the children are in need of support in their studies for various reasons, most of these
children show progress in their studies. The findings indicate that all the children
have strong and supportive families.
Keywords: Internationally adopted children in Iceland, adaptation, reception, experience, schooling
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„Bara fimm mínútur í viðbót“: Unglingar,
netnotkun og samskipti við foreldra
Fjölskyldan sem samfélagsstofnun þarf á hverjum tíma að laga sig að breytingum, hvort heldur
er vegna breyttra atvinnuhátta, tækninýjunga, viðmiða eða gilda. Sú bylting sem varð í samskiptaháttum fólks með tilkomu internetsins hefur fært fjölskyldum samtímans nýja áskorun.
Í þessari rannsókn er sjónum beint að netávana unglinga út frá sjónarhóli fjölskyldufræða.
Rannsóknin er byggð á greiningu gagna sem aflað var í evrópsku rannsókninni EU NET
ADB, en hún miðar að því að auka þekkingu á netávana meðal ungmenna í Evrópu. Unnið
var úr viðtölum við 13 unglinga á aldrinum 14–17 ára sem sýndu einhver merki netávana
samkvæmt skimunarprófi. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að sumar fjölskyldur eiga í
erfiðleikum vegna netnotkunar unglinga. Þá benda niðurstöðurnar til þess að unglingar sem
glíma við vanda vegna netávana þurfi á því að halda að foreldrar setji þeim skýr mörk og
jafnframt að unglingarnir virðast sætta sig við þau mörk sem foreldrar þeirra setja þeim. Þeir
unglingar sem lýsa óskýrum mörkum foreldra virðast eiga í meiri erfiðleikum og í lýsingum
þeirra koma fram alvarlegri einkenni netávana.
Efnisorð: Unglingar, netávani, netnotkun, fjölskyldufræði, uppeldishlutverk

Inngangur
Rannsakendur fjölmiðla eru á einu máli um að grundvallarbreyting hafi orðið í fjölmiðla- og boðskiptaháttum undanfarin ár (Briggs og Burke, 2005; Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét Karlsdóttir, 2009). Fjölskyldur hafa ekki
farið varhluta af þeirri breytingu og er notkun internetsins ein vinsælasta tómstundaiðja barna og unglinga í vestrænum ríkjum (Livingstone og Haddon, 2012). Tilkomu internetsins hafa fylgt bæði kostir og gallar og hefur vandi vegna netnotkunar
unglinga verið fyrirferðarmikill í umræðunni (sjá O‘Neill, Staksrud og McLaughlin,
2013). Þau rök heyrast gjarnan að verja þurfi samfélagið gegn óþekktum, skaðlegum
áhrifum nýrra miðla (Quandt og Kröger, 2014). Fjölskyldur hafa upplifað erfiðleika
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vegna netnotkunar og hafa í vaxandi mæli leitað eftir aðstoð hjá heilbrigðisþjónustu,
félagsþjónustu og lögreglu vegna vanda af völdum hennar (Charlie, HyeKyung og
Khoo, 2011; Ko, Yen, Yen, Chen og Chen, 2012; Leung og Lee, 2012; Willoughby, 2008).
Eitt áherslusvið rannsókna á netnotkun unglinga varðar svokallaðan netávana
(e. internet addiction) (Aydm og San, 2011), þ.e. áráttuhegðun sem hefur neikvæð
líkamleg og félagsleg áhrif. Dæmi um slík áhrif eru skortur á svefni og erfiðleikar í
samskiptum (Yellowlees og Marks, 2007). Það getur hins vegar verið erfitt að greina
í sundur neikvæð áhrif internetnotkunar og aðra þætti í lífi ungs fólks. Þannig hafa
rannsakendur bent á að samskipti á netinu geti haft jákvæð áhrif á unglinga, t.d. þá
sem eiga við félagsfælni og þunglyndi að stríða, á meðan önnur notkun þeirra geti
haft neikvæð áhrif, eins og til dæmis stöðugt flakk á milli netsíðna en þess konar
notkun hefur verið tengd við þunglyndi og kvíða (Selfhout, Branje, Delsing, ter Bogt
og Meeus, 2009). Ennfremur hafa rannsóknir bent til þess að netnotkun hafi meiri neikvæð áhrif á þau börn sem eiga við tilfinningavanda að etja (Vandoninck, d’Haenens
og Segers, 2012).
Tilgangurinn með þessari rannsókn er að öðlast skilning á samskiptum unglinga
og foreldra hvað netnotkun snertir. Á síðustu árum hefur sífellt meira verið fjallað um
áhrifamátt fjölskyldunnar og mikilvægt er að fræðasamfélagið rannsaki áhyggjuefni
samfélagsins hverju sinni en þar hefur netávana borið mjög á góma síðustu ár. Því er í
þessari grein leitast við að skoða frá sjónarhóli unglinga þau áhrif sem foreldrar hafa á
netnotkun barna sinna og hvaða leiðir þeir nota til að stýra notkuninni.

NETNOTKUN OG NETÁVANI
Rannsakendum ber saman um að netnotkun teljist of mikil þegar hún er farin að koma
niður á „eðlilegu“ lífi einstaklinga. Notuð hafa verið mismunandi hugtök til að lýsa
þessu ástandi, t.d. netfíkn, ávani, misnotkun, árátta og þráhyggja. Hugtakið netfíkn
(e. internet addiction) var einna fyrst notað af sálfræðingnum Young (1998), en hún
hefur sérhæft sig í netfíkn. Hún lýsti slíkri netfíkn sem víðfeðmum vanda sem hefði
áhrif á hegðun og stafaði ekki af inntöku hughrífandi efna (Young, 1998; Zhong o.fl.,
2011). Young (1998) nálgast viðfangsefnið á þeim forsendum að um sé að ræða áráttuhegðun af svipuðum toga og til dæmis spilafíkn. Aðrir telja að þar sem hægt sé að
tengja tilgang netnotkunarinnar við aldur og samfélagið sjálft þá sé netfíkn ekki rétta
orðið yfir mikla netnotkun, heldur sé réttara að nota orð eins og netávana (Charlie
o.fl., 2011; Israelashvili, Kim og Bukobza, 2012). Einnig hefur verið bent á að enn sem
komið er hefur netfíkn ekki verið skilgreind sem geðsjúkdómur í DSM-matslistanum
(Diagnostic and Statistical Manual) (Charlie o.fl., 2011). Rannsóknarhópur EU NET
ADB notaði í rannsókn sinni Young´s Internet Addiction Test (IAT) mælikvarðann, sem
skilgreinir netávana á eftirfarandi hátt: „Netávani (Internet addictive behaviour, IAB)
er hegðunarmynstur sem einkennist af stjórnleysi á internetnotkun. Þess konar hegðun getur mögulega leitt til einangrunar og dregið úr félags- og námslegri virkni og
áhuga á tómstundum, og haft áhrif á heilsu“ (Tsitsika, Tzavela, Mavromati, EU NET
ADB Consortium, 2012).
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Til að draga úr neikvæðum afleiðingum internetnotkunar hefur einkum verið horft
á tvo þætti; annars vegar samskipti í fjölskyldu og hins vegar uppeldisaðferðir foreldra. Margar rannsóknir benda til þess að umhyggja í uppeldi (e. parental warmth)
hafi jákvæð áhrif sem forvörn gegn ýmiss konar vanda unglinga (Pasalich, Dadds,
Hawes og Brennan, 2011). Einnig hefur verið sýnt fram á tengsl jákvæðra samskipta
foreldra og unglinga og minni hættu á netávana (Holtz og Appel, 2011; Livingstone
og Smith, 2014; Staksrud og Livingstone, 2009). Þá hafa rannsakendur í auknum
mæli beint sjónum sínum að tengslum og starfshæfni fjölskyldna út frá netnotkun.
Niðurstöður þeirra gefa vísbendingu um að leiðandi uppeldishættir, sem einkennast
af hlýju, stuðningi og því að setja börnum mörk, séu tengdir minni áhættuhegðun á
netinu (Kalmus, Blinka og Kjartan Ólafsson, 2015; Mascheroni, Murru, Aristodemou
og Laouris, 2013). Niðurstöður rannsókna (Charlie o.fl., 2011) styðja þetta og virðast
unglingar sem eiga við netávana að stríða vera í verra sambandi við foreldra sína en
aðrir unglingar.

Fjölskyldur og netnotkun unglinga
Umhverfi fjölskyldna hefur breyst mikið á síðustu áratugum. Ábyrgð foreldra snýst
ekki lengur aðallega um efnahagslega afkomu, heldur er líka gerð krafa til þeirra um
að uppfylla tilfinningalegar þarfir barna sinna (Beck-Gernsheim, 2002). Samfélagsrýnar hafa í auknum mæli fjallað um uppeldisskilyrði barna og það hvernig velferð þeirra
er sinnt (Sigrún Júlíusdóttir, 2010). Má í því samhengi benda á orð Vígdísar Finnbogadóttur, fyrrverandi forseta Íslands, þegar hún hvetur til þess, í formála bókarinnar
Velferð barna: Gildismat og ábyrgð samfélags, að Íslendingar hugi að velferð barna:
Nú er einmitt lag að huga að uppeldismálum sem varða umfram allt æsku landsins
en snerta einnig þá sem vel eru vaxnir úr grasi. Við þurfum að lækka verðgildi veraldlegs munaðar en styrkja það sem mölur og ryð fá ekki grandað, þá samkennd, siðvitund og sjálfsvirðingu sem er grundvöllur þess að virða aðra. (Vigdís Finnbogadóttir,
2010, bls.12–13)

Hlutverk foreldra hefur þannig breyst. Áður fólst það í því að koma börnum á legg en
nú snýst það frekar um leiðsögn um val og mörk, og bent hefur verið á að áður hafi
ábyrgð foreldra verið byggð á umhyggju, afskiptum og taumhaldi en að í samtímanum
ættu bjargráð fjölskyldunnar að byggjast á samveru og samræðu (Sigrún Júlíusdóttir,
2001). Um leið og auknar kröfur eru gerðar til foreldra hvað varðar uppeldi, kennslu og
markasetningu (þegar foreldrar setja börnum sínum reglur eða takmarkanir) eru þeir
meira fjarverandi frá heimilinu en áður vegna atvinnu (McGoldrick, Carter og GarciaPreto, 2012). Þann vanda rekur bandaríski félagsfræðingurinn Hochschild, í bókum
sínum The Time bind og The Second Shift (Hochschild, 1997; Hochschild og Machung,
2003), til aukinnar þátttöku kvenna á vinnumarkaði samhliða lítilli þátttöku karla í
því sem lýtur að heimilinu og til þess að skyldur heimilisins bíða fólks eftir langan
vinnudag.
Í rannsókn þar sem foreldrahlutverk voru skoðuð sérstaklega kom fram að einstaklingar sem teljast vera haldnir leikjafíkn (e. pathological gaming) telja fjölskylduna
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veita sér lítinn stuðning. Þá telja þeir spilunina veita innihaldsríkari félagsskap en
samskiptin við fjölskylduna gera (Charlie o.fl., 2011). Rannsóknir sýna einnig að veikt
samband við foreldra hefur forspárgildi fyrir meiri tölvunotkun unglinga (Willoughby, 2008). Þá virðist sem einstaklingar séu misjafnlega útsettir fyrir áhættu og að
börn séu í sérstökum áhættuhóp, sérstaklega þau sem standa illa félagslega og/eða
þau sem fá ekki nægjanlegan stuðning frá foreldrum (Livingstone og Smith, 2014).
Rannsóknir sýna jafnframt almennt að góð samskipti eru öflug forvörn gegn félagslegum vanda og auka þrautseigju (Beatty, Cross og Shaw, 2008; Luk, Farhat, Iannotti
og Simons-Morton, 2010).
Með nýrri miðlun hafa óæskilegir kimar samfélagsins orðið opnari og þar með
birtist foreldrum nýr vandi (d’Haenens og Tsaliki, 2013). Internetið er þess eðlis að
erfitt er að hafa stjórn á ýmsu því sem þar finnst og talist getur varasamt. Ýmis áhætta
á netinu er alþjóðleg og má nefna í því samhengi kynferðislegt, andlegt og líkamlegt ofbeldi. Önnur áhætta er skilgreind á mismunandi hátt eftir menningu og samfélagslegum viðmiðum, en þar má nefna trúarskoðanir, kynlífsaldur og kynhegðun
(Atwood, 2006; Lüders, Brandtzæg og Dunkels, 2009). Margt bendir til þess að styrkja
þurfi almennt siðferði er varðar netnotkun og vísað er til þess að viðmið og gildi verða
oft önnur þegar um er að ræða rafræn samskipti en þegar samskiptin eiga sér stað
augliti til auglitis (Flores og James, 2013; Leung og Lee, 2012). Þess vegna þurfi að
efla þær bjargir sem til eru í samfélaginu til að styrkja unglingana (Leung og Lee,
2012; Lüders o.fl., 2009). Áður gátu foreldrar gengið að því vísu að á heimilinu væru
börn þeirra í skjóli fyrir því áreiti sem leyndist úti fyrir. Með tilkomu netsins hefur
þetta breyst og þar með hafa komið upp nýjar aðstæður sem fjölskyldur verða að
laga sig að. Foreldrar eru því í lykilhlutverki hvað varðar ábyrgð á því hvernig börn
eru búin undir kynni af netheimi (Mascheroni og Kjartan Ólafsson, 2014; Staksrud og
Livingstone, 2009).
Fjölskyldumeðferð (e. family therapy) er ung og ört vaxandi fræðigrein og tekur
til áhrifamátta fjölskyldunnar. Hún á meðal annars rætur að rekja til sálgreiningar og
kerfiskenningar (e. system theory). Það er kenning sem á upphaf sitt í verkfræði, en
þar er litið svo á að fjölskyldan sé eins og vél sem samsett er úr mörgum einingum
(einstaklingum). Ef ein eining kerfisins bilar virkar hún ekki sem skyldi. Þessi nýja
nálgun breytti því hvernig horft var til vanda einstaklings og fjölskyldu. Þá er horft til
samspilsins milli manna og þess umhverfis sem einstaklingurinn tilheyrir. Ýmis líkön
og verkfæri hafa verið þróuð til að vinna með fjölskyldum að þeim verkefnum sem
þær standa frammi fyrir.
Fjölskyldumeðferðarfræðingurinn Salvador Minuchin lagði mikla áherslu á formgerð fjölskyldna (e. family structure). Hún vísar til uppbyggingar fjölskyldu og
óskráðra reglna sem fjölskyldumeðlimir hafa komið sér upp. Formgerðin sést best á
því hvernig samskiptamynstri fjölskyldunnar er háttað. Ákveðnar væntingar og kröfur
eru gerðar til fjölskylduhlutverka og áhersla lögð á að foreldrarnir setji börnum sínum reglur og mörk (Nichols og Schwartz, 2010; Rivett og Street, 2009). Samkvæmt
kenningu Minuchin getur ágreiningur kynslóða orðið til þess að unglingar þrói með
sér netávana (Shek, Sun og Yu, 2013). Kenningin leggur mikla áherslu á stigveldis-
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formgerðina (e. hierarchy structure) og nauðsyn þess að hún sé stöðug en sveigjanleg
þannig að hún þoli breytingar. Ef hún er of stíf eða ósanngjörn geta börn fundið fyrir
varnarleysi og skorti á leiðsögn (Nichols og Schwartz, 2010).
Virginia Satir (1967) setti fram kenningu um áhrif tjáskipta (e. communication
theory) í fjölskyldum. Kenningin snýr að samspili milli einstaklinga í fjölskyldu en
samkvæmt henni ráða samskipti fjölskyldumeðlima því hvernig til tekst. Einstaklingar senda hver öðrum stöðugt skilaboð með orðum, líkamsbeitingu og svipbrigðum. Erfiðleikar í fjölskyldukerfinu hafa áhrif á samskipti fólks og ef koma á af stað
breytingu í kerfinu er það gert með áherslu á tjáskiptin. Það getur einkennt fjölskyldur
í vanda að skortur er á sjálfsvirðingu, tjáskipti eru óskýr og ekki heiðarleg og reglurnar
engar eða stífar (Nichols og Schwartz, 2010).
Örugg tengslamyndun foreldra við börn sín er kjarninn í sjálfsmyndarsköpun
barna. Einstaklingi er mikilvægt að vera elskaður, samþykktur og dáður. Eins og
jurt þarf vatn og súrefni þarf barn nánd og samskipti við foreldra (Gerhardt, 2004).
Fjöldinn allur af kenningum í fjölskyldufræðunum er byggður á tengslum og er ein
þeirra frásagnarnálgunin (e. narrative approach) (Rivett og Street, 2009). Sú nálgun
byggist á því að brjóta niður fyrirfram gefnar hugmyndir og líta á kjarna viðfangsefnisins og hún getur hentað vel til að skoða tölvuávana unglings sem getur verið af
ýmsum toga.

MARKMIÐ OG RANNSÓKNARSPURNINGAR
Tilgangurinn með þessari rannsókn er að öðlast skilning á samskiptum unglinga og
foreldra hvað netnotkun snertir. Rannsóknir gefa til kynna að unglingar noti tölvuna m.a. vegna skorts á jákvæðum samskiptum (Charlie o.fl., 2011; Leung og Lee,
2012; Willoughby, 2008) og ljóst er að mikil netnotkun þeirra hefur áhrif á fjölskylduumhverfi og samband þeirra við foreldra (Charlie o.fl., 2011). Livingstone og Haddon
(2012) benda á nauðsyn rannsókna þar sem rætt er við unglinga beint um viðhorf
þeirra því að áhyggjur þeirra geta verið allt aðrar en foreldranna.
Markmið rannsóknarinnar var einnig að skoða netnotkun hér á landi með það
fyrir augum að auka þekkingu á netávana og styðja þannig foreldra og benda á
leiðir sem gagnlegar eru í tengslum við vandann. Rannsóknir hafa mjög beinst að
uppeldisaðferðum foreldra (Kalmus o.fl., 2015; Mascheroni o.fl., 2013). Í þessari rannsókn er athyglinni beint sérstaklega að viðhorfi unglinga til afskipta og aðferða foreldra þeirra við að setja takmarkanir á netnotkun og svör þeirra skoðuð frá sjónarhorni fjölskyldufræðanna.
Með rannsókninni er ætlunin að gefa gleggri mynd af þeim vanda sem fylgir
netávana og hlutverki fjölskyldunnar í því samhengi. Þar gegna samskipti og þau
mörk sem foreldrar setja börnum sínum mikilvægu hlutverki. Lagt er upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar:
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a) Hvernig má greina áhrif marka í lýsingum unglinga sem sýna merki um
netávana?
b) Hvernig lýsa unglingar sem sýna merki um netávana samskiptum sínum við
foreldra?

AÐFERÐ
Rannsóknin er byggð á eigindlegri aðferð en slík aðferð er vel til þess fallin að nálgast
viðfangsefnið og markmið rannsóknarinnar, sem er að gefa gleggri mynd af vanda
sem fylgir netávana. Þá er sjónum sérstaklega beint að samskiptum unglinga og foreldra vegna hans. Horft er frá sjónarhóli unglinga samkvæmt lýsingu þeirra á afskiptum foreldra vegna netnotkunar þeirra. Með eigindlegri aðferð er markmiðið að öðlast
dýpri skilning á lífi fólks og reynslu út frá sjónarhóli þess (Creswell, 2014).

Þátttakendur og framkvæmd
Rannsóknin er byggð á gögnum sem safnað var í íslenskum hluta rannsóknar sem
framkvæmd var árið 2012 í sex Evrópulöndum. Gagnaöflun fyrir rannsóknina var
gerð með leyfi Vísindasiðanefndar (leyfi nr. 11-092) og tók framkvæmdin mið af alþjóðlegum samþykktum, svo sem Helsinki-sáttmálanum og tilmælum Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar um siðfræði og mannhelgi í vísindarannsóknum.
Í samræmi við það markmið rannsóknarinnar að auka vitund um netávana var
lögð áhersla á að heyra viðhorf unglinga sem sýndu merki um netávana. Í því skyni
var foreldrum, skólastjórnendum og námsráðgjöfum í völdum grunnskólum sent bréf
þar sem rannsóknin var kynnt og þau beðin um að hvetja unglinga til þátttöku ef
netnotkun þeirra þótti þess eðlis að um hugsanlegan netávana gæti verið að ræða.
Foreldrar létu vita með skriflegu samþykki sínu um áhuga barna sinna á þátttöku í
rannsókninni. Fagaðilar (sálfræðingar og félagsráðgjafar) létu mögulega viðmælendur taka IAT-prófið (e. screening test) til að staðfesta að þeir uppfylltu skilyrði um þátttöku. Á tímabilinu júní 2011 til júní 2012 voru tekin einstaklingsviðtöl við þá viðmælendur sem uppfylltu skilyrði um þátttöku. Í töflu er yfirlit og lýsing á viðmælendum
með gervinöfnum þeirra.
Rannsóknin tók til þrettán unglinga sem sýndu merki um netávana og voru í hópnum fjórar stúlkur og níu drengir á aldrinum fjórtán til sautján ára. Viðtalsramminn
sneri almennt að tölvunotkun, hvernig þau komust í kynni við internetið, hvernig þau
nota netið, hvernig þau upplifa áhrif af notkun þess, mörk sem foreldrar setja þeim
vegna netnotkunar og samskipti við foreldra. Þátttakendur voru hvattir til að tjá sig
frjálslega um efnið.
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Tafla. Yfirlit og lýsing á viðmælendum með gervinöfnum þeirra
Nafn

Aldur

Búseta

Lýsing á fjölskylduhögum

Karl

15 ára og 1 mánaða

Landsbyggðinni

Býr með foreldrum og bróður

Sigga

15 ára og 10 mánaða Landsbyggðinni

Býr með móður og föður til skiptis

Tryggvi

14 ára og 7 mánaða

Landsbyggðinni

Býr með móður og bróður

Alexander 15 ára og 5 mánaða

Landsbyggðinni

Býr með foreldrum og bróður

Tómas

14 ára og 7 mánaða

Landsbyggðinni

Býr með móður, fósturföður og yngri systur

Signý

14 ára og 10 mánaða Landsbyggðinni

Býr með foreldrum og systrum

Ari

15 ára og 5 mánaða

Landsbyggðinni

Býr með foreldrum og yngri bróður

Róbert

15 ára og 3 mánaða

Landsbyggðinni

Býr með foreldrum

Ása

17 ára

Höfuðborgarsvæðinu Býr með foreldrum

Ingvi

15 ára og 7 mánaða

Landsbyggðinni

Lovísa

15 ára og 9 mánaða

Höfuðborgarsvæðinu Býr með móður

Ragnar

14 ára og 9 mánaða

Landsbyggðinni

Geir

14 ára og 10 mánaða Landsbyggðinni

Býr með foreldrum og bróður
Býr með foreldrum og tveimur systkinum
Býr með foreldrum

Í upphafi viðtals var viðmælendum gerð grein fyrir því að þeim væri ekki skylt að
ræða alla þætti sem komið væri inn á og að þeim væri frjálst að hætta þátttöku hvenær
sem þeir vildu. Þá var þeim tilkynnt um það hvenær upptaka hófst og hvenær henni
lauk. Viðtölin voru hálfstöðluð og fjölluðu um líðan og hegðun viðmælenda er varðaði netnotkun, upplifun og áhrif af notkun netsins.

Greining gagna
Rannsakandi fékk aðgang að viðtölum við unglinga sem þegar höfðu verið afrituð
orðrétt. Til að tryggja að merking þess sem þeir sögðu kæmist til skila hlustaði rannsakandi á hvert viðtal tvisvar og sum þeirra þrisvar. Einnig voru viðtölin lesin ítarlega
og leitað eftir ummælum og vísbendingum um áhrif þeirra marka sem foreldrar settu
varðandi netnotkun unglinganna og samskipti þeirra við foreldra sína. Textabútar
sem tengdust þessum atriðum voru afritaðir, merktir eftir innihaldi þeirra og afritaðir
í yfirlitsskjal. Kóðuninni var ætlað að draga fram upplýsingar sem mynduðu mynstur
og þemu. Þegar þemagreiningu var lokið voru viðtölin lesin aftur yfir til að sjá hvort
rannsakanda hefði yfirsést eitthvað í textanum.

Takmarkanir rannsóknarinnar
Aðferðafræðilegar takmarkanir rannsóknarinnar eru þær helstar að úrtakið nær aðeins til unglinga sem skora 30 stig eða meira á IAT-kvarðanum og það gefur því ekki
mynd af öðrum unglingum en þeim sem falla undir þá skilgreiningu. Sá hópur sem er
til skoðunar í rannsókninni er þannig líklegri til að glíma við einhvers konar vanda en
unglingar almennt. Markmiðið var því ekki að veita alhæfingargildi heldur að öðlast
frekari skilning á samskiptum unglinga og foreldra vegna netnotkunar.
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NIÐURSTÖÐUR
Við greiningu viðtalanna komu fram þemu sem fjallað verður nánar um í þessum
kafla. Þau eru þær aðferðir sem foreldrar beita til að setja börnum sínum mörk um
netnotkun og samskipti sem tengjast netnotkuninni.

Mörk um netnotkun
Þátttakendur lýstu netnotkun sinni, aðferðum foreldra til að setja þeim takmörk um
netnotkun og áhrifum þeirra marka sem foreldrar settu þeim. Allir viðmælendurnir könnuðust við að foreldrar beittu einhvers konar takmörkunum á notkun þeirra.
Sumir þeirra lýstu mörkum þar sem foreldrar nýttu tækni til að stemma stigu við
notkun eða notuðu hugbúnað til að loka á óæskilegar síður. Aðrir lýstu aðgerðum eins
og tölvustraffi, að slökkva á beini (e. router), að taka tölvuna burt eða tölvulausum
dögum. Einnig lýstu margir tilfallandi skilaboðum þar sem þeir voru beðnir að hætta
í tölvunni.
Nokkur lýstu því hvernig takmörkunum var beitt með aðgerðum tækni- eða hugbúnaðar. Signý sagði að hún kæmist ekki á netið eftir átta á kvöldin og að hún gæti
ekki farið inn á síður sem geymdu efni sem ekki væri við hæfi. Tómas sagðist ekki
geta farið í tölvuna nema með samþykki því það þyrfti lykilorð í hana. Sigga sagði
að netvari hefði verið settur upp á heimili föður hennar. Hún lýsti göllum þess því
að búnaðurinn lokaði á síður sem hefðu ekkert slæmt að geyma. Almennt lýstu þau
þó ekki mikilli óánægju vegna þeirra marka sem þeim voru sett. Þó tók Tómas fram
að hann biði eftir að komast á aldur því þá segðist móðir hans ætla að hætta öllum
afskiptum af honum vegna netnotkunar.
Nokkrir unglingsdrengjanna lýstu sér sem tölvufíklum og í viðtölunum kom fram
að þeir eyddu fjórum til sex klukkutímum á virkum dögum í tölvunni og að sú seta
færi upp í 12–16 tíma um helgar. Ingvi sagðist til að mynda ekki hafa sofið í 30 tíma
þegar hann slökkti á tölvunni daginn áður en viðtalið var tekið. Þessir drengir lýstu
því hvernig foreldrar þeirra hefðu sett þeim takmörk með aðgerðum. Þannig var
tölvan tekin niður hjá Alexander því foreldrar hans vildu að hann minnkaði spilun
í leik. Hann sagðist spila um það bil fimm tíma á virkum dögum og upp í fimmtán
klukkustundir um helgar. Hann sagði að foreldrar hans tækju eftir skapbreytingum
eftir því hvað hann aðhefðist á netinu og að tölvunotkun hefði haft áhrif á heimanám
og einkunnir.
Ari lýsti erfiðleikum sem hann hefði átt í vegna tölvunotkunar og sagðist hafa ratað
í meiri vandræði upp á síðkastið. Varðandi markasetninguna sagði hann að „… mánudagar og fimmtudagar væru tölvulausir dagar. Foreldrar og visakortið hafa verið stór
hindrun í tölvunotkun“. Hann sagði frá því að hann hefði verið gerandi í alvarlegu
eineltismáli á netinu sem viðkom netleik. Þá sagðist hann horfa á gróft ofbeldisefni
og að hann hefði týnst í tölvuheiminum og vinir hans hefðu komið honum til bjargar.
Hann þakkaði skólakerfinu og sagðist ekki vita hvað hefði gerst ef ekki hefði verið
gripið inn í hans mál. Róbert sagðist vera tölvufíkill, hann sagði skólann og foreldra
hafa haft áhrif á tölvunotkun hans og tók fram að hann væri í minni samskiptum við
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vini sína en áður. Foreldrar hans settu hann í tölvubann allan desember, sem varð til
þess að hann las meira og eyddi meiri tíma með fjölskyldunni. Þegar hann var spurður hvernig honum liði með það svaraði hann: „Bara svona leiður en samt ánægður
líka á pörtum.“Ása sagðist vera of háð tölvunni og jafnframt að mamma hennar væri
eins og hún sjálf; hún væri öllum stundum í tölvunni en pabbi hennar, sem býr ekki
á sama heimili, hefði látið í ljós óánægju sína. Hún lýsti því þannig að: „…stundum
slökkva foreldrar mínir á routernum svo ég sofi eitthvað á næturnar, stundum heng
ég allt of lengi í tölvunni.“
Þegar þessir viðmælendur voru spurðir hvernig þeir tækju þessum aðgerðum
foreldra sinna sögðust þeir bregðast við með pirringi. Þeir sögðust þó jafnframt skilja
þessar takmarkanir og töldu að þær gætu komið sér vel, og aðrir töldu nauðsynlegt
að foreldrar settu þeim þessi mörk. Ari sagðist til að mynda neyðast til að sætta sig við
mörk foreldra sinna: „Ef ég mætti ráða þá væru þessar hindranir ekki og þá myndi ég
bara vaða áfram.“
Unglingarnir sögðu allir, nema einn, að foreldrum þeirra fyndust þau vera of mikið
í tölvunni. Nokkrir þeirra lýstu markasetningu sem færi fram með munnlegum skilaboðum, þar sem foreldrarnir bæðu þau að hætta í tölvunni. Karl sagði að móðir hans
segði stundum við hann að þetta væri orðið gott þegar hann væri í tölvunni:
… eins og þegar ég er … í átta tíma eða eitthvað á dag … þá segir mamma þú ert
búinn að vera í allan dag, … farðu eitthvað út eða komdu og hjálpaðu mér að gera
eitthvað eða eitthvað þannig sko … en hún er ekki mikið … eins og í sumar skilurðu
hún var alveg frekar pirruð við mig og … vildi að ég hætti þessu og ég sagði bara …
ok en hvað á ég að gera.

Karl lýsti erfiðleikum í samskiptum við föður sinn og sagði að hann væri búinn að
brjóta sig nóg niður og nú setti hann föður sínum mörk varðandi afskipti af sér. Ragnar sagðist hafa farið að einangra sig eftir að hann byrjaði að spila Call of Duty. Hann
sagði að foreldrar hans hefðu stundum bannað honum að fara í tölvuna og þá liði
tíminn miklu hægar og honum leiddist meira.
Ingvi lýsti óhóflegri netnotkun og sagðist vera fíkill. Hann var óánægður með afskiptasemi foreldra sinna og sagðist hafa orðið fyrir einelti og í kjölfarið farið að loka
sig meira af. Hann sagði:
Hún [mamma] var að reyna að minnka þetta hjá mér niður í tvo tíma en mér fannst
það bara brjálað. Ég bara sagði að ég þyrfti að minnsta kosti 4–5 tíma á dag. Ég var
svolítið pirraður. Þetta getur tekið langan tíma, til dæmis eins og hún vinnur stundum að [verkefni] og það getur tekið langan tíma en ég sýni alltaf tillitssemi til þess.
Ég kom með þetta og hún sagði allt í lagi en ekki vera allt of mikið.

Sumir unglinganna lýstu einnig eigin tilraunum til að minnka netnotkun og setja sjálfum sér mörk. Geir sagðist ekki vera mikið fyrir það að slökkva á tölvunni og fara út
úr herberginu til að fá félagsskap en ef hann fengi sig til þess „þá bara hugsar maður
eftir á hvað þetta var góð ákvörðun“. Sigga lýsti því hvernig hún hætti á samskiptavefnum twitter fyrir ári „… en síðan fattaði ég að það væri skemmtilegra að lifa sínu
eigin lífi heldur en að lesa um annarra“. Fleiri lýstu þó árangurslitlum tilraunum til að
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setja sér mörk, „bara einn leik enn“ eða „bara fimm mínútur í viðbót“, sem þau stóðu
svo ekki við.
Tómas lýsir tilraunum sínum þegar mamma hans er búin að setja honum fyrir
heimavinnu í tölvunni:
Hún segir mér kannski að gera heimadæmi eða eitthvað svoleiðis í tölvunni og fer
svo. Ég kannski segi svo bara við mig, ætla aðeins að skreppa í Mind Craft og finn svo
bara einhvern góðan surver og leik mér og svo líður kannski hálftími og þá fer ég að
hugsa um mömmu. Ahh það er kominn hálftími, ég þarf að fara að læra og þá er alltaf
bara fimm mínútur lengur.

Tryggvi sagði einnig frá því hvernig hann reyndi að setja sér mörk: „… stundum bara
missi ég mig alveg og vill ekkert hætta fyrr en bara seint á kvöldin og vaki stundum
til klukkan þrjú eða eitthvað svoleiðis … ég hef eiginlega engin svona takmörk eða
eitthvað svoleiðis …“ Hann segist oft segja við sjálfan sig „æ bara 5 mínútur í viðbót“.
Af ummælum hér að framan má sjá að foreldrar og unglingar telja að setja þurfi
skorður við netnotkun unglinganna, þó flest þeirra séu ekki sátt við þær. Einnig gera
þau tilraunir til að setja sjálfum sér mörk þó oft sé það með litlum árangri.

Samskipti unglinga og foreldra tengd netnotkun
Fimm þátttakendur lýstu ítarlega samskiptum sínum við foreldra, annars vegar þau
sem áttu í skoðanaskiptum við foreldra sína og hins vegar þrír sem lýstu samskiptum
sem mætti lýsa sem „erfiðum“. Flestir viðmælendanna tjáðu sig þó lítið um samskipti
við foreldra nema þeir væru spurðir um þau, þó almennt töluðu þeir mikið um samskipti og hversu miklu máli þau skiptu í netnotkuninni.
Tómas sagði að foreldrar hans hefðu byrjað á að setja upp netvara en hann hefði
mótmælt og því hefði hann verið tekinn niður. Hann sagði að stundum gengi mamma
hans of langt í að setja reglur. Hann sagði frá samskiptum við móður sína varðandi
heimalærdóm og umbun þegar allt gengi vel og þá settist mamma hans jafnvel niður
við sauma og leyfði honum að vera í tölvunni. Tómas tók dæmi um fjölskyldusamveru og að þá væri lítið mál að hætta í tölvunni:
…byrja bara á því að fara í tölvuna klukkan sex, fer aðeins í Mind Craft og svo er
matur, rosalega góður matur, pasta eða eitthvað svoleiðis. Þá göngum við öll fjölskyldan bara frá sko, en það er ekki alltaf best en ok. Svo bara ræð ég því hvað ég
geri áður en við förum að hafa gaman, þannig að þá fer ég kannski bara í tölvuna
í klukkutíma. Og svo þarf ég kannski bara að hætta en það er allt í lagi því að það
er kannski bara þægilegur laugardagur og þá fer ég bara niður í stofu og horfum á
einhverja góða þætti, fjölskyldan saman og poppum eða borðum snakk saman. Þá er
það ekkert svona „shit“, þarf að hætta.

Sigga sagði að foreldrar hennar hefðu lýst áhyggjum af netnotkun hennar því að þó
að þau treystu henni sögðust þau ekki geta treyst þeim sem hún væri í samskiptum
við á netinu. Hún skilur það og sagðist hafa kynnst mörgu fólki sem foreldrar hennar
þekktu ekki og skilur afstöðu þeirra og áhyggjur.
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Signý lýsti því hvernig foreldrar hennar fylgjast með henni og notkun hennar, en
gefa henni svigrúm ef á þarf að halda. Hún segir pabba sinn fylgjast með þegar hún
byrjar að nota ný forrit: „… bara fyrst þegar ég byrjaði á facebook „hvað er þetta“
og ég bara „æ þetta er svona spjallsíða og eitthvað dæmi“ og hann bara „ok“, talaði
eitthvað aðeins við mig um þetta og svo bara bjó hann sjálfur til facebook handa sér
sem var reyndar bara til að geta verið með mér á facebook og svo bara „ó þetta er svo
gaman, ó get ég talað við frænku mína í Reykjavík“ og ég bara „já þú getur það“.“
Sumir viðmælenda lýstu samskiptum við foreldra sem flokka mætti sem erfið. Karl
sagði að móðir hans og bróðir hefðu beðið hann að taka þátt í rannsókninni vegna
þess að þau hefðu haft áhyggjur af leikjatörnum sem hann tæki á netinu. Hann sagði
einnig frá erfiðum samskiptum við föður sinn vegna tölvunotkunar. Hann lýsti samskiptum þeirra feðga svona:
…og þá þú veist braut hann mig alltaf niður skilurðu og kenndi tölvunni minni um
og þú veist bara allt sem ég gerði var bara (stutt þögn) bara kenndi tölvunni minni
um. Það var bara þannig þú veist ef ég gerði eitthvað þá fór hann að kenna tölvunni
minni um.

Ingvi lýsti því þegar hann var að byrja spilun á leiknum World of Warcraft II, en það
hefði krafist mikillar einbeitingar vegna þess hversu lélegur hann var. Þá hefði móðir
hans sagt við fólk að það skyldi ekki tala við hann nema ef það vildi að það væri öskrað
á það. Þá vildi hann fá rými til að spila og fá frið til þess. Hann sagði mömmu sína ekki
hafa ráðið við að setja honum mörk og því hefði hann misst stjórn á tölvuleikjaspilun
sinni fyrstu árin en nú væri hann að reyna að breyta þessu því hann væri alltaf með
blóðhlaupin augu. Þannig lýsti Ingvi tölvuleik sem hann spilar og samskiptum sem
snerust um hann: „Þegar að ég byrjaði að nota Grand Theft Auto var hún svolítið á móti
því að ég væri að drepa hórur og keyra yfir fólk, bombaði alla bíla í tætlur sem ég sá.“
Hann segir enn fremur tölvuleikina „consuma mann“ (éta mann).
Ari lýsti samskiptum við foreldra sína þannig:
Ég byrja bara að nöldra og nöldra í mömmu og pabba og þau bara segja endalaust nei
og ég verð bara fúll og pirraður. Ef ég er að tala við mömmu og pabba þá já þá næ ég
að halda því niðri en ef ég lendi í einhverju á netinu, t.d. slokknar á einhverju, þá hef
ég tekið eftir því að ég hef öskrað og lamið í borðið mitt.

Sum sögðu að foreldrar þeirra þyrftu ekkert að segja; það sæist bara hvað þeir væru að
hugsa. Tveir drengjanna töluðu aðeins um samskipti við móður sína vegna tölvunotkunar, þó svo að faðir þeirra byggi á heimilinu. Alexander sagði til að mynda viðbrögð
fjölskyldunnar við nýjum leikjum fara eftir því hvort hann tæki skapferlisbreytingum.
Þó minntust nokkrir viðmælendanna á það með örfáum orðum að þeim væri bannað
að fara í tölvuna.
Tryggvi sagði að mamma hans hefði áhyggjur af leikjunum sem hann væri í:
… mamma er bara svolítið mikið svona paranoid og heldur að allt sé eitthvað að
eyðileggja fyrir okkur eða eitthvað svoleiðis og ef ég er bara að spila eitthvað svona
eins og t.d. Call of Duty þá bara „nei nú finnst mér þetta bara ganga of langt þessi
leikur að drepa alla“, eitthvað svoleiðis.
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Signý sagðist yfirleitt aldrei rífast og að þegar henni væri sagt að hætta í tölvunni
segði hún bara „já“ og svo liði kannski hálftími áður en hún hætti eða þau bæðu hana
aftur. Hún sagðist vera hissa á hvað vinir hennar kæmust upp með og það væri eins
og foreldrum þeirra væri alveg sama hvað þeir gerðu í tölvunni.
Flestir viðmælendurnir sögðu foreldrana óánægða með hversu mikið þeir væru
í tölvunni og lýstu samskiptum við foreldra sína í fáum orðum en tóku fram að foreldrar þeirra þyrftu ekki að segja neitt, óánægjan sæist á þeim. Einnig komu fram í
viðtölunum samskipti milli unglinga og foreldra sem virtust vera gagnkvæm skoðanaskipti og önnur samskipti sem flokka mætti sem erfið.

UMRÆÐA
Tilgangur þessarar rannsóknar var að öðlast betri skilning á samskiptum unglinga og
foreldra hvað netnotkun snertir, í þeirri trú að þannig megi auka umræðu og vitund
um netnotkun unglinga enda hafa rannsóknir sýnt að fjölskyldan hefur mikla þýðingu
er kemur að þeirri áhættuhegðun unglinga sem netávani flokkast undir (Mascheroni
o.fl., 2013; Young, 2009).

Markasetning
Í frásögnum flestra unglinganna kom fram að þeir sjá það sem hlutverk foreldra sinna
að setja þeim mörk. Þannig virðast unglingarnir vera á þeirri skoðun að þeir sjálfir
séu ekki í stakk búnir til að setja sér mörk og þurfi þess vegna aðstoð foreldra sinna.
Lýsingar viðmælenda á markasetningunni voru ólíkar enda um ólíka einstaklinga og
fjölskyldur að ræða. Þeir sem lýstu skýrum mörkum virtust vita að hverju þeir gengu
og sættu sig við þau mörk sem foreldrar þeirra settu þeim. Þeir unglingar sem lýstu
skýrum mörkum foreldra lýstu síður pirringi yfir takmörkunum foreldra og virtust
ráða vel við að samræma skóla, heimanám og félagsstarf, og töluðu síður um þreytu
vegna svefnleysis. Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna sem hafa sýnt að þeir
unglingar sem búa við skýr mörk, sem þó eru sveigjanleg, eru í minni hættu á að sýna
einkenni netávana (Leung og Lee, 2012; Valcke, Bente, De Wever og Rots, 2010).
Sumir unglinganna lýstu óskýrum mörkum og aðrir mjög stífum mörkum og lýstu
þeir frekar óánægju með skilningsleysi foreldra sinna. Þeir unglingar lýstu því einnig
hvernig tölvunotkun þeirra væri farin að bitna á svefni, námi og samskiptum við vini
og foreldra. Samræmist það einnig erlendum rannsóknum sem sýna að þegar foreldrar eiga erfitt með að setja börnum sínum mörk vegna netnotkunar bitnar notkunin
á eðlilegu lífi unglingsins, það er svefni, námi og samskiptum við félaga (Lemmens,
Valkenburg og Peter, 2009; van Rooij, Schoenmakers, van de Eijnden og van de Mheen,
2010). Einstaklingsbundinn vandi eins og netávani getur stafað af ójafnvægi í fjölskyldukerfinu, sem einnig hefur áhrif á hæfni fjölskyldunnar til að takast á við verkefni
eins og netávana. Þó svo að nú á tímum megi færa rök fyrir því að úrelt sé að tala
um formgerð og vald foreldra yfir börnum er mikilvægt að foreldrar sem fyrirmyndir kenni börnum sínum að setja sjálfum sér og öðrum mörk. Þá telja Livingstone og
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Haddon (2012) að misbrestur hafi verið á að foreldrar sinni ábyrgð vegna netnotkunar
barna sinna og að það þurfi að senda foreldrum skýr skilaboð um að ábyrgðin sé þeirra.

Samskipti
Samvera og samræða eru almennt talin mikilvæg bjargráð fjölskyldna í samtímanum
(Sigrún Júlíusdóttir, 2001). Í þeim kenningagrunnum sem fjalla um fjölskylduna er
lögð áhersla á góð samskipti milli fjölskyldumeðlima og í rannsókninni mátti sjá ólíkar lýsingar þátttakenda á samskiptum innan fjölskyldna þeirra. Allir viðmælendurnir
lýstu samskiptum, sumir í fáum orðum en aðrir lýstu þeim mun ítarlegar. Lýsingarnar
ber að skoða í því samhengi að samskipti og tjáskipti felast í öllum athöfnum fólks.
Flestir lesa í svip, tóntegund og líkamstjáningu og kom fram hjá börnunum að foreldrar þeirra þyrftu stundum ekki að segja neitt, þau sæju bara að þeir væru óánægðir með
netnotkunina. Áhugavert var í viðtölunum hvað sumir þátttakendur tjáðu sig lítið um
samskipti sín við foreldra. Ber að hafa í huga að sumir þeirra gætu hafa kosið að tjá sig
ekki um samskipti innan fjölskyldunnar því þeir litu svo á að slíkt væri trúnaðarmál.
Eins og áður hefur komið fram í þessari rannsókn og öðrum er mikilvægt að horft
sé til hvers einstaklings fyrir sig þegar fjallað er um netávana (Aydm og San, 2011;
Quandt og Kröger, 2014; Selfhout o.fl., 2009; Vandoninck o.fl., 2012). Í þessari rannsókn kom fram að sumir unglinganna nota netið á þann hátt að það kemur niður á
lífsgæðum þeirra. Þeir fengu ekki nægan svefn og einnig kom netnotkun niður á námi
og heilbrigðum lífsstíl, og er þessi niðurstaða í samræmi við fyrri rannsóknir (Tsitsika
o.fl., 2012). Einnig komu fram lýsingar á mikilli netnotkun sem unglingarnir tengja
við persónulegan vanda eins og einelti, einmanaleika og vinaleysi. Þetta samræmist
rannsókn Vandoninck og félaga (2012) sem komust að þeirri niðurstöðu að þeir sem
eigi í vanda vegna netávana stríði oft við vanda í lífinu almennt, bæði sálrænan og
félagslegan.
Viðmælendurnir lýstu því hvernig þeir nota netið þegar þeim leiðist og þá til að
vera í samskiptum. Þetta styðja rannsóknir (Aydm og San, 2011) og því er mikilvægt
að ekki sé litið á tölvunotkun sem annaðhvort góða eða slæma, heldur sé litið til hvers
einstaklings og fjölskyldu fyrir sig og hvernig sé heppilegast að styrkja heilbrigða
notkun netsins.

Viðbrögð við netávana, fjölskyldustuðningur
Tilgangurinn með rannsókninni er, sem fyrr segir, að auka skilning á mikilvægum
atriðum varðandi upplifun unglinganna á samskiptum við foreldra vegna netnotkunar. Rannsóknir hafa sýnt að fjölskyldan hafi mikla þýðingu í netnotkun barna og
því var í þessari rannsókn gerð tilraun til að skoða nánar mikilvæga þætti eins og
mörk sem foreldrar setja börnum sínum og samskipti þeirra á milli. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að fölskyldur eigi í vanda vegna netnotkunar unglinga.
Það er til lítils að meta vanda ef ekki er leitað lausna og með vinnu sem byggist á
fjölskyldufræðum bjóðast gagnreyndar leiðir til að hjálpa fjölskyldum í verkefnum
sem þær standa frammi fyrir (Carr, 2000; Nichols og Schwartz, 2010). Þá er ekki leitað
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að sökudólgi heldur unnið út frá þeirri stöðu sem fjölskyldan er í og unnið með styrkleika hennar og veikleika.
Í íslenskri rannsókn Hrundar Þórarinsdóttur kemur í ljós að foreldrar þurfi stuðning við uppeldishlutverkið en þeir telja uppeldi einn erfiðasta þátt foreldrahlutverksins (Hrund Þórarinsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2010). Því hlýtur það að teljast
mikilvægt að kynna foreldrum aðferðir sem gagnast til að lágmarka togstreituna sem
skapast þegar mörk eru lítil eða óskýr, en eins og áður hefur komið fram sýna rannsóknir að foreldrar hafa mikið að segja um netnotkun (Valcke o.fl., 2010).
Þegar fjallað er um netávana unglinga er mikilvægt að líta á einstaklinginn og netnotkunarsögu hans. Mikilvægt er að skoða með fjölskyldunni og unglingnum hvaða
þýðingu netnotkun hefur í lífi hans og vinna með þá stöðu sem fjölskyldan og unglingurinn eru í. Aðferð sem byggist á frásagnarnálgun hefur þótt henta vel í vinnu
með vanda sem tengist börnum og unglingum. Áhersla er lögð á að rödd þeirra heyrist. Þá er ríkjandi saga rýnd og krufin og leitast við að brjóta niður fyrirfram gefnar
hugmyndir og sögur notaðar sem áhrifavaldar (Nichols og Schwartz, 2010). Þannig er
t.d. einstaklingi sem kallar sig „tölvufíkil“ gefinn möguleiki á nýrri og jákvæðari sögu
og með því komið af stað breytingu á lífi hans og fjölskyldu hans.
Nokkrir viðmælendur nefndu einungis markasetningu af hálfu móður, og samskipti við hana vegna netnotkunar, þó svo að faðir byggi inni á heimilinu. Velta má
því fyrir sér hvort efla þurfi samstöðu foreldra, en rannsóknir hafa leitt í ljós að konur
frekar en karlar taka á sig skyldur er varða uppeldishlutverkið (Hocshchild, 1997;
Hocshchild og Machung, 2003; Kolbeinn Stefánsson og Þóra Kristín Þórsdóttir, 2010).
Gefur það vísbendingu um að styrkja þurfi fjölskyldukerfið og að ávinningur felist í
því að styrkja það.
Eins og hér hefur verið greint frá bjóðast ýmsar aðferðir til hjálpar fjölskyldum sem
glíma við netávana unglinga og hafa rannsóknir og reynsla af meðferð aukið skilning
á ýmsum vanda fjölskyldna sem tengist þessu. Hins vegar má einnig velta því upp
hvort fræðsla fyrir foreldra sé ekki árangursríkur forvarnarþáttur og komast megi hjá
víðtækari vanda með forvörnum og viðbrögðum þeirra sem sinna málaflokkum sem
taka til velferðar fjölskyldunnar í víðum skilningi. Ljóst er að foreldrar og börn kalla
eftir aðstoð vegna netávana og því kalli ber að svara og fylgja eftir með faglegri aðstoð.

Lokaorð
Tilgangurinn með rannsókninni er að auka skilning á mikilvægum atriðum í upplifun
unglinganna á þeim vanda sem kemur upp í samskiptum þeirra við foreldra vegna
netávana. Jafnframt er rannsókninni ætlað að vera innlegg í umræðu um netnotkun unglinga og þau áhrif sem fjölskyldan hefur og getur haft á netávana því hér er
litið svo á að netnotkun unglinga sé eitt af þeim brýnu verkefnum sem nútímafjölskyldur þurfa að takast á við. Niðurstöður þessarar rannsóknar staðfesta mikilvægi
fjölskyldunnar þegar kemur að netávana unglinga. Þeir unglingar sem lýsa óskýrum
mörkum foreldra virðast í meiri vanda og í lýsingu þeirra koma fram ýmis einkenni
netávana, m.a. stjórnleysi á internetnotkun, svefnleysi, einangrun, verri frammistaða í
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skóla og vandi í samskiptum við foreldra. Því er nauðsynlegt að styrkja tengsl foreldra
og barna þegar tekið er á vanda eins og netávana.
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“Only five more minutes”: Adolecents, internet use and
communication with parents
Abstract
The family as a social institution has had to adapt to various changes over time as a
result of alterations in the labour market, technical innovations and shifts in social values. The advent of the internet and resulting changes in communication have brought
yet another challenge for the family. This study looks at the concept of adolescent
internet addiction, or excessive internet use, from the point of view of family theory,
asking two key questions: The first is how the issue of setting boundaries is reflected
in the way adolescents who show signs of internet addiction talk about their internet
use. The second is how adolescents who show signs of internet addiction describe
their interaction with their parents. Data was collected as part of a European research
project (EUNET ADB). Using a qualitative approach, thirteen young individuals aged
14–17 (four girls and nine boys) who showed some signs of problematic internet use
on a screening test were interviewed. Interviews were conducted in the period from
June 2011 to June 2012. The main findings are that the adolescents themselves thought
that their internet use was too extensive and that the time they spent on the internet
had a negative impact on their performance at school and on interaction with their
parents. These young individuals were also aware that their parents did not approve
of their online behaviour and they showed a degree of understanding as to why their
parents attempted to limit their use of computers and the internet. The adolescents
generally thought that their parents should concern themselves with what they do on
the internet although they also felt that their parents were perhaps too focused on the
time spent online rather than what they actually did there. The approaches used by
parents varied between adolescents. Some parents relied mainly on rules while others
tried to engage in dialogue with the adolescents to establish a common understanding
of acceptable and unacceptable behaviour. In some cases, parents resorted to extreme
actions like disconnecting routers to deal with what, from their point of view, was
their children’s unacceptable behaviour. Studies have shown that if adolescents engage in a discourse with their parents on online behaviour they are less likely to suffer
negative consequences as a result of online activities. For this reason it is important
to support parents in engaging with their children’s internet use in a constructive
way. Indeed, for many of the adolescents the internet had provided valuable opportunities to meet new friends and engage in what for them were interesting activities.
It might be argued that in some cases the tension between the adolescents and their
parents around internet use could be eased by a different framing of the topic and a
move from focussing on time spent online to the actual activities. In this respect it is
also important to look at the internet use of adolescents in a broader context of their
everyday life.
Keywords: Adolescents, internet addiction, internet use, family studies, parental mediation
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Learning spaces and inclusive practices
Hanna Ragnarsdóttir and Clea Schmidt (editors). (2014). Learning Spaces for
Social Justice: International Perspectives on Exemplary Practices from Preschool
to Secondary School. Sterling: Trentham Books. xv, 153 pages.
The book Learning Spaces for Social Justice: International Perspectives on Exemplary Practices from Preschool to Secondary School edited by Hanna Ragnarsdóttir and Clea Smith
contains eight case studies focusing on inclusive practices and special education in
various schools, ranging from preschool to secondary school, in both rural and urban
settings. The authors and the cases come from Iceland, Norway, Finland, Scotland
and Canada. This collection is valuable for both scholars and practitioners and from
reading the book one not only obtains an insight into committed practices in very
different educational settings but also develops a feel for the theoretical background
from which these researchers work. And although the authors have their individual
styles and use different methods, the book forms a pleasant and coherent whole.

What is the relevance of research like this?
A publication such as this is important for various groups and for different reasons. The
most obvious importance is that by compiling such case studies one brings together
data on exemplary practices which can set examples for others working in the field.
Thus, the book should be valuable to practitioners, students and scholars in the field
of inclusive education. But the usefulness of this collection extends beyond this practical purpose as it stands as an illustration of how theories are applied and theoretical
frameworks developed in the field of education research. Not all educational research
serves this twofold purpose, not even all good educational research. Some is simply
not tied to practical matters in a way that is accessible or informative to the ordinary
practitioner and, as a result, the findings are too abstract or confined to the labyrinth
of theoretical language to enable practitioners to derive guidance from it. But neither
does all good research connect the practical issues to the theoretical underpinnings in
a way that is likely to illuminate theoretical issues; some research is too weak in its
theoretical aspects though it might be informative or helpful for people working in the
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field. The eight case studies in this book do, however, bring together these two aspects
in a way that is both helpful and accessible to researchers and practitioners alike. This
is perhaps most evident in the Finnish case which was “a collaborative action research
and development project” (p. 44). One of outcomes of this project is described thus:
That staff understood the meaning of multi-professional cooperation and implementing it within the school was one of the most worthwhile outcomes. In the preand primary classes, the teachers familiarized themselves with each other’s work
and came to appreciate each other’s contribution more. (p. 56)

It is also noted that bringing about change may be difficult enough, but maintaining
the good work may be even harder (e.g. p. 22). Case studies like the ones described in
this book may actually serve as support material for practitioners as focus is put on
the relevant issues and staff is encouraged to discuss and reflect on ongoing practices.

Why learning spaces for social justice?
There are obvious reasons why schools are important for social justice. First, an extensive and important part of people’s lives takes place in schools. Second, schools are an
important preparation for the future, so that even after life in the school has come to
an end, the importance of that life still prevails and may do so for the rest of people’s
lives. Third, the relevance of school is tied more directly to the issue of social justice
as “educational policies and practices frequently exclude or devalue [ethnic minority]
pupils and teachers and position them within a deficit framework” (p. 5). And fourth,
schools may also serve as important instruments in eradicating unjust institutions and
practices.
Learning spaces are intended as locus for mutual learning. A school which is a
learning space is a place where both students and staff learn and where the institutions themselves undergo changes as a result. In most of the case studies described
in the book, the staff involved changed both their way of working and their attitudes
towards their students, parents and each other. In one of the Norwegian studies,
which involved children from a refugee reception center, the researchers describe a
clear ‘before’ and ‘after’ stage.
Several interviews with staff members distinguished the time ‘before’ they started
to receive children from the reception center from ‘now’, when they felt more confident in addressing cultural and linguistic diversity. Their stories highlight a positive
trajectory as the staff, children, and majority-ethnic parents replaced their scepticism
and resistance with an everyday, practical approach. (p. 30)

Insofar as schools are important as basic institutions in a decently just society, the
present volume shows how essential it is that they be learning spaces in the above
sense, i.e. spaces where mutual learning takes place. Otherwise, they may remain or
turn into places of exclusion and devaluation.

76

U ppel d i o g m en nt u n/I cel a n d i c J o u rn a l o f Ed u cati o n 24 (1) 2015

ÓL A F U R PÁLL J ÓNSS O N

Practices of inclusion
All the cases described in Learning Spaces for Social Justice focus on inclusion in one
way or another. The questions of inclusion arise as responses to apparent cases of
exclusion or to obvious danger of exclusion. And the responses – the sincere attempts
to include the marginalized – are varied and telling. I want to begin by mentioning
chapter six which discusses fieldwork at Meadows School in Oslo. One could describe
the work at Meadows School as successful assimilation as “it had increased the proportion of linguistic minority pupils responding to mainstream instruction” (p. 105).
This is actually the reason why the case was selected for study. But at the same time, it
brings out the shortcomings of such a programme. The researchers remark about the
Meadows School project:
Even when it is well implemented, an individualized programme such as that used
at Meadows School tends to take for granted the majority culture and language. This
may explain why the academic performance of the linguistic minority pupils was
significantly lower than that of their Norwegian-speaking peers. (p. 104)

The researchers also remark:
Apparently, neither the school management, the teachers, nor the community authorities really believed that scores closer to those of their highest-performing schools
were realistic at schools with a relatively large proportion of minority pupils. (p. 105)

What is characteristic of assimilation as an educational response to diversity is that
difference, not least ethnic and linguistic diversity, is seen as a problem which the
educational response aims at solving or else sidestepping (see pp. 11–12, 29). This
seems to have been the case in Meadows School. Diversity is seen as an interruption
to the ‘normal’ work at the school (p. 31).
The experience at Meadows School contrasts sharply with that which is described
in the next chapter of the book where we read about educational responses at two
schools in Glasgow which received a substantial number of students of asylum seeking parents. The researchers describe their task in the following way:
This research aimed to investigate the creative ways in which teachers were responding to a new demographic and the creativity employed by pupils as they attempted
to adapt to a new school culture and new language environment. (p. 119)

Apparently, the teachers did not see the arrival of ‘different’ students as a problem but
as an opportunity to reclaim lost professional authority.
Teachers’ agency was constrained by a highly structured curriculum and regular
testing. … As [the new] pupils could not be expected to compete in monolingual,
monocultural assessments, teachers had to find new ways of working – and were
thus given an opportunity to regain the professional capital that they had lost with
the introduction of curricular guidelines for children aged 5 to 14. (p. 119)
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In this research, as in some others described in the book, agency turns out to be of central importance. Many educational responses to diversity focus on the agency of those
that are marginalized. In the Scottish research it becomes evident how the success of
the school’s response to the changing demography was due to the teachers themselves
reclaiming lost agency (see also p. 123). And this benefitted the whole school, not just
the new pupils.
Very quickly the achievement levels at the secondary school – as measured by national examination results – improved dramatically, and the headteacher went on record
as saying that this was down to the positive educational orientation of the young
asylum-seekers. (p. 122)

The complexity of identity
One theme that runs through all the chapters, despite their differences, is that of
identity, or rather, the complexity of identity. In the first chapter of the book Hanna
Ragnarsdóttir and Hildur Blöndal remark, drawing on work by Siraj-Blatchford and
Clarke that:
… no group of children – or any individual – should be essentialized, defined and
bound within a definition as if it were impossible for them to escape it. Nor should
they be regarded as having an experience that is homogeneous with that of others of
their ‘type’. (p. 11)

In chapter three the authors write:
Current educational policies tend to assume that the multicultural refers exclusively
to the ‘Other’ – i.e. certain categories of migrant pupils such as refugees. In doing so,
they obscure the fact that many Finnish youths also represent diversity. (p. 46)

A little later they say:
In these discussions, the cultural quite often cancels out other aspects of identity such
as gender, generation, social class, and language. (p. 46)

The question of the complexity of identity in exactly this respect also comes out nicely
in chapter two where the learning of the staff of a kindergarten consists in the realization of the complexity and diversity of the identities of the children and parents that
still constitute a single group, i.e. refugees.
Over time, getting to know specific individuals from refugee backgrounds broadened the staff’s horizons, allowing them to see not just differences between people,
but how minority parents’ lives, grievances and frustrations compared with their
own. This, in turn, developed their empathy and understanding. (p. 32)
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The relevance of language
Another theme which runs through the entire book is the relevance of language, both
language skills and the use of language in everyday communication. Incidents where
the relevance of language stands out vary from the exclusionary practice of not allowing pupils to communicate in their native language (as in the Meadows School) to the
celebration of various languages in the Scottish research. In the latter, the use of native
language was explicitly tied to students’ agency.
Having specialist EAL teachers … and understanding the interdependence of languages ensured that collaborative and co-constructed practice was focused on additive bilingualism. This enabled newly arrived pupils from asylum-seeking families
also to have agency in the school system, as they brought their language and life
experiences into the classroom. (p. 120)

The relevance of language applies not only to the pupils but to staff also as was
brought out very clearly by an incident reported in one of the Icelandic cases.
… a rotation scheme was in place that saw the foreign-born staff read to the children
for the equivalent of 15–20 minutes a week. Some Icelandic staff members wanted to
make changes to the daily reading sessions so that they only included native Icelandic speakers. This plan was eventually implemented in one of the four divisions – to
the extreme dissatisfaction of the foreign-born staff, who saw the gesture as demeaning and discriminative. (p. 21)

What concepts of social justice are at play?
Although all the studies deal with social justice in one way or another, there is very
little elaboration on a conception of social justice in the book. It is mainly in the last
chapter that a conception of social justice is discussed specifically. At the outset of that
chapter, the authors write:
Social justice can be defined in a number of ways but the underlying principles of
equity and inclusion remain:
• The social and economic resources of society are distributed for the benefit of all
people …
• A process is operating through which society attains a more equitable distribution
of power in the political, economic and social realms …
• The principles are based upon the belief that each individual and group within a
given society has a right to civil liberties, equal opportunity, fairness, and participation in the educational, economic, institutional, social and moral freedoms and
responsibilities valued by the community … (p. 129)
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We are not offered a deep understanding of social justice, nor are we meant to be.
Other chapters mention things like equality, equity, inclusion and participation as constituents of social justice, which agrees well with the above account, even if rather
slim. Some scholars, especially those with a philosophical background, might complain that this is too shallow; that more needs to be said in order to substantiate the
use of the term ‘social justice’, not least since it figures in the title of the book. I am not
convinced that the book would have benefitted from a more detailed account of the
concept, though I think that it would have been beneficial to include in the introduction something like the above quote from the last chapter.
Let me end by explaining briefly why I think an absence of a substantial discussion
of social justice is OK: Since the year 1971, when John Rawls published his seminal
work A Theory of Justice, most philosophical theorizing in the field falls under what we
might call (following Amartya Sen, The Idea of Justice) institutional theories of justice.
The tradition goes all the way back to Thomas Hobbes in the 17th century. These theories focus on institutions of society and how they contribute to a just society or fail
to do so. In contrast to the institutional theories such as Rawls’ – but not necessarily
in opposition to them – philosophers have also advanced what Sen refers to as realization based theories of justice, to which his own approach belongs. Sen describes his
task in The Idea of Justice in the following way:
In contrast with most modern theories of justice, which concentrate on the ‘just
society’, this book is an attempt to investigate the realization-based comparisons that
focus on the advancement or retreat of justice. (Sen, 2009, p. 8)

And a little later he says:
Importance must be attached to the starting point, in particular the selection of some
questions to be answered (for example, ‘how would justice be advanced?’), rather
than others (for example, ‘what would be perfectly just institutions?’). This departure
has the dual effect, first, of taking the comparative rather than the transcendental
route, and second, of focusing on actual realizations in the societies involved, rather
than only on institutions and rules. (Sen, 2009, p. 9)

The work described in Learning Spaces for Social Justice falls within the approach that
Sen is describing. We may easily recognize a case of injustice when we come across
one, even if we have no theory of justice to rely on. And we may work towards promoting justice without basing our work on any explicit theory of social justice. So, the
absence of an elaboration on a theory of justice in the book need not be a defect as long
as the cases of justice and injustice dealt with are clear enough. And usually they are
and they have to do with issues like equality, equity, inclusion and participation. Thus,
even if there is no detailed or systematic discussion of the conception of social justice
in the book, the cases of justice and injustice described and discussed form a valuable
contribution to our understanding of social justice.
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Ofbeldi á heimili: Með augum barna
Guðrún Kristinsdóttir (ritstjóri). (2014). Ofbeldi á heimili: Með augum barna.
Reykjavík: Háskólaútgáfan. 324 bls.
Í lok síðasta árs kom út bókin Ofbeldi á heimili: Með augum barna. Eins og nafnið bendir
til er hér á ferðinni bók um heimilisofbeldi en það málefni hefur verið talsvert til umræðu síðastliðin ár þar sem sjónum hefur verið beint að kynbundnu ofbeldi. Það sem
hins vegar er nýtt í þessari bók, og um leið einn helsti styrkur hennar, er að hér er horft
á ofbeldi frá sjónarhorni barna, þ.e. hvernig börn upplifa ofbeldi á heimili.
Bókin er afrakstur rannsóknar dr. Guðrúnar Kristinsdóttur, prófessors við Háskóla Íslands, og samstarfskvenna hennar, þeirra Ingibjargar Harðardóttur, Margrétar
Ólafsdóttur, Margrétar Sveinsdóttur, Nönnu Þóru Andrésdóttur og Steinunnar Gestsdóttur.

Um bókina
Við öflun gagna í rannsóknina var víða leitað fanga og ólíkum aðferðum beitt. Í fyrsta
lagi var lögð spurningakönnun fyrir 1125 grunnskólabörn. Í öðru lagi var rætt við
14 börn á aldrinum 9–19 ára sem höfðu búið við ofbeldi á heimili og sjö mæður sem
búið höfðu við slíkar aðstæður. Á þeim tíma sem viðtölin voru tekin ríkti ekki ofbeldi
á heimilinu. Loks var rýnt í þrjú dagblöð og eitt tímarit með það í huga að greina
hvernig þar væri fjallað um ofbeldi á heimilum. Fræðilegur grunnur rannsóknarinnar
er sóttur í bernskufræði og allítarleg umfjöllun er í bókinni um þau fræði. Rannsóknin
markar að mörgu leyti tímamót, annars vegar vegna þess að hér er um að ræða efni
sem til skamms tíma var lítt rannsakað hér á landi, en fyrst og fremst vegna þess að
hér er sjónum beint að börnunum og raddir þeirra fá að heyrast. Fyrirmynd rannsóknarinnar var sótt til Audrey Mullender og félaga hennar sem stóðu að svipaðri
rannsókn árið 2002 í Bretlandi, og eru svör íslensku barnanna stundum borin saman
við svör þeirra ensku.
Bókinni er skipt í sex kafla þar sem byrjað er á því að fjalla um ofbeldi á heimilum út frá stöðu barna og um börn sem þátttakendur í rannsóknum, og vísað er í
fjölmargar rannsóknir sem varða ofbeldi á heimilum, bæði innlendar og erlendar.
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Viðamestu kaflarnir fjalla síðan um niðurstöður einstakra þátta rannsóknarinnar og
loks er fjallað um leiðir til úrbóta. Í viðauka er að finna ráðleggingar barna til annarra
barna um viðbrögð við ofbeldi á heimili.
Niðurstöðurnar byggjast á upplýsingum sem fengnar eru bæði úr megindlegum
og eigindlegum gögnum. Fyrir vikið hafa fengist svör frá stórum hópi barna og síðan
svör sem byggjast á djúpviðtölum við bæði börn og mæður. Í svörum úr spurningalistunum kemur glöggt fram að börn þekkja til ofbeldis á heimilum, vita hvað átt er
við með hugtakinu og að þau taka skýra afstöðu gegn því. Um 24% barnanna svöruðu
að þau þekktu einhvern sem byggi við slíkt ofbeldi. Þekkingu sína á ofbeldi á heimili
sögðust þau fyrst og fremst hafa úr sjónvarpi og skólanum, og þau vilja fá fræðslu um
ofbeldi í skólanum. Börnin voru spurð að því hvert þau myndu leita ef þau byggju
við ofbeldi og töldu flest að þau myndu leita til systkina, vina eða afa og ömmu. Mun
færri töldu að þau myndu leita til lögreglu eða annarra opinberra aðila.

Áhrif ofbeldis
Í frásögn barnanna, sem sjálf hafa búið við ofbeldi á heimili, má glöggt sjá hve mikil
áhrif sú reynsla hefur á allt líf þeirra. Foreldrar barna, sem búið hafa við ofbeldi, halda
því stundum fram að börnin hafi ekki orðið vör við það, þar sem ofbeldið hefði aldrei
átt sér stað á meðan þau voru heima eða að þau hefðu verið sofandi (Ingólfur V. Gíslason, 2008). Frásagnir barnanna hér segja aðra sögu, sögu um óttann og það hvernig
þau reyna stöðugt að lesa í aðstæður á heimilinu; þau segja frá vegsummerkjum eftir
átök, áverkum og brotnum hlutum. Í sumum tilvikum reyna þau svo að blanda sér í
ofbeldið með það fyrir augum að koma móður sinni til aðstoðar eða vernda systkini.
Öllum börnunum leið illa og þau fundu fyrir líkamlegum og andlegum einkennum. Á
meðan þau bjuggu á sama heimili og ofbeldismaðurinn voru þau hrædd og óörugg og
fundu stundum leiðir til að fela bæði sig og systkini sín. Önnur börn kusu að vera með
móður sinni til þess að vera henni til stuðnings og hjálpa henni. Börnin voru reið, bæði
út í gerandann en einnig út í ýmsar opinberar stofnanir og yfirvöld sem þeim fannst
ekki gera neitt til að stöðva ofbeldið eða búa þeim öruggar aðstæður.
Orðræðugreining á umfjöllun nokkurra fjölmiðla um ofbeldi á heimili leiddi í ljós
að þar virtist einkum vera lögð áhersla á að rjúfa þá þögn sem ríkt hefur um ofbeldi
á heimili. Umfjöllunin var hins vegar út frá sjónarhorni fullorðinna og engin tilraun
gerð til að miðla röddum barnanna sjálfra eða þekkingu þeirra á fyrirbærinu. Oftast
var fjallað um kynferðislegt ofbeldi en sjaldan um líkamlegt ofbeldi eða vanrækslu.
Börnunum var lýst sem þolendum ofbeldis án þess að draga fram styrkleika þeirra,
seiglu eða bjargir. Þannig var dregin upp dökk mynd af afleiðingum ofbeldis án þess
þó að vísa til rannsókna. Ekki var fjallað sérstaklega um aðstæður eða líðan barnsins
og frekar fjallað um stúlkur sem þolendur en drengi.

Raddir barna
Það er áhugavert að sjá hversu góðar viðtökur bókin hefur fengið, en hún hlaut m.a.
Fjöruverðlaunin í flokki fræðibóka á þessu ári og verðlaun Hagþenkis. Hún á að sumu
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leyti margt sameiginlegt með annarri bók sem út kom á síðasta ári, Hljóðin í nóttinni,
eftir Björgu Guðrúnu Gísladóttur (2014). Bæði þessi verk miðla röddum barna og af
móttökunum að dæma má ætla að það sé einmitt sú áhersla sem margir hafa saknað.
En bókin og rannsóknin öll vekja jafnframt upp ýmsar spurningar. Hvers vegna hefur
rannsókn á borð við þessa ekki verið gerð fyrr? Hvers vegna bregðast fagmenn á borð
við kennara, félagsráðgjafa og aðra ekki við þegar fyrir liggur vitneskja eða grunur
um að barn búi við ofbeldi, eða þegar barn segir jafnvel sjálft frá ofbeldinu. Hvað er átt
við þegar vísað er til Samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og undirstrikað að barn eigi rétt á að tjá sig? Og hversu fús erum við til að ræða viðkvæm málefni við börn? Í niðurstöðum rannsóknar um skilnað foreldra kom fram að í tæpum
35% tilvika sagði enginn börnunum sérstaklega frá því að foreldrar þeirra ætluðu að
skilja (Sigrún Júlíusdóttir og Jóhanna Rósa Arnardóttir, 2007). Í barnaverndarmálum
er margt sem bendir til þess að lítið sé rætt við börn um þann vanda sem við er að etja
og að þau eigi því stundum í erfiðleikum með að skilja og tengja saman það sem gerist
í lífi þeirra (Anni G. Haugen, 2012). Þá kemur fram í rannsókn á stöðu ungs fólks í 9.
og 10. bekk grunnskóla að um 15% þátttakenda segja það mjög eða frekar erfitt að fá
að ræða um persónuleg málefni við foreldra sína (Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon,
Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson og
Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2014). Við undirbúning þeirrar rannsóknar sem hér um ræðir
reyndist erfitt að fá leyfi til að leggja spurningalistann fyrir á einum stað vegna þess
um hvað viðfangsefnið snerist. Börnin eru hins vegar viljug til að tjá sig og svörun við
spurningakönnuninni var 72%. Af svörum barnanna má ráða að þau hafi frá miklu
að segja og vilji umfram allt að bundinn sé endi á ofbeldið. Sum þeirra hafa sagt frá
ofbeldinu en engu að síður ekki séð nein merki um viðbrögð við því. Börnin sem rætt
var við voru virkir gerendur í sínum málum og gripu til ýmissa ráða en virðast ekki
hafa haft neina sem voru reiðubúnir til að hlusta og bregðast við. Hvernig getum við
látið raddir barnanna heyrast, erum við tilbúin til að hlusta? Á að ræða við börn um
allt og hvar liggja mörkin ef þau liggja einhvers staðar?

Lokaorð
Bókin Ofbeldi á heimili: Með augum barna er fyrst og fremst fræðirit og mikilvæg viðbót
við aðrar rannsóknir sem fjallað hafa um heimilisofbeldi, en þá út frá sjónarhorni fullorðinna. Bókin gagnast vel í kennslu þar sem fjallað er um börn, ofbeldi og fjölskyldur,
svo og öllum þeim sem áhuga hafa á aðstæðum barna og því hvernig megi bæta þær.
Hún er jafnframt mikilvæg fyrir fagfólk í daglegu starfi, svo sem kennara á öllum
skólastigum, félagsráðgjafa, sálfræðinga, hjúkrunarfræðinga, þroskaþjálfa, náms- og
starfsráðgjafa og aðra sem eiga bein samskipti við börn. Við lestur hennar erum við
stöðugt minnt á mikilvægi þess að hlusta á börn og gefa því gaum hvernig þau sjá
og skynja tiltekna atburði og aðstæður. Hún er því ekki síður mikilvæg fyrir þá sem
vinna að stefnumótun í málefnum barna og fjölskyldna þeirra innan ólíkra stofnana
samfélagsins.
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Uppeldi og menntun
24. árgangur 1. hefti 2015

Berglind Rós M agnúsdóttir
Menntavísindasvi ði Háskól a Ísl ands

Meiri árangur, valfrelsi og ráðdeild?
Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð. (2014). Stærsta efnahagsmálið:
Sóknarfæri í menntun. Reykjavík: Höfundar. 52 bls.
Samtök atvinnulífsins og Viðskiptaráð Íslands gáfu nýverið út skýrslu um menntamál. Þetta eru áhrifamikil samtök sem eiga aðild að rekstri tveggja af stærstu framhaldsskólum landsins, tveimur háskólum og Keili. Samtök sjálfstæðra skóla, sem eru
aðili að Samtökum atvinnulífsins, reka leik- og grunnskóla.

STÆRSTA EFNAHAGSMÁLIÐ?
Í formála að skýrslunni kemur fram að samtökin sem standa að útgáfunni telji brýnt að
breyta íslensku menntakerfi til að efla framleiðni og samkeppnishæfni þess og að umbætur í menntamálum séu eitt mikilvægasta efnahagsmál komandi ára. Útgefendur
tefla fram „þeim breytingum sem til þess eru fallnar að betrumbæta núverandi kerfi“
(í formála).
Til grundvallar skýrslunni liggur það sjónarmið að meginmarkmið menntunar sé
að þjóna hagkerfinu og atvinnulífinu og það gefið til kynna að aukin menntunarvæðing skili sér í auknum hagvexti. Þetta er umdeilt á hinum akademíska vettvangi (sjá
t.d. Brown, Lauder og Ashton, 2008). Í Evrópu og Bandaríkjunum hefur „fjárfesting“
í menntun ekki skilað því sem áætlað var og mikið atvinnuleysi er meðal háskólamenntaðra. Hér á landi hafa tekjur háskólamenntaðra verið langt undir væntingum
og því ljóst að vinnumarkaðurinn metur menntun ekki endilega mikils, sér í lagi ekki
menntun sem tilheyrir hinum kvenlægari arfi (Þorgerður Einarsdóttir, 2000; Þorgerður
Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Skýrsluhöfundar vilja leysa aukið
atvinnuleysi meðal háskólamenntaðra með því að gera einstaklinga ábyrga fyrir
þessum kerfislæga vanda þar sem „nemendur velji sér námsgreinar með óraunhæfar
væntingar um starfsmöguleika að námi loknu“ (bls. 51).
Nú skal ekki lítið gert úr mikilvægi menntunar en að smætta tilgang hennar niður í hagvaxtartölur er varasamt því menntun getur ein og sér ekki tryggt sjálfbært
efnahags- og atvinnulíf. Atvinnuleysi hlýst af mun stærri og margbrotnari þáttum en
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vali á námi, en með þessu viðhorfi eru ósjálfbær hagkerfi heimsins og stjórnvöld sem
halda þeim úti fríuð af allri ábyrgð á þessari þróun (Piketty, 2014). Þagað er um nýlegt
efnahagshrun í þessu sambandi.
Skýrsluhöfundar setja fram „lausn“ á þessum vanda með því að telja það farsælast
að atvinnulífið móti inntak náms í framhalds- og háskólanámi „til að menntakerfið
styðji betur við verðmætasköpun í landinu“ (bls. 52). Þannig væri best hægt að „draga
úr atvinnuleysi háskólamenntaðra“ (bls. 52). Þetta er mikilvægur liður í þeim gildum
sem lögð eru til grundvallar, þ.e. að meginmarkmið menntunar sé að búa til sveigjanlega einstaklinga sem geti auðveldlega lagað sig að hagsmunum (stór)fyrirtækja og
þannig megi tryggja sem best að þeir gangi ekki um atvinnulausir.

ÁRANGUR, VALFRELSI OG RÁÐDEILD – MEGINSTEF
SKÝRSLUNNAR
Meginstef skýrslunnar er aukin áhersla á árangur, valfrelsi og ráðdeild. Þessi þrjú
hugtök móta kaflaskiptinguna í skýrslunni. Hér verður hver kafli fyrir sig ræddur og
fjallað um nokkrar af þeim fullyrðingum sem þar koma fram, framsetningu þeirra,
inntak og átök sem eru um þessar fullyrðingar í fræðaheiminum.

Árangur
Þegar rýnt er í orðræðu skjalsins um árangur kemur skýrt fram hvaða skilningur er
lagður í það hugtak. Hinni hlutbundnu pósitívísku nálgun er hampað sérstaklega og
látið að því liggja að hægt sé að mæla árangur skóla og kennara út frá einkunnum
nemenda og að fjölþjóðlegar kannanir OECD og fleiri séu raunverulegur mælikvarði
á gæði menntakerfa. Rætt er sérstaklega um árangursröðun Íslands í samanburði við
aðrar þjóðir sem hafi verið „áberandi verri árið 2012 en í fyrri könnunum“ (bls. 16).
Ekki er því haldið til haga að árið 2009 hafi verið nokkuð góð útkoma. Ekki er heldur bent á að útkoman árið 2012 hafi verið mjög svipuð útkomunni árið 2006 í lestri,
sbr. myndina hér fyrir neðan. Þá er þess ekki getið að þessi árangursmunur milli
ára sé víða algengur í löndunum í kringum okkur og erfitt hafi verið að skilgreina
nákvæmlega ástæður þess fræðilega. Eins er algjör þögn um aukna misskiptingu á
Íslandi frá árinu 2000 sem tók alvarlega dýfu í kjölfar hrunsins en börnum sem lifa
undir fátæktarmörkum fjölgaði um 20% frá 2008–2012 (UNICEF, 2014). Líklegt er að
áhrif hrunsins hafi verið komin fram að fullu árið 2012 en hafi verið óveruleg árið
2009.
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Mynd. Meðalútkoma 15 ára íslenskra nemenda í lestri á PISA-prófum frá 2000–2012
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Annað dæmi um val skýrsluhöfunda á sjónarhorni í þessum talnaleik er sú fullyrðing
að við Íslendingar „stöndum … höllum fæti gagnvart nágrannalöndum þegar horft
er til tölulegra mælikvarða. Námsárangur grunnskólanema er undir meðaltali Norðurlandanna …“ (bls. 9). Meðaltalið er vægast sagt skekkt vegna Finnlands sem kemur
mun betur út en öll hin Norðurlöndin og hækkar meðaltalið þannig að öll Norðurlöndin nema Finnland hafa árangur undir meðaltali Norðurlandanna. Þetta er vel
þekkt áróðursbragð í úrvinnslu tölulegra gagna til að skapa áhyggjur og ótta og ná
fram tiltrú á þeim breytingum sem talað er fyrir.

Valfrelsi
Fullyrðingin um að valfrelsi neytenda (foreldra) á svokölluðum menntamarkaði
tryggi gæði, jafnrétti og fjölbreytileika hefur farið víða og kemur m.a. fram í skýrslunni. Margir hafa lagt hönd á plóg við að sýna að tengsl á milli gæða, jafnréttis og
menntunar eru mun flóknari en svo að hægt sé að tengja aukin gæði eða árangur við
einkarekstrarform (t.d. Lubienski og Lubienski, 2014). Víða þar sem mikil áhersla er
á foreldraval og samkeppni milli skóla hefur aðgreining og jaðarsetning ákveðinna
minnihlutahópa aukist á meðan samþjöppun þeirra sem búa við forréttindi hefur magnast (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2014; Lundahl, Erixon Arreman, Holm og
Lundström, 2013; Reay, 2007). Eins er ljóst að á meðan gæði skóla eru aðallega metin
eftir meðalárangri á stöðluðum prófum ýtir það ekki undir skapandi og fjölbreytilegt
skólastarf (Lingard, Martino og Rezai-Rashti, 2013). Aðgreining eftir menningu, fötlun eða stétt er talin neikvæð og ógna lýðræðishlutverki skólans þar sem skólinn er í
raun eini staðurinn þar sem möguleiki gefst á að kenna ólíkum hópum fólks að lifa
saman og skilja veruleika hvers annars.
Í skýrslunni er jafnframt fullyrt að einkarekstur skili sér í aukinni almennri ánægju
foreldra: Garðabær er með meira en helming leikskólabarna í einkareknum leikskólum og í því sambandi er tekið fram að í þjónustukönnun sem Capacent gerði fyrir
sveitarfélagið árið 2012 hafi ánægja íbúanna með leikskólaþjónustu bæjarins mælst
yfir 90%, meiri en í öðrum sveitarfélögum landsins (bls. 35). Engar aðrar vísbendingar
eru nefndar, og heldur ekki tekið fram að Reykjavík og fleiri sveitarfélög hafi í sumum
tilvikum farið yfir 90% múrinn.

Ráðdeild – að ná niður kostnaði og auka skilvirkni kerfisins
Megintillögur á þessu sviði eru raktar og ræddar hér á eftir en þó ekki endilega í þeirri
röð sem um þær er fjallað í skýrslunni.
Tillaga um grunnskólakerfið
Lagt er til að gjöld til grunnskólamenntunar barna verði skert til að geta staðið sómasamlega að háskólamenntun. Höfundar segja að ríkið eyði „hlutfallslega of miklum
fjármunum … í fyrri stig námsferilsins“ (bls. 10) og er byggt á þeim upplýsingum að
fjárframlög á hvern nemanda í grunnskóla séu hærri en á hvern nemanda í háskólanámi.
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Því er lagt til að reynt sé að minnka rekstrarkostnað á hvern nemanda (lækka
þjónustustig) sem mun að líkindum bitna mest á þeim sem búa í hinum dreifðari
byggðum og þeim sem þurfa hvað mesta þjónustu. Þetta er mjög umdeilt sjónarmið,
þ.e. hvort borgi sig að leggja til mikið fjármagn strax þegar grunnurinn er lagður á
fyrstu árum einstaklings eða hvort leggja eigi til dæmis meira fé í refsikerfið, en stjórnvöld í Bandaríkjunum hafa m.a. farið þá leið og verja meira fjármagni í refsikerfið en
grunnmenntakerfið (Wacquant, 2008), ólíkt Norðurlöndunum. Í skýrslunni er lagt til
að ná niður kostnaði með frekari sameiningu grunnskóla á landsbyggðinni: „Oft getur
reynst erfitt að fullskipa bekki í öllum árgöngum í þessum litlu skólum“ og því þarf
að „tryggja ákveðna lágmarksstærð á skólum“ (bls. 46). Þagað er um þá staðreynd að
leik- og grunnskóli í nærumhverfi er forsenda jákvæðrar byggðaþróunar. Það er ekki
tilviljun að Noregur, það dreifbýla land, er eins og Ísland með hlutfallslega hærra
framlag á hvern nemanda í grunnskólum en hin Norðurlöndin.
Tillaga um aukna ábyrgðarskyldu skóla og kennara
Lagt er til að laun kennara verði tengd við árangur nemenda þeirra og auka kennsluskyldu þeirra. „Aukin kennsluskylda myndi fjölga kennslustundum á hvern kennara
og auka afköst“ (bls. 45). Höfundar skýrslunnar eru meðvitaðir um lág laun kennara
og leggja því til að laun kennara geti hækkað ef hægt er að ná niður öðrum kostnaði
eftir þeim leiðum sem nefndar eru hér að framan samfara því að auka launabil milli
kennara eftir mældum námsárangri nemenda þeirra.
Þetta er mjög umdeilt atriði í akademískri rökræðu og er byggt á annarri fullyrðingu
sem finna má í skýrslunni, þ.e. að „framtíðartækifæri nemenda ráðast að miklu leyti
af því hvernig kennara þau hafa á menntagöngu sinni“ (bls. 21). Þetta er orðum aukið
því félags- og efnahagslegar aðstæður einstaklinga, sem og skipulag menntakerfisins
(hversu opið það er fyrir þá sem falla brott af ólíkum ástæðum) og skipulag annarra
samfélagskerfa eru þeir þættir sem í sameiningu hafa mest áhrif á jafnrétti til náms og
námsframvindu. Kennarar og hæfni þeirra skiptir að sjálfsögðu miklu máli en hefur
ekki nærri jafn mikla þýðingu og félagslegt samhengi. Þessi málflutningur hefur verið
kallaður „menntunarvæðing félagslegra vandamála“ (e. educationalization of social
problems) (Labaree, 2008; Smeyers og Depaepe, 2008) þannig að með auknu misrétti
og stéttaskiptingu er ein stétt gerð ábyrg fyrir vanda þeirra sem verst standa, kennarar.
Áhersla á samkeppni milli kennara byggða á árangri nemenda hefur náð miklum
hæðum í Bandaríkjunum. Þar hefur starfsaldur kennara hrunið þar sem reyndari
kennarar hætta að sjá tilgang með starfi sínu (Ravitch, 2014).
Tillaga um framhaldsskólakerfið
Lagt er til að kostnaður við framhaldsskóla verði lækkaður og brottfall minnkað
með því að stytta nám til stúdentsprófs. Þetta hefur verið eins konar þrástef í
stefnuskjölum frá samtökunum og er eitt af þeim atriðum sem þegar hafa komið
til framkvæmda hjá stjórnvöldum. Ráðgert er að allir framhaldsskólar bjóði
upp á þriggja ára nám til stúdentsprófs frá og með næsta hausti. Þessi þróun
hófst fyrir nokkrum árum og hafa Kvennaskólinn, Menntaskóli Borgarfjarðar
og Menntaskólinn á Tröllaskaga boðið upp á þriggja ára nám til stúdentsprófs.
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Hinir tveir síðarnefndu hafa starfað sem slíkir frá stofnun en Kvennaskólinn
er eini framhaldsskólinn (með bekkjarkerfi) sem hefur breytt námskrám sínum
og öllu starfi frá fyrra horfi til að bjóða upp á þriggja ára stúdentspróf. Það er
athyglisvert, miðað við þá trú sem m.a. kemur fram í skýrslunni að nýbreytni sé fylgifiskur einkareksturs, að Verslunarskóli Íslands, sem er stofnun þeirra sem að tillögunum standa, skuli ekki hafa verið í fararbroddi í þessu breytingaferli.
Í ljósi alþjóðlegrar þróunar grunn- og háskólakerfis bjóða flestar þjóðir 12–13 ára
grunnnám áður en nemendur eru gjaldgengir í háskóla. Á menntaþingi menntamálaráðuneytisins árið 2010 voru nær allir 142 þátttakendurnir hvaðanæva úr skólakerfinu sammála um að stytta bæri skyldunám fyrir háskólanám niður í 12–13 ár en það
ætti ekki að einskorðast við framhaldsskólann heldur þyrfti að skoða þessa breytingu
í heildarsamhengi. Þessa umræðu má nálgast í skýrsludrögum á netinu um málþingið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010). Nýr ráðherra hélt ekki áfram
með þessa umræðu um heildaruppstokkun en Viðskiptaráð setti þetta fram í formi
tvíhyggju og lét kanna hvort almenningur vildi frekar stytta grunn- eða framhaldsskólann í Gallupkönnun, framhaldsskólastyttingu í vil. Því má segja að þetta þrástef
um styttingu framhaldsskólans hafi öðlast löggildingu. Ekki er að finna stofnana-,
námskrár- eða kennslufræðileg rök í skýrslunni fyrir breytingum á námstíma í framhaldsskólanum.
Tillaga um háskólakerfið
Lagt er til að taka upp skólagjöld til að ná niður kostnaði við háskóla og auka skilvirkni og gagnsæi: „Með því að taka upp skólagjöld á háskólastigi eflast háskólar í
landinu, gagnsæi eykst og fjármagn nýtist betur með auknu aðhaldi án þess að það
komi niður á jöfnum rétti einstaklinga til náms“ (bls. 52).
Kjör háskólamenntaðra einstaklinga í löndum þar sem skólagjöld eru há hafa verið
talsvert til umræðu nýlega. Myndast hefur nýr hópur fólks sem á það á hættu að lifa
undir fátæktarmörkum, ekki síst í ljósi þess sem rætt var um hér framar, að námsgráður einar og sér eru ekki ávísun á starf.

LOKAORÐ
Hér hefur verið stiklað á stóru og reynt að varpa ljósi á þau gildi sem liggja til
grundvallar þeim tillögum sem settar eru fram í skýrslu Samtaka atvinnulífsins og
Viðskiptaráðs og rætt um inntak og framsetningu nokkurra fullyrðinga um íslenskt
menntakerfi sem þykja umdeildar á akademískum vettvangi eða eru settar fram á
villandi hátt.
Sjálfsagt væri hægt að hunsa skjöl sem þessi og telja þau marklaus þar sem þau
eru ekki formleg stefnuskjöl gefin út af stjórnvöldum. Ég tel aftur á móti mikilvægt
að taka þau alvarlega því formleg menntastefnuskjöl verða ekki til í tómarúmi heldur
mótast í gegnum þá orðræðu sem verður ríkjandi um ákveðið málefni (Ball, 1993,
1998). Hugmyndaveitur (e. think-tanks) eins og Viðskiptaráð og Samtök atvinnulífsins
hafa þjónað mikilvægum tilgangi í þessum efnum enda ekki farið í launkofa með að
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slíkum skýrslum er ætlað að móta orðræðu um menntamál á viðskipta- og markaðsforsendum (sjá formála skýrslunnar), þannig að skólar verði ennþá stærri vettvangur á sviði viðskipta með almannafé fyrir aðila samtakanna. Því er ekki að undra að
bakgrunnur þeirra sem komið hafa almennt að skýrslugerð um menntamál fyrir samtökin tvenn er ekki á sviði fræðilegrar þekkingar og reynslu af skóla- og menntamálum, eins og einföld leit á vef að þeim sem höfðu „umsjón með útgáfu“ þessa rits
sýnir, þeim Ásthildi Gunnarsdóttur og Birni Brynjúlfi Björnssyni (Ásthildur ráðin til
Viðskiptaráðs, 2013; Björn Brynjúlfur ráðinn hagfræðingur Viðskiptaráðs, 2014).
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