
Aðalmálið var að halda haus
Upplifun sjö til átta ára sveitabarna af heimavistarskóla á

sjöunda áratugnum

Sveinbjörg Zophoníasdóttir

Lokaverkefni til B.A.-prófs

Háskóli Íslands

Uppeldis- og menntunarfræðideild





Aðalmálið var að halda haus

Upplifun sjö til átta ára sveitabarna af heimavistarskóla á
sjöunda áratugnum

Sveinbjörg Zophoníasdóttir

Lokaverkefni til B. A.-prófs í uppeldis- og menntunarfræði

Leiðbeinandi: Berglind Rós Magnúsdóttir

Uppeldis- og menntunarfræðideild
Menntavísindasvið Háskóla Íslands

Júní 2015



Aðalmálið var að halda haus

Ritgerð þessi er prófs
í uppeldis og menntunarfræði.
Menntavísindasviði Háskóla Íslands

© Sveinbjörg Zophoníasdóttir
Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar.

Bóksala Menntavísindasviðs

Reykjavík, 2015





Ágrip

Formáli

Fræðilegur bakgrunnur

Fyrstu heimavistarskólarnir
Þróun heimavistarskóla frá 1950 til 1980

ir tímar

Aðferðafræði

Framkvæmd rannsóknar
Þá
Gagnasöfnun og úrvinnsla
Siðferðileg álitamál

Niðurstöður

Barn í sveit á sjöunda áratugnum
Skólaumhverfið

Fullorðnir á vistinni
Litið um öxl

Umræða

Lokaorð

Heimildaskrá

Viðauki 1

Viðauki 2



Formáli

Rannsóknarskýrslan mín er ver prófs í uppeldis og menntunarfræði við

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn í þessu verkefni var Berglind Rós

Magnúsdóttir og vil ég þakka henni innilega fyrir góða aðstoð, þolinmæði og uppbyggileg

gagnrýni. Mig langar að þakka sérstaklega föður mínum, Zophoníasi , fyrir að

hafa lesið yfir óteljandi verkefni á meðan námi mínu stóð. Einnig vil ég þakka móður

minni, Guðrúnu Ingólfsdóttur, kærastanum mínum, Jóni Ásgrímssyni, systkinum mínum

og nánustu vinum fyrir h atningu og stuðning í náminu. Ég hef gott fólk í kringum mig

á stóran þátt í þessum áfanga sem ég er að ljúka. Að lokum vil ég þakka viðmælendum

mínum fyrir þátttökuna í rannsókninni og þeim góðu viðbrögðum sem ég fékk við vinnslu

þessa verkefnis. Ég fékk mikla innsýn í líf og reynslu viðmælend hvernig var að vera

barn í heimavist og viðhorf þeirra og skoðanir komu skýrt og greinilega fram og það traust

sem viðmælendur sýndu mér vil ég þakka fyrir sérstaklega.

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, og fylgt þeim

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum

lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.

Reykjavík





Heimavistarskóli er skóli þar sem börn sækja menntun sína ásamt því að dvelja um stund í

svokallaðari heimavis Rúnar Sigþórsson, 1986). Í dag er ekki boðið upp á heimavist fyrir

runnskólane nemendur á framhaldsskólastigi geta dvalið í Í þessari

rannsókn verður einungis fjallað um heimarvistarskóla fyrir grunnskólanema á árunum

1970. Fyrirkomulag heimavistarskóla fyrir grunnskólanema bauð upp á fullt fæði

fyrir börnin, þau fe sitt eigið rúm en deildu herbergi með 2 3 öðrum börnum í senn.

Börnin voru að heiman viku til tvær vikur í senn og því ljóst að þau eyddu miklum tíma í

skólaumhverfinu í hverri viku. Heimavistarskólar voru taldir góður kostur fyrir fólk sem

bjó í dreifbýli (Rúnar Sigþórsson, 1986).

Heimavistarskólar tóku við af farskólum og voru orðnir 39 talsins árið 1955

Ríkið, sveitarfélögin og fólkið í sveitinni sáu sameiginlega um kostnað við að reisa

heimavistarskóla í sínum hrepp. Hver hreppur fyrir sig sá um rekstur á sínum skóla

og fámennari byggðir þurftu að samein m heimavistarskóla (Helgi Skúli Kjartansson,

Höfundur þurfti nánast að fara í starf sagnfræðings

rannsóknum í leit að þekkingu á líðan og heilsu barna í heimavistarskólum á Íslandi á

þessum árum. Ljóst er að sárlega vantar fleiri heimildir og rannsóknir á þessu málefni.

Tilgangur rannsóknarinnar er að fjalla um þá þætti sem hafa nánast gleymst í sögu 20.

arðandi nemendur í heimavistarskól á Íslandi.

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á fyrirkomulag heimavistarskóla

dvalarstað fyrir öll börn á ákveðnu landsvæði á Íslandi, hver var tilgangurinn með

afhverju tekin var ákvörðun um að reisa slíka skóla. Leitast verður svara við

rannsóknarsp sjö til átta ára sveitabarna af heimavistarskóla

á sjöunda áratug síðustu aldar? Niðurstöður rannsóknarinnar byggjast á sögulegum

frásögnum þriggja einstaklinga frá sama landsvæði sem áttu það sameiginlegt að

í heimavistarskóla sjö til átta ára gömul Tekið var langt og ítarlegt hópviðtal þann 13.

við þrjá einstaklinga sem voru sen að heiman sem börn á sjöunda áratug

Viðmælendur u allir í sama heimavistarskólann. Rannsóknin er unnin í

takt við eigindlega þemagreiningu með hliðsjón af sagnfræðilegri narratífu en sú aðferð er



lýst í kafla 3.1. Ósk rannsakandans er að unnið verði frekar úr rannsóknarefninu síðar.

Þessi tiltekna rannsókn er aðeins á B.A. stigi og því e ð hafa hana viðameiri.



Fræðilegur bakgrunnur

Í þessum fræðilega kafla verður fjallað um fyrstu heimavistarskóla landsins með áherslu á

fyrirkomulag þeirra. Þá verður fjallað um þróun heimavistarskóla frá árunum 1950 til

1980. Í lok kaflans verður efnið tekið saman og rætt út frá breyttum tímum

samfélagi.

Í dag er lagaleg skylda að veita öllum börnum menntun og því eiga börn á

skólaaldri að hafa tileinkað sér undirstöðuatriði eins og að lesa

Íslendingar hafa lengi verið stoltir af sér sem menntuð þjóð og það átti líka við á sjötta

áratug 20. aldar vegna þess að á þeim tíma höfð Íslendingar átt kost á því að

ljúka Menn voru sammála um að ungt fól ða fyrst og fremst drengi

ættu að mennta sig og sumir jafnvel í háskólanám ef þeir hefðu löngun og hæfileika til

(Helgi Skúli Kjartansson, 2008). Fram að árinu 1950 tíðkaðist að kenna börnum í

svonefndum farskólum. Hver hreppur réð einn farkennara sem starfaði sex mánuði á vetri

og kenndi svo á víxl á tveim stöðum eða jafnvel fleiri í sveitinni. Með tímanum hættu

réttindakennarar að ráða sig í starf farkennara og því urðu farskólarnir háðari því að fá

heimamenn til að taka að sér kennsluna. Farkennarar voru því ekki oft með neina menntun

barnaskólamenntun. Með þessari breytingu var ekki lengur haldið uppi

farkennarastétt. Farskólum fór fækkandi og á sjöunda áratugnum mátti sjá fyrir endann á

þessu kennsluskipulagi. skólar tóku þá við af farskólum (Helgi Skúli

Vélvæðing sjöunda áratugarins varð til þess að sveitaheimilum fór fækkandi og

minni þörf var á vinnufólki. Á efnameiri sveitabæjum tíðkaðist að bjóða

kaupstaðarkrökkum yfir tíu ára aldri í sveit að vinna kauplaust eða gegn smá launum

sumartímann. D glegir krakkar gerðu mikið gagn ásamt því að kynnast náttúru og

sveitamenningu. Bændur sem treystu á vinnuafl þessara barna þurftu helst að hafa þau

lengur en í þrjá mánuði í senn. Því var tekin ákvörðun um að átta mánaða skóli væ

hámark fyrir eldri neme svo það myndi ekki skapa erfiðleika fyrir bændur. Börnin

í kjölfarið að halda vinnunni sinni lengur á sveitabænum. Í þéttbýl arð meira um

ólabarna í sumarfríum sem þýddi lengingu skólaárs hjá eldri deild

barnaskólans, tíu til tó ára. Árið 1965 lengdi Reykjavíkurborg skólaár þessara



aldursflokka upp í níu mánuði. Þá var tekin upp sú regla að börnin í borginni feng

umarfrí og færu ekki að afla tekna að neinu ráði fyrr en um og eftir fermingu (Helgi Skúli

Tí mikið breyst því nú á tímum hefur gildi menntunar verið

viðurkennt með afgerandi hætti og tengt við hagvöxt í samfélögum. Þ óðfélagið byggist á

öflugum og afkastamiklu framleiðslukerfi til að sinna flóknari og kröfumeiri neyslu

framleiðslumarkaði. Með árunum hefur bókvitið verið metið til fjár og með þeirri þróun

hefur máttur menntunar vaxið um allan heim

Fyrstu heimavistarskólarnir

Samkvæmt Barnafræðsluskýrslu frá árunum 1920 til 1966 fjölgaði heimavistarskólum á

Íslandi úr 35 frá árinu 1948 upp í 56 til ársins 1966. Á þessum tíma fækkaði aftur á móti

kennsludögum á skólaári úr 131 niður í rétt rúma 126 daga. Þá fjölgaði nemendum á sama

tímaskeiði úr 839 upp í 2161 Hagskýrslur Íslands, 1967).

ólinn hér á landi var stofnaður árið 1923 í Gnúpverjahreppi.

Páll Stefánsson frá Ásólfsstöðum fjallar í tímaritinu Menntamál um áhyggjuefni heimila

þessa tíma þegar börn bænda urðu nógu fullorðin til þess að fara að heiman og nýttu þau

sér tækifærið til þess að leita á önnur mið, þá einkum í stærri kaupstaði. Þá stóðu mörg

heimili eftir með of fáar vinnandi hendur. Aftur á móti lýsir hann í kjölfarið undantekningu

á þessu vandamáli hjá íbúum Gnúpverjahrepps. Þar segir hann frá því að ungmennin haldi

aðeins að heiman í smærri og stærri hópum í leit að menntun og fræðslu eins og vera ber en

langmestur hluti þeirra snúa aftur heim til þess að sinna heimilum sínum. Í framhaldinu

veltir hann því fyrir sér hverju þetta sé að þakka og komst hann svo að orði:

sagt er ekkert eitt atriði, sem nefna bæri sem fullnaðarsvar við þeirri spurningu.

Mætti að sjálfsögðu á eitt og annað benda í því sambandi. En það, sem ég tel að orðið hafi

þyngzt á metunum í þeim efnum, er það, að hér í sveit hefur að sumu leyti verið fy

betur búið að fræðslu barna en í ýmsum öðrum sveitarfélögum, og er það fyrst og fremst

beinn árangur af því, að Gnúpverjar urðu fyrstir til að byggja heimavistarskóla í si

Páll álítur að það hafi verið heimavistarskólanum í Gnúpverjahrepp að þakka að

ungmennin úr sveitunum í kring sneru aftur til síns heima að lokinni skólagöngu. Með

þessum orðum virðist það hafa skipt Pál og fólkið í sveitunum máli að ungmennin snúi

il þess að hjálpa til og vinna eftir skólagöngu í stað þess að flytja í stærri



kaupstaði og vinna þar. Orð Páls er hægt að túlka sem þversögn á þann hátt að fólkið vildi

að börnin myndu mennta sig í þeim tilgangi að opna dyr að möguleikum sem í boði voru

úti í hinum stóra heimi en á sama tíma vildi fólkið að börnin sn til síns heima að námi

loknu og taka við búskapnum. Samfélagið í heild sinni kom til móts við skólakerfið með að

reisa heimavistarskóla í þeim tilgangi að ungmennin myndu snúa aftur heim í stað þess að

fara að heiman fy (Páll Stefánsson, 1946).

Umræður fóru af stað í hreppnum á meðal bænda hvort hægt væri að komast að

samkomulagi um að byggja heimavistarskóla fyrir börnin þar sem Gnúpverjahreppur var

fremur strjálbýl sveit. Hann lýsir samningarviðræðum á milli bænda á þann hátt að þeir

sýndu þessu máli sérstakan skilning og velvild. Í ljós kom að flestir bændur voru jákvæðir

agnvart því að koma upp heimavistarskóla. Þetta þótti merkileg ákvörðun á sínum tíma

því fjárhagur bænda var ekki sérstaklega rúmur. Vorið 1923 var svo hafist handa við að

reisa skólabygginguna og kennsla hófst um haustið. Fólk var á einu máli um að þetta væri

besta lausnin fyrir sveitirnar og að lágmarkskrafan verði sú að hvert barn í sveit eigi

möguleika á skólagöngu með heimavist frá og með fyrstu námsárum sínum. Með von í

hjarta segir Páll að lokum í grein sinni:

þeirra strauma, að margur unglingurinn sjái með líðandi árum hlíðarnar heima í sveiti

(Páll Stefánsson, 1946. Bls. 10)

Fólk vonaðist til að börnin myndu snúa aftur heim eftir skólagöngu og sá ram á að ef allir

í sveitinni stæðu saman við að reisa heimavistarskóla, þrátt fyrir töluverðan kostnað, að þá

yrði þetta til hagsbóta fyrir byggðina til lengri tíma litið (Páll Stefánsson, 1946). Vert er að

nefna að á árunum 1930 til 1960 var ein af stærstu breytingum þjóðfélagsins

fólksflutningum úr dreifbýli í þéttbýli. Árið 1910 bjuggu 85.000 manns á Íslandi og 3

þeirra í þéttbýli. Árið 1940 hafði hlutfall þeirra aukist í 64,4% (

Næsti heimavistarskóli á eftir Gnúpverjahrepp var reistur á Flúðum í Árnessýslu.

Skólinn hét Barnaskóli Hrunamanna og var stofnaður árið 1929. Sömu sögu má segja af

skólanum þar að menn voru sammála um framkvæmdir. Áður fyrr hafði verið farkennsla

en þetta ár var fræðsluhéraðinu breytt í skólahérað og skólahús byggt um sumarið.

Skólafyrirkomulaginu var lýst á nákvæman hátt í grein eftir Ingimar H. Jóhannesson í



tímaritinu Menntamál árið 1935. Ingimar tók kennarapróf árið 1920 og var skólastjóri

heimavistarskólans í 8 ár. Hann lýsti skólanum með eftirfarandi hætti:

in 5 ár.

Flest hafa þau verið í heimavist. Þeim er skipt í tvo hópa: eldri og yngri deild. Skipt um 12

ára aldur. Skólinn starfar vetrarlangt. Skólatími barnanna verður því að meðaltali 12 vikur

á vetri. Hvor deild er hálfan mánuð í senn í skólanum. Skólinn er svo vel í sveit settur, að

það eru ekki nema 3 4 bæir, sem eiga lengri leið að sækja en 8

Jóhannesson, 1935. Bls. 58)

Ingimar bendir á að skólinn sé svo vel staðsettur skipti máli á þessum tíma þar sem

samgöngur voru ekki góðar, hvorki vegir né farartæki. Börn þyrftu líka að fá að komast

heim og því kostur að ekki sé of löng leið að ferðast.

Skólinn útvegaði dýnur, teppi á rúm og öll mataráhöld. Nemendur áttu hins vegar

sjálfir að útvega sér matarfélag. Í greininni lýsi heimavistarskólans í

nokkrum orðum. Daglegum störfum hjá börnunum var hagað þannig að fyrst á morgnana

tóku börnin til í svefnherbergjunum. Eftir það var morgunverður snæddur og síðan hófst

Um miðjan dag var miðdegisverður og íðan hófst kennsla á ný. Að kennslu

ni fengu börnin mjólk og brauð. Þá feng örnin frjálsan tíma og voru án

undantekningar úti að leika sér ef veður leyfði. Eftir frjálsan tíma var unnið að bóklegu

námi og að því loknu var borinn á borð kvöldverður. Í lok dags var síðan kvöldvaka og

síðan fóru allir í háttinn og ljós slökkt klukkan tíu. Tekið var fram að yngri börnin hefðu

styttri vinnutíma og lengri svefntíma en hér hefur verið lýst (Ingimar H. Jóhannesson,

Kennslunni á Flúðum var hagað þannig að börn sem bjuggu nærri skólanum fengu

að ganga heim eftir skólatíma og þurftu því ekki að vera í heimavist. Síðan voru nokkur

börn sem gengu heim til sín fyrripartinn af vetrinum og á útmánuðum ef veður leyfði. En

þau voru í heimavist um miðjan veturin (Ingimar H. Jóhannesson, 1935).

Lögð var áhersla á að börnin reyndu að vinna sjálfstætt í skólastofunni. Börnin

fengu svo að fara út að leika sér við lok kennslu á daginn. Það var farið að skauta á veturna

og ef veður hamlaði útivist þá fengu þau að leika sér í leikfimissalnum. Í lok dags var alltaf

kvöldvaka. Á kvöldvökunni safnaðist heimafólk a að alls konar

aukaverkefnum eins og smíða smáhluti, búa til bursta, mottur og fleira. Stúlkurnar



saumuðu, prjónuðu eða hekluðu. Bæði drengir og stúlkur gátu líka fengið að teikna og lesa.

hluti af kvöldvökum og Ingimar segir frá því:

með. En þegar það tekst eru kvöldvökurnar skemmtilegar stundir. Lesarinn verður að vera

góður. Ekki vil eg ráðleggja neinum, að láta illa læs börn lesa á kvöldvökunum. Það er

Hér kemur í ljós að um getuskiptingu er að ræða. Það fengu tækifæri til þess að

lesa upphátt fyrir hópinn eins og Ingimar segir hér frá. Kvöldvökurnar virtust hafa verið

formleg skemmtun þar sem ekki var hægt að leyfa þeim börnum sem áttu erfiðara með

lestur að spreyta sig. Í dag þætti þetta ekki viðeigandi á kvöldvöku nemenda.

örn eru mishæf á sínum sviðum og því væri nálgunin önnur og einstaklingsmiðaðri.

Kennari hefði getað leiðbeint þeim börnum sem áttu erfiðara með að koma fram og lesa

fyrir aðra, um leið yrði umburðarlyndi á milli nemenda sett í forgan

Í yfirliti greinarinnar segir Ingimar öll börn og aðstandendur þeirra vera almennt

ánægða með skólastarfið en viðurkennir að hann gefi aðeins upp hugmynd um líf þeirra og

starf við skólann. Hann segir að aðeins 2 börn af 66 hafi kunnað illa við sig til að byrja

með en að þau börn hafi jafnað sig fljótt. Það væri svosem ekki skrítið að börnum liði illa

fyrstu dagana þar sem langflest þeirra öfðu ldrei verið næturlangt að heiman áður en þau

komu í skólann. Ingimar lýsir afrakstri námsins og skólans í stuttu máli og kemst svo að

orði:

mannast mikið við skólavistina. Þau læra að lifa og starfa saman miklu betur en þau annars

myndu gera og verða því samvinnuþýðari og félagslyndari en ella. Og séð hefi eg, að

geysimikill munur er á framkomu heimavistarskólabarna og þeirra, sem aðeins hafa notið

Ingimar segist ekki geta dæmt um árangur kennslunn ð framan var

hann skólastjóri skólans í 8 ár. Hann taldi heimavistarskóla vera góðan kost þar sem börn

lærðu meiri samvinnu og betri framkomu. Þetta er hans túlkun á starfi og afrakstri skólans.

Hann metur kosti þess og galla út frá sjónarhorni stöðu hans innan skólans. Vert er að hafa

í huga að hér er aðeins um sjónarhorn Ingimars að ræða og þarf ekki að endurspegla

upplifun og reynslu nemenda skólans



Stærsti heimavistarskóli landsins var í Varmalandi í Borgarfirði. Þar voru 90 nem en í

minni skólum landsins voru einungis um 30. Í svo litlum skólum voru aðeins tveir

starfsmenn, skólastjóri og ráðskona. Skólastjórinn sá um alla kennslu nema ef það var

handavinna á dagskrá, þá kenndi skólastjórinn aðeins piltum ef hann var karlmaður og ef

skólastjórinn var kona þá kenndi hún aðeins stúlkum. Annars þurfti að finna

Algengasta fyrirkomulag heimavistarskóla var að börnin dvöldu í tvær

vikur í skólanum og voru svo tvær vikur heima. Þær vikur sem börnin voru heima var

yst á að heimilin hjálpuðu börnunum með heimanám. Skólaárið var vanalega ekki lengra

en sex mánuðir því þörf var á vinnukrafti heima fyri érstaklega í október og maí. Með

þessum hætti u börnin ekki meiri kennslu en tíðkaðist í farskólunum (Helgi Skú

Ljóst er að eftir að heimavistarskólar urðu raunhæfur valkostur í dreifbýli á Íslandi

fór stór partur uppeld arna fram í heimavistarskólum. Nemendur dvöldu nótt og dag í

skólahverfinu yfir tiltekið tímabil á árinu undir umsjón ken tarfsfólks skólans.

Uppeldishlutverk skólans var því talsvert og gefur um leið mynd af því hvaða kröfur voru

gerðar um búnað og starfslið til að sinna nemendum bæði á skólatíma og utan hans. Það er

þó ekki að finna mörg orð um þessa hluti í lögum og reglugerðum grunnskólalaganna frá

árinu 1974. Þar er þó kveðið á um þetta í 25. grein þar sem minnst er á að reynt sé eftir

bestu getu að láta heimavistarskóla líkjast sem mest almennum heimilum Í reglugerðum

kveður enn fremur á um að heimavistir eigi að gera ráð fyrir fjögurra manna herbergjum í

barnaskólum en tveggja manna herbergjum í unglinga og gagnfræðaskólum. Einnig var

gert ráð fyrir sjúkraherbergi, gestaherbergi, setustofu, steypiböðum, snyrtingum og

föndurstofu (Rúnar Sigþórsson, 1986).

Þróun heimavistarskóla á 1950 til 198

Í kringum 1950 fóru tvö eða fleiri sveitarfélög að sameinast um rekstur heimavistarskóla.

Á þeim árum var farið í miklar framkvæmdir sem varð til þess að skólahald komst í

nútímalegri búning. Áður fyrr voru heimavistarskólar ekki reistir nógu stórir til þess að

koma fyrir öllum skólaskyldum börnum í skólahverfinu og því ar komið á fyrirkomulagi

sem kallaðist víxlkennsla eða skiptikennsla. Það fólst í að árgangar skiptust á að sækja

skólann þá í eina eða tvær vikur í senn og fóru svo heim í jafnlangan tíma. Þetta

yrirkomulag hafði þau áhrif að nemendur heimavistarskóla nutu aðeins helmings þeirrar

skólagöngu sem lög kváðu á um. Það sem eftir var af skólagöngunni þurftu heimilin að



taka á sínar herðar (Rúnar Sigþórsson, 198 Árið 1967 voru heimavistarskólar orðnir

ráðandi tilhögun skólahalds í sveitum landsins sérstaklega eftir að ríkið tók á sig allan

stofnkostnað ef nauðsynlega þurfti að reisa nýjan heimavistarskóla (Helgi Skúli

Húsnæðisskortur kom í veg fyrir að hægt væri að vista öll skólaskyld börn í nánasta

umhverfi skólans á sama tíma. Að vista börn undir tíu ára aldri vetrarlangt í heimavist var

talið vera neyðarúrræði og eðlilegt að foreldrar væru hikandi við að senda börn til slíkrar

dvalar. Það var ekki alltaf í boði hæft starfslið né fullnægjandi aðstaða til að taka við öllum

nemendum í einu til þess að hægt væri að sjá um þau á viðeigandi hátt. Með

grunnskólalögum árið var staðfest að heimavistun grunnskólabarna kæmi aðeins til

brýn nauðsyn bæri til. Í grunnskólalögunum er einnig kveðið á um að í strjálbýli

skuli stefnt að skólaakstri nemenda ef hægt er. Í kjölfarið stóðu forráðamenn barna í

þessum sveitum frammi fyrir því að ákveða hvort þeir ættu að þrýsta á lengingu skólans o

láta börnin dvelja í heimavist eða sætta sig áfram við þriggja ára skerðingu á skólagöngu

barnanna. Eftir árið 1980 voru viðbrögð fólks og yfirvalda í þessum málum að leggja skuli

niður heim vistir skóla nánast að öllu leyti og taka þess í stað upp daglegan skólaa

Samgöngur höfðu verið bættar umtalsvert sem hefur ýtt undir að heimanakstur gat orðið að

(Rúnar Sigþórsson, 1986)

Á þeim tíma sem bókin Hugleiðingar um heimavistarskóla eftir Rúnar Sigþórsson

er rituð og gefin út er húsakostur fólks orðnir rýmri og betri en áður fyrr. Í takt við

bættar aðstæður voru í kjölfarið settar fram auknar kröfur um aðstöðu barna. Á almennu

heimili tíðkaðist varla að láta fjögur börn á skólaaldri deila með sér herbergi. Ef

heimavistin ætti að vera í takt við hið almenna heimili urðu m.a. svefnherbergin að vera

vistleg og rúmgóð. Nemendur ættu að fá tækifæri til að setja persónulegan svip á herbergin

sem ætluð voru til íveru. Ef nemendum liði eins og þeir hefðu eitthvað um húsnæði sitt að

segja gæti það ýtt undir jákvætt hugarfar og góða umgengni (Rúnar Sigþórsson, 1986).

Almennt er það viðurkennt að mikilvægt sé að koma til móts við börn eftir þörfum

og þá sérstaklega eftir aldri. Yngstu börnin í heimavistarskólum hér á landi voru sex til átta

ára gömul og því augljóst að þau höfðu aðrar þarfir en þau eldri. Það gat því verið

óheppilegt að blanda efstu og neðstu bekkjum saman á heimavistargang. Svefnþörf yngri

barna er meiri og því erfitt að ætla eldri og yngri að vera á sama gangi vegna mismunandi

fntíma. Annað og ekki síður mikilvægt atriði er að það getur verið erfitt og

yfirþyrmandi fyrir yngri börnin að koma í fyrsta sinn í heimavist. Það eru meiri líkur á því



að þau finni fyrir samkennd og öryggi ef jafningjahópurinn fær að safnast saman heldur

fái jafnvel að sýna yfirgang og séu umsvifamiklir í kringum þau yngri.

Á þeim tíma sem Rúnar skrifar þennan bókarkafla skildist honum að fæstir

heimavistarskólar væru byggðir með hliðsjón af mismunandi þörfum barna eftir aldri. Hins

vegar hefur ávallt verið gert ráð fyrir aðskilnaði kynja (Rúnar Sigþórsson, 1986).

Með tímanum var komist að niðurstöðu að ekki væri ásættanlegt að skólastjóri

bæri alla ábyrgð á nemendum heimavistarskólans allan sólarhringinn í hverri einustu

uviku ársins. Því var talið nauðsynlegt að heimavistarskóli hefði að minnsta kosti

tvo fastráðna kennara. Í kjölfarið var þriðja lausnin til umræðu og það var að nota skólabíl

til að ferja börnin á milli heimilis og skóla (Helgi Skúli Kjartansson,

Breyttir tímar

Eins og kom fram var fyrsti heimavistarskólinn reistur árið 1923 en þessum stofnunum fór

ekki hratt fjölgandi fyrr en eftir árið 1965. Það hefur því tekið dágóðan tíma fyrir

samfélagið að venjast fyrirkomulagi heimavistarskóla. Á sjöunda áratugnum urðu

breytingar á samfélaginu og skólakerfinu í kjölfarið. Nemendur voru orðnir mun fleiri og

aðstæður ólíkar. Það þurfti að minnka muninn á milli þeirra nemenda sem bjuggu í

þéttbýli og þeirra í dreifbýli. Einnig þurfti að bæta námsefn

með mismunandi þarfir. Í kjölfarið þurfti að huga betur að fjárhag skólakerfisins (Jón Torfi

Jónasson, 2008).

Þekkingarbyltingin sem óx í kjölfar iðnbyltingarinnar hefur verið helsti drifkraftur

breytinga í menntun síðustu alda. Þrátt fyrir að barnið sjálft sé ekki að velta mikið fyrir sér

hvað framtíð þess ber í skauti sér á atvinnumarkaðnum þá eru samfélagslegir þættir í

m stýra því inn á menntaveginn. Því er mikilvægt að stuðlað sé að

jafnrétti til náms og að skólinn sjái fyrir félagslegum og einstaklingsbundnum undirbúningi

undir líf og störf fullorðins manns í sínu samfélagi

Það þótti ekki yngstu börnum skólakerfisins lengur bjóðandi að fá ekki að fara

heim hálft árið nema um helgar. Það var einnig ákveðið að koma á móts við börn sem áttu

erfiðara með nám með því að halda námskeið að vori og hausti. Börn frá sjö ára aldri áttu

að sinna fullri skólaskyldu en áva eyrt heim með skólabíl eftir hvern skóladag. Í þeim

mgöngur voru slæmar voru heimavistarskólar enn í boði fyrir yngstu börnin

(Jón Torfi Jónasson, 2008).



Aðferðafræð

Í raun eru mörg ár síðan óformleg vinnsla þessa verkefnis hófst vegna áhuga höfundar á

málefni heimavistarskóla frá þessum árum sem hér er fjallað um. Óformleg viðtöl og alls

kyns samtöl hafa átt sér stað síðastliðin ár við fólk á ýmsum aldri um reynslu þess af

heimavist á barnsaldri. Fólk hefur nóg af sögum að segja  og rifjar upp gamla tíma, bæði

góða sem slæma. Hér verður þó ekki farið nánar út í það að svo stöddu.

Tilgangur þessarar rannsóknar var að fá innsýn inn í líf barna sem dvöldu í

heimavistarskólum á sjöunda áratugnum. Viðmælendur fengu tækifæri til þess að rifja upp

hvernig var að vera barn á þessum tíma og um leið gera samanburð á því hvernig

hugmyndir um menntun á Íslandi hafa breyst á nokkrum áratugum.

Í þessum kafla er byrjað á að gera grein fyrir rannsóknaraðferð og framkvæmd

rannsóknarinnar. Í öðru lagi verður greint frá þátttakendum í hópviðtali rannsóknar. Í þriðja

ður sagt frá gagn söfnun og úrvinnslu gagna og í lokin verða siðferðileg álitamál

tekin fyrir og rædd í takt við efni rannsóknarinnar.

Framkvæmd rannsóknar

Í þessari rannsókn eru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir. Eigindlegar rannsóknir

hjálpa okkur að dýpka skilning okkar á hugarheimi og upplifun fólks á aðstæðum.

Markmið eigindlegra rannsókna er að setja sig í spor annarra og komast nánar að upplifun

einstaklings án þess að hægt sé að finna ákveðin meðaltöl eða mælanlegar niðurstöður því

eru eins. Hver og einn upplifir og skynjar heiminn á sinn hátt. Raunveruleiki

allra er einstakur, ekki hægt að gera ráð fyrir að heimurinn sé sá sami fyrir neina tvo aðila.

Það er ekki ráðlegt að koma inn í rannsóknina með fyrirframgefnar hugmyndir um hvað sé

líklegt að finnist heldur leyfa gagnasöfnuninni að þróa kenningar og túlkun okkar

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).

Rannsóknaraðferð sem kallast narratífa er tiltölulega ný rannsóknaraðferð sem er

enn í mótun. Höfundur kýs að nota þessa tilteknu aðferð í úrvinnslu þessarar rannsóknar.

Narratíf rannsóknaraðferð er einn angi eigindlegra rannsókna og tengist helst

túlkunarfræðilegum rannsóknum. Þa má segja að rannsakandi leitist við að skilja hvernig

við sem manneskjur sköpum reynslu okkar með því að segja frá atburðum úr lífi okkar.

Reynslan er það sem við viljum skilja. Narratífan þýðir að reynsla sprettur af reynslu sem



leiðir svo til frekari reynslu. Það skiptir ekki máli hvar maður er staddur á tímalínu lífsins

að þá byggir hver staða á fyrri reynslu og mun koma til með að spá fyrir um

framtíðarreynslu. Ef líkja má þessu við skólastarf þýðir þetta að það sem gert er í

skólastofunni í dag byggir á fyrri reynslu eða aðgerðum og skólastarfið er síbreytilegt og

það mun halda áfram að breytast (Lilja M. Jónsdóttir, ). Niðurstöður verða byggð á

túlkun höfundar á líðan og upplifun fólks af heimavistarskólum og því hentar narratíf

rannsóknaraðferð þessari rannsókn

Þar sem viðfangsefnið er tiltölulega gamalt málefni sem þó hefur lítið verið fjallað

anfarin ár er erfitt að komast að hvernig aðstæður á þessum tíma í rauninni voru.

Hugmyndafræði og viðhorf okkar í samfélaginu gagnvart menntastofnunum breytast með

hverjum áratug sem líður. Í kjölfarið er ljóst að rannsakandi getur ekki farið á vettvang o

túlkað aðstæður með berum augum og því þarf að stóla á frásagnir einstaklinga sem höfðu

reynslu af heimavist. Því var ákveðið að taka hópviðtal. Með þeirri aðferð telur höfundur

sig hafa komist skrefi nær því að varða ljósi á þann veruleika sem börn bjuggu við.

ópviðtal er skilgreint sem viðtal sem tekið er við tvo eða fleiri samtímis

Jónsdóttir, 2013). Markmiðið var að fræðast um líka eða ólíka reynslu fólks af

heimavistarskóla en hópviðtöl eru nytsamleg til þess að afla upplýsinga um viðhorf ými

hluta eins og að fræðast um sameiginlega reynslu eða afmarka rannsóknarviðfangsefni

(Helga Jónsdóttir, 2013). Formleg viðtöl eru í flestum tilfellum opin viðtöl þar sem

spyrjandi hefur hugsað eða mótað sér spurningar sem hann vill leggja fyrir

viðmælanda/viðmælendur (Kristín Loftsdóttir, 2013).

Þátttakendur

Í þessari rannsókn var sóst  eftir viðmælendum sem höfðu verið á barnsaldri í

heimavistarskóla sem ég kýs að kalla Húsaskóla. Tekið var ítarlegt hópviðtal með þremur

viðmælendum, tveimur karlmönnum Samgöngur þessa landsvæð

Húsaskóli þjónaði voru erfiðar á þessum tíma og dreifbýli mikið.

Í fyrstu fékk höfundur nöfn fólks í hendurnar frá aðila sem þekkti til aðstæðna.

Þessi nöfn voru átta talsins og af þessum átta samþykktu þrír ei

og ein kona að koma í viðtal. Höfundur hafði samband við þessa einstaklinga í gegnum

samfélagsmiðilinn fésbók. Þessir þrír einstaklingar voru mjög jákvæðir fyrir að taka þátt.

Einn viðmælandinn bauð öllum hópnum heim til sín í kaffi og með því.



Við upphaf viðtalsins gerði rannsakandi þátttakendum grein fyrir því að allt sem kæmi

fram í viðtalinu væri undir nafnleynd. Rannsakandi gerði grein fyrir upptökutæki og lét

vita hvenær upptaka hófst. Allir viðmælendur fylltu út eyðublöð með grunnupplýsingum

um sjálfan (sjá viðauka 1

Viðmælendur eiga það ameiginlegt að hafa verið sendir í burtu í heimavist

ð aldri eða sjö til átta ára gamlir. Börnin fengu oftast að fara heim til sín vikulega.

Þau sóttu skólann í tvær vikur í senn og síðan voru þ vær vikur heima hjá sér þar sem

foreldrar þeirra sáu um heimakennslu eða aðstoðuðu með heimanámið sem þeim var sett

Í þessari rannsókn kallar höfundur viðmælenda eitt Fannar, viðmælandi tvö kallast

Ragnar og viðmælandi þrjú kallast Heiða. Þátttakendurnir þrír gengu allir í sama

heimavistarskólann en þó ekki allir á sama tíma því þeir á mismunandi

dvaldi í tvö ár í heimavist í Húsaskóla áður en farið var að keyra börnum heim eftir

skóladag. Hann var sjö ára gamall þegar hann byrjaði í Húsaskóla og var því fram að níu

ára aldri í heimavist. Hann segist hafa fengið að fara einu sinni í viku heim til sín en

sveitabær sem hann bjó á með foreldrum sínum og systkinum var tólf kílómetra frá

skólanum. Í dag er Fannar menntaður húsasmiður. fimm ár í heimavist í

Húsaskóla eða frá átta ára aldri. Hann fékk að fara vikulega heim til sín en sveitabærinn

hans var átta kílómetra frá skólanum. Ragnar er menntaður arkitekt. Heiða var sjö ár í

heimavist í Húsaskól eða frá sjö ára aldri. Hún fékk að fara heim til sín um helgar en

sveitabærinn hennar var um það bil sjö kílómetra frá skólanum. Heiða lauk

gagnfræðaprófi.

Gagnasöfnun og úrvinnsla

Við undirbúning og gagnasöfnun rannsóknarinnar var haft samband við staklinga í leit

að þátttakendum í hópviðtal. Sú vinna gekk erfiðlega og margir sem gáfu annað hvort ekki

svar eða töldu sig ekki tilbúna að segja frá sinni sögu. Höfundi þótti athyglisvert hvers

vegna svo margir neituðu þátttöku.

Eigindleg gagnasöfnun rannsóknarinnar fólst fyrst og fremst í hópviðtali sem var

tekið þann 13. desember árið 2014 í heimahúsi eins viðmælandans. Höfundur taldi það

vera góða hugmynd að hittast í heimahúsi til þess að viðmælendur yrðu afslappað

gagnvart rannsókninni. Rannsakandi vildi fá sem mest út úr viðtalinu og til þess að það sé

hægt í eigindlegri rannsókn verður að myndast gagnkvæmt traust á milli rannsakandans og



viðmælenda. Um leið verður rannsakandinn að reyna að vera með opinn huga gagnvart

ólíkum sjónarmiðum og gildism þótt það sé oft erfitt að rannsaka málefni sem maður

hefur fyrirfram skoðun á (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).

Viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð í rannsóknum þýðir að gögnum er aflað með

orðaskiptum. Þegar við tökum viðtöl við annað fólk erum við um leið að mynda

félagslegar athafnir. Samskipti rannsakanda og viðmælenda endurspegla flókið samspil

þátta lífsins eins og hugsana, hegðunar, skynjunar og tilfinningar. Viðtöl sem

gagnasöfnunaraðferð hentar vel þegar reynsla fólks af þáttum eins og námi er undir

smásjánni (Helga Jónsdóttir, 2013). Með viðtalinu var reynt eftir bestu getu að leitast eftir

dýpt í umfjöllun um viðfangsefnið. Rannsakandinn lagði sig fram við að mæta

viðmælendum á jafnréttisgrundvelli sem er mikilvægt atriði í eigindlegum viðtölum

Jónsdóttir, 2013).

Viðtalsáætlun var mótuð í samráði við leiðbeinanda. Viðtalsáætlun í eigindlegum

viðtölum er að jafnaði opin. Höfundur setti fram vissan ramma í takt við

rannsóknarspurningu verkefnisins. Reynt var að forðast festu í viðtalsáætlun efti

getu til þess að gefa viðmælendum aukið frelsi til þess að tjá sig um það sem þeim fannst

mikilvægt að koma á framfæri (Helga Jónsdóttir, 2013).

iðtalsramminn innihélt 8 meginþemu ásamt undirspurningum. Markmiðið var að

móta spurningar sem voru opnar og fjölbreyttar til þess að fá heildarsýn á u

viðmælenda af heimavistarskóla . Fyrsta þema viðtalsins fjallaði um hvernig var að

n á sjöunda áratugnum varðandi réttindi,  menntunarmöguleika og fleira. Annað til

fimmta þema sn ist að fyrirkomulag heimavistarskólan llt frá því hvernig aðbúnaður

starfsfólkið reyndist börnunum og daglegt líf á heimavistinni. Sjötta og

sjöunda þemað sn að vinatengslum og félagahópum á

samskipti á milli barnanna var háttað. Áttunda og seinasta þemað fjallaði svo um einskonar

yfirlit eða samantekt á heildar upplifun viðmælenda af dvöl sinni í heimavist og hvort þau

að sér að senda barnið sitt í heimavist í dag. Úrvinnslan á viðtalinu var

góð þrátt fyrir að þemun hafi ekki endilega verið rædd í þeirri röð sem rannsakandi setti

upp í byrjun. En á endanum var öllum spurningum svarað og þemagreining viðtalsins gekk

í heildina



Siðferðileg álitamál

Í rannsókn sem þessari ber einstakling a að fylgja ákveðnum siðarreglum á

borð við heiðarleika, nærgætni, einlægni, frelsi, trúnað, réttmæti og sameiginlega virðingu

(Resnik, David B., 1998). Rannsakandi þarf að fá samþykki frá þátttakendum til þess að

segja frá reynslusögum úr lífi sínu. Einkalíf fólks nýtur friðhelgi þegar aðrir hafa ekki

aðgang að upplýsingum um það. Rannsókn brýtur gegn friðhelgi einkalífsins ef hún fjallar

um einkamál manneskju án samþykkis hennar (Sigurður Kristinsson, 2013).

Áhersla er lögð á að fyllstu varkárni sé gætt þegar unnið er með persónulegar

upplýsingar. Rannsakendur geta notað dulnefni eða dulkóða til að kennimerkja þá

einstaklinga sem samþykkja að taka þátt í rannsókn. Það ber að halda í lágmarki

upplýsingum sem hægt væri að rekja til einstaka þátttakenda. Á Íslandi getur verið

einstaklega auðvelt að rekja upplýsingar um einstaklinga þar sem landið er smátt og fólkið

fátt (Sigurður Kristinsson, 2013). Í þessari rannsókn er hvorki minnst á heiti

heimavistarskólans sem um ræðir né nöfn þátttakenda. Það er gert til þess að koma í veg

fyrir að hægt sé að rekja hverjir þátttakendur rannsóknarinnar voru og að þeirra friðhelgi sé

Í félagsvísindum hefur verið lagt upp úr því að rannsóknir á fólki höfði til samvisku

og vandaðra vinnubragða rannsakenda fremur en að mynda formlegt regluverk og því

rannsakendum síður skylt að fylgja ákveðnum ramma. Til rannsakanda eru gerðar vissar

kröfur í vinnu við eigindlegar rannsóknir. Þess er krafist að rannsakandinn geti aðgreint

n heim frá þeim sem er undir smásjánni. Um leið verður rannsakandi þó að komast

nærri lífi annarra til að geta bæði skynjað og greint það (Ástríður Stefánsdóttir, 2013).

Það getur myndast togstreita á milli þess hvað rannsakandi má eða má ekki gera.

Erfið staða kemur á milli rannsakanda og þátttakanda í eigindlegum rannsóknum, staða

sem krefst nálægðar og fjarlægðar samtímis og samkenndar og hlutleysis. Þátttakandi er

ekki fyrst og fremst viðfang heldur er virkni hans mikilvæg í rannsókninni. Hann getur

ómeðvitað tekið þátt í að móta rannsóknina. Markmið rannsóknarinnar er að virkja

þátttakandann þannig að djúp mynd af honum og hans lífssýn komi berlega í ljós (Ástríður

Stefánsdóttir, 2013).

Rannsakandi í þessu tilfelli er tengdur efninu á náinn hátt. Ættingi rannsakandans

var skólastjóri í þessum tiltekna heimavistarskóla. Þátttakendur vissu allir af þessum

tengslum fyrir viðtalið sjálft og rannsakandi gerði þeim einnig grein fyrir stöðu mála í

sjálfu viðtalinu. Þrátt fyrir að rannsakandi telji það ekki hafa haft áhrif á viðtalið né



rannsóknina sjálfa þá getur verið erfitt að segja til um það. Um leið og gott samband á milli

rannsakanda og þátttakanda er nauðsynlegt þá getur það einnig verið rót að siðferðilegum

vandamálum. Starf Vísindasiðanefndar í Helsinki yfirlýsingunni segir að engin ti

verið gerð til að takast á við vanda af þessum toga en almennt er ekki reiknað með

vinasambandi eða nánum tengslum milli rannsakanda og þátttakanda. Reynslan á enn eftir

að leiða í ljós hvernig best er að höndla aðstæður sem þessar í eigindlegum rannsóknum

(Ástríður Stefánsdóttir, 2013).



Niðurstöður

Nú skal litið yfir niðurstöður rannsóknarinnar Þemun voru átta tal

niðurstöðukaflans er í takt við þemagreiningu viðtalsins. Fyrst verður farið yfir

að vera barn í sveit á sjöunda áratugnum. Viðmælendur ólust upp í dreifbýli og lýsa því

hvernig barnæska þeirra hafi verið sem sveitabörn. Í öðru lagi verður farið yfir þá up

að vera barn í heimavist. Í þriðja lagi verður fjallað um foreldra barnanna og nálgun þeirra

að heimavistinni í Húsaskóla. Í fjórða lagi verður farið yfir

avistarskólans Því næst verða tekin fyrir samskipti og vinsambönd á milli barnanna í

þar sem farið verður inn á þætti eins og einelti og vinatengsl. Í f

verður gert grein fyrir fullorðna fólkinu á vistinni eða starfsfólki skólans og

amskipti milli barna og fullorðna var háttað. Í lokin verður litið um öxl og sagt frá

hvaða upplifun og reynslu viðmælendur höfðu af dvöl sinni í heimavist í barnæsku

umræður hvort viðmælendur myndu senda börnin sín í heimavist í dag

Barn í sveit á sjöunda áratugnum

Allir viðmælendur áttu það sameiginlegt að hafa verið sendir í heimavistarskóla í fyrsta

sinn á aldursbilinu sjö til átta ára. Þeir sammála um að upplifun af því að vera

barn á þeim tíma hafi verið öðruvísi en að vera barn í nútímanum. Fyrir þá

annað í boði en að ganga í heimavistarskóla og þess vegna voru þeir að heiman. Það

var skólaskylda sem þeir þurftu að sinna. En það var ekki bara skólaskyldan sem var í húfi

heldur aðrar skyldur líka.

ega tvær

fætur. Þá voru skyldurn

Heiða talaði um að hún telji sig og sína kynslóð hafa verið þakklátari fyrir það sem þau

fengu sem börn og að þar væri mikil breyting á. Hún segir að í dag séu börnin sem stjórni

heimilunum því það þorir enginn að neita þeim um neitt.



Fannar tók undir orð Heiðu og sagði í kjölfarið að besta uppeldisaðferðin væri raunveruleg

væntumþykja og faðmlag. Hann vill meina að við gerum börnum

fyrir því að verðmæti hluta ætti ekki alltaf að vera metin í peningum.

Fyrirkomulag vinnu og launa var ekki eins á þessum tíma og er í dag. Þegar börnin voru

hjá sér þá áttu þau að vinna og hjálpa til við sveitastörfin. Það voru

í peningum talið.

Börn fá laun fyri

Það fólst ákveðin viðurkenning í því að vinna störfin heimafyrir segir Ragnar. Svo bætir

hann við að stundum hafi hann fengið eina að launum og fékk þá að hirða ullina af

henni sem hægt var að selja fyrir smáaur í kaupfélaginu. Í framhaldinu var rætt um

heimavistarskóla og hvers konar umhverfi það hafi verið fyrir sjö eða átta ára barn að

koma í. Fannar telur að heimavistarskólar hafi verið hluti af viðurkenndri menningu sem

spratt upp á þessum tíma. Að dvelja í heimavistarskóla var talið vera

fyrir krakkana. Það að vera að heiman væri hluti af uppeldinu.

annar útskýrði skyldur sínar sem barn. Hann upplifði þörf fyrir að gæta heiðurs

fjölskyldunnar og að það hafi verið hugarfar sem hafi komið honum í gegnum dvöl sína í

r í húfi,

Fannar segist ekki hafa upplifað vonda veru í heimavist nema hann upplifði

mikla heimþrá. Hann segir að hann hefði örugglega upplifað þessa tilfinningu alls staðar

heima hjá sér.



Fannar segir að sem betur fer ekki hafi hann ekki verið beittur ofbeldi í skólanum eða verið

lagður í ega ekki fara að heiman þar sem honum leið vel og

kveið fyrir fjarveru sinni í hvert skiptið.

alveg sagt þér það hér og nú að manni hlakkaði til helganna en eftir hádegi á

sunnudeginum fór manni að kvíða fyrir mánudeginum. Ekki vegna þess að einhver væri

sko... heldur eingöngu að fara að heima

Á þessum tíma var þekking á heimþrá og aðskilnaði ekki eins þekkt fyrirbæri og er í dag. Í

rannsókn Räikkönen o.fl. (2011) sem gerð var á börnum í seinni heimsstyrjöldinni á

tímabundnum aðskilnaði frá foreldrum sínum kemur fram að þau börn sem send voru í

burtu frá foreldrum sínum í barnæsku til styttri eða lengri tíma voru líklegri til að glíma við

erfiðleika á við persónuleika og geðraskanir og vímuefnavandamál á fullorðinsárum en

þau börn sem upplifðu ekki aðskilnað

Heiða segist ekki hafa upplifað mikla heimþrá en hún mundi eftir því að systir sín

labbaði oft heim því hún varð fyrir miklu einelti. Eins og kom fram að framan voru sjö

kílómetrar heim til þeirra systra.

Viðmælendurnir töluðu allir um að hafa saknað síns heima en þó sat heimþráin sérstaklega

fast í minningunni hjá Fannari. Hann minnist þess að hafa aðeins verið sjö ára gamall þegar

hann var fyrst sendur í heimavistarskóla. Hann líkti þessu við rómantíkina sem

pplifðu í gegnum smalamennskuna og réttirnar á haustin. Fannar skildi þetta

viðhorf aldrei sem barn. Hann kveið alltaf fyrir þessum tíma árs þegar gengið var úr

réttum.

fyrir þeim tíma því ég gat alltaf sett mig í spor lambanna þegar móðirin var að fara frá

Sem barn hefur verið erfitt að takast á við þann raunveruleika að vera send í burtu í

heimavist. Á þessum tíma var þetta fyrirkomulag sem flest börn í dreifbýlum þurftu að

að takast á við heimþrá og aðskilnað hefur ekki alltaf verið auðvelt. Skyldur



sveitabarna á sjöunda áratugnum voru öðruvísi en börn fá að kynnast í dag

ið í forgangi og aldur þeirra aukaatriði.

Skólaumhverfið

Ragnar telur að á sínum tíma hafi sveitastjórnin eða hreppsnefnd tekið ákvörðun um að

Húsaskóla Nýi skólinn leysti af hólmi gamalt húsnæði sem var notað sem skólahús

og fundarhús en það var komið til ára sinna. Hann segir að væntanlega hafi ríkið stutt við

það og styrkt það á einhvern hátt.

ar samgöngur og þess vegna

hefur í staðin fyrir að senda farkennara að þá hefur verið vænlegra að taka krakkana,

Í framhaldinu fóru þau að rifja upp að skólastjórinn og eiginkona hans ákváðu að flytja

búslóðina sína og fjölskyldu í íbúð fyrir ofan heimavistina vegna lélegra samgangna.

Íbúðin var mjög lítil fyrir stóra fjölskyldu. Í heimavistinni var herbergjaskipanin þannig að

stelpur voru í einu herbergi  saman og strákar saman í öðru. Það voru fjórar til sex kojur í

Börnin þurftu að þrífa herbergin sín sjálf, búa um rúmin sín og hafa allt í heimilishorfi. Þau

vöskuðu upp eftir matinn, einn strákur og ein stelpa sáu um það og svo var skipst á. Þetta

átti að kenna þeim að taka ábyrgð á umhverfi sínu. Þau sögðust öll hafa fengið nóg að

borða og rifjuðu upp að heimilin sendu oft matvöru í skólann til að draga frá

Ef foreldrar gátu þannig lagt einhvern mat til þá var matarkostnaður fyrir

barn þeirra lækkaður.

og þrjúkaffi og svo kvöldmatur. Svo var hressing á kvöldin. Og svo á meðan ráðskonan var

Í skólanum var boðið upp á tómstundir eins og danskennslu. Það var ekki fyrr en seinna

sem boðið var upp á handavinnu. Svo stöku sinnum voru skólaskemmtanir þar sem



krit. Það var því ekki mikið um skipulagðar tómstundir frá degi til

dags. En það var oft margt í gangi í tengslum við íþróttir eins og frjálsíþróttamót og

víðavangshlaup. Þegar börnin fengu frjálsan tíma að leika sér úti var oft spilaður slagbolti.

Það er boltaleikur þar sem boltinn er sleginn með priki eða hendi. Það var kosið í lið og

eftir hvern leik var kosið í nýtt lið. Þau minnast þess aldrei að það hafi verið rígur á milli

kynja og það hafi verið passað vel upp á yngri krakkana. Allir fengu að spila og vera með.

r upp tilfinningar sínar í garð heimavistarskólans. Hann minnist þess að

hafa upplifað mikla heimþrá rið sá eini sem upplifði þá

tilvik þar sem barn strauk af heima en þá voru allir

á vistinni sendir út að leita.

bara að maður lætur nú ekki nappa sig svoleiðis. Það var því alveg æðislegt ef maður náði

einhverjum bíl o

Fannar líkti atvikinu við fanga sem strýkur úr fangelsi.

Hann sagðist ekki muna nákvæmlega eftir fyrsta deginum sínum í heimavistarskóla en að

tilfinningin hafi verið svipuð að vera settur inn á Litla Það var komin girðing í

barnið tekið úr umhverfi sem því leið vel í og sett í annað umhverfi sem það

kannaðist ekki við. Ragnar bætir við að fullorðið fólk heldur stundum að börn

mikið út í svona hluti en þeir gera það og mynda sér sterkar skoð

Ragnar tekur undir orð Fannars og

lu rökréttara en fullorðna fólkið. Því það er ekki búið að

rugla krakkana. Krakkarnir eru ruglaðir í skólanum. Menntunin stefnir að einhverju

upplifði líkir skólanum við fangelsi. Fangelsi er stofnun þar sem

fólk á að læra aga og sjálfstjórnun. Í bókinni

(1975) lýsir h hugmyndum sínum á hvernig

sis finnast á fleiri stöðum en í sjálfu fangelsinu eins og til dæmis í

skólum, á spítölum og í herbúðum. Rök Foucaults byggjast á þeirri hugmynd að agi, reglur



og refsingar móta hlýðnar verur (e. docile bodies) sem starfa meðal annars í verksmiðjum

Lýsing viðmælenda á fyrirkomulagi skólans og umhverfi hans bendir til að Húsaskóli

hafi verið með svipuðu sniði og aðrir heimavistarskólar líkt og sagt er frá í 2. kafla þessarar

rannsóknar. Skólaumhverfið situr fast í minningu Fannars og lýsing hans á skólanum fær

mann til að hugsa hvers konar tilfinning það hefur verið fyrir ungt barn að upplifa sig svo

einangrað og tilneytt að dvelja á slíkum stað viku í senn.

Rannsakandi fékk viðmælendur til að rifja upp tilfinningar og upplifun foreldra sinna að

þurfa að senda börnin sín í burtu í heimavistarskóla og hvort þau hafi haft um það eitthvað

að segja á sínum tíma.

En ég held nú samt satt best að segja að foreldrum okkar hafi liðið alveg eins illa yfir því

að hafa þurft að senda okkur eins og manni sjálfum leið yfir því að þurfa að fara þetta. Ég

Ragnar og Fannar tóku undir þessi orð hjá Heiðu. Fannar bætir svo við og segir þetta vera

einfalt mál. Ef börnum á þessum aldri yrði safnað saman og sagt við þau að hér yrðu þau í

viku og svo ættu þau að því loknu að lýsa líðan sinni þá myndu trúlega allir hafa viljað

vera hjá foreldrum sínum. Heiða bætir við:

a svona, það var ekkert val.

Og mér fannst ég alveg skynja það að hvað það var sárt að horfa á eftir okkur í hálfan

(Heiða)

Foreldrafélög grunnskóla urðu ekki til fyrr en snemma á áttunda áratugnum. Árið 1983

voru stofnuð samtök foreldra og kennarafélaga í Reykjavík. Slíkum samtökum fór

fjölgandi með árunum. Foreldrar störfuðu með kennurum og sáu aðallega um félagslíf

nemenda, aðstöðu og aðbúnað þeirra ásamt fræðslustarfi meðal foreldra (Rúnar Sigþórsson

og Rósa Eggertsdóttir, 2008).

Þegar viðmælendur urðu eldri fóru þeir í nan heimavistarskóla. Þá voru þeir allir

á sama máli um að það hafi verið allt önnur upplifun. Þá fannst þeim þeir ra tilbúnari að

fara að heiman og vera með jafnöldrum sínum. Þá var félagsþörfin þeirra orðin meiri og

ekki eins mikill sársauki að fara að heim n frá foreldrum sínum.



Fannar bætir því við að hann hafi séð í sjónvarpinu að foreldrar keyra börnin sín í og úr

skóla á hverjum degi á Hólmaví 70 kílómetra vegalengd.

Þetta er svo mikið rof hreinlega þegar þú ert tekinn á versta tíma frá foreldrum. Og

foreldrarnir, þú veist það nákvæmlega að þeir hafa ekkert um þetta að segja. Þeir bara fá

ekki leyfi til að hafa skoðun á því. Þannig var komið að hlutunum. Og þannig sko held ég

að þetta hafi verið mjög á þessum tíma. Foreldrarnir höfðu ekkert um skólann að segja á

Skoðun margra manna var sú að heimavistarskólar hafa valdið losi á heimilum þegar börn

voru send að heiman í skóla. Þá misstu börnin sambandið við foreldra sína. Guðrún

Lárusdótti alþingiskona Sjálfstæðisflokksins, var með þeim fyrstu til að opna

umræðu um þetta efni. Guðrún vildi hlúa að heimilunum og sveitamenningunni. Jónas

Jónsson fyrrum alþingismaður og einn af stofnendum Framsóknarflokksins kom svo í

kjölfarið og sagðist óttast ef börnin yrðu tekin í skóla sjö ára gömul og látin vera þar langt

fram á unglingsár þá myndi sveitalífið deyja (Ingólfur Á. Jóhannesson, 1984).

Foreldrar barna á sjöunda áratugnum sem send voru í heimavist virtust ekki h

mikið um skólafyrirkomulagið að segja. Það var ekki fyrr en áttunda áratugnum sem fyrst

voru stofnuð foreldrafélög þar sem foreldrar fengu tækifæri til þess að tjá skoðanir sínar

varðandi skólastarfið ásamt því að hjálpa við ýmis verkefni í tengslum við félagsmál

skólans. talinn besti kosturinn á þessum tíma og það virtust hafa verið

sveitungar í samráði við sjórnvöld sem tóku ákvörðun um þetta fyrirkomulag. Hægt er að

velta fyrir sér hvort einhverjir foreldrar hafi setið á sinni skoðun og ákveðið að fylgja

straumnum í stað þess að mótmæla.

Þegar börn fara að eyða meiri tíma með jafnöldrum sínum læra þau í kjölfarið að mynda

sér félagslega stöðu innan hóps til þess að eignast vini. Það að læra inn á félagslegar reglur

innan hópsins og setja sig í spor annarra eru mikilvæg verkefni í þroskaferli barns. En sama

hversu fljót þau eru að læra góða félagslega hegðun er ekki hægt að staðhæfa að þau verði

viðurkennd af öðrum börnum eða vinahópum. Öll börn verða á einhverjum tímapunkti að



keppast um félagslega stöðu og glíma við erfiðleika eins og að falla ekki inn í hópinn og

takast á við samkeppni og ágreining (

Viðmælendur voru spurðir að því hvernig félagahóparnir í heimavistinni

um á milli barnanna hefði verið háttað. Heiða segir frá því að allir hafi

borið ábyrgð á öllum og að félagarnir h jálpað hver öðrum með ýmsa hluti. Þegar

eitthvað kom upp á þá voru allir vinir og stóðu saman. Ragnar bætir við að hann muni ekki

alvarlegu atviki sem hefði komið upp á en segist ráma í að einhver hefði nú

dottið og skorið sig eða fengið blóðnasir. Fannar segist oft hafa komið bitinn heim og að

það hefðu verið oft einhverjar r kingar í gangi. Heiða segist

egu atviki milli sín og vinkonu sinnar. Hún segir frá því í kjölfarið:

vorum að leika okkur með bolta og boltinn barst upp og inn í íbúðina og undir borð þar

sem skólastjórinn bjó og ég varð eitthvað sneggri til og tek boltann undan borðinu. Þá reif

hún í hárið á mér og fór með mig fram og niður á hárinu og ég man eftir að það var alveg

svakaleg kúla á hausnum á mér en maður var ekkert að grenja yfir því. Ég man eftir að ég

fann hræðilega til. Hef stundum hugsað um það eftir þetta, djöfulsins harka var þetta samt,

að vinasambönd hefðu verið með sérstöku móti í  sveitinni. Það tíðkaðist ekki

að krakkar færu í heimsókn nema með foreldrum sínum á næstu bæi. Krakkarnir fóru

aldrei í afmæli ldur hittust þau hugsanlega á íþróttaæfingum. Þetta var

öðruvísi samfélag en tíðkast í dag. Heiða lýsir því að krakkarnir hafi staðið mikið saman.

Stelpurnar hópuðu sig saman og strákarnir líka. En svo léku sér allir saman. Fannari fannst

ekki hafa myndast mikil vinatengsl heldur voru þetta frekar þvinguð vinatengsl því þau

voru öll undir sömu kringumstæðum.

Ameríski sálfræðingurinn Harry Stack Sullivan hélt fram að náin vinasambönd barna og

það að eiga einn mjög góðan vin sé lykilatriði í þroskaferli að góðri félagsfærni.

Uppeldisfræðingar nútímans staðfesta þessi orð Sullivans. Þeir leggja áherslu á að skortur á

nánum vinatengslum einstaklinga get aft neikvæð áhrif á félagsleg tengsl á

fullorðinsárunum. Þeir einstaklingar sem eignist góða vini koma betur út á rannsóknum

sem mæla sjálfsálit og sjálfsvirðingu á meðan börn sem eiga enga vini hafa tilh



að vera huglítil, viðkvæmari fyrir áreiti og meiri hættu á að glíma við sálfræðileg

kvæði (Sullivan,

Viðmælendur voru spurðir að því hvort það hafi verið einelti í skólanum og allir svöruðu

játandi. En í kjölfarið útskýrðu þau að á þessum tíma var einelti skilgreint sem stríðni eða

Ragnar segir að hann hafi reynt að verja sig gagnvart þeim sem eldri voru

og að sama skapi passað þá sem voru yngri. Enginn gerði sér fullkomlega grein fyrir hvað

einelti var. Þau töluðu um að þau hefðu ekki fattað á þeim tíma að viss neikvæð hegðun

milli barna væri skilgreind sem einelti í dag. Vegna þess að ekki var ljóst hversu alvarlegt

fyrirbæri einelti var, þá var lítið velt fyrir sér hlutskipti þolenda í slíkum tilvikum. Þ

gátu ekki leitað til neins og þurftu að harka þetta af sér. Þau töluðu um að það hafi meira

segja verið um gróft einelti að ræða. Heiða fer að ræða nánar um að systir sín hafi verið

lögð í einelti.

r voru þrjár sem rottuðu sér

saman og urðu ofsalega miklar vinkonur. Þær voru hrikalega andstyggilegar við systur

mína. Þær hafa kannski aldrei viljað viðurkenna þetta eða ég veit það ekki, ein af þeim

viðurkenndi við mig reyndar undir áhrifum áfengis hvað hún sjái alveg hrikalega eftir

þes vað þær voru alveg hryllilega andstyggilegar við hana. Hún var náttúrulega bara

Heiða að það hafi aldrei verið neinar umræður um einelti eða krakkarnir spurðir

að því í einrúmi hvernig þeim liði í skólanum. Það voru ekki nein úrræði fyrir systur Heiðu

sem varð til þess að hún flúði aðstæður.

agði á

sig að labba heim. Hún náttúrulega hafði ekki aflið til þess að berjast á móti þessu og ekki

Einelti hefur líklega fylgt mannkyninu um alla tíð. Það var þó ekki fyrr en upp úr árinu

1970 sem fræðimenn fóru að rannsaka þetta fyrirbæri á skipulegan máta. Dan Olweus

skilgreinir einelti sem síendurtekið áreiti af hendi einstaklings eða hóps sem hefur í för

með sér neikvæðar afleiðingar fyrir þolanda. Einelti getur einnig verið óbeint þannig að

er útilokaður frá félagahópnum og/eða verður fyrir illu umtali

1997). Page og Page (2003) skilgreina einelti sem ofbeldi sem á sér stað yfir ákveðið

tímabil. Einelti getur verið bæði líkamlegt og andlegt. Samkvæmt Page og Page



fram að ti sé frábrugðið venjulegri stríðni, slagsmálum eða rifrildi þar sem einelti

kemur fram í langvarandi og þrálátu áreiti. Þrátt fyrir að fræðimenn hafi ekki komið sér

saman um eina skilgreiningu þá er ljóst að það ríkir tiltölulega sameiginlegur skilningur á

hvað einelti sé og alvarleika þess (Daníel Reynisson, Hrefna Friðriksdóttir, Hjördís

Árnadóttir, Halldór S. Guðmundsson, Sjöfn Kristjánsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir,

öðruvísi en börn kynnast í dag. Börnin hittust ekki ut

skólans og því ljóst að erfiðara hefur verið fyrir þau að mynda mjög náin tengsl. Í dag hitta

börn félaga sína eftir skólann. Þau fara í heimsóknir og í afmæli annarra barna og foreldrar

mynda einnig tengsl sín á milli í gegnum vinasambönd barna sinna. Það er mikilvægt fyrir

barn að eiga að minnsta kosti einn góðan vin. Það dregur úr líkunum á að það glími við

erfiðleika og verði fyrir einelti

Fullorðnir á vistinni

Fullorðna fólkið hefur spilað sitt hlutverk á heimavistinni þrátt fyrir að það hafi verið

mikið af starfsfólki á heimavistinni. Það var ein ráðskona og einn skólastjóri. Skólastjórinn

á einnig um í skólanum hvort þau hefðu aðgang að þessu

starfsfólki ef eitthvað kom upp á og þá svaraði Fannar:

i ekki til skólastjórans eftir að skólinn var búinn. Maður fór ekki svo glatt

upp stigann. Eða ég man ekki eftir því. En þegar ráðskonan var á heimavistinni þá gisti

kannski bankað upp á íbúðinni og

Börnin máttu ekki fara neitt í leyfisleysi nema í samráði við skólastjóra því þau voru

alfarið á ábyrgð skólans. Þau lýstu Ef klukkan var orðin

á daginn þá fengu börnin frjálsan tíma úti ef veður leyfði. Þau mættu alltaf á réttum tíma í

Eftir heimalærdóminn áttu börnin að

fara á bókasafnið og lesa bók til þess að trufla ekki hina sem áttu eftir sinn lærdóm. Fannar

hafði þetta um reglur skólans að segja:



Þeim var ljóst að þau áttu að hlýða og fara eftir reglum. Ragnar lýsir því að þau hafi fengið

vítur ef þau voru sein að skila sér inn í lestíma eða á kvöldin. Það kom stundum fyrir á

vorin því það var svo gaman að vera úti á kvöldin. Hann sagðist sjálfur hafa munað eftir

atviki þegar þeir fóru nokkrir strákarnir of langt í burtu frá skólanum. Þeir sjá bíl í

vandræðum og maður gengur á móti þeim. Það var einhver ókunnugur fjallamaður sem

hafði fest bílinn sinn og vantaði aðstoð. Strákarnir fóru til baka að skólanum og létu

Þeir fengu ákúrur fyrir að hafa farið svona langt og svona seint. Aftur á móti fer

skólastjórinn og hjálpar manninum.

sem enginn lenti. Þótt allt væri á háalofti í skólastofunni, um leið og hann opnaði hurðina,

horfði yfir salinn þá þögðu allir um leið. Það var einhvernvegin svona, innbyggt sko. Bara

Þegar þau voru spurð að því hvort þau hefðu getað leitað til starfsfólks ef eitthvað kom upp

á þá voru þau sammála um að það hefði líklega verið hægt ef það hefði eitthvað alvarlegt

komið upp á. Sum börnin leituðu til eiginkonu skólastjórans en annars átti ráðskonan að

vera til staðar líka. Ragnar hafði sitt hvað um eiginkonu skólastjórans að segja og vildi

koma því á framfæri.

eiginkona skólastjórans fúnkeraði á sinn hátt sem sérkennari. Ef á þurfti að halda, ef

einhver átti í einhverjum sérstökum erfiðleikum við lestur eða eitthvað annað að þá fékk

Ragnar vildi leggja áherslu á að eiginkona skólastjórans hafi spilað sitt hlutverk í

heimavistinni og ekkert síður en formlegu starfsmenn skólans. Hann segir að hún hafi verið

til staðar fyrir börn sem áttu í erfiðleikum með lærdóm og að hún hafi hjálpað þeim

börnum töluvert. Í kjölfarið rifjar hann upp sögu að hann hafi eitt sinn verið að ferðast í

Þýskalandi og hafi rekist á konu sem talaði svo góða íslensku þrátt fyrir að hafa aðeins

verið á Íslandi um stuttan tíma yfir sumarið. Hann segir að hann hafi byrjað að tala við

konuna og komist að því að hún hafi lært íslensku á þremur vikum við eldhúsborðið hjá

eiginkonu skólastjórans.



Einstöku sinnum voru fleiri fullorðnir á heimavistinni aðrir en skólastjórinn, eiginkona

hans og ráðskonan því stundum kom eiginmaður ráðskonunnar líka í heimsókn.

segir frá því þegar eiginmaður ráðskonunnar kom við í heimavistinni og fékk strákana til

að glíma í sjómann rétt fyrir svefninn.

Heimir (eiginmaður ráðskonunna sjómann s

dist maður og rem ins og rjúpan við staurinn. Þetta skildi stundum eftir

Í svo litlu umhverfi eins og í heimavist getur maður ímyndað sér að ákveðin tengsl hafi

myndast á milli barna og þeirra fullorðnu þar sem allir lifðu undir sama þaki. Viðmælendur

sögðu frá því að þau hefðu að öllum líkindum getað leitað til einhvers fullorðins á vist

ef upp komu neyðartilfelli. Þrátt fyrir það virtust þau börn sem lögð voru í einelti ekki hafa

aðgang að trúnaðarmanni eða rðnum aðila sem tók á málunum. Lítil þekking um

einelti og tilfinningalíf barna varð til þess að börnin gátu ekki snúið sér til neins. Það hefur

orðið til þess að börn reyndu að strjúka og flýja erfiðar aðstæður.

Litið um öxl

Það er margt sem rifjast upp fyrir viðmælendum í viðtalinu þar sem mörg ár eru liðin síðan

þau voru í heimavistarskóla. Þau voru sammála um að það rifjist bæði upp góðar og

slæmar minningar. En í kjölfarið varpar rannsakandi fram spurningunni hvort þau myndu

senda börnin sín í heimavistarskóla í dag og þau svara því öll neitandi. Heiða og Fannar

höfðu sérstaklega sterkar skoðanir á þessu máli.

kóla en að fara í heimavistarskóla. Alveg klárlega.

Heiða sagðist hafa reynslu af því að senda börnin sín í heimavist og svaraði ákveðin:

ist og það

segir þetta vera ákaflega vandmeðfarið málefni. Í sjálfu sér er alveg skiljanlegt að

menn hafi tekið þennan kost á sínum tíma en það sé alveg jafn skiljanlegt að það hafi verið

horfið frá þessu fyrirkomulagi. Það hafi verið skiljanlegt að þessi siður hafi verið tekinn

upp á forsendum erfið amgangna. Fannar heldur áfram með umræðuna og segir að þetta



hafi verið einskonar lenska. Það voru heimavistir um allt land og það þótti ekki ganga upp

að hafa ekki heimavistarskóla í sínum landshluta. Fannar segist ekki skilja af hverju þessi

lausn hafi verið betri en hver önnur þar sem ármunir fóru í að reisa þessa skóla. En

sums staðar á landinu gátu börnin farið heim oftar því aðstæður buðu upp á það. En þannig

var þetta ekki í Húsaskóla. Börn viðmælendanna hafa spurt foreldra sína um hvernig þessi

tilhögun hafi verið þegar þau voru að alast upp og segir Fannar frá því að börnin sín hafi

rekið upp stór augu þegar hann fór að segja frá sinni barnæsku. Heiða tekur undir orð

Fannars og furðar sig á hvernig hægt hafi verið að leggja svona á barn. Fannar segir svo í

kjölfarið að hann hafi aldrei munað eftir því að ástæðan fyrir því að hann hafi verið sendur

hafi verið út af samgöngum. Fannar er aðeins yngri en Ragnar og Heiða og segir þetta hafi

bara verið einhversskonar vani sem ekki var hægt að breyta. Fólk hafi líklega hugsað þegar

var búið að brúa allar brýr og ekkert mál að keyra börnin á milli hvað það ætti þá að gera

við þetta stóra og mikilfenglega hús sem var reist í þeim tilgangi að hýsa börnin. Því næst

voru þau spurð hvaða áhrif þau t ð heimavist hafi haft á líf þeirra í dag. Fannar svarar

skólann heldur heimavistin sjálf. Hún var sko, ég veit ekki hvort hún hafi verið eitthvað

mótandi en í mínum huga var þetta bara slæm upplifun og eingöngu vegna viðskilnað við

foreldra mína. Það er mjög sterkt band greinilega sem var rofið alveg óháð öllu öðru.

Heiða inlínist vita hvort dvöl sín hafi haft slæm áhrif á sig eða ekki en fannst

sérstaklega mótandi heldur.

þetta sko. Alls ekki. Alls ekki

þegar maður er svona ungur líka. Það er þá frekar á efri stigum að maður hafi orðið

eitthvað sjálfstæðari á þeim tíma. Upplifað sig það allavegana og ábyrgan, ég veit það

ekki. Ég á alls ekki slæmar minningar úr mínum heimav

Hún bætir því við að ef hún hefði fengið val á þessum tíma að þá hefði hún kosið að vera

heima. Ragnar segist ekki muna eftir að þetta hafi haft neikvæð áhrif á sig heldur fannst

honum jákvætt að komast í jafningjahóp þar sem vor



Fannar minnist þess alltaf að hafa sagt við foreldra sína þegar þeir spurðu um líðan hans í

skólanum að honum hafi liðið vel og að það hafi alltaf verið skemmtilegt í skólanum. Hann

sagðist ekki hafa gefið neitt annað upp.

eða vera keyrt heim þegar það var verið að reyna að brjóta þetta upp en þá rétti hver

einasti krakki upp hendi fyrir því að vera áfram í heimavist. Ef eitthvert okkar hefði

rétt upp hendi, þá vissu þeir að viðkomandi vildi fara heim. Þannig, svona gátu þeir

stjórnað okkur. Ég held ég hafi aldrei verið eins ósáttur með atkvæðið mitt og þennan

Fannar segist hafa verið upptekinn við að sýna aldrei viðkvæmni og það h verið

yfirsterkara öllu öðru. Hann h kki viljað standa upp úr eða vera með einhverskonar

uppreisn. Hann viðurkennir fúslega að hafa greitt atkvæði gegn tilfinningum sínum og

fylgt straumnum frekar en að gera uppreisn. Heiða bætir við að hún

til þess að loka á allt sem er erfitt og leiðinlegt. Hún segist muna betur eftir sólskininu og

að í dag hafi hún ennþá sterka tilhneigingu til að hugsa frekar svoleiðis frekar en neikvætt.

Ragnar tekur undir orð Heiðu og segist hafa valkvætt minni sem væri mikill kostur.

Viðmælendur töluðu um að stundum hafi vikurnar verið lengi að líða og þá

sérstaklega vikudagarnir áður en þau fengu að fara heim. Fannar segist muna eftir því

þegar faðir sinn kom til að eiga orð við skólastjórann um daginn og veginn.

mánudag, þriðjudag, miðvikudag, fimmtudag og föstudag og það var sko alltaf verst af öllu

ef pabbi kom til dæmis að hitta skólastjórann. Það var alveg killer. Skiluru, til þess sko að

ná sér í gegnum pakkann þá gat hann alveg eins farið.  Þetta var svo sko, heimþráin var

Fannar vildi ekki tjá tilfinningar sínar gagnvart heimavistinni við foreldra sína eða kennara.

Rithöfundurinn Robert Bly (1987) fjallaði um þessa hugmynd þar sem hann gagnrýnir

og sannur karlmaður þarf að vera. Bly hélt því fram að kennslukonur og mæður gerðu

skólar ekki verið góður staður fyrir drengi. Þeir þyrftu kennsluaðferðir við sitt hæfi. Á

þessum tíma á Íslandi voru þó fleiri kennslukarlar en kennslukonur sem sáu um



barnakennslu og var annars konar stétt en hún er í dag. Mikið af gömlum hugmyndum er

n að finna í skólastarfi og því þurfi að breyta með því að stuðla að jafnrétti. Ef litið er

yfir frásagnir Fannars þá kemur í ljós að það hafi verið erfitt að vera tilfinninganæmur

drengur á þessum tíma. Líkt og Ingólfur Á. Jóhannesson (2004) tekur fram í bók sinni

Karlmennska og jafnréttisuppeld hefur þeim hugmyndum verið haldið á lofti að

eiginleikar sem eignaðir eru körlum séu metnir eftirsóknarverðir og að ákvarðanataka eigi

fremur að stjórnast af skynsemi en tilfinni viðmið sem

hafa verið mótuð um kyngervi karla í mannkynssögunni. Eiginleikar konunnar voru álitnir

tilfinningalegs eðlis en ekki eiginleikar karlsins (Ingólfur Á. Jóhannesson, 2004). Í gegnum

tíðina hefur karlmennska einkennst af áherslu á hörku og tilfinningalegri fjarlægð (Elfa Ýr

Gylfadóttir, 2004).

eftir að hafa leiðst í skólanum eða á heimavistinni. Hann

segist reyndar ekki hafa fundist gaman að læra en í hans huga var frekar skemmtilegt að

vera í heimavist. Hann bætir við að hann kom af heimili þar sem ekki voru önnur börn

Ragnar var feginn að komast í skólann til þess að hitta krakkana og eignast leikfélaga.

Samkvæmt frásögnum Ragnars virðist hann ekki um að hafa upplifað heimþrá eða kvíða

við dvöl sína og reynsla hans af Húsaskóla hefur verið góð. Á meðan Fannar upplifði

heimþrá og vanlíðan þá er ekki sömu sögu að segja af R eildarmynd viðtalsins og

úrvinnslu rannsóknarinnar að upplifun viðmælenda hefur verið misjöfn og

mis mótandi fyrir einstaklinginn. Allir viðmælendur voru þó sammála um að þau myndu

ekki senda sjö til átta ára barnið sitt í heimavist í dag.





Umræða

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um heimavistarskóla á sjöunda áratug síðustu aldar.

Ítarlegt hópviðtal við viðmælendur rannsóknarinnar gefur til kynna að hver

hefur sína sögu að segja. Markmið rannsóknarinnar var að fá viðmælendur til þess að rifja

upp gamla tíma og því er hún byggð mest megnis á rásögnum þessa fólks. Hér í

mhaldinu verður rannsóknarspurningu svarað auk þess sem niðurstöður rannsóknarinnar

verða túlkaðar með heimildum og fræðilegum gögnum til hliðsjónar. Lagt var upp með

rannsóknarspurninguna: fun sjö til átta ára af heimavistarskóla

á sjöunda áratug síðustu aldar

Niðurstöður benda til þess að upplifun fólks af heimavistarskóla misjöfn.

annar fann fyrir mikilli heimþrá og dregur ekki úr því að hann hafði ekki góða reynslu af

dvöl sinni í heimavist. Heiða segir að hún hafi alveg viljað sleppa því að hafa verið send

svona ung í burtu í heimavist. Svo virðist vera sem reynsla kki verið eins

slæm og hjá Fannari. Þó skilur hún vel þau van kvæð em gátu fylgt því að dvelja í svona

eingangruðu umhverfi eins og í heimavist þar sem systir hennar upplifði mikið einelti og

vanlíðan. Ragnar kom af heimili þar sem ekki voru önnur börn á hans re g því fannst

óð reynsla af því að ganga í heimavistarskóla þar sem hann hitti jafnaldra sína og

myndaði vinatengsl við önnur börn. Viðmælendur höfðu mismunandi reynslusögur að

segja en hjálpuðu hver öðrum að rifja upp gamla tíma. Þrátt fyrir að þau tjáðu sig á

di hátt um tilfinningar sínar og upplifanir af heimavistinni þá gátu þau

auðveldlega sett sig í spor h

Flestar rannsóknir á tilfinningalegum málefnum barna eins og heimþrá og

aðskilnaðarkvíða eru nútímalegt fyrirbæri. F æðilegar heimildir sem fjalla um þessi efni

eru flestar frá árunum 1990 til dagsins í dag. Því er í raun ekki hægt að furða sig á því

hversu litla þekkingu skólayfirvöld, kennarar og foreldrar höfðu um tilfinningar barna og

þá erfiðleika sem eiga til að fylgja því að vera aðskilin frá foreldrum sínum á

Niðurstöður rannsókna Räikkönen o.fl. (2007) og Thurber og Sigman (1998) á heimþrá og

aðskilnaði sýndu fram á að mikilvægt er að undirbúa börn og unglinga vel áður en þau eru

send að heiman til lengri eða styttri tíma til að koma í veg fyrir mikla heimþrá og kvíða.

Börn sem upplifa mikla heimþrá í barnæsku eru líklegri til að ganga í gegnum erfiðleik

síðar á lífsleiðinni, hafa minna sjálfsöryggi, líklegri til að greinast með geðraskanir og þróa



með sér langvarandi kvíða. Samkvæmt þeim heimildum og upplýsingum sem unnið er með

í þessari rannsókn kemur fram að barnauppeldi og viðhorf til barna er öðruvísi í dag en það

var á þessum tíma. Viðmælendur hafa sjálfir orð á því í byrjun hvernig litið var á börn sem

fullorðna einst í dag. örn voru látin vinna

fullorðinsverk ung að aldri og voru sett í ábyrgðarstörf um svipað leyti og þau voru send í

burtu í heimavist. Það er hægt að lesa úr niðurstöðum að fyrst börnum var treyst fyrir

ábyrgðarstörfum í sveitinni þá væru þau líklega tilbúin til þess að fara að heiman og takast

á við samskonar krefjandi verkefni. Á meðan börn hafa að öllum líkindum gott af því að

nna fyrir trausti, hjálpa til og glíma við margs konar verkefni með fullorðnu fólki þá má

ekki gleyma að börn eru ekki eins og fullorðnir. Þau eiga langt í land með andlegan og

líkamlegan þroska, það þarf að hafa í huga fyrir þá ð uppeldi barna.

Eins og greint var frá í niðurstöðum var ekki mikið um að börn leituðu sér aðstoðar

hjá starfsfólki eða öðrum fullorðnum á vistinni nema í brýnustu nauðsyn. Ef börn upplifðu

mikla erfiðleika á borð við einelti eða heimþrá þá var ekki mikið hægt að gera í því nema

harka það af sér. Skólastjóri skólans sinnti allri formlegri kennslu við skó

samkvæmt frásögnum viðmælenda var töluverð hjálp í eiginkonu skólastjórans fyrir þau

börn sem áttu erfiðara með nám en önnur. Hún sinnti þá að einhverju leyti því em kallað

er sérkennsla í dag. Ráðskona heimavistarinnar átti einnig að vera til staðar að einhverju

leyti en lítið kom fram um hvort börn hafi í raun leitað til hennar ef eitthvað kom upp á. Þó

töldu viðmælendur það hafa verið möguleika síns tíma að annað hvort leita til eiginkonu

skólastjórans eða til ráðskonunnar ef nauðsynlega þurfti.

Viðmælendur sögðu frá því að flestir hafi verið vinir í heimavist óháð kyni og aldri.

Börnin léku sér saman í alls kyns leikjum og hjálpuðust að ef eitthvað alvarlegt kom upp á.

Þau töluðu um að þó hafi vinasambönd verið með öðrum hætti en eru í dag þar

var mikið um heimsóknir, afmælisveislur eða náin vinasambönd við önnur börn af öðrum

bæjum. Heiða sagði frá því að hún hafi ekki eignast góðar vinkonur á heimavist fyrr en á

unglingsárunum. Börnin voru látin hjálpast að með uppvask og tiltektir þar sem þeirra

ábyrgðarhlutverk var að halda herbergjunum sínum hreinum. Þau voru oftast 2 4 saman í

herbergi og það var kynjaskipt niður á herbergin. Þau fengu ávallt nóg að borða og töluðu

um að aðbúnaður hafi almennt verið góður.

Í lokin á viðtalinu litu viðmælendur yfir heildarupplifun sína og reynslu af dvöl

sinni í heimavistarskóla. Þar voru þau sammála um að bæði góðar og slæmar minningar

rifjist upp. Þau voru öll á sama máli um að þau myndu ekki senda barnið sitt sem væri sjö



til átta ára barn í heimavist í dag. Fannar og Heiða höfðu sterkari skoðanir gagnvart því

máli en Ragnar. Fannar segir þetta fyrirkomulag mynda rof á milli barns og foreldra og að

höfðu ekkert um þetta að segja á sínum tíma. Það hafi einfaldlega tíðkast að

senda börnin í burtu í heimavist og að ekkert annað hafi verið í boði. Ragnar tók undir orð

Fannars en segir að ástæðan fyrir því að svona fyrirkomulag hafi tíðkast hefði verið vegna

erfið amgangna. Miklir fjármunir fóru í að reisa þessa skóla en þetta var talin b

Þau voru ekki öll á sama máli um hvort þau telji upplifun sína og reynslu

heimavist hafi haft slæm áhrif á sig eða ekki. Heiða gerði sér ekki grein fyrir hvort þetta

hafi haft slæm áhrif á sig en henni fannst upplifunin ekki mótandi heldur. Hún segist ekki

hafa slæmar minningar úr heimavist yfir höfuð en hún tekur fram að ef hún hefði fengið

val um að vera heima frekar en í heimavist að þá hefði hún kosið að vera heima. Ragnar

segist ekki heldur muna eftir því að áhrif heimavistar hafi verið neikvæð og var frekar á því

að þetta hafi verið jákvæð frekar en neikvæð upplifun fyrir sig. Fannari leið ekki vel í

heimavist og lýsir neikvæðri upplifun af dvöl sinni. Hann segist þó alltaf hafa sagt við

foreldra sína að honum hafi liðið vel í skólanum og ekki tjáð sig á sínum tíma um hvernig

honum raunverulega leið. Heiða og Ragnar segja svo í lokin að þau hefðu líklega valkvætt

minni sem væri mikill kostur og að minningin um sólskinið og góðu tímana sætu fastar en

nar um það neikvæða.





Lokaorð

Það er óhætt að segja að vöntun er á nánari upplýsingum og heimildum um

heimavistarskóla á Íslandi.  Höfundur þessarar rannsóknar vonast til að gerð verði nánari

athugun á þessu efni í náinni framtíð. Í þessari rannsókn er aðeins tekið fyrir lítið úrtak af

fólki sem gekk í heimavist á sjöunda áratugnum. Án þess að búa til neinar alhæfingar telur

höfundur gerlegt að álykta út frá niðurstöðum að upplifun og reynsla fólks h erið

mismunandi. Það má velta fyrir sér hvaða sögu stærri hópur eða fleiri viðmælendur

að segja um þetta efni. Samkvæmt þeim formlegu og óformlegu frásögnum sem höfundur

hefur heyrt frá fólki sem gengu í heimavistarskóla væri auðveldlega hægt að skrifa bækur

eða meistara út frá efninu. Höfundur telur enn margar sögur ósagðar sem ættu að

fá að líta dagsins ljós. Þetta grunnverkefni gefur aðeins

heimavistarskóla á Íslandi á þessum árum sem um ræðir. Þrátt fyrir að þetta verkefni sé

viðameira en raun ber vitni fur það svo sannarlega mynd af því sem viðgek st í

skóla og uppeldismálum á Íslandi.

Það sem kom mest á óvart við vinnslu þessarar rannsóknar var hversu erfiðlega það

gekk að finna viðmælendur í hópviðtal sem var meginástæðan fyrir því að tekið var aðei

á iðamikið viðtal við þrjá einstaklinga n burt séð frá því voru þeir viðmælendur sem

tóku þátt í rannsókninni til fyrirmyndar og ekki neitt hægt að setja út á það. Að þessu

sögðu veltir höfundur fyrir sér hver raunveruleg ástæða sé á bakvið synjun á þátttöku á

verkefni sem þessu. Þetta snýst um að fólk rifji upp gamlar minningar sem er líklega ein af

megin ástæðum þess að það treystir sér ekki að taka þátt. Hugsanlega hafa þessar

minningar verið of erfiðar og því ber að sýna skilning.

Í heildina litið er höfundur ánægður með útkomu rannsóknarinnar og vonast til að

verkefnið opni á umfjöllun og umræður um heimavistarskóla og komi til með að varpa

ljósi á gamla tíma. Nú telur höfundur að lesendur hafi fengið innsýn í viðhorf til barna

hvernig það á aðeins kkrum áratugum Höfundur telur mikilvægt að hlusta á

reynslu einstaklinga og greina boðskap hennar. Með sögulegu innliti í fortíðina getum við

séð fyrir okkur þá þróun sem hefur átt sér stað og með sama hætti ályktað um komandi

tíma í uppeldis og menntamálum á Íslandi.
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Við

Sýnishorn af viðtal

Hvernig var að vera barn á þessum tíma? (Reyna að fá upp einhverja sameiginlega
þræði á milli einstaklinga í hópnum)

Tengja við réttindi barna, tómstundir barna almennt á þessum tíma, kröfur um
ólaunaða/launaða vinnu, hjálp innan heimilis, menntunarmöguleika,
uppeldisaðferðir foreldra

Afhverju voruð þið send í heimavistarskóla?
Hverjir tóku ákvörðun um það? (stjórnvöld, sveitarstjórn, foreldrar?)
Hvort/hvernig brugðust foreldrar ykkar við að senda ykkur á heimavist?
(Reyndu þau að koma í veg fyrir að þið færuð eða fundu þau leiðir til að fjölga

Um daglegt líf á heimavistinni
Getiði rifjað upp hvernig tilfinningin var fyrsta daginn ykkar á
heimavist?Hvernig var týpískur dagur í lífi ykkar í heimavistarskóla (ef þið
getið rifjað upp

Getið þið lýst aðstöðunni í ykkar heimavist?
Húsakostur, svefnaðstaða, herbergjaskipan,
Fjöldi og hlutverk starfsfólks

Skipulag tómstunda og heimanáms

Hvernig reyndist starfsfólk?
Hvaða menntun/reynslu höfðu umsjónaraðilar?

u höfðuð þið með fullorðnum/umsjónaraðilum á
heimavistinni? Í hverju var sú samvera fólgin?

Hvernig voru tengslin milli nemenda sem dvöldu á heimavistinni?

Samskipti í drengjahópum
Samskipti í stelpnahópum
Urðu til sterk vinatengsl?
Hvað með einelti?



Gátuð þið stólað á félagana þegar á reyndi? (Reyna að fá greiningu á eigin
stöðu og annarra)

Besta/versta/skrýtnasta

8. Hvers konar áhrif teljið þið að heimavistarveran hafi mótað
Myndu þið senda börnin ykkar í heimavist í dag? Afhverju/afhverju ekki?
Hvernig var almennum þörfum sinnt, þ.e.a.s. líkamlegum og andlegum?
(Möguleiki að tala við hvern og einn eftir hópviðtalið til að fá ítarlegri svör, 5
10 mínútur



Viðauki 2

Sýnishorn af grunnupplýsingum sem viðmælendur fylltu út í viðtali

Síðasta prófgráða:

Núverandi launað starf (ef við á):

Starf foreldra þegar þú varst að alast upp:

Heimavistarskóli (staðsetning á landinu):

Fjarlægð heimilis frá skóla (cirka í kílómetrum):

Aldur þegar þú varst fyrst send/ur í heimavist:

Í hve langan tíma varst þú á heimavist?:

Hversu oft fékkst þú að fara heim til þín?:

Hversu margir voru með þér í herbergi á vistinni?:


