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Ágrip!

Á!undanförnum!áratugum!hefur!gætt!aukinnar!markaðsvæðingar!í!íslenska!
menntakerfinu!líkt!og!víða!annarsstaðar.!Það!hefur!meðal!annars!haft!í!för!með!sér!að!
sjálfstætt!starfandi!skólum!hefur!fjölgað!og!möguleikar!foreldra!til!að!velja!á!milli!skóla!

fyrir!börnin!sín!hafa!aukist.!Þrátt!fyrir!þessa!þróun!hefur!þessi!vettvangur!ekki!verið!
rannsakaður!mikið!hér!á!landi,!en!erlendis!hefur!komið!í!ljós!að!opið!skólaval!foreldra!
virðist!henta!ákveðnum!foreldrahópum!og!börnum!þeirra!betur!en!öðrum.!Ýmsar!

afleiðingar!hafa!verið!raktar!til!þessa!og!má!sem!dæmi!um!þær!nefna!félagslega!
aðgreiningu!á!milli!skóla.!

Ritgerð!þessi!skýrir!frá!framkvæmd!og!niðurstöðum!tilviksrannsóknar!þar!sem!
skoðað!var!það!val!foreldra!að!flytja!börn!sín!úr!hverfisleikskólum!yfir!í!deild!fyrir!fimm!

ára!börn!í!sjálfstætt!starfandi!grunnskóla!á!höfuðborgarsvæðinu.!Skoðaðar!voru!
ástæður!þess!að!foreldrarnir!tóku!þessa!ákvörðun!og!hvort!og!þá!á!hvaða!hátt!staða!
þeirra!(t.d.!fjárhags<!og!menntunarleg)!hafði!áhrif!á!valið.!Markmiðið!rannsóknarinnar!

var!jafnframt!að!kanna!hvort!öll!fimm!ára!börn!hafi!jafna!möguleika!á!að!stunda!nám!í!
hvaða!skóla!sem!er!á!höfuðborgarsvæðinu!líkt!og!lög!gera!ráð!fyrir.!Gagna!var!aflað!
með!einstaklingsviðtölum!við!sjö!mæður!sem!búa!yfir!þessari!reynslu,!með!

upplýsingaöflun!af!veraldarvefnum!og!með!símaviðtölum!og!tölvupóstssamskiptum!við!
starfsmenn!sveitarfélaga!á!höfuðborgarsvæðinu.!Í!rannsókninni!var!stuðst!við!
auðmagnskenningar!Bourdieu.!

Flestar!mæðurnar!vildu!að!börnin!þeirra!fengjust!við!grunnskólamiðaðri!viðfangsefni!

en!stóðu!til!boða!í!leikskólunum.!Þær!töldu!að!það!fengist!með!vali!á!fimm!ára!deildinni!
og!hluti!þeirra!var!þeirrar!skoðunar!að!með!námi!þar!gætu!börnin!því!náð!forskoti!á!
jafnaldra!sem!héldu!áfram!í!leikskólunum.!Þá!litu!einhverjar!þeirra!svo!á!að!í!þeim!skóla!

væri!námsfriður!meiri!en!í!skólum!í!almenna!skólakerfinu.!Í!rannsókninni!komu!fram!
vísbendingar!um!að!menningar<!og!félagsauður!mæðranna!hefði!haft!áhrif!á!val!þeirra,!
en!það!ásamt!fjárhagsauði!eru!þættir!sem!rannsóknir!hafa!sýnt!fram!á!að!geti!valdið!

aðgreiningu!í!skólakerfinu!á!milli!hærri!og!lægri!stétta.!Áhrif!fjárhagsauðs!var!aftur!á!
móti!ekki!hægt!að!greina!með!afgerandi!hætti,!en!þó!þykir!ljóst!að!námi!barnanna!í!
fimm!ára!deildinni!hefur!fylgt!eitthvað!meiri!kostnaður!og!fyrirhöfn!en!ef!þau!hefðu!

haldið!áfram!í!hverfisleikskólunum.!Við!kortlagningu!á!skólavalsvettvangi!fimm!ára!
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barna!á!höfuðborgarsvæðinu!kom!meðal!annars!í!ljós!að!sveitarfélögin!þar!hafa!töluvert!

frelsi!til!þess!að!móta!innritunar<!og!gjaldtökureglur!vegna!leikskóla!og!er!mismunandi!
hvernig!þar!er!tekið!tillit!til!félagslegrar!stöðu!foreldra!og!barna!þeirra.!
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Abstract!

„She!definitely!is!ahead!of!her!peers!who!are!still!in!kindergarten“!

Parents!choosing!a!privately!run!elementary!school!for!five!year!old!instead!of!
kindergarten!enrollment!in!their!catchment!area!

!

Marketisation!has,!in!recent!years,!emerged!as!a!dominant!discourse!in!shaping!
Icelandic!education!policies!and!communities,!resulting!in!an!increase!of!privately!run!
schools!and!greater!parental!choice.!Despite!this!evolution,!it!is!a!relatively!unknown!

territory!in!Icelandic!educational!research!scene.!International!research!indicates!that!
increased!parental!choice!fits!certain!groups!of!parents!and!pupils!better!than!others.!

This!has!had!various!consequences!with!regard!to!social!class!segregation!between!and!
within!schools.!!

This!paper!presents!the!findings!of!a!case!study!that!explores!the!parental!choice!of!

transferring!their!five!year!old!children!out!of!their!local!kindergartens!into!a!privately!
run!elementary!school,!named!Hólaskóli!in!this!research.!As!part!of!the!research!design!

it!was!decided!that!parent!interviewees!needed!to!reside!in!distant!school!zone!or!in!
another!school!district!than!the!school!in!question.!The!research!gives!an!overview!of!
the!field!of!early!childhood!education!for!five<year<olds!from!both!nursery!and!primary!

school!perspectives,!as!well!as!the!effect!of!the!social!and!economic!background!of!the!
parents.!Each!of!the!seven!cases!was!explored!by!conducting!a)!an!in<depth!open<
ended!interview!with!mothers!choosing!Hólaskóli!over!their!local!kindergarten,!b)!

collection!of!online!information!about!Hólaskóli!and!the!kindergartens!in!question!and!
c)!through!email!and!telephone!communication!with!public!employees.!Bourdieu‘s!

theoretical!framework!based!on!the!core!concepts!of!field,!capital!and!habitus!was!
utilized!for!the!research.!!

It!became!clear!during!the!mapping!of!the!school!choice!field!for!five<year<olds!in!

the!metropolitan!area!of!Reykjavik,!that!admission!requirement!among!the!
municipalities!differed!considerably!in!terms!of!reducing!the!effects!of!social!class,!

marital!status!and!other!factors!shaping!families!economic!capital.!The!results!indicate!
that!most!of!the!mothers!in!question!wanted!to!enhance!their!children‘s!
competitiveness!on!the!school!market!and!by!choosing!Hólaskóli!they!belived!their!
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children!would!experience!more!academically!demanding!assignments!and!less!free!

play!which!would!be,!in!their!view,!a!better!preparation.!Some!of!them!believed!that!a!
privately!run!elementary!school!would!ensure!quality!of!education!and!their!children!
would!gain!educational!advantage!over!their!peers!in!kindergarten.!Some!of!them!

believed!that!privately!run!schools!offered!a!more!peaceful!study!environment!due!to!
the!stricter!admission!requirements!and!thus!a!different!student!composition.!
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I.#hluti%–!Bakgrunnur(rannsóknar!

Í!þessum!fyrsta!hluta!ritgerðarinnar!verður!gerð!grein!fyrir!bakgrunni!rannsóknarinnar.!
Hann!skiptist!í!þrjá!kafla.!Í!þeim!fyrsta!er!inngangurinn!þar!sem!sagt!er!frá!kveikjunni!að!
rannsókninni,!markmiðum!hennar!og!megintilgangi,!í!öðrum!kaflanum!er!umfjöllun!um!

fræði<!og!kenningarlegan!grunn!rannsóknarinnar!og!í!þeim!þriðja!er!sagt!frá!
rannsóknaraðferðinni!sem!notuð!var.!

! !
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1 Inngangur'!

Á!undanförnum!áratugum!hefur!markaðsvæðing!rutt!sér!til!rúms!í!menntakerfum!landa!
víða!um!heim!og!er!ein!af!afleiðingum!þess!sú!að!einkaaðilum!hefur!verið!gert!kleift!að!

stunda!skólarekstur.!Litið!var!svo!á!að!samkeppnin!sem!myndaðist!við!það!á!
„skólamarkaðnum“!yrði!til!þess!að!skólastarfið!yrði!ekki!einungis!fjölbreyttara!heldur!
myndi!það!batna!að!gæðum.!Þá!var!talið!að!með!því!að!veita!foreldrum!þannig!tækifæri!

til!þess!að!velja!viðeigandi!skóla!fyrir!barnið!sitt!væri!stuðlað!að!því!að!jafna!rétt!allra!
barna!til!náms!við!hæfi!(Musset,!2012).!!

Þetta!virðist!þó!ekki!hafa!verið!alveg!svo!einfalt!því!í!rannsóknum!á!samfélagslegum!

afleiðingum!skólavals!hefur!komið!í!ljós!að!félagsleg!lagskipting!eða!aðgreining!innan!og!

á!milli!skóla!hefur!aukist!samfara!auknum!valmöguleikum!foreldra!(Allen!og!Burgess,!
2010;!Bell,!2009;!Dudley<Marling!og!Baker,!2012;!Miron,!Urchel,!Mathis!og!Tornquist,!
2010;!Skawonius,!2005).!Í!einhverjum!tilfellum!virðist!hafa!myndast!félagsleg!gjá!á!milli!

skóla!sem!hafa!orðið!vinsælir!á!„skólamarkaðnum“!og!þeirra!sem!njóta!minni!vinsælda.!
Þá!hefur!einnig!komið!í!ljós!að!slíkt!fyrirkomulag!hefur!ekki!komið!sér!vel!fyrir!þá!
nemendur!sem!standa!af!einhverjum!ástæðum!höllum!fæti!í!skólakerfinu!(Dudley<

Marling!og!Baker,!2012).!Það!lítur!því!út!fyrir!að!opið!skólaval!henti!ákveðnum!
foreldrahópum!og!börnum!þeirra!betur!en!öðrum.!

Íslenska!menntakerfið!hefur!ekki!farið!varhluta!af!markaðsvæðingunni.!Þar!geta!

einkaaðilar!nú!fengið!leyfi!til!að!stofna!og!reka!skóla!(Lög!um!grunnskóla!nr.!91/2008;!
Lög!um!leikskóla!nr.!91/2008)!og!í!kjölfarið!hefur!sjálfstætt!starfandi!skólum!fjölgað!þó!

nokkuð,!þó!aðallega!á!höfuðborgarsvæðinu.!Þrátt!fyrir!þessa!þróun!hefur!íslenski!
skólavalsvettangurinn!ekki!verið!mikið!rannsakaður.!Það!á!til!dæmis!við!um!áhrif!

þessara!breytinga!á!menntakerfið,!skólana!og!nám!þess!margbreytilega!nemendahóps!
sem!þar!stundar!nám.!Megintilgangur!rannsóknarinnar!sem!ritgerð!þessi!segir!frá!var!
að!safna!gögnum!um!það!hvernig!þessum!málum!er!háttað!hér!á!landi!þannig!að!hægt!

sé!að!skoða!hvort!þróunin!hér!hafi!orðið!svipuð!og!þróunin!erlendis.!

1.1 Markmið!rannsóknar!

Markmið!rannsóknarinnar!voru!einkum!að!skoða!ástæður!þess!að!foreldrar!fimm!ára!
leikskólabarna!ákveða!að!flytja!þau!úr!hverfisleikskólanum!sínum!síðasta!leikskólaárið,!
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yfir!í!deild!fyrir!fimm!ára!börn!í!sjálfstætt!starfandi!grunnskóla!sem!staðsettur!er!í!öðru!

hverfi!og!jafnvel!í!öðru!sveitarfélagi!en!þeir!eru!búsettir!í.!Segja!má!að!
rannsóknarvinnan!hafi!einna!helst!snúist!um!að!skoða!ástæður!þess!að!foreldrar!taka!
þessa!ákvörðun!og!hvort!og!þá!á!hvaða!hátt!staða!þeirra!(t.d.!fjárhags<!og!

menntunarleg)!hafði!áhrif!á!valið.!Markmiðið!var!þó!einnig!að!kanna!hvort!öll!fimm!ára!
börn!hafi!jafna!möguleika!á!að!stunda!nám!í!hvaða!skóla!sem!er!á!höfuðborgarsvæðinu!
líkt!og!lög!gera!ráð!fyrir.!Í!rannsóknarvinnunni!var!stuðst!við!lykilhugtök!úr!kenningum!

franska!félagsfræðingsins!Pierres!Bourdieu,!en!þau!hafa!verið!töluvert!notuð!í!
rannsóknum!á!skólavali!foreldra.!Það!eru!hugtökin!um!auðmagn,!veruhátt!og!vettvang.!
Nánar!má!lesa!um!þau!í!kafla!2.2.!!

Í!rannsóknarvinnunni!var!leitað!svara!við!eftirfarandi!spurningum:!!

1. Af!hverju!velja!foreldrar!fimm!ára!leikskólabarna!að!flytja!þau!úr!
hverfisleikskólanum!sínum!yfir!í!deild!fyrir!fimm!ára!börn!í!sjálfstætt!starfandi!
grunnskóla!sem!staðsettur!er!í!öðru!hverfi!og!jafnvel!í!öðru!sveitarfélagi!en!þau!

eru!búsett!í?!

a. Hver!er!menntasýn!þeirra?!

b. Á!hvaða!hátt!hafði!staða!þeirra!(t.d.!fjárhags<!og!menntunarleg)!áhrif!á!
valið?!

2. Hvernig!er!landslagið!á!skólavalsvettvangi!fimm!ára!barna!á!
höfuðborgarsvæðinu?!

a. Hvernig!er!pólitísk!umgerð!hans?!

b. Hvernig!er!þar!tekið!tillit!til!mismunandi!stöðu!foreldra!og!barna!þeirra?!

Talið!var!henta!best!að!gera!tilviksrannsókn!til!þess!að!fá!svör!við!

rannsóknarspurningunum,!en!fjölbreytt!gagnaöflun!er!eitt!af!því!sem!einkennir!slíkar!

rannsóknir.!Tekin!voru!hálf<stöðluð!einstaklingsviðtöl!við!sjö!mæður!á!
höfuðborgarsvæðinu!sem!allar!hafa!flutt!börnin!sín!í!sömu!fimm!ára!deildina!þar.!
Tilviljun!réð!því!að!það!voru!aðeins!mæður!sem!fengust!til!þátttöku!í!rannsókninni.!Það!

þarf!þó!ekki!að!koma!á!óvart!því!niðurstöður!rannsókna!hafa!bent!til!þess!að!mæður!
sjái!oftar!en!ekki!um!flest!það!sem!snýr!að!skólagöngu!barna!sinna!og!hefur!það!oft!
verið!skilgreint!sem!þeirra!hlutverk!(Dudley<Marling,!2001;!Smith,!1987).!Bakgrunnur!

mæðranna!var!skoðaður!og!jafnframt!var!athugað!hvernig!þær!höfðu!nýtt!sér!
möguleika!á!að!velja!skóla!fyrir!börnin!sín.!Til!þess!að!hægt!væri!að!átta!sig!á!
uppbyggingu!rannsóknarvettvangsins!fór!gagnaöflun!einnig!fram!með!símaviðtölum!og!
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tölvupóstssamskiptum!við!starfsmenn!skólaskrifstofa!í!þremur!sveitarfélögum!á!

höfuðborgarsvæðinu!og!með!upplýsingaöflun!á!veraldarvefnum.!!

1.2 Kveikjan!!

Ástæður!þess!að!ég!fékk!áhuga!á!að!skoða!þetta!viðfangsefni!eru!nokkrar.!Sem!dæmi!

get!ég!nefnt!að!í!starfi!mínu!sem!leikskólakennari!hef!ég!orðið!vitni!að!slíku!vali!foreldra!
og!hef!oft!velt!fyrir!mér!hvað!búi!að!baki!ákvörðun!þeirra.!Af!hverju!foreldrar!telja!það!
vænni!kost!að!börnin!þeirra!stundi!nám!í!fimm!ára!deild!grunnskóla!í!öðru!hverfi!síðasta!

leikskólaárið!sitt,!heldur!en!í!hverfisleikskólanum!sínum!innan!um!vini!og!kennara!sem!
hafa!oft!fylgt!þeim!frá!því!þau!hófu!nám!í!leikskóla.!Þá!hef!ég!einnig!velt!fyrir!mér!hvort!
þeir!sem!kjósa!þennan!valmöguleika!séu!einsleitur!hópur!foreldra!og!hvað!hann!á!þá!

sameiginlegt.!

Haustið!2014!sat!ég!námskeiðið!Kenningar6og6rannsóknir6á6skóla6án6aðgreiningar!á!

menntavísindasviði!Háskóla!Íslands,6þar!sem!leiðbeinandi!minn,!dr.!Berglind!Rós!
Magnúsdóttir,!var!annar!tveggja!kennara.!Hún!kynnti!meðal!annars!fyrir!okkur!

rannsóknir!og!lesefni!um!mæðrun!(e.6mothering)!og!skólaval!(e.6school6choice)!foreldra,!
en!doktorsverkefni!hennar!sjálfrar!snerist!að!hluta!til!um!að!skoða!þá!þætti!í!ákveðnu!
skólahverfi!í!borg!í!Bandaríkjunum!(Berglind!Rós!Magnúsdóttir,!2014).!Þar!fann!ég!

tengingu!við!áðurnefndar!hugrenningar!mínar!og!upp!frá!því!kviknaði!áhugi!hjá!mér!á!
að!skoða!fyrirbærið!nánar.!!

Það!varð!því!úr!að!ég!og!tveir!samnemendur!mínir!í!námskeiðinu,!þær!Helga!

Bogadóttir!og!Þóra!Bjarndís!Þorbergsdóttir,!unnum!verkefni!sem!snerist!um!að!fullvinna!
umsókn!um!rannsóknarstyrk,!líkt!og!ef!um!raunverulega!umsókn!væri!að!ræða.!Við!

mótuðum!í!sameiningu!rannsóknarefni!sem!við!höfðum!áhuga!á!að!skoða!og!er!sú!
vinna!í!rauninni!grunnurinn!að!þessari!rannsókn.!Rétt!er!að!geta!þess!að!þær!Helga!og!

Þóra!Bjarndís!veittu!mér!góðfúslegt!leyfi!sitt!til!þess!að!nota!hugmyndina!og!þróa!hana!
frekar.!
! !
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1.3 Uppbygging!ritgerðar!

Tafla!1.!Uppbygging!ritgerðar!

6

!

!

!

Ritgerð!þessari!er!skipt!upp!í!þrjá!hluta.!Fyrsti6hlutinn!skiptist!í!þrjá!kafla.!Þar!er!byrjað!á!

inngangskafla!þar!sem!markmið!rannsóknarinnar,!tilgangur,!kveikjan!að!
rannsóknarefninu!og!uppbygging!ritgerðarinnar!eru!kynnt.!Í!öðrum!kaflanum!er!
fræðilegur!grunnur!rannsóknarinnar!reifaður.!Byrjað!er!á!umfjöllun!um!

markaðsvæðingu!menntakerfisins!og!tilætluð!áhrif!hennar!innan!þess.!Þar!eru!jafnframt!
teknar!saman!niðurstöður!rannsókna!á!raunverulegum!áhrifum!slíkrar!
markaðsvæðingar.!Að!því!búnu!eru!kynntar!þær!kenningar!sem!stuðst!var!við!í!

rannsókninni.!Í!þriðja!og!síðasta!kafla!þessa!fyrsta!hluta!er!sagt!frá!
rannsóknaraðferðinni.!Þar!er!farið!yfir!rannsóknarsnið!hennar,!hvernig!val!á!
viðmælendum!fór!fram,!viðmælendur!eru!kynntir!til!sögunnar,!sagt!er!frá!í!hverju!

gagnaöflun!fólst,!hvernig!farið!var!að!við!greiningu!gagna!og!þá!er!sagt!frá!siðferðilegum!
atriðum!sem!huga!þurfti!að!í!rannsóknarvinnunni.!!

Í!öðrum6hluta!ritgerðarinnar!eru!niðurstöður!rannsóknarinnar!settar!fram.!Rétt!er!að!

benda!á!að!þar!eru!umræður!um!niðurstöðurnar!fléttaðar!inn!jafnóðum.!Sá!hluti!

skiptist!í!tvo!stóra!kafla,!fjórða!og!fimmta!kafla.!Í!fjórða!kafla!er!
rannsóknarvettvangurinn!kortlagður.!Þar!er!byrjað!á!því!að!segja!frá!opinberri!
menntastefnu!landsins,!en!líta!má!á!hana!sem!hinn!pólitíska!vettvang!rannsóknarinnar.!

Því!næst!er!skólavettvangur!fimm!ára!barna!á!höfuðborgarsvæðinu!kortlagður.!Í!fimmta!
kafla!er!bakgrunnur!viðmælenda!svo!skoðaður!og!þar!er!jafnframt!leitast!við!að!greina!á!
hvaða!hátt!hann!hafði!áhrif!á!val!þeirra.!Í!þriðja6og6síðasta!hluta!ritgerðarinnar!eru!

helstu!niðurstöður!rannsóknarinnar!dregnar!saman!og!rannsóknarspurningum!svarað.!
Þeim!hluta!lýkur!með!lokaorðum.6

I.!hluti!–!Bakgrunnur!! II.!hluti–!Niðurstöður!! III.!hluti!–!Samantekt!og!lokaorð!

1.!kafli!–!Inngangur! 4.!kafli!–!Vettvangur!rannsóknarinnar!
6.!kafli!–!Samantekt!niðurstaðna!–!
rannsóknarspurningum!svarað!

2.!kafli!–!Fræðilegur!grunnur!
5.!kafli!–!Bakgrunnur,!gildi!og!rök!fyrir!
vali!foreldra!á!fimm!ára!deild!Hólaskóla! 7.!kafli!–!Lokaorð!

3.!kafli!–!Rannsóknaraðferð! !! !!
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2 Fræðilegur*grunnur!!

Í!þessum!kafla!verður!sagt!frá!fræðilegum!grunni!rannsóknarinnar.!Til!þess!að!öðlast!
dýpri!skilning!á!rannsóknarefninu!voru!hugtökin!um!auð,!veruhátt!og!vettvang!úr!

kenningum!Bourdieu!höfð!að!leiðarljósi!í!allri!rannsóknarvinnunni.!Þau!voru!til!dæmis!
höfð!til!hliðsjónar!þegar!rannsóknarspurningar!og!umræðurammi!fyrir!viðtöl!við!
viðmælendur!voru!mótuð,!þau!höfðu!áhrif!á!hvernig!gagna!var!aflað!og!einnig!var!

stuðst!við!þau!við!greiningu!gagna.!Áður!en!kenningar!Bourdieu!verða!kynntar!til!
sögunnar!verður!þó!byrjað!á!að!segja!frá!tilurð,!áætluðum!tilgangi!og!helstu!afleiðingum!
sem!markaðsvæðing!í!skólakerfinu!og!afsprengi!hennar,!skólaval!foreldra,!er!talið!hafa!

haft!í!menntakerfum!landa!þar!sem!slík!markaðsvæðing!hefur!verið!stunduð.!!

2.1 Markaðsvæðing!skólakerfisins!!

Því!hefur!verið!haldið!fram!að!nýfrjálshyggja!(e.6neoliberalism)!hafi!á!undanförnum!

áratugum!sett!mark!sitt!á!stjórnarfar!landa!í!hinum!vestræna!heimi!og!að!áhrifanna!sé!
farið!að!gæta!býsna!víða!í!samfélögum!þessara!landa.!Ísland!er!engin!undantekning!í!
þessu!sambandi,!en!talað!hefur!verið!um!að!hér!á!landi!hafi!hugmyndafræði!

nýfrjálshyggju!verið!þó!nokkuð!áberandi!í!stjórnarháttum!síðan!á!árunum!í!kringum!
síðustu!aldamót!(Páll!Skúlason,!2008).!Ein!af!birtingarmyndum!þessa!er!aukin!
markaðsvæðing!á!allmörgum!sviðum!samfélagsins!og!hefur!verið!talað!um!

markaðshyggju!í!því!sambandi!(Kristín!Dýrfjörð,!2011,!bls.!49).!Markaðshyggjan!
einskorðast!ekki!lengur!við!viðskiptaheiminn,!heldur!er!hennar!jafnframt!farið!að!gæta!
á!sviðum!sem!ekki!hefur!tíðkast!að!tengja!viðskiptaheiminum!eins!og!í!skóla<!og!

heilbrigðiskerfinu!(Páll!Skúlason,!2008).!Segja!má!að!skólaval!foreldra!sé!eitt!af!
afsprengjum!þessa,!en!hér!á!skólaval!foreldra!við!um!það!þegar!foreldrar!hafa!tækifæri!
til!þess!að!velja!hvaða!skóla!þeir!setja!börnin!sín!í!og!nýta!sér!það!tækifæri.!Það!er!í!

raun!afleiðing!þess!að!búinn!er!til!markaður!í!skólakerfinu!þar!sem!skólar!keppa!sín!á!
milli!um!viðskiptavinina,!sem!eru!í!því!tilviki!foreldrar!og!börn!þeirra.!!

2.1.1 Hugmyndafræði!nýfrjálshyggju!

Bent!hefur!verið!á!að!forsenda!þess!að!hægt!sé!að!átta!sig!á!afleiðingum!

stjórnunarhátta!í!anda!nýfrjálshyggju!sé!góð!og!gagnsæ!skilgreining!á!því!hvað!
nýfrjálshyggja!sé!í!raun!(Thorsen,!2010)!og!verður!hugtakið!því!skilgreint!áður!en!lengra!
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er!haldið.!Hér!verður!stuðst!við!skilgreiningu!Harveys!(2007),!en!hann!hefur!skoðað!

stjórnarhætti!í!hennar!anda!töluvert.!Hann!lítur!á!nýfrjálshyggju!sem!pólitíska!
hagfræðikenningu,!þar!sem!gert!er!ráð!fyrir!því!að!velferð!þjóðfélagsþegna!sé!best!
tryggð!með!aukinni!einka<!og!markaðsvæðingu!á!öllum!sviðum!og!eins!takmörkuðum!

ríkisafskiptum!og!frekast!er!unnt.!Gert!er!ráð!fyrir!að!ábyrgð!flytjist!í!auknum!mæli!frá!
ríki!til!einkaaðila!og!að!hlutverk!hins!opinbera!snúi!einkum!að!því!að!tryggja!rétt!þeirra,!
þ.e.!að!móta!lög!og!regluverk!um!markaðinn!og!sjá!til!þess!að!þeim!sé!framfylgt.!Ólafur!

Páll!Jónsson!(2009,!bls.!47)!hefur!bent!á!að!þegar!slík!markaðshyggja!sé!ráðandi!sé!
fremur!litið!svo!á!að!samfélagið!eigi!að!stuðla!að!því!að!uppfylla!þarfir!og!kröfur!
markaðarins!en!ekki!öfugt!og!að!það!geti!komið!niður!á!lýðræðislegum!vinnubrögðum!

og!gildum.!

Í!hugmyndafræðinni!að!baki!nýfrjálshyggju!er!gert!ráð!fyrir!að!á!þeim!sviðum!þar!

sem!markaðir!eru!ekki!til!staðar,!eins!og!í!mennta<!og!heilbrigðiskerfinu,!séu!þeir!búnir!
til!(Harvey,!2007).!Le!Grand!(1991)!telur!að!um!slíka!markaði!gildi!ekki!alveg!sömu!

lögmál!og!um!viðskiptamarkaði.!Hann!hefur!nefnt!þá!hálfmarkaði!(e.6quasi6markets),!
sem!eru!þá!einhverskonar!ígildi!eða!eftirlíking!raunverulegra!markaða.!Hann!hefur!sagt!
að!á!slíkum!mörkuðum!þurfi!rekstur!og!fjármögnun!stofnana!og/eða!fyrirtækja!ekki!

endilega!að!vera!á!sömu!hendi.!Rekstur!skóla!geti!til!dæmis!verið!í!höndum!einkaaðila,!
en!fjármagn!komið!frá!hinu!opinbera,!sem!kaupi!með!því!þjónustu!þeirra!við!
almenning.!Le!Grand!(1991)!hefur!haldið!því!fram!að!það!sem!markaðirnir!eigi!þó!alltaf!

sameiginlegt!sé!að!þar!ríki!lögmál!framboðs!og!eftirspurnar.!

2.1.2 Áhrif!stjónunarhátta!í!anda!nýfrjálshyggju!á!skólakerfið!

Nýfrjálshyggjan! í! skólakerfinu! helst! í! hendur! við! einstaklingsvæðingu! þess! og!
samfélagsins! í! heild.! Í! raun! er! hún! andlýðræðisleg! þar! sem! hún! vinnur! gegn!
hugmyndum!um!samkennd,!samstarf!og!samábyrgð!samfélagsins.!Það!má! jafnvel!
draga!þá!ályktun!að! innan!stjórnsýslunnar!hafi!nýfrjálshyggjan!öðlast!þá!stöðu!að!
verða!hið!hlutlausa!viðhorf,!gleraugu!sem!allt!er!skoðað!í!gegnum.!Ef!hins!vegar!er!
litið!undir!það!sem!virðist!vera!heillandi!yfirborð!grillir! í!tilgang!sem!snýst!fyrst!og!
síðast! um! að! skapa! gróða;! að! þjóna! auðmagninu.! Umræðan! fer! að! snúast! um!
hagnað!og!halla.!Það!sem!ekki!er!hagfellt,!sem!skilar!ekki!eigendum!sínum!gróða,!
það!er!ekki!lífvænlegt!(Kristín!Dýrfjörð,!2011,!bls.!63).!

Í!þessari!tilvitnun!er!Kristín!Dýrfjörð!(2011)!að!benda!á!að!stjórnunarhættir!í!anda!
nýfrjálshyggju!geti!orðið!til!þess!að!megináhersla!sé!lögð!á!að!hinir!ýmsu!þættir!
samfélagsins!séu!fjárhagslega!hagkvæmir!og!að!það!geti!komið!niður!á!áherslu!á!

lýðræðisleg!gildi!og!viðmið.!Berglind!Rós!Magnúsdóttir!(2013,!bls.!57<58)!hefur!skoðað!
hvaða!áhrif!stjórnunarhættir!í!þessum!anda!geta!haft!á!samfélög!og!skólakerfi!þeirra,!en!
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það!gerði!hún!með!því!að!leita!í!skrif!ýmissa!erlendra!fræðimanna!á!þessu!sviði.!Sem!

dæmi!um!þá!er!hægt!að!nefna!Ball!(2006),!Bourdieu!og!Wacquant!(2002),!Dahlbert!og!
Moss!(2005),!Davies!og!Bansel!(2007).!Hún!komst!að!því!að!eftirfarandi!birtingarmyndir!
má!finna!þar.!Það!skal!þó!tekið!fram!að!þessi!upptalning!er!ekki!tæmandi!og!er!þetta!

aðeins!hluti!þess!sem!Berglind!Rós!Magnúsdóttir!(2013,!bls.!57<58)!tilgreindi!í!þessu!
sambandi:!

• Fyrirtæki!og!stofnanir!í!eigu!ríkisins!eru!seldar!einkaaðilum!
• Eftirlíkingu!af!mörkuðum!er!komið!á!fót!þegar!þeir!eru!ekki!til!staðar!!
• Tilslökun!hefur!orðið!í!laga<!og!regluverki!um!menntun!
• Niðurskurður!verður!á!framlögum!hins!opinbera!til!félags<!og!menntamála!
• Menntun!er!skilgreind!sem!einkahagsmunir!(e.6private6good)!í!stað!

almannagæða!(e.6public6good)!áður!
• Ábyrgð!flyst!í!auknum!mæli!á!hendur!einstaklinga!og!lítið!er!gert!úr!mismunun!

sem!getur!komið!til!vegna!ýmissa!félagslegra!þátta!
• Menntakerfi!eru!skipulögð!út!frá!markaðslögmálum,!þar!sem!litið!er!svo!á!að!

hægt!sé!að!tryggja!gæði!menntunar!með!samkeppni!og!vali!annarsvegar!og!
ábyrgðarskyldu!og!samræmdum!prófunum!hinsvegar!

• Aukin!ábyrgð!fellur!á!stjórnendur!fyrirtækja!og/eða!stofnana!
• Ytra!náms<!og!skólamat!tekur!mið!af!því!að!„viðskiptavinir“!séu!upplýstir!um!gæði!

skólastarfs!þannig!að!þeir!geti!valið!rétt!
• Virði!einstaklinga!og!gæði!skóla!eru!metin!á!mælistiku!vinnumarkaðarins,!þ.e.!út!

frá!árangri!
• Einblínt!er!á!útkomumiðað!mat!á!námsárangri!einstaklinga!og!þá!verður!

námsferlið!sjálft!aukaatriði!
• Ekki!er!lengur!lögð!áhersla!á!það!hvernig!námið!nýtist!einstaklingnum!til!

samskipta,!lýðræðisþátttöku!og!þróun!eigin!sjálfsmyndar!!

Ef!litið!er!til!þess!hvernig!þessum!málum!er!háttað!hér!á!landi!þá!hefur!Kristín!Dýrfjörð!
(2011)!athugað!hvort!greina!megi!áhrif!nýfrjálshyggju!í!íslenska!leikskólakerfinu.!Við!það!
skoðaði!hún!meðal!annars!lykilskjöl!um!málefni!leikskólans,!s.s.!lög,!reglugerðir!og!

aðalnámskrár.!Þá!rýndi!hún!í!pólitísk!tilmæli,!þróun!íslensks!lagaramma!og!framtíðarsýn!
Viðskiptaráðs!Íslands!frá!2006.!

Niðurstöður!Kristínar!Dýrfjörð!(2011)!voru!þær!helstar!að!áhrif!nýfrjálshyggju!hafi!

verið!merkjanleg!í!umgerð!leikskólastarfs!síðan!um!síðustu!aldamót.!Hún!nefndi!til!
dæmis!um!það!regluslökun!í!lögum,!sem!hún!telur!að!hafi!átt!að!gefa!sveitarstjórnum!

tækifæri!til!þess!að!bæta!skólastarf!og!töluverða!aukningu!á!sjálfstætt!starfandi!
leikskólum!og/eða!leikskólakeðjum.!Hún!segir!opinbera!umræðu!um!ýmsa!þætti!
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leikskólastarfsins!hafa!verið!smættaða!og!setta!í!efnahagslegt!samband!og!að!í!því!

sambandi!hafi!áhersla!á!þætti!eins!og!árangur,!hagkvæmni!og!skilvirkni!orðið!töluvert!
áberandi!á!þeim!vettvangi.!Birtingarmynd!þessa!sé!meðal!annars!stöðlun!á!ýmsum!
sviðum!leikskólastarfsins!og!aukin!áhersla!á!aldurssvarandi!hæfniviðmið!og!

árangursmælingar.!Hún!telur!þetta!geta!komið!niður!á!mikilvægum!þáttum!sem!snúa!
að!þroska!leikskólabarna!og!mótun!þeirra!sem!gagnrýninna!og!ábyrgra!samfélagsþegna.!
Þá!rekur!hún!ástæður!opinberrar!umræðu!um!styttingu!náms!til!stúdentsprófs!í!

aðdraganda!nýrrar!lagasetningar!2008!einnig!til!áhrifa!nýfrjálshyggju.!Slíkar!breytingar!
hafi!átt!að!verða!þjóðhagslega!hagkvæmar!og!uppfylla!ákall!atvinnulífsins!um!að!fá!fólk!
fyrr!út!á!vinnumarkaðinn.!!

2.1.3 Skólaval!foreldra,!gæði!menntunar!og!jafn!réttur!allra!barna!til!náms!við!hæfi!

Í!löndum!þar!sem!markaðsvæðing!hefur!náð!að!festa!rætur!í!menntakerfinu!hafa!
foreldrar!öðlast!tækifæri!til!þess!að!velja!á!milli!skóla!fyrir!börnin!sín,!en!það!hefur!

meðal!annars!gerst!í!kjölfar!þess!að!einkaaðilum!hefur!verið!gert!kleift!að!stofna!og!reka!
skóla.!Gert!hefur!verið!ráð!fyrir!að!samkeppnin!sem!myndast!við!þetta!á!
„skólamarkaðnum“!verði!til!þess!að!gæði!skólastarfs!aukist!(Musset,!2012).!Litið!hefur!

verið!svo!á!að!það!geti!gerst!sjálfkrafa!vegna!þess!að!skólarnir!þurfa!að!leggja!sig!fram!
við!að!bjóða!fram!gæðamenntun!eigi!þeir!að!skapa!sér!gott!orðspor!og!laða!að!sér!
viðskiptavini!(nemendur!og!foreldra).!!

Ekki!hefur!verið!hægt!að!sýna!fram!á!það!með!óyggjandi!hætti!að!gæði!menntunar!
og!námsárangur!hafi!aukist!með!aukinni!samkeppni!líkt!og!reiknað!var!með!(Allen!og!

Burgess,!2010;!Musset,!2012).!Aftur!á!móti!hafa!komið!fram!vísbendingar!um!að!
samkeppnin!geti!leitt!til!ákveðinnar!stöðlunar!í!skólakerfinu,!þar!sem!gengið!er!út!frá!

því!að!það!sama!henti!öllum!nemendum!(Dudley<Marling!og!Baker,!2012),!en!því!valda!
vafalaust!hagkvæmnisjónarmið.!Í!slíkum!tilfellum!virðist!gjarnan!vera!miðað!við!
nemendur!úr!efri!stéttum!ráðandi!menningar!(Brooker,!2002)!sem!eru!ekki!með!frávik!

eða!fatlanir!(Christensen,!1996;!Hermína!Gunnþórsdóttir!og!Ingólfur!Ásgeir!
Jóhannesson,!2013).!Einnig!hefur!komið!í!ljós!að!þegar!niðurstöður!úr!stöðluðum!
prófum!eru!helsti!mælikvarðinn!á!gæði!og!árangur!skólanna,!getur!námsárangur!

nemenda!sem!standa!höllum!fæti!í!slíkum!samanburði!staðið!í!vegi!fyrir!
samkeppnishæfni!skólanna!á!„skólamarkaðnum“.!Þeir!nemendur!verða!því!ekki!
eftirsóknarverðir,!þar!sem!þeim!fylgir!meiri!vinna,!kostnaður!og!lakari!árangur!en!

nemendum!sem!falla!að!stöðluðu!kerfi!skólanna!(Dudley<Marling!og!Baker,!2012).!!
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!Berhanu!(2011)!og!Tomlinson!(2012)!hafa!bent!á!að!í!kjölfar!slíkra!breytinga!í!

menntakerfinu!hafi!þeim!einstaklingum!fjölgað!verulega!sem!hafa!fengið!á!sig!þann!
stimpil!að!vera!með!sérþarfir.!Ein!af!ástæðunum!fyrir!því!telja!þau!vera!að!kennarar!
þurfi!að!vinna!eftir!stöðluðu!árangursmiðuðu!kerfi!sem!geri!ekki!ráð!fyrir!sveigjanleika!

og!eigi!því!erfitt!með!að!koma!til!móts!við!ólíkar!þarfir!nemenda!sinna.!Tomlinson!
(2012)!hefur!í!þessu!sambandi!bent!á!að!afleiðing!þessa!sé!tilurð!einhverskonar!
„greiningariðnaðar“!á!skólamarkaðnum.!Foreldrar!barna!sem!falla!ekki!að!

námsskipulagi!skólanna!séu!í!auknu!mæli!farnir!að!krefjast!bjarga!í!skólunum!fyrir!
börnin!sín!til!að!þau!nái!árangri.!Til!þess!að!mæta!auknum!kostnaði!vegna!stuðnings!er!
gerð!krafa!frá!skólunum!um!greiningu!á!frávikum!þessara!barna!frá!þar!til!gerðum!

sérfræðingum,!þar!sem!þeim!fylgja!fjármunir!inn!í!skólakerfið.!!

Talið!er!að!þetta!sé!ein!af!ástæðum!þess!að!gríðarleg!fjölgun!hefur!orðið!á!börnum!

sem!njóta!sérkennslu!í!skólum!á!undanförnum!árum!(Berhanu,!2011;!Tomlinson,!2012)!
og!höfum!við!hér!á!Íslandi!ekki!farið!varhluta!af!því.!Sem!dæmi!um!það!er!hægt!að!

nefna!að!á!árunum!1995<2005!fjölgaði!börnum!sem!töldust!af!einhverjum!ástæðum!
vera!með!sérþarfir!í!grunnskólum!landsins!úr!15%!í!23,7%!og!það!hlutfall!var!komið!upp!
í!27%!árið!2013.!Af!þessum!nemendum!voru!16,4%!með!formlega!greiningu!og!eru!því!

um!10,6%!þeirra!með!óútskýrðar!sérþarfir.!Ekki!er!ólíklegt!að!sá!hópur!geti!til!dæmis!
verið!erlend!börn!og!börn!með!krefjandi!hegðun!sem!þurfa!á!stuðningi!að!halda,!en!
falla!ekki!undir!viðmið!greininga.!Tölurnar!eru!heldur!lægri!í!leikskólunum!en!þar!nutu!

um!5,7%!barna!sérkennslu!árið!2013!(Grétar!L.!Marinósson!og!Dóra!S.!Bjarnason,!2014).!
Það!má!því!ætla!að!ríflega!fjórða!hvert!barn!í!íslenskum!grunnskólum!falli!ekki!að!
skipulagi!þeirra!og!starfsháttum!og!fái!ekki!nám!við!sitt!hæfi!nema!með!sérstökum!

stuðningi.!Ástandið!virðist!þó!vera!heldur!betra!í!leikskólunum!og!er!spurning!hvort!það!
geti!verið!vegna!þess!að!þar!eru!kröfur!um!árangur!ekki!eins!áberandi!og!í!

grunnskólunum.!!

Talsmenn!markaðsvæðingarinnar!hafa!ekki!bara!litið!svo!á!að!auknir!

skólavalmöguleikar!foreldra!geti!leitt!til!aukinna!gæða!í!skólastarfinu.!Þeir!hafa!haldið!
því!fram!að!slíkt!fyrirkomulag!geti!jafnframt!stuðlað!að!því!að!jafna!rétt!allra!barna!til!
náms!við!hæfi,!þar!sem!foreldrar!hafa!möguleika!á!að!velja!skóla!fyrir!börnin!sín!sem!

þeir!telja!að!henti!best!(Musset,!2012).!Á!ofangreindri!umfjöllun!má!sjá!að!það!hefur!
ekki!orðið!raunin!og!að!auki!er!hægt!að!nefna!að!í!erlendum!rannsóknum!hefur!komið!
fram!að!félagsleg!lagskipting!eða!aðgreining!innan!og!á!milli!skóla!hefur!aukist!samfara!

auknum!valmöguleikum!foreldra!(Allen!og!Burgess,!2010;!Bell,!2009;!Dudley<Marling!og!
Baker,!2012;!Miron!o.fl.,!2010;!Skawonius,!2005).!Foreldrar!virðast!því!af!einhverjum!
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ástæðum!ekki!allir!sitja!við!sama!borð!hvað!þá!varðar,!en!eitt!af!markmiðum!

rannsóknarinnar!var!einmitt!að!kanna!hvernig!þeim!málum!er!háttað!á!
skólavalsvettvangi!fimm!ára!barna!!á!höfuðborgarsvæðinu.!!

Orfield!og!Frankenberg!(2013)!hafa!í!þessu!sambandi!bent!á!að!þegar!valkerfi!

grundvallast!á!kenningum!um!markaðslögmálin,!þar!sem!lögmálið!um!framboð!og!

eftirspurn!gildir,!þá!sé!hætta!á!að!horft!sé!framhjá!ýmsum!félagslegum!þáttum!sem!
skipta!miklu!máli!þegar!kemur!að!jafnrétti.!Þau!telja!að!til!þess!að!skólaval!stuðli!að!
jöfnum!rétti!allra!barna!til!náms!við!hæfi!verði!það!að!grundvallast!á!hugmyndum!um!

félagslegt6réttlæti!(e.6social6justice),!en!það!hugtak!á!við!um!réttláta!skiptingu!á!því!sem!
telst!til!samfélagslegra!gæða.!Við!skilgreiningu!á!hugtakinu!hefur!verið!gengið!út!frá!því!
að!ákveðin!frumgæði!liggi!til!grundvallar!öðrum!gæðum!manneskjunnar!og!að!velferð!

einstaklings!geti!að!einhverju!marki!ráðist!af!því!hve!mikið!af!frumgæðum!komi!í!hans!
hlut!(Ólafur!Páll!Jónsson,!2011).!Bandaríski!heimspekingurinn!John!Rawls!taldi!að!hægt!
væri!að!skipta!áðurnefndum!frumgæðum!í!tvennt.!Annarsvegar!væru!félagsleg!

frumgæði,!þ.e.!þau!gæði!sem!fylgdu!félagslegri!stöðu!einstaklinga,!hinsvegar!væru!
náttúruleg!gæði!sem!byggju!innra!með!þeim.!Rawls!vildi!meina!að!öll!félagsleg!
frumgæði!samfélagsins!ættu!að!skiptast!jafnt.!Ójöfn!skipting!væri!aðeins!réttlætanleg!

þegar!stuðlað!væri!að!því!að!bæta!kjör!þeirra!sem!verst!væru!settir!(Vilhjálmur!
Árnason,!2008,!bls.!276).! 

Líkt!og!Orfield!og!Frankenberg!(2013)!hefur!Brighouse!(2008)!skoðað!samfélagslegar!

afleiðingar!skólavals.!Hann!telur!grundvallaratriði!í!því!samhengi!að!átta!sig!á!hvernig!

valkerfin!séu!uppbyggð.!Hann!hefur!til!dæmis!bent!á!að!skoða!þurfi!hvort!skólar!geti!
valið!inn!nemendur!sjálfir,!að!hvaða!marki!búseta!hafi!áhrif!á!aðgang!að!skólum!og!
hvort!og!þá!hvernig!skólagjöld!séu!sniðin!að!ólíkum!þörfum!einstaklinga.!Sem!dæmi!

telur!hann!að!þegar!skólar!velja!sjálfir!inn!nemendur!sem!henta!þeirra!starfsemi!best!
geti!nemendahópurinn!orðið!ansi!einleitur!þegar!litið!er!til!atgervis!þeirra!og!bakgrunns.!
Þá!nefnir!hann!í!þessu!sambandi!að!mikill!munur!geti!verið!á!samsetningu!

nemendahópa!í!dýrum!og!ódýrum!hverfum!þegar!búseta!hafi!áhrif!á!aðgang!nemenda!
að!skólunum.!!

Til!þess!að!stuðla!að!félagslegu!réttlæti!ætti!málum,!samkvæmt!þessu,!til!dæmis!að!

vera!háttað!þannig!að!allir!foreldrar!geti!sótt!um!þann!skóla!sem!þeir!kjósa!helst!fyrir!

börnin!sín!innan!bæjarfélagsins!sem!þeir!búa!í,!óháð!félagslegum!aðstæðum!þeirra.!Þá!
ætti!innritun!og!úthlutun!skólaplássa!að!fara!fram!miðlægt!til!þess!að!tryggja!að!það!
sama!gangi!yfir!alla.!Þá!hlýtur!að!þurfa!að!líta!til!þess!hvort!og!þá!hvernig!komið!er!til!

móts!við!félagslegar!aðstæður!foreldra!varðandi!skólagjöld.!!
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2.1.4 Aukin!ábyrgð!foreldra!á!námi!barna!sinna!og!þættir!sem!þeir!leggja!til!
grundvallar!skólavali!sínu!

Talað!hefur!verið!um!að!nýfrjálshyggja!hafi!haldist!í!hendur!við!aukna!

einstaklingsvæðingu!(e.6individuation)!samfélagsins!undanfarna!áratugi!(Kristín!
Dýrfjörð,!2011).!Einkenni!einstaklingsvæðingarinnar!eru!einkum!þau!að!aukin!áhersla!
verður!á!einstaklinga!og!þarfir!þeirra,!en!ekki!á!félagsheildir!eins!og!tíðkaðist!áður.!

Markmið!samfélaga!og!stofnana!þeirra!hafa!því!í!auknu!mæli!farið!að!snúast!um!að!
koma!til!móts!við!og!þjóna!þörfum!einstaklinga!í!staðinn!fyrir!að!miðast!við!ákveðna!

þjóðfélagshópa!(Gestur!Guðmundsson,!2012,!bls.!111!og!116<!117).!Þetta!hefur!
jafnframt!orðið!til!þess!að!aukin!ábyrgð!hefur!færst!á!hendur!einstaklinganna!sjálfra!
sem!bera!nú!ábyrgð!á!því!að!taka!réttar!ákvarðanir!í!gegnum!lífið.!Beck!(1992)!hefur!

bent!á!að!slíkar!ákvarðanir!geti!nú!haft!afgerandi!áhrif!á!líf!og!framtíðarhorfur!þeirra!og!
geti!því!valdið!kvíða!og!áhyggjum.!!

Landeros!(2011,!bls.!248)!hefur!í!þessu!samhengi!talað!um!að!skilgreining!á!því!hvað!

telst!vera!„góð!móðir“!hafi!til!dæmis!breyst!töluvert!í!gegnum!tíðina.!Hún!segir!að!nú!
taki!það!meðal!annars!mið!af!því!hvernig!börnum!vegnar!í!skóla.!Það!er!því!ekki!ólíklegt!

að!mæður!líti!svo!á!að!það!sé!í!þeirra!verkahring!að!sjá!til!þess!að!börn!þeirra!hljóti!
góða!menntun.!Með!góðri!menntun!aukist!líkurnar!á!að!þeim!vegni!vel!og!að!þau!verði!
samkeppnishæf!á!vinnumarkaði!seinna!meir.!Í!þessu!sambandi!er!rétt!að!benda!á!að!í!

lögum!um!grunnskóla!(nr.!91/2008)!er!sérstaklega!tekið!fram!að!foreldrar!beri!ábyrgð!á!
námi!barna!sinna.!Í!erlendum!rannsóknum!hefur!komið!í!ljós!að!mæður!leggja!oft!og!

tíðum!mikið!á!sig!til!þess!að!börnum!þeirra!gangi!vel!í!skóla!og!að!þær!upplifa!andlegt!
álag!og!vanlíðan!þegar!þeim!gengur!ekki!sem!skyldi!(Dudley<Marling,!2001,!bls.!195).!Þá!
hafa!sumar!hverjar!lagt!starfsframa!sinn!á!hilluna!til!þess!að!geta!sinnt!skólagöngu!

barna!sinna!(Landeros,!2011).!Þær!hafa!fórnað!sér!fyrir!málstaðinn.!!

Í!rannsóknum!á!skólavali!foreldra!hefur!verið!hægt!að!greina!áhrif!

einstaklingsvæðingar!á!val!þeirra.!Þau!hafa!til!dæmis!birst!á!þann!hátt!að!foreldrar!vilja!
að!börnin!þeirra!sæki!bestu!skólana!og!öðlist!gæðamenntun!sem!getur!komið!þeim!
áfram!í!síbreytilegu!þekkingarsamfélagi!síðnútíma.!Talað!hefur!verið!um!að!þetta!eigi!

sérstaklega!við!um!foreldra!í!millistétt,!en!sé!ekki!eins!áberandi!hjá!!foreldrum!í!þeim!
lægri!(Apple,!2004).!Þá!virðast!foreldrar!af!millistétt!frekar!krefjast!aukaþjónustu!fyrir!
börnin!sín!þegar!þau!ná!ekki!námsmarkmiðum!en!foreldrar!af!lægri!stéttum!(Tomlinson,!

2012).!

Í!rannsókn!Brantlinger!(2003)!kom!fram!að!mæður!í!millistétt!velja!oft!skóla!fyrir!

börnin!sín!eftir!því!hvaða!félagahóp!þær!telja!að!sé!heppilegastur!fyrir!þau.!Þær!vildu!til!
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dæmis!helst!ekki!að!börnin!þeirra!væru!í!skóla!eða!bekk!með!„slökum!námsmönnum“!

eða!þeim!sem!væru!með!truflandi!hegðun,!þannig!að!það!kæmi!ekki!niður!á!námi!þeirra!
eigin!barna.!Þetta!hefur!einnig!komið!fram!í!rannsóknum!Holme!(2002)!og!Vincent,!
Braun!og!Ball!(2010).!Í!þeirri!síðarnefndu!kom!einnig!í!ljós!að!þegar!foreldrar!völdu!

daggæslu!og/eða!leikskóla!fyrir!börn!sín!miðuðu!efri!stéttir!val!sitt!við!einstaklingsþarfir!
sinna!barna.!Þeir!vildu!til!dæmis!ekki!að!þau!þyrftu!að!vera!í!stórum!hópum,!þar!sem!
væru!mikil!læti!og!ekki!í!kringum!börn!með!krefjandi!hegðun.!Foreldrum!af!lægri!

stéttum!var!aftur!á!móti!frekar!umhugað!um!öryggi!barna!sinna!og!lögðu!þann!þátt!til!
grundvallar!vali!sínu.!!

2.1.5 Rannsóknir!á!skólavali!foreldra!á!Íslandi!

Skólaval!hefur!ekki!verið!mikið!skoðað!hér!á!landi!og!fannst!aðeins!ein!slík!rannsókn!
þegar!eftir!því!var!leitað.!Það!er!megindleg!rannsókn!Ólafar!Sigurðardóttur!(2011)!sem!
ber!heitið!Skólaval6í6Garðabæ:6viðhorf6og6skoðanir6foreldra6barna6í6fyrsta6bekk.!Í!henni!

skoðaði!hún!hvað!foreldrar!barna!í!fyrsta!bekk!í!grunnskólum!Garðabæjar!lögðu!til!
grundvallar!þegar!þeir!völdu!grunnskóla!fyrir!börnin!sín,!en!þar!geta!foreldrar!valið!að!
setja!þau!í!hvaða!skóla!sem!er!í!bænum.!Hjá!þátttakendum!sem!völdu!grunnskóla!í!

almenna!skólakerfinu!var!algengast!að!nálægð!við!heimili!væri!tilgreint!sem!
meginástæða!fyrir!valinu.!Það!kemur!ekki!á!óvart!þar!sem!það!hefur!löngum!tíðkast!hér!
á!landi!að!börn!sæki!skóla!í!því!hverfi!sem!þau!búa!í.!Næstalgengast!var!að!þessi!

foreldrahópur!léti!sig!vinatengsl!barnanna!varða,!þ.e.!að!skólarnir!hefðu!verið!valdir!
umfram!aðra!vegna!þess!að!félagarnir!úr!leikskólunum!eða!úr!hverfinu!höfðu!farið!í!þá.!
Foreldrar!sem!höfðu!valið!að!setja!börnin!sín!í!sjálfstætt!starfandi!skóla!í!rannsókn!

Ólafar!höfðu!í!flestum!tilfellum!valið!að!gera!það!út!af!stefnu!skólans.!Einnig!var!algengt!
að!þeir!merktu!við!þætti!eins!og!skipulag!skólans!og!góða!kennara!(Ólöf!S.!
Sigurðardóttir,!2011).!Þessar!niðurstöður!eru!í!samræmi!við!niðurstöður!rannsóknar!

Goldring!og!Rowley!(2008),!en!þar!kom!í!ljós!að!foreldrar!sem!völdu!sjálfstætt!starfandi!
skóla!völdu!þá!ekki!vegna!nálægðar!við!heimili!heldur!frekar!vegna!akademískra!
áherslna!skólanna.!!

Það!skal!tekið!fram!að!í!rannsókn!Ólafar!S.!Sigurðardóttur!(2011)!höfðu!foreldrar!

ekki!tækifæri!til!þess!að!tiltaka!sjálfir!þá!þætti!sem!þeim!þóttu!mikilvægir,!heldur!
merktu!þeir!við!fyrirfram!ákveðin!atriði!í!spurningakönnunum.!Þær!niðurstöðurnar!gefa!
því!aðeins!til!kynna!hvaða!þætti!foreldrarnir!lögðu!til!grundvallar!valinu,!en!ekki!var!

skoðað!hvort!og!þá!hvaða!áhrif!bakgrunnur!þeirra!hafði!þar!á.!Margar!þær!rannsóknir!
þar!sem!skólaval!foreldra!hefur!verið!skoðað!út!frá!félagsfræðilegu!sjónarhorni!hafa!
stuðst!við!auðmagnskenningar!Bourdieu!og!eru!þær!meðal!annars!taldar!geta!varpað!
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ljósi!á!áhrif!sem!bakgrunnur!foreldra!getur!haft!á!valið.!Í!næsta!kafla!verður!fjallað!um!

lykilhugtök!úr!þeim!kenningum!og!hvernig!þau!hafa!verið!notuð!í!rannsóknum!á!
skólavali!foreldra.!

2.2 Kenningar!Bourdieu!

Bourdieu!(1986)!hélt!því!fram!að!innan!skólakerfisins!ætti!sér!stað!mismunun!sem!
fælist!í!því!að!nemendum!úr!efri!stéttum!væri!hampað!umfram!aðra.!Þannig!gætu!
skólarnir!átt!þátt!í!að!viðhalda!félagslegri!mismunun!í!samfélaginu,!en!með!félagslegri!

mismunun!átti!hann!við!að!fólki!væri!mismunað!eftir!félagslegum!bakgrunni!þess.!Hann!
mótaði!heildstæða!kenningu!sem!varpað!getur!ljósi!á!þennan!veruleika!og!hafa!
hugtökin!vettvangur!(e.!field),!auður!(e.!capital)!og!veruháttur!(e.!habitus)!úr!

kenningum!hans!verið!töluvert!notuð!til!þess!(Gestur!Guðmundsson,!2012,!bls.!69;!
Walker!og!Clark,!2010).!Hugtökin!hafa!nýst!vel!í!menntarannsóknum,!þar!sem!skoðaður!
er!námsárangur!og!metnaður!nemenda,!og!einnig!hafa!þau!nýst!vel!til!að!greina!þau!

áhrif!sem!foreldrar!geta!haft!á!skólagöngu!barna!sinna!(Gewirtz,!Ball!og!Bowe,!1995).!
Þrátt!fyrir!að!lykilhugtökin!í!kenningum!Bourdieu!gegni!ólíkum!hlutverkum!hafa!Walker!
og!Clark!(2010)!bent!á!að!þau!verði!að!nota!saman!til!þess!að!hægt!sé!að!öðlast!skilning!

á!þeim!félagslega!veruleika!sem!er!til!rannsóknar.! 

2.2.1 Vettvangur!!

Vettvangar!hafa!verið!skilgreindir!sem!félagsleg!kerfi!sem!einstaklingar,!hópar!og/eða!
stofnanir!eru!aðilar!að.!Þeir!eru!að!einhverju!leyti!sjálfstæðir!(Broady,!1998,!bls.!19),!en!

þrátt!fyrir!það!eru!þeir!ávallt!háðir!félags<!og!efnahagslegum!aðstæðum!(Bourdieu!og!
Wacquant,!1992,!bls.!105).!Bourdieu!taldi!mikilvægt!að!vettvangar!sem!væru!til!

rannsóknar!væru!kortlagðir!ítarlega!svo!að!hægt!væri!að!átta!sig!á!uppbyggingu!þeirra!
og!stöðu!einstaklinga,!hópa!og!stofnana!innan!þeirra!(Bourdieu!og!Wacquant,!1992,!bls.!
104<105).!Á!vettvangi!skólavals!felur!slík!kortlagning!meðal!annars!í!sér!að!varpa!ljósi!á!

valmöguleika!og!leikreglur!rannsóknarvettvangsins!og!kanna!hvaða!þættir!það!eru!sem!
gagnast!aðilum!innan!hans!við!valið!líkt!og!gert!var!í!þessari!rannsókn.!!

Bourdieu!hélt!því!fram!að!innan!allra!vettvanga!væru!ákveðin!völd!og!gæði!sem!

keppt!væri!um!og!að!veruháttur!einstaklings!og!auðmagn!sem!hann!byggi!yfir!hefði!
áhrif!á!stöðu!hans!innan!vettvangsins!(Gestur!Guðmundsson,!2012,!bls.!72).!Á!öllum!

vettvöngum!er!hægt!að!afla!auðs!og!þar!kemur!jafnframt!í!ljós!virði!þess!auðmagns!sem!
einstaklingur!býr!yfir.!Það!getur!verið!mismunandi!frá!einum!vettvangi!til!annars!og!fer!
eftir!því!hvort!auðmagnið!nýtur!viðurkenningar!og!nýtist!einstaklingnum!þar!af!leiðandi!

til!framdráttar!(Brooker,!2002,!bls.!178).!Þetta!getur!til!dæmis!átt!við!í!tilfellum!
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menntaðra!einstaklinga!sem!setjast!að!í!ókunnu!og/eða!framandi!landi.!Þrátt!fyrir!að!

menningarauður!þeirra!nýtist!þeim!og!njóti!virðingar!í!heimalandinu!er!ekki!endilega!
víst!að!hann!geri!það!í!öðru!landi.!Einnig!er!hægt!að!nefna!að!félagsauður!(tengslanet)!
sem!gagnast!einstaklingi!á!einum!vettvangi!gerir!það!ekki!endilega!á!öðrum.!!

2.2.2 Veruháttur!!

Það!hefur!löngum!verið!ljóst!að!einstaklingar!mótast!að!einhverju!leyti!af!umhverfi!sínu!
og!í!því!samhengi!hefur!verið!talað!um!tvö!þrep!félagsmótunar.!Fyrra!þrepið!(e.!primary6

socialization)!er!á!fyrstu!æviárunum!og!þá!er!talið!að!grundvallargildi!og!skoðanir!

einstaklinga!mótist.!Talið!er!að!fjölskyldan!og!nánasta!umhverfi!hafi!þá!mest!
mótunaráhrif.!Annað!þrep!(e.!secondary6socialization)!tekur!við!af!því!fyrra!og!eru!

helstu!áhrifavaldar!á!því!þrepi!til!að!byrja!með!skólinn,!fjölmiðlar!og!vinahópar.!Eftir!því!
sem!einstaklingarnir!eldast!fara!félagasamtök!og!vinnumarkaður!að!hafa!félagsmótandi!
áhrif!á!þá!(Gestur!Guðmundsson,!2012,!bls.!152).!!

Brooker!(2002,!bls.!178)!hefur!til!aðgreiningar!frá!félagsmótunarhugtökunum!talað!
um!þróun!veruháttar!(e.!habitus),!en!hann!hefur!verið!skilgreindur!sem!skynjun,!hugsun!

og!hegðun!einstaklings!sem!mótast!frá!barnæsku!og!verður!honum!svo!eiginleg!að!hann!
beitir!henni!án!umhugsunar!(Gestur!Guðmundsson,!2012,!bls.!80).!Hugtakið!er!því!talið!
geta!skýrt!tilhneigingu!fólks!til!þess!að!hegða!sér!og!hugsa!á!ákveðinn!hátt!(Reay,!1998)!

og!hefur!verið!notað!til!þess!í!rannsóknum.!Samkvæmt!Brooker!(2002)!þróast!
veruháttur!sem!einstaklingar!öðlast!á!heimili!sínu!(e.!primary6habitus)!og!tekur!
breytingum!eftir!umhverfinu!sem!þeir!lifa!og!hrærast!í!á!lífsleiðinni!(e.!secondary6

habitus).!Hann!er!því!samsettur!úr!innhverfðum!hluta!menningarauðs!(menntun),!
uppeldisaðstæðum!og!reynslu!þeirra!(Guðbjörg!Vilhjálmsdóttir,!2008,!bls.!79).!!

Bourdieu!notaði!veruháttarhugtakið!meðal!annars!til!þess!að!greina!hvað!hópar!
innan!samfélaga!ættu!sameiginlegt!og!hvaða!áhrif!það!hefði!á!stétta<!og!lagskiptingu.!

Hann!komst!að!því!að!allir!hópar!hafa!sína!siði,!gildi!og!venjur!sem!aðilar!innan!þeirra!
tileinka!sér!og!beita!síðan!ómeðvitað!(Gestur!Guðmundsson,!2012,!bls.!80<82;!Lareau,!
2001).!Í!því!sambandi!hefur!til!dæmis!verið!bent!á!að!það!gagnist!einstaklingum!á!

ýmsan!hátt!vel!þegar!veruháttur!þeirra!samsamast!veruhætti!þeim!sem!er!ríkjandi!á!
vettvangi!(Lareau!og!Horvat,!1999).!Þá!þekki!viðkomandi!leikreglurnar!og!viti!þar!af!
leiðandi!hvernig!hann!á!að!haga!sér!til!þess!að!ná!árangri!(Kosunen!og!Seppänen,!2015).!

Áhrif!veruháttar!á!val!foreldra!hefur!komið!fram!í!rannsóknum!og!á!það!til!dæmis!

við!um!það!þegar!reynsla!foreldra!af!eigin!skólagöngu!hefur!áhrif!á!val!þeirra!og/eða!
þegar!gildi!og!viðmið!(menntasýn)!sem!foreldrar!hafa!tileinkað!sér!í!gegnum!lífið!hafa!
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áhrif!á!valið!(Reay,!2004;!Walker!og!Clark,!2010).!Þá!hefur!verið!bent!á!að!metnaður,!

ábyrgðartilfinning!og!kvíði!séu!hluti!af!veruhætti!einstaklinga,!en!það!eru!allt!þættir!sem!
taldir!eru!hafa!áhrif!á!val!foreldra!á!skólum!fyrir!börnin!sín!(Vincent,!Braun!og!Ball,!
2008).!

2.2.3 Auður!

Bourdieu!(1986)!greindi!á!milli!þrenns!konar!auðs!sem!hann!taldi!að!einstaklingar!gætu!
búið!yfir:!fjárhagsauðs!(e.6economic6capital),!menningarauðs!(e.!cultural6capital)!og!
félagsauðs!(e.!social6capital).!Hann!sagði!hluta!auðsins!erfast!frá!fyrri!kynslóðum!og!að!

einstaklingar!þyrftu!að!auka!hann!og!ávaxta!til!þess!að!hann!yrði!þeim!einhvers!virði.!!

Fjárhagsauður6

Samkvæmt!kenningum!Bourdieu!ákvarðast!fjárhagsauður!af!fjármagni!og!veraldlegum!
eignum.!Gjaldmiðill!hans!eru!peningar!og!er!uppsöfnun!hans!talin!auðvelda!aðgang!að!

því!sem!þykir!eftirsóknarvert!í!samfélaginu!(Bourdieu,!1986;!Gestur!Guðmundsson,!
2012,!bls.!77).!Þetta!getur!átt!við!um!menntun!sem!greiða!þarf!fyrir!og!getur!
fjárhagsauður!á!þann!hátt!umbreyst!í!menningarauð!(Vincent!og!Ball,!2007),!sem!getur!

svo!aftur!orðið!til!þess!einstaklingar!öðlist!ákveðið!forskot!í!skólakerfinu,!eins!og!fjallað!
verður!um!í!næsta!kafla.!

Áhrif!fjárhagsauðs!á!val!foreldra!hefur!komið!fram!í!þó!nokkrum!erlendum!

rannsóknum.!Til!dæmis!hefur!komið!fram!að!foreldrar!í!efri!stéttum!sem!eru!með!

ríkjandi!fjárhagsauð!velji!frekar!sjálfstætt!starfandi!skóla!(einkaskóla)!fyrir!börnin!sín!
heldur!en!foreldrar!í!lægri!stéttum!(Goldring!og!Rowley,!2008).!Þá!hefur!komið!í!ljós!að!
það!er!ekki!á!færi!allra!foreldra!að!velja!hvaða!skóla!sem!er!fyrir!börnin!sín,!t.d.!skóla!í!

öðrum!hverfum!en!þeir!hafa!búsetu!í!(Apple,!2004;!Walker!og!Clark,!2010).!Það!getur!
bæði!verið!tímafrekt!og!kostnaðarsamt!vegna!þess!að!það!krefst!þess!að!börnin!séu!
keyrð!þangað!og!sótt,!jafnvel!um!langan!veg.!Þá!hefur!komið!fram!að!í!einhverjum!

tilfellum!flytja!foreldrar!búferlum!í!hverfi!þar!sem!þeir!telja!að!séu!skólar!sem!henta!
þeirra!barni!og!að!það!séu!yfirleitt!foreldrar!sem!eru!vel!settir!hvað!fjárhagsauð!varðar!
(Bell,!2009;!Holme,!2002;!Walker!og!Clark,!2010).!!

Menningarauður6

Bourdieu!taldi!menningarauðshugtakið!geta!varpað!ljósi!á!samband!stéttar!og!

menntunar!og!notaði!hann!það!til!þess!í!rannsóknum!sínum!(Walker!og!Clark,!2010).!
Hann!leit!á!menningarauð!sem!mikilvægustu!tegund!auðs!fyrir!utan!fjárhagsauð!og!hélt!

því!fram!að!um!þessar!tvær!tegundir!auðs!giltu!á!margan!hátt!sömu!lögmál.!Gjaldmiðill!
menningarauðs!væri!þó!ekki!peningar!heldur!virðing!og/eða!viðurkenning!(Gestur!
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Guðmundsson,!2012,!bls.!77).!Hann!leit!nefnilega!svo!á!að!menningar<!og!félagsauður!

mynduðu!táknbundinn6auð!(e.!symbolic6capital)!einstaklinga,!en!það!hugtak!á!við!um!
„félagsleg!gæði!sem!eru!metin!á!annan!mælikvarða!en!fjárhagslegan!og!geta!orðið!
einstaklingum!og!hópum!stoð!í!sókn!eftir!frægð,!frama!og!völdum“!(Gestur!

Guðmundsson,!2012,!bls.!86).!!

Í!kenningum!Bourdieu!(1986)!er!gert!ráð!fyrir!að!menningarauður!geti!verið!

innhverfður!(e.!the6embodied6state),!hlutbundinn!(e.!the6objectified6state)!og!
stofnanabundinn6(e.!the6institutionalized6state).!Samkvæmt!þeim!á!innhverfði!hlutinn!

við!um!þá!þekkingu,!reynslu!og!leikni!sem!einstaklingar!öðlast!á!uppvaxtarárunum.!
Hann!verður!hluti!af!veruhætti!þeirra!og!erfitt!getur!verið!að!greina!á!milli!hans!og!
meðfæddra!eiginleika.!Hlutbundinn!menningarauður!felst!aftur!á!móti!í!

menningartengdum!eignum!eins!og!bókum!og!listaverkum!og!sá!stofnanabundni!á!við!
um!menntun!og/eða!prófgráður!sem!einstaklingar!afla!sér!(Reay,!2004).!Rétt!er!að!
benda!á!í!þessu!sambandi!að!Lareau!og!Weininger!(2003)!hafa!gert!ítarlega!úttekt!á!

menningarauðshugtakinu!með!því!að!rýna!í!skrif!Bourdieu!og!rannsóknir!þar!sem!
kenningum!hans!hefur!verið!beitt.!Þau!hafa!skoðað!áhrif!hlutbundins!menningarauðs!á!
valdastöðu!fólks!í!nútímasamfélögum!og!komust!að!því!að!hann!hefur!ekki!eins!mikil!

áhrif!í!því!sambandi!og!sá!innhverfði!og!stofnanabundni.!!

Bourdieu!hélt!því!fram!að!menningarauður!lægri!stétta!væri!oft!ekki!viðurkenndur!í!

skólakerfinu!og!að!það!gæti!verið!ein!af!ástæðunum!fyrir!því!að!hann!nyti!ekki!virðingar!
í!samfélaginu!(Bourdieu!og!Passeron,!1990).!Hann!taldi!að!menningarauði!efri!stétta!

væri!hampað!þar!og!í!rannsóknum!hefur!komið!í!ljós!að!foreldrar!úr!efri!stéttum!geta!
haft!meiri!áhrif!innan!þess!en!foreldrar!sem!tilheyra!lægri!stéttum!(Brooker,!2002;!Reay,!
2004).!Einnig!hafa!komið!fram!í!rannsóknum!tengsl!á!milli!menningarauðs!foreldra!og!

námsárangurs!barna!þeirra!(Chiu!og!Xihua,!2008;!Lareau,!2002;!Pérez!Sánchez,!
Betancort!Montesinos!og!Cabrera!Rodríguez,!2013).!Reay!(2004)!hefur!bent!á!að!
ástæðurnar!megi!meðal!annars!rekja!til!þess!að!foreldrar!bera!nú!ábyrgð!á!námi!barna!

sinna!og!að!í!skólakerfinu!sé!því!gert!ráð!fyrir!að!þeir!séu!þátttakendur!í!kennslunni!(t.d.!
í!formi!heimanáms).!Þeir!hafi!aftur!á!móti!mismunandi!getu!og/eða!aðstöðu!til!þess!og!
að!þar!halli!verulega!á!þá!sem!séu!með!víkjandi!menningarauð.!Þeir!hafi!oft!minna!

sjálfstraust!í!samskiptum!sínum!við!kennara!(veruháttur),!minni!tíma!til!þess!að!hjálpa!
til!við!heimanám!og!minni!peninga!á!milli!handanna!til!þess!að!kaupa!aðstoð!ef!þess!
þarf.!!

Í!erlendum!rannsóknum!hefur!komið!í!ljós!að!eftir!því!sem!menntunarstig!foreldra!

er!hærra!því!líklegra!er!að!þeir!velji!sjálfstætt!starfandi!skóla!fyrir!börnin!sín!(Böhlmark!
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og!Lindahl,!2007;!Vincent!o.fl.,!2008).!Goldring!og!Rowley!(2008)!hafa!þó!bent!á!að!

erfitt!geti!verið!að!greina!hvort!þetta!megi!rekja!til!menningarauðs!foreldra!eða!hvort!
fjárhagsauður!þeirra!hafi!þessi!áhrif,!því!oft!sé!það!þannig!að!jákvæð!fylgni!sé!á!milli!
menntunar!og!launa.!!

Félagsauður6

Hugtakið!félagsauður!var!í!raun!hluti!af!greiningu!Bourdieu!á!félagslegri!mismunun!og!

getur!það!varpað!ljósi!á!misjafnan!aðgang!einstaklinga!að!völdum!á!hinum!ýmsu!
vettvöngum!(Gestur!Guðmundsson!og!Mikiewicz,!2011).!Þegar!Bourdieu!talaði!um!

félagslega!mismunun!átti!hann!við!að!einstaklingar!hefðu!misjafnan!aðgang!að!gæðum!
samfélagsins,!en!mismuninn!taldi!hann!til!dæmis!geta!grundvallast!á!menntun,!efnahag,!
kynferði,!þjóðerni!og/eða!fleiri!félagslegum!þáttum!(Gestur!Guðmundsson,!2012,!bls.!

69).!!

Bourdieu!(1986)!skilgreindi!félagsauð!sem!það!tengslanet!sem!einstaklingar!hefðu!í!

kringum!sig,!hve!margir!væru!innan!þess!tengslanets!og!hve!góð!tengsl!væru!á!milli!
aðila!innan!þess.!Félagsauður!grundvallaðist!á!að!„hafa!félagsleg!sambönd!og!vera!fær!

um!að!nýta!þau!og!efla“!(Gestur!Guðmundsson,!2012,!bls.!87).!Hann!taldi!félagsauð!
mikilvægan!fyrir!möguleika!einstaklinga!á!að!færast!á!milli!stétta!og!að!honum!væri!
viðhaldið!til!dæmis!með!því!að!sækja!eftirsóknarverða!skóla!(Bourdieu,!1986).!Til!þess!

að!hægt!sé!að!átta!sig!á!félagsauði!einstaklinga!þarf,!líkt!og!með!menningarauð,!að!
skoða!hann!út!frá!þeim!vettvangi!sem!er!til!rannsóknar!hverju!sinni.!Það!er!til!dæmis!
ekki!víst!að!félagsauður!á!einum!vettvangi!verði!fólki!til!framdráttar!á!öðrum!(Kosunen!

og!Seppänen,!2015).!!

Gera!má!ráð!fyrir!að!þegar!foreldrar!eru!að!velja!skóla!fyrir!börnin!sín!byggi!þeir!val!

sitt!á!einhverskonar!upplýsingum!um!þá.!Niðurstöður!rannsókna!á!öllum!skólastigum!
benda!til!þess!að!algengara!sé!að!foreldrar!leiti!upplýsinga!um!skóla!hjá!einstaklingum!í!

tengslaneti!sínu!en!að!þeir!sæki!sér!fyrstu!handar!upplýsingar!um!þá,!t.d.!í!formi!
bæklinga!eða!skólakynninga!(Bell,!2009;!Holme,!2002;!Vincent!o.fl.).!Það!sem!rennir!
stoðum!undir!þær!niðurstöður!er!að!í!rannsókn!Oplatka!(2007)!kom!fram!að!kynningar!í!

skólum!virtust!ekki!hafa!úrslitaáhrif!á!val!foreldra!á!skólum!fyrir!börnin!sín!og!í!rannsókn!
Andersen!(2008)!settu!foreldrar!árangur!skólanna!ekki!endilega!fyrir!sig!þegar!þeir!voru!
að!velja.!!

Ball!og!Vincent!(1998)!hafa!í!þessu!sambandi!bent!á!að!orðrómur!tengslaneta!sé!af!
mörgum!talinn!áreiðanlegri!en!upplýsingar!sem!hægt!er!að!nálgast!í!skólunum!sjálfum.!

Þau!hafa!haldið!því!fram!að!félagsleg!tengslanet!geti!þannig!haft!áhrif!á!hvernig!
einstaklingar!skilji,!taki!afstöðu!til!og!bregðist!við!ýmsum!aðstæðum!í!lífi!sínu.!Séu!
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þessar!niðurstöður!settar!í!samhengi!við!það!sem!áður!hefur!komið!fram!um!veruhátt!

hópa!(í!kafla!2.2.2),!má!gera!ráð!fyrir!að!í!tengslaneti!einstaklinga!séu!aðilar!sem!eru!
með!líkan!veruhátt!og!hafi!því!svipuð!viðmið!og!gildi!(Gestur!Guðmundsson,!2012,!bls.!
80<82).!Félagsauður!geti!því!verið!einn!af!þeim!þáttum!sem!getur!valdið!aðgreiningu!á!

milli!skóla!á!þann!hátt!að!ákveðnir!samfélagshópar!sækja!í!sömu!skólana.!!

2.2.4 Stéttskipting!í!kenningum!Bourdieu!

Í!erlendum!rannsóknum!sem!skoðað!hafa!skólaval!foreldra!út!frá!kenningum!Bourdieu!
hefur!foreldrum!verið!skipt!niður!eftir!stéttum,!en!hann!leit!svo!á!að!einstaklingar!í!efri!

stéttum!byggju!oft!og!tíðum!yfir!auðmagni!sem!væri!meira!virði!en!lægri!stétta!og!að!
það!yrði!þeim!til!dæmis!til!framdráttar!í!menntakerfinu.!Bourdieu!hélt!því!fram!að!innan!

sömu!stéttar!væru!oft!einstaklingar!sem!byggju!yfir!svipuðu!fjárhags<!og!
menningarauðmagni!(Lareau,!2001).!Hann!taldi!þó!mikilvægt!að!skoða!samsetningu!
auðmagnsins,!það!gæti!verið!mismunandi!þrátt!fyrir!að!þeir!tilheyrðu!sömu!stétt.!

Athuga!þyrfti!t.d.!hvort!menningar<!eða!fjárhagsauður!væri!meira!ríkjandi!hjá!
einstaklingnum!(Weininger,!2005,!bls.!88).!Ef!tekið!er!dæmi!til!skýringar!þá!er!hægt!að!
nefna!að!líklegt!er!að!menningarauður,!frekar!en!fjárhagsauður,!sé!ríkjandi!hjá!

háskólaprófessorum!og!að!því!geti!verið!öfugt!farið!hjá!forstjórum!fyrirtækja!í!
einkageiranum.!Þetta!taldi!Bourdieu!geta!haft!áhrif!á!völd!og!bjargráð!þessara!
einstaklinga!innan!ólíkra!vettvanga!(Weininger,!2005,!bls.!88),!en!hugtakið!bjargráð!(e.!

resources)!á!hér!við!um!það!hvernig!einstaklingum!tekst!að!nýta!auðmagn!sitt!til!þess!
að!öðlast!völd!og!viðurkenningu.!

Bourdieu!taldi!ekki!nóg!að!skoða!einungis!auðmagn!einstaklinga!til!þess!að!átta!sig!á!

stéttarstöðu!þeirra!heldur!taldi!hann!að!auðmagn!og!bjargráð!forfeðra!skiptu!einnig!

máli!í!því!sambandi!(Weininger,!2005,!bls.!89).!Í!þessu!samhengi!hefur!verið!bent!á!að!
stétt!verði!í!raun!þáttur!í!veruhætti!einstaklinga!og!að!það!sé!ein!af!ástæðum!þess!að!
fjölskyldur!tilheyri!oft!ákveðinni!stétt!kynslóð!fram!af!kynslóð!(Vincent!o.fl.,!2008,!bls.!

6).!Einstaklingur!elst!upp!við!ákveðin!viðmið,!gildi!og!hegðun!sem!verða!hluti!af!honum!
(Reay,!2004).!!

Margir!kunna!að!velta!fyrir!sér!hvort!viðeigandi!sé!að!hafa!stéttarstöðu!einstaklinga!

til!viðmiðunar!í!íslenskum!rannsóknum,!þar!sem!umræða!um!stéttaskiptingu!hefur!ekki!
tíðkast!hér.!Það!þykir!þó!nokkuð!ljóst!að!hér!eins!og!annarsstaðar!býr!fólk!við!ákveðna!

stigveldisröðun,!sem!grundvallast!að!einhverju!leyti!af!félagslegri!stöðu!þess!(Eyþór!
Bjarki!Sigurgeirsson,!2012).!Það!sem!rennir!stoðum!undir!þá!ályktun!er!sú!staðreynd!að!
hér!virðast!ákveðnir!hópar!einstaklinga!eiga!erfiðara!uppdráttar!á!ýmsum!sviðum!
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samfélagsins!en!aðrir.!Ef!við!lítum!í!því!sambandi!til!dæmis!til!lífskjararannsóknar!

Hagstofu!Íslands!(e.d.<d)!þá!hafa!komið!í!ljós!tengsl!á!milli!menntunarstigs!foreldra!og!
tekjuhlutfalls!og/eða!skorts!á!efnislegum!gæðum.!

2.3 Samantekt!

Stjórnunarhættir!í!anda!nýfrjálshyggju!hafa!verið!áberandi!í!vestrænum!samfélögum!
undanfarna!áratugi.!Markaðsvæðing!í!skólakerfinu!er!afleiðing!slíkra!stjórnunarhátta!og!
hefur!hún!meðal!annars!leitt!af!sér!aukna!möguleika!foreldra!á!að!velja!á!milli!skóla!fyrir!

börnin!sín.!Áætlað!var!að!samkeppnin!sem!myndaðist!við!það!milli!skóla!á!
„skólamarkaðnum“!yrði!til!þess!að!gæði!skólastarfs!myndu!aukast!(Musset,!2012).!Það!
myndi!gerast!sjálfkrafa!þar!sem!skólarnir!myndu!keppast!við!að!laða!að!sér!foreldra!og!

börn!þeirra.!Ekki!hefur!verið!hægt!með!óyggjandi!hætti!að!sýna!fram!á!að!skólastarf!og!
námsárangur!hafi!batnað!í!kjölfar!þessa!(Allen!og!Burgess,!2010;!Musset,!2012).!Aftur!á!
móti!virðist!samkeppnin!hafa!orðið!til!þess!að!námið!hefur!verið!staðlað!að!ákveðnum!

hópi!nemenda!og!hefur!það!komið!niður!á!þeim!sem!falla!af!einhverjum!ástæðum!ekki!
að!þeim!stöðlum!(Dudley<Marling!og!Baker,!2012).!

Talsmenn!markaðsvæðingarinnar!hafa!einnig!haldið!því!fram!að!með!því!að!gefa!

foreldrum!tækifæri!til!þess!að!velja!skóla!sem!þeir!telja!að!henti!börnum!þeirra!best,!sé!

stuðlað!að!því!að!jafna!rétt!allra!barna!til!náms!við!hæfi.!Annað!hefur!komið!á!daginn!
því!að!í!rannsóknum!hefur!komið!í!ljós!að!aðgreining!í!skólakerfinu!hefur!aukist!samfara!
þessum!breytingum,!bæði!innan!og!á!milli!skóla!(Allen!og!Burgess,!2010;!Bell,!2009;!

Dudley<Marling!og!Baker,!2012;!Miron!o.fl.,!2010;!Skawoniur,!2005).!Sem!dæmi!um!það!
er!hægt!að!nefna!að!samsetning!nemendahópa!skólanna!getur!verið!einsleit!þegar!litið!
er!til!bakgrunns!þeirra!og!annarra!félagslegra!þátta!og!getur!það!verið!vísbending!um!

að!skólaval!henti!sumum!foreldrum!og!börnum!þeirra!betur!en!öðrum.!Bent!hefur!verið!
á!að!til!þess!að!koma!í!veg!fyrir!að!slíkt!gerist!þurfi!að!skipuleggja!leikreglurnar!á!þeim!
vettvangi!út!frá!hugmyndum!um!félagslegt!réttlæti!(Orfield!og!Frankenbert,!2013).!!

Skólaval!foreldra!á!Íslandi!hefur!ekki!verið!rannsakað!mikið!og!í!rannsóknarvinnunni!

fannst!einungis!ein!rannsókn!sem!hefur!haft!það!að!markmiði.!Það!var!megindleg!
rannsókn!þar!sem!skólaval!foreldra!sex!ára!barna!í!Garðabæ!var!til!skoðunar.!
Niðurstöður!þeirrar!rannsóknar!gáfu!meðal!annars!til!kynna!hvaða!þætti!þessi!

foreldrahópur!lagði!til!grundvallar!vali!sínu!og!kom!þar!fram!að!það!var!mismunandi!
eftir!því!hvort!foreldrarnir!völdu!skóla!í!almenna!skólakerfinu!eða!sjálfstætt!starfandi!
skóla!fyrir!börnin!sín!(Ólöf!S.!Sigurðardóttir,!2011).!Niðurstöðurnar!vörpuðu!aftur!á!móti!

ekki!ljósi!á!hvort!og!þá!á!hvaða!hátt!bakgrunnur!þeirra!hafði!áhrif!á!valið.!
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Þegar!litið!er!til!erlendra!rannsókna!á!skólavali!foreldra!hefur!verið!hægt!að!greina!

þá!þætti!og!hafa!kenningar!Bourdieu!reynst!vel!við!það.!Þar!hefur!meðal!annars!komið!
fram!að!foreldrar!sem!eru!með!ríkjandi!fjárhagsauð!velja!frekar!sjálfstætt!starfandi!
skóla!fyrir!börnin!sín!en!þeir!sem!eru!með!hann!víkjandi!(Goldring!og!Rowley,!2008),!að!

líklegra!er!að!foreldrar!með!ríkjandi!menningarauð!velji!sjálfstætt!starfandi!skóla!fyrir!
börnin!sín!(Böhlmark!og!Lindahl,!2007;!Vincent!o.fl.,!2008)!og!einnig!hefur!komið!í!ljós!
að!félagsauður!(tengslanet)!foreldra!hefur!töluverð!áhrif!á!val!þeirra!(Bell,!2009;!Holme,!

2002;!Vincent!o.fl.,!2010).!Þá!hafa!niðurstöður!rannsókna!bent!til!þess!að!menntasýn!
mæðra!geti!verið!mismunandi!eftir!því!hvaða!stétt!þær!tilheyra.!Mæður!í!millistétt!
virðast!til!dæmis!oft!miða!val!sitt!við!einstaklingsþarfir!sinna!barna!og!vilja!að!þau!fái!

frið!til!þess!að!læra!(Brantlinger,!2003;!Holme,!2002;!Vincent!o.fl.,!2010).!!

Í!þessari!stuttu!samantekt!hefur!fræðilegur!grunnur!rannsóknarinnar!verið!reifaður!í!

megindráttum.!Við!það!var!fyrst!og!fremst!varpað!ljósi!á!þá!þætti!sem!helst!voru!til!
athugunar!þar.!Áður!en!sagt!verður!frá!aðferð!rannsóknarinnar!er!ekki!úr!vegi!að!líta!á!

rannsóknarspurningarnar!sem!leitað!var!svara!við.!Með!því!er!hægt!að!átta!sig!á!
tengslum!þeirra!við!fræðilegan!grunn!rannsóknarinnar!sem!nú!hefur!verið!kynntur!og!
þá!gefur!það!góða!tengingu!yfir!í!aðferðakaflann:!

1. Af!hverju!velja!foreldrar!fimm!ára!leikskólabarna!að!flytja!þau!úr!
hverfisleikskólanum!sínum!yfir!í!deild!fyrir!fimm!ára!börn!í!sjálfstætt!starfandi!
grunnskóla!sem!staðsettur!er!í!öðru!hverfi!og!jafnvel!í!öðru!sveitarfélagi!en!þau!

eru!búsett!í?!

a. Hver!er!menntasýn!þeirra?!

b. Á!hvaða!hátt!hafði!staða!þeirra!(t.d.!fjárhags<!og!menntunarleg)!áhrif!á!
valið?!

2. Hvernig!er!landslagið!á!skólavalsvettvangi!fimm!ára!barna!á!

höfuðborgarsvæðinu?!

a. Hvernig!er!pólitísk!umgerð!hans?!

b. Hvernig!er!þar!tekið!tillit!til!mismunandi!stöðu!foreldra!og!barna!þeirra?!

! !
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3 Rannsóknaraðferð!

Í!þessum!kafla!verður!sagt!frá!sniði!rannsóknarinnar,!hvernig!staðið!var!að!vali!á!
viðmælendum,!hverslags!gagna!var!aflað,!hvernig!greining!gagna!fór!fram!og!að!lokum!

verður!skýrt!frá!siðferðilegum!þáttum!sem!huga!þurfti!að!í!rannsóknarferlinu.!!

3.1 Rannsóknarsnið!

Til!þess!að!fá!svör!við!rannsóknarspurningunum!og!til!þess!að!öðlast!dýpri!skilning!á!

þeim!veruleika!sem!fyrirhugað!var!að!skoða!í!rannsókninni,!var!talið!henta!best!að!gera!
tilviksrannsókn!(e.!case6study).!Ástæðurnar!voru!fyrst!og!fremst!þær!að!viðtöl!ein!og!sér!
þóttu!ekki!nóg!til!þess!að!fá!svör!við!rannsóknarspurningunum.!Talið!var!að!jafnframt!

þyrfti!að!afla!annarskonar!gagna,!en!eitt!aðaleinkenni!tilviksrannsókna!er!einmitt!að!
tilvik!eru!skoðuð!ofan!í!kjölinn!með!öflun!margskonar!gagna!(Lichtman,!2013;!Rowley,!
2002).!Þá!eru!tilviksrannsóknir!taldar!henta!vel!til!þess!að!skoða!ákveðnar!ákvarðanir!

ofan!í!kjölinn!(Rowley,!2002),!en!það!var!einmitt!eitt!af!markmiðum!þessarar!
rannsóknar.!

Tilvikið!sem!var!til!skoðunar!var!skilgreint!sem!aðstæður,!bakgrunnur!og!það!val!

viðmælenda!að!flytja!barn!sitt!úr!hverfisleikskóla!í!deild!fyrir!fimm!ára!börn!í!sjálfstætt!
starfandi!grunnskóla!á!höfuðborgarsvæðinu.!Grunnskólinn!fékk!nafnið!Hólaskóli!í!

rannsókninni,!en!það!er!ekki!hans!rétta!nafn.!Tilgangurinn!með!dulnefninu!var!að!reyna!
að!koma!í!veg!fyrir!að!hægt!væri!að!rekja!upplýsingar!til!skólans.!Það!þótti!viðeigandi!

þar!sem!skólinn!sem!slíkur!var!ekki!í!forgrunni!rannsóknarinnar!og!meiningin!var!alls!
ekki!að!leggja!mat!á!starfsemi!hans!á!neinn!hátt.!Hann!varð!fyrir!valinu!vegna!þess!að!
hann!féll!vel!að!markmiðum!rannsóknarinnar,!hann!er!staðsettur!á!

höfuðborgarsvæðinu,!hann!er!ekki!heimaskóli!í!neinu!búsetuhverfi,!þar!er!starfrækt!
deild!fyrir!fimm!ára!börn!og!hann!er!einnig!sjálfstætt!starfandi.!Þá!var!talinn!kostur!að!
fimm!ára!deildin!þar!hefur!verið!starfrækt!í!nokkur!ár,!sem!gerir!það!að!verkum!að!

líklegra!er!að!foreldrar!viti!um!tilurð!hennar!og!líti!því!á!hana!sem!raunverulegan!
valkost.!!

3.2 Val!á!viðmælendum!

Talað!hefur!verið!um!að!val!á!úrtökum!hafi!mikil!áhrif!á!gæði!rannsókna!og!að!þegar!

viðmælendur!eru!valdir!út!frá!markmiðum!þeirra!auki!það!trúverðugleikann.!
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Upphaflega!var!stefnt!að!því!að!nota!snjóboltaúrtak!(e.!snowball6sampling)!við!valið,!en!

einkenni!þeirrar!aðferðar!er!að!einn!viðmælandi!bendir!á!þann!næsta!og!svo!koll!af!kolli!
(Morse,!1991).!Talið!var!að!sú!aðferð!hentaði!vel!í!ljósi!þess!að!búist!var!við!því!að!erfitt!
gæti!reynst!að!nálgast!viðmælendur,!þar!sem!Hólaskóli!hafði!ekki!milligöngu!um!það.!

Viðmælendurnir!gátu!verið!víðsvegar!að!af!höfuðborgarsvæðinu.!Skilyrði!fyrir!þátttöku!
þeirra!var!að!þeir!hefðu!flutt!börn!sín!úr!hverfisleikskólum!yfir!í!fimm!ára!deild!
Hólaskóla!og!að!hann!væri!ekki!staðsettur!í!sama!hverfi!og!þeir!hefðu!búsetu!í.!Þegar!til!

kastanna!kom!gátu!einungis!tveir!viðmælendur!bent!á!aðra.!Þetta!kom!á!óvart!og!gerði!
það!að!verkum!að!töluverðan!tíma!tók!að!komast!í!samband!við!nægilega!marga.!Það!
hafðist!þó!að!lokum,!en!rannsakandi!komst!í!samband!við!þá!flesta!í!gegnum!tengslanet!

sitt.!Í!því!voru!aðilar!sem!gátu!bent!á!viðmælendur!sem!féllu!að!áðurgreindum!
skilyrðum!fyrir!þátttöku!í!rannsókninni.!!

3.3 Viðmælendur!

Í!þessum!kafla!verða!viðmælendur!rannsóknarinnar!kynntir!til!sögunnar,!en!það!skal!
tekið!fram!að!þeim!voru!öllum!gefin!tilbúin!nöfn!til!þess!að!koma!í!veg!fyrir!að!hægt!
væri!að!rekja!upplýsingar!og!svör!til!þeirra.!Viðmælendur!voru!sjö!mæður!sem!allar!

höfðu!tekið!ákvörðun!um!að!láta!börnin!sín!stunda!nám!í!fimm!ára!deild!Hólaskóla!
síðasta!leikskólaárið.!Tilviljun!réð!því!að!það!voru!einungis!mæður!sem!fengust!til!
þátttöku!í!rannsókninni,!en!niðurstöður!rannsókna!hafa!þó!bent!til!þess!að!mæður!sjái!

oftar!en!ekki!um!flest!það!sem!snýr!að!skólagöngu!barna!sinna!og!að!það!sé!gjarnan!
skilgreint!sem!þeirra!hlutverk!(Dudley<Marling,!2001;!Smith,!1987).!Rétt!er!að!geta!þess!
að!börn!mæðranna!voru!ekki!á!sama!tíma!í!fimm!ára!deildinni!og!að!einungis!eitt!

barnanna!stundaði!þar!nám!þegar!viðtölin!fóru!fram!vorið!2015!og!2016.!Fleiri!börn!
þeirra!voru!þó!í!efri!bekkjum!skólans!á!þeim!tíma.!!

3.3.1 Andrea!

Andrea!var!fyrsti!viðmælandinn.!Viðtalið!við!hana!fór!fram!í!vinnuherbergi!sem!staðsett!
er!inn!af!bókasafni!Menntavísindasviðs!Háskóla!Íslands!og!var!það!rúmlega!
klukkustundar!langt.!Hún!tjáði!sig!ófeimin!í!viðtalinu.!!

Andrea!er!þriggja!barna!móðir!og!er!hæsta!menntunarstig!hennar!bakkalárgráða.!
Þegar!viðtalið!við!hana!fór!fram!hafði!hún!slitið!samvistum!við!barnsföður!sinn,!en!þau!

bjuggu!saman!þegar!barnið!þeirra!var!í!fimm!ára!deildinni.!Þá!bjuggu!þau!í!einu!af!
úthverfum!Reykjavíkur!í!um!10!km!fjarlægð!frá!Hólaskóla.!Börnin!eru!hjá!henni!aðra!
hverja!viku!og!aðra!hverja!viku!dvelja!þau!hjá!föður!sínum.!Barn!Andreu!er!í!miðju!

systkinahópsins!og!er!það!eina!barnið!hennar!sem!hefur!stundað!nám!í!fimm!ára!
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deildinni.!Elsta!systkinið!hefur!alltaf!verið!í!leik<!og!grunnskólum!í!hverfunum!sem!þau!

hafa!búið!í.!Yngsta!systkinið!hóf!aftur!á!móti!nám!í!Hólaskóla!í!fyrsta!bekk,!en!þá!hafði!
það!lokið!leikskólagöngu!í!hverfisleikskólanum!sem!var!í!göngufæri!við!heimili!þeirra!á!
þeim!tíma.!

3.3.2 Bylgja!

Bylgja!er!viðmælandi!númer!tvö.!Hún!var!fremur!treg!til!þátttöku!í!rannsókninni!en!
samþykkti!þó!að!lokum!að!ræða!um!reynslu!sína.!Viðtalið!við!Bylgju!fór!fram!á!
vinnustað!hennar.!Hún!var!alvörugefin!í!viðtalinu!og!svaraði!einungis!því!sem!hún!var!

spurð!um!í!stuttum!og!hnitmiðuðum!setningum.!Viðtalið!við!Bylgju!varaði!í!um!fjörutíu!
mínútur.!

Bylgja!er!gift!og!á!fjögur!börn.!Hæsta!menntunarstig!hennar!er!grunnskólapróf!og!að!
auki!hefur!hún!stundað!nám!á!skrifstofubraut!í!menntaskóla!á!höfuðborgarsvæðinu.!

Hún!býr!ásamt!eiginmanni!sínum!og!þremur!börnum!í!bæjarfélagi!í!nágrenni!
höfuðborgarinnar!og!er!heimilið!í!um!12!km!fjarlægð!frá!Hólaskóla.!Eitt!af!börnum!
Bylgju!er!flutt!að!heiman.!Barn!Bylgju!sem!var!í!fimm!ára!deildinni!er!yngst!systkinanna!

og!eina!barn!hennar!sem!hefur!stundað!nám!þar.!Hin!börnin!hennar!stunduðu!öll!nám!í!
leik<!og!grunnskólum!í!hverfinu!sem!þau!hafa!búsetu!í.!Eitt!barnið!hennar!skipti!þó!um!
skóla!á!unglingastigi!þar!sem!Bylgju!og!eiginmanni!hennar!fannst!það!ekki!fá!viðeigandi!

þjónustu!í!hverfisskólanum,!en!það!er!með!fötlun.!Barn!Bylgju!hélt!ekki!áfram!í!
Hólaskóla!eftir!að!það!kláraði!fimm!ára!deildina,!en!hóf!þá!nám!í!hverfisskólanum!í!
fyrsta!bekk.!

3.3.3 Clara!

Þriðji!viðmælandinn!í!rannsókninni!var!Clara.!Hún!er!með!meistarapróf!frá!Háskóla!
Íslands.!Viðtalið!við!Clöru!fór!fram!í!fundarherbergi!á!vinnustað!hennar.!Í!viðtalinu!

virtist!Clara!sjálfsörugg!og!róleg.!Hún!var!ófeimin!við!að!tjá!sig!um!það!sem!hún!var!
spurð!um!og!ræddi!einnig!ýmis!önnur!mál!sem!sneru!að!uppeldi!og!námi!barnanna!
hennar.!Viðtalið!við!Clöru!var!rúmlega!klukkustundar!langt.!

Clara!er!tveggja!barna!móðir.!Hún!er!í!sambúð!með!barnsföður!sínum!og!búa!þau!í!
einu!af!!úthverfum!Reykjavíkur,!sem!er!í!um!10!km!fjarlægð!frá!Hólaskóla.!Eldra!barn!

Clöru!hefur!verið!í!fimm!ára!deildinni!og!hélt!síðan!áfram!í!Hólaskóla!eftir!að!námi!þar!
lauk.!Yngra!systkinið!er!í!leikskóla!í!hverfinu!sem!þau!bjuggu!í!áður!(þau!voru!nýlega!
flutt!í!nýtt!hverfi!þegar!rannsóknin!fór!fram)!og!mun!það!að!sögn!Clöru!hefja!nám!í!

fimm!ára!deild!Hólaskóla!þegar!það!hefur!aldur!til.!!
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3.3.4 Dagbjört!

Dagbjört!er!fjórði!viðmælandinn.!Viðtalið!við!hana!fór!fram!í!fundarherbergi!inn!af!

bókasafni!Menntavísindasviðs!Háskóla!Íslands.!Hún!virtist!róleg!í!viðtalinu,!en!hún!
svaraði!nánast!eingöngu!því!sem!hún!var!spurð!að!án!málalenginga.!Viðtalið!við!hana!
stóð!yfir!í!um!það!bil!fimmtíu!mínútur.!

Hæsta!menntunarstig!Dagbjartar!er!grunnskólapróf.!Hún!er!í!sambúð!með!

barnsföður!sínum!og!búa!þau!í!sveitarfélagi!í!nágrenni!höfuðborgarinnar,!í!um!5!km!
fjarlægð!frá!Hólaskóla.!Dagbjört!og!barnsfaðir!hennar!eiga!saman!eitt!barn,!en!hann!á!
tvö!börn!frá!fyrra!sambandi.!Þau!dvelja!aðra!hverja!viku!hjá!föður!sínum!og!Dagbjörtu,!

en!hina!vikuna!eru!þau!hjá!móður!sinni.!Barn!Dagbjartar!var!eina!barn!viðmælendanna!
sjö!sem!var!í!fimm!ára!deildinni!þegar!rannsóknin!fór!fram.!!

3.3.5 Eyrún!

Eyrún!var!fimmti!viðmælandinn.!Viðtalið!við!hana!fór!fram!í!vinnuherbergi!sem!staðsett!

er!inn!af!bókasafni!Menntavísindasviðs!Háskóla!Íslands.!Eyrún!virkaði!sjálfsörugg!í!
viðtalinu!og!tjáði!hún!sig!ófeimin.!Hún!lýsti!óhikað!skoðunum!sínum!og!viðhorfum!til!
menntunar.!Viðtalið!stóð!yfir!í!fjörutíu!og!fimm!mínútur.!!

Eyrún!er!með!bakkalárgráðu!frá!Háskóla!Íslands!og!í!viðtalinu!við!hana!kom!fram!að!

hún!væri!langt!komin!með!að!klára!sína!aðra!bakkalárgráðu.!Eyrún!er!þriggja!barna!
móðir.!Elsta!barnið!á!hún!af!fyrra!sambandi,!en!yngri!börnin!tvö!á!hún!með!núverandi!
sambýlismanni!sínum.!Fjölskyldan!býr!á!höfuðborgarsvæðinu!í!um!28!km!fjarlægð!frá!

Hólaskóla.!Barn!Eyrúnar!byrjaði!í!fimm!ára!deildinni!um!áramót!og!var!einungis!hálft!ár!
þar.!Eftir!það!hóf!það!nám!í!fyrsta!bekk!í!grunnskólanum!í!hverfinu!sem!þau!búa!í.!
Barnið!er!í!miðju!systkinahópsins.!Elsta!barn!Eyrúnar!stundaði!nám!í!hverfisskólanum!

framan!af,!en!kláraði!grunnskólagöngu!sína!í!grunnskóla!í!öðru!bæjarfélagi!en!þau!hafa!
búsetu!í.!Yngsta!systkinið!var!í!hverfisleikskólanum!og!mun,!að!sögn!Eyrúnar,!að!öllum!
líkindum!hefja!nám!í!fimm!ára!deild!Hólaskóla!þegar!það!hefur!aldur!til.!

3.3.6 Fanndís!

Fanndís!er!sjötti!viðmælandinn.!Viðtalið!við!hana!fór!fram!á!kaffistofu!starfsmanna!á!
vinnustað!hennar.!Fanndís!virkaði!mjög!sjálförugg!í!viðtalinu.!Hún!lýsti!skoðunum!sínum!
ófeimin!og!hafði!mikið!til!málanna!að!leggja.!Viðtalið!við!hana!stóð!yfir!í!rúmlega!eina!

og!hálfa!klukkustund.!

Hæsta!menntunarstig!Fanndísar!er!MBA<gráða.!Hún!er!gift!og!á!þrjú!börn.!Elsta!

barnið!er!flutt!að!heiman!en!yngri!börnin!hennar!tvö!búa!á!heimilinu.!Fjölskyldan!býr!á!
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höfuðborgarsvæðinu!í!um!8!km!fjarlægð!frá!Hólaskóla.!Öll!börn!Fanndísar!hafa!verið!í!

fimm!ára!deild!Hólaskóla.!Elsta!barnið!hennar!var!í!hverfisleikskóla!áður!en!hún!hóf!nám!
í!fimm!ára!deildinni!en!yngri!tvö!voru!í!sjálfstætt!starfandi!leikskóla!í!öðru!hverfi!en!þau!
bjuggu!í!á!þeim!tíma.!!

3.3.7 Guðrún!

Guðrún!er!sjöundi!og!síðasti!viðmælandinn!í!rannsókninni.!Viðtalið!við!hana!fór!fram!á!
heimili!hennar.!Guðrún!var!svolítið!til!baka!til!að!byrja!með!í!viðtalinu,!en!þegar!á!leið!
opnaði!hún!sig!meira.!Viðtalið!við!hana!stóð!yfir!í!um!það!bil!fimmtíu!mínútur.!

Guðrún!er!gift!tveggja!barna!móðir.!Hún!er!með!BA<próf!frá!Háskóla!Íslands!og!

starfar!hjá!hinu!opinbera.!Guðrún!býr!í!um!8!km!fjarlægð!frá!Hólaskóla.!Bæði!börn!
hennar!hafa!verið!í!fimm!ára!deildinni.!

! !
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3.4 Gagnaöflun!

Líkt!og!tíðkast!í!tilviksrannsóknum!var!gagna!aflað!með!ýmsum!hætti!í!rannsókninni.!Í!
töflu!2!má!sjá!yfirlit!yfir!þau.!

Tafla!2.!Yfirlit!yfir!gögn!rannsóknarinnar!

Gagnaöflun! Hverskonar!gögn! Hvenær!var!gagna!aflað!

Einstaklingsviðtöl!við!sjö!
viðmælendur:!Andreu,!Bylgju,!
Clöru,!Dagbjörtu,!Eyrúnu,!Fanndísi!
og!Guðrúnu!

Afrituð!gögn!með!sem!innihalda!upplýsingar!
um!ástæður!skólavals!og!ýmislegt!sem!snýr!að!
bakgrunni!mæðranna,!menntasýn,!
uppeldisaðstæðum!o.fl.!Sjá!viðtalsramma!í!
viðauka!A.!

Fimm!viðtöl!fóru!fram!í!apríl!og!
maí!2015.!Tvö!viðtöl!fóru!fram!í!
febrúar!2016!

Gögn!sótt!á!heimasíðu!Hólaskóla!
Námskrá!fimm!ára!deildar,!foreldrakönnun,!
umsóknareyðublað!í!skólann,!mat!á!starfsemi!
skólans,!kynningarbæklingur!fyrir!foreldra!o.fl.!

Í!mars!og!apríl!2015!og!maí!2016!

Gögn!sótt!á!heimasíður!leikskóla!
barna!viðmælenda!

Upplýsingar!um!starf!fyrir!fimm!ára!börn!sótt!í!
skólanámskrár!leikskólanna!!

Í!maí,!júní!og!júlí!2015!og!í!
febrúar,!mars!og!júní!2016!

Tölulegar!upplýsingar!voru!sóttar!á!
heimasíðu!Hagstofu!Íslands!og!
Þjóðskrár!

Upplýsingar!um!fjölda!leikskóla,!fjölda!fimm!
ára!barna,!fjölda!fimm!ára!deilda,!laun!ýmissa!
starfsstétta,!fasteignaverð!á!
höfuðborgarsvæðinu,!starfsfólk!og!
starfsmannaveltu!í!leikskólum!o.fl.!

Í!maí,!júní,!júlí,!september,!
október!2015!og!í!febrúar!og!
mars!2016!

Gögn!sótt!á!heimasíður!
Reykjavíkurborgar,!Garðabæjar!og!
Hafnarfjarðar!

Upplýsingar!um!innheimtu!leikskólagjalda!og!
innritunarreglur!í!leik<!og!grunnskóla!í!
sveitarfélögunum!

Í!október!2015!og!í!febrúar!og!
mars!2016!

Símaviðtal!við!starfsmann!á!
Skólaskrifstofu!Hafnarfjarðarbæjar!

Upplýsingar!um!innheimtu!leikskólagjalda!og!
innritunarreglur!í!leikskóla!Hafnarfjarðar! Í!nóvember!2015!

Tölvupóstssamskipti!við!starfsmann!
í!þjónustuveri!Garðabæjar.!

Upplýsingar!um!innheimtu!leikskólagjalda!og!
innritunarreglur!í!leikskóla!Garðabæjar! Í!nóvember!2015!

Vefsíður!fjölmiðla!s.s.!DV,!Vísir,!
Mbl.is!og!RÚV.!

Gögn!í!formi!frétta!sem!lýsa!
þjóðfélagsumræðu!um!ýmsa!þætti!skólastarfs.!!

Í!september,!október!og!
nóvember!2015!og!í!mars!og!apríl!
2016.!

Gögn!sótt!á!heimasíður!sex!
framhaldsskóla!í!Reykjavík! Upplýsingar!um!inntökuskilyrði! Í!apríl!2016!

3.4.1 Einstaklingsviðtöl!

Tekin!voru!hálfstöðluð!(e.!semi6structured)!einstaklingsviðtöl!við!mæðurnar!sjö!og!voru!

þau!talin!ein!leið!af!nokkrum!til!þess!að!fá!svör!við!rannsóknarspurningunum!sem!lagt!
var!upp!með.!Slík!viðtöl!hafa!verið!talin!hentug!gagnaöflunaraðferð!í!eigindlegum!
rannsóknum!þegar!kafa!á!í!reynsluheim!viðmælenda.!Þau!geta!gert!rannsakendum!

kleift!að!öðlast!djúpan!skilning!á!rannsóknarefninu!(Braun!og!Clarke,!2013;!Helga!
Jónsdóttir,!2013)!og!með!þeim!er!hægt!að!safna!miklu!magni!upplýsinga!á!tiltölulega!
skömmum!tíma!(Lichtman,!2013).!Öll!viðtölin!voru!hljóðrituð!og!síðan!afrituð!orð!fyrir!
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orð.!Fimm!viðtöl!fóru!fram!vorið!2015!og!tvö!viðtöl!voru!tekin!í!febrúar!2016.!Stysta!

viðtalið!var!rétt!um!40!mínútur!og!það!lengsta!stóð!yfir!í!um!95!mínútur.!!

Líkt!og!tíðkast!í!hálfstöðluðum!viðtölum!var!stuðst!við!viðtalsramma!sem!útbúinn!

hafði!verið!út!frá!markmiðum!rannsóknarinnar!og!kenningum!Bourdieu!(Braun!og!
Clarke,!2013;!Lichtman,!2013).!Hann!var!unninn!í!náinni!samvinnu!við!dr.!Berglindi!Rós!

Magnúsdóttur!leiðbeinanda!verkefnisins!og!tók!mið!af!viðtalsramma!sem!hún!studdist!
við!í!doktorsrannsókn!sinni!(Berglind!Rós!Magnúsdóttir,!2014).!Viðtalsramminn!
inniheldur!spurningar!sem!koma!meðal!annars!inn!á!bakgrunn!mæðranna!og!núverandi!

aðstæður,!menntasýn!þeirra,!eigin!reynslu!af!skólagöngu,!uppeldisaðstæður,!viðhorf!til!
skólavals!o.fl.!Viðtalsrammann!má!sjá!í!viðauka!A.!Með!þessu!var!talið!að!hægt!væri!að!
komast!að!því!af!hverju!þær!völdu!fimm!ára!deildina!umfram!leikskóla!barnanna!og!

hvort!og!þá!á!hvaða!hátt!bakgrunnur!þeirra!hafði!áhrif!á!valið.!!

3.4.2 Önnur!gögn!

Fleiri!gagna!var!aflað!í!rannsókninni!eins!og!áður!hefur!komið!fram,!en!það!þótti!
nauðsynlegt!til!þess!að!hægt!væri!að!kortleggja!rannsóknarvettvang!fimm!ára!barna!á!

höfuðborgarsvæðinu.!Upplýsinga!um!innritunar<!og!gjaldtökureglur!vegna!leikskóla!í!
þremur!sveitarfélögum!á!höfuðborgarsvæðinu!var!til!dæmis!aflað!með!því!að!skoða!
heimasíður!þeirra!og!með!símaviðtali!og!tölvupóstssamskiptum!við!starfsmenn!á!

skólaskrifstofum!þeirra.!Heimasíður!Þjóðskrár!og!Hagstofu!Íslands!voru!heimsóttar,!en!
þangað!voru!sóttar!ýmsar!tölulegar!upplýsingar.!Upplýsingar!voru!einnig!sóttar!á!
heimasíðu!Hólaskóla!sem!og!á!heimasíður!leikskólanna!sem!börn!viðmælenda!voru!í.!Þá!

var!rýnt!í!rannsóknir,!bækur,!dagblöð,!vefsíður!og!ýmis!opinber!gögn!sem!finna!má!á!
veraldarvefnum.!Rétt!er!að!taka!fram!að!dagbókarskrif!rannsakanda!teljast!einnig!til!

rannsóknargagna,!en!þar!voru!ritaðar!vangaveltur,!athugasemdir!og!minnispunktar!á!
meðan!á!rannsókninni!stóð.!!

3.5 Greining!gagna!

Áður!en!eiginleg!greining!á!svörum!viðmælenda!hófst!var!staða!þeirra!innan!

rannsóknarvettvangsins!skoðuð,!en!það!hefur,!eins!og!áður!hefur!komið!fram,!verið!
grundvallaratriði!í!rannsóknum!þar!sem!kenningum!Bourdieu!hefur!verið!beitt!við!að!
skoða!skólaval!foreldra.!Það!var!meðal!annars!gert!með!því!að!skoða!bakgrunn!þeirra,!

menntun!og!atvinnu!og!með!því!að!skoða!hvaða!valmöguleikar!eru!í!boði!á!
skólavettvangi!fimm!ára!barna!á!höfuðborgarsvæðinu.!!

Við!greiningu!viðtalanna!var!notast!við!þemagreiningu6út6frá6kenningum!(e.!

theorethical6thematic6analysis),!en!sú!aðferð!þótti!henta!markmiðum!og!
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rannsóknarsniði!rannsóknarinnar!vel.!Þegar!henni!er!beitt!er!leitað!eftir!þemum!í!

rannsóknargögnum!út!frá!rannsóknarspurningum!og!við!greiningu!gagna!er!tekið!mið!af!
kenningum!rannsóknarinnar.!Þá!er!gert!ráð!fyrir!að!sjónarhorn!rannsakanda!og!
þekkingarfræði!geti!haft!einhver!áhrif!(Braun!og!Clarke,!2013,!bls.!175).!Helsti!kostur!

þessarar!aðferðar!er!hversu!einföld!hún!er!í!framkvæmd.!Gallarnir!eru!aftur!á!móti!þeir!
helstir!að!hún!veitir!fremur!tækifæri!til!lýsingar!en!túlkunar!á!rannsóknargögnunum.!
Það!á!þó!ekki!að!koma!að!sök!þegar!stuðst!er!við!kenningar!í!greiningarvinnunni!(Braun!

og!Clarke,!2013,!bls.!180)!líkt!og!gert!var!í!þessari!rannsókn.!!

Hægt!er!að!segja!að!greining!hafi!hafist!strax!við!afritun!viðtalanna,!en!þá!var!byrjað!

að!skima!eftir!upplýsingum!sem!skipt!gætu!máli!fyrir!rannsóknina!og!voru!athugasemdir!
skrifaðar!niður!jafnhliða!því.!Eftir!afritun!voru!gögnin!svo!lesin!yfir!aftur!og!aftur!til!þess!

að!reyna!að!koma!auga!á!atriði!sem!vert!væri!að!draga!fram!til!frekari!greiningar.!Byrjað!
var!á!að!kóða!samtölin!og!mynduðust!við!það!fjölmargir!kóðar!sem!allir!tengdust!
rannsóknarspurningunum!á!einn!eða!annan!hátt.!Eftir!töluverða!greiningarvinnu!var!

hægt!að!fella!kóðana!undir!yfirþemu!sem!öll!veittu!svör!við!rannsóknarspurningunum.!

Eins!og!komið!hefur!fram!fór!gagnaöflun!ekki!einungis!fram!með!viðtölum!við!

viðmælendur!heldur!var!upplýsinga!leitað!með!símaviðtali!og!tölvpóstssamskiptum!við!
starfsmenn!á!skólaskrifstofum!sveitarfélaga!á!höfuðborgarsvæðinu.!Þá!var!ýmissa!

upplýsinga!leitað!á!veraldarvefnum.!Þær!upplýsingar!voru!einkum!notaðar!til!greiningar!
á!rannsóknarvettvangnum.!

3.6 Siðferðileg!atriði!

Sigurður!Kristinsson!(2013)!hefur!bent!á!fjórar!siðferðilegar!reglur!sem!hann!segir!að!sé!

gott!að!hafa!á!bak!við!eyrað!í!rannsóknum,!en!það!eru!sjálfræðisreglan,!
skaðleysisreglan,!velgjörðarreglan!og!réttlætisreglan.!Í!grófum!dráttum!snúast!þær!um!

að!rannsakandi!fái!upplýst!samþykki!frá!viðmælendum,!hann!sjá!til!þess!að!þeir!skaðist!
á!engan!hátt!á!þátttökunni,!hann!láti!gott!af!sér!leiða!með!rannsókninni!og!gæti!þess!að!
fyllsta!réttlætis!gagnvart!viðmælendum!sé!gætt.!Þessar!reglur!voru!hafðar!í!heiðri!í!allri!

rannsóknarvinnunni.!!

Áður!en!viðtöl!við!viðmælendur!fóru!fram!fengu!þeir!sendan!tölvupóst!með!

upplýsingum!um!rannsakanda!og!rannsóknina!(sjá!viðauka!B).!Þá!var!upplýst!samþykki!
fengið!hjá!þeim,!en!áður!en!þeir!skrifuðu!undir!það!voru!þeir!upplýstir!um!tilurð,!tilgang!
og!framkvæmd!rannsóknarinnar!(sjá!viðauka!C).!Viðmælendum!var!heitið!fullum!

trúnaði.!Þeim!var!sagt!að!nöfn!þeirra!kæmu!hvergi!fram!og!að!reynt!yrði!eftir!fremsta!
megni!að!sjá!til!þess!að!ekki!væri!hægt!að!rekja!upplýsingar!eða!svör!til!þeirra.!Þá!voru!
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þeir!látnir!vita!að!þeir!gætu!dregið!sig!út!úr!rannsókninni!á!öllum!stigum!hennar!ef!þeir!

óskuðu!þess,!en!bæði!Lichtman!(2013)!og!Sigurður!Kristinsson!(2013)!hafa!bent!á!að!
mikilvægt!sé!að!viðmælendur!viti!af!því.!Það!kom!þó!ekki!til!og!voru!allar!mæðurnar!
tilbúnar!til!þess!að!ræða!um!reynslu!sína!af!því!að!færa!börnin!sín!yfir!í!fimm!ára!deild!

Hólaskóla.!Leyfi!var!fengið!hjá!viðmælendum!til!þess!að!hljóðrita!samtölin!og!voru!þeir!
látnir!vita!að!öllum!gögnum!yrði!eytt!á!viðeigandi!hátt!að!rannsókn!lokinni.!Rannsóknin!
var!tilkynnt!til!Persónuverndar!og!fékk!númerið!S7305/2015.!!

3.7 Réttmæti!og!trúverðugleiki!

Bent!hefur!verið!á!að!réttmæti!eigindlegra!rannsókna!byggist!í!raun!og!veru!á!því!að!
rannsóknin!beinist!að!því!sem!henni!var!ætlað!(Sigríður!Halldórsdóttir!og!Sigurlína!

Davíðsdóttir,!2013).!Til!þess!að!það!gerist!hlýtur!því!að!þurfa!að!vera!samspil!á!milli!
rannsóknaraðferðar,!rannsóknarspurninga!sem!leitað!er!svara!við,!úrtaksins,!gagnanna!
sem!aflað!er!og!túlkunar!þeirra.!Þetta!var!haft!í!huga!í!rannsóknarvinnunni!og!var!

rannsóknaraðferð!og!viðmælendur!til!dæmis!valin!út!frá!markmiðum!rannsóknar!og!
rannsóknargagna!var!einnig!aflað!með!það!að!markmiði!að!þau!gæfu!svör!við!
rannsóknarspurningunum.!!

Gagnagreining!í!eigindlegum!rannsóknum!krefst!ávallt!túlkunar!rannsakanda!og!því!

er!alltaf!ákveðin!hætta!á!að!bakgrunnur!hans!og!reynsla!geti!haft!einhver!áhrif!á!
rannsóknarniðurstöður!(Braun!og!Clarke,!2013).!Það!er!því!rétt!að!gera!grein!fyrir!
bakgrunni!rannsakanda!en!hann!er!leikskólakennari!að!mennt!og!hefur!unnið!í!leikskóla!

í!á!annan!áratug.!Þar!hefur!hann!meðal!annars!unnið!með!elstu!börnum!leikskólans.!Þá!
hefur!hann!stundað!meistaranám!í!uppeldis<!og!menntunarfræðum!með!áherslu!á!
sérkennslufræði.!!

Vegna!fæðar!viðmælenda!í!rannsókninni!er!ekki!hægt!að!alhæfa!um!niðurstöður!

hennar.!Þó!hefur!verið!bent!á!að!eftir!því!sem!niðurstöður!fleiri!rannsókna!styðja!við!
þær!aukist!líkurnar!á!því!að!þær!eigi!við!rök!að!styðjast!(Rowley,!2002).!Þá!hefur!einnig!
verið!bent!á!að!það!geti!aukið!trúverðugleika!rannsóknar!að!afla!margskonar!gagna!líkt!

og!gert!var!í!þessari!rannsókn!(Braun!og!Clarke,!2013;!Rowley,!2002).!Í!henni!voru!bæði!
tekin!viðtöl!við!sjö!viðmælendur!og!gagna!var!aflað!með!ýmsum!öðrum!hætti!eins!og!
þegar!hefur!komið!fram!til!þess!að!varpa!ljósi!á!viðfang!rannsóknarinnar.!

! !
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II.#hluti%–!Niðurstöður)!

Í!þessum!öðrum!hluta!ritgerðarinnar!verða!niðurstöður!rannsóknarinnar!kynntar.!Hann!
skiptist!í!tvo!kafla.!Í!fyrri!kaflanum!er!vettvangur!rannsóknarinnar!kortlagður,!en!þar!er!
leitast!við!að!gera!grein!fyrir!því!sem!gæti!á!einhvern!hátt!haft!áhrif!á!skólaval!

viðmælenda.!Í!þeim!seinni!verður!varpað!ljósi!á!bakgrunn!og!bjargráð!viðmælenda!og!
skoðað!á!hvaða!hátt!þeir!þættir!ásamt!menntasýn!þeirra!hafði!áhrif!á!val!þeirra!á!fimm!
ára!deild!Hólaskóla.!Rétt!er!að!geta!þess!að!í!þessum!köflum!eru!umræður!um!

niðurstöður!skrifaðar!jafnhliða!því!sem!þær!eru!settar!fram,!en!það!er!ekki!óalgengt!í!
rannsóknum!þar!sem!kenningum!Bourdieu!hefur!verið!beitt!(Berglind!Rós!

Magnúsdóttir,!2015).!
! !
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4 Vettvangur*rannsóknarinnar!

Eins!og!getið!var!um!hér!að!framan!er!markmið!þessa!kafla!að!kortleggja!
rannsóknarvettvanginn,!en!litið!hefur!verið!á!það!sem!mikilvægan!þátt!í!rannsóknum!

sem!hafa!stuðst!við!kenningar!Bourdieu.!Það!hefur!fyrst!og!fremst!verið!gert!til!þess!að!
hægt!sé!að!átta!sig!almennilega!á!„leikreglum“!vettvanganna!sem!eru!til!rannsóknar!og!
stöðu!einstaklinga,!hópa!og!stofnana!innan!þeirra!(Bourdieu!og!Wacquant,!1992,!bls.!

104<105).!Innihald!þessa!kafla!telst!því!til!niðurstaðna!rannsóknarinnar,!en!í!honum!
verður!bæði!varpað!ljósi!á!pólitíska!umgerð!rannsóknarvettvangsins!sem!og!á!landslagið!
á!skólavalsvettvangi!fimm!ára!barna!á!höfuðborgarsvæðinu.!

4.1 Opinber!menntastefna!–!hinn!pólitíski!vettvangur!

Á!fyrsta!áratug!þessarar!aldar!fór!fram!endurskoðun!á!allri!löggjöf!um!menntun!hér!á!
landi!og!varð!það!meðal!annars!til!þess!að!ný!lög!um!leik<,!grunn<,!og!framhaldsskóla!

tóku!gildi!árið!2008.!Að!baki!löggjöfinni!liggur!til!grundvallar!stefnan!um!nám6alla6ævi!
þar!sem!litið!er!á!menntakerfi!sem!eina!heild!frá!leikskólum!til!háskóla.!Við!
stefnumótunina!var!litið!til!þeirrar!stefnu!sem!mörkuð!hefur!verið!í!þróun!menntamála!

á!alþjóðavettvangi!og!þá!sér!í!lagi!innan!Evrópusambandsins!(Menntamálaráðuneytið,!
2010).!Megintilgangur!nýrrar!lagasetningar!var!að!stuðla!að!eflingu!íslensks!
menntakerfis!á!ýmsum!sviðum!þess!og!áttu!breytingarnar!meðal!annars!að!fela!í!sér!

aukna!samfellu!milli!skólastiganna!þriggja!og!einnig!var!markmiðið!með!þeim!að!tryggja!
jafnan!rétt!allra!barna!til!náms!við!hæfi,!óháð!líkamlegu!eða!andlegu!atgervi.!!

4.1.1 Skóli!án!aðgreiningar!

Með!nýjum!lögum!um!leikskóla!(nr.!90/2008),!lögum!um!grunnskóla!(nr.!91/2008)!og!

lögum!um!framhaldsskóla!(nr.!92/2008)!varð!stefnan!um!skóla!án!aðgreiningar!að!
opinberri!menntastefnu!hér!á!landi,!en!lögin!ná!bæði!til!skóla!á!vegum!sveitarfélaga,!
sem!og!til!sjálfstætt!starfandi!skóla!sem!hlotið!hafa!viðurkenningu!samkvæmt!þeim!

lögum.!Skilgreiningar!á!hugtakinu!skóli6án6aðgreiningar!(e.!inclusive6education),!sem!
einnig!hefur!verið!nefndur!skóli6margbreytileikans,!hafa!verið!margar!og!mismunandi!í!
gegnum!tíðina!og!hefur!fólk!því!lagt!ólíkan!skilning!í!hvað!það!stendur!fyrir!(Mennta<!og!

menningarmálaráðuneytið,!2015b).!Það!kom!einnig!í!ljós!í!viðtölunum!við!mæðurnar!
sjö.!Það!er!því!ekki!úr!vegi!að!byrja!á!því!að!skilgreina!hugtakið!áður!en!lengra!er!haldið.!
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Skilgreining6á6hugtakinu6

Algengt!hefur!verið!að!tengja!hugtakið!skóli6án6aðgreiningar!baráttu!fólks!með!

einhverskonar!fatlanir!eða!sérþarfir!fyrir!námi!við!hæfi!í!almenna!skólakerfinu!(Ainscow,!
Booth!og!Dyson,!2006,!bls.!15;!Jóhanna!Karlsdóttir!og!Hafdís!Guðjónsdóttir,!2010)!og!að!
líta!svo!á!að!skólastarf!í!þeim!anda!snúist!um!að!aðlaga!það!að!þessum!tiltekna!hópi!

fólks.!Á!undanförnum!áratugum!hafa!skilgreiningar!á!hugtakinu!tekið!breytingum!í!þá!
átt!að!þær!taka!nú!mið!af!margbreytileikanum!eins!og!hann!birtist!í!samfélaginu!(Ólafur!
Páll!Jónsson,!2011,!bls.!117).!Þar!er!jafnan!gengið!út!frá!því!að!skólastarf!sé!skipulagt!

með!það!í!huga!að!þar!geti!margbreytilegur!barnahópur!fengið!nám!við!sitt!hæfi!óháð!
bakgrunni,!félagslegum!aðstæðum!og/eða!líkamlegu!og!andlegu!atgervi.!Í!þessu!
sambandi!hefur!Kluth!(2013,!bls.!12)!til!dæmis!bent!á!að!menntun!geti!aldrei!ekki!verið!

án!aðgreiningar!nema!hún!taki!til!allra!nemendahópa,!en!hún!hefur!unnið!ötullega!í!
baráttunni!við!að!minnka!aðgreiningu!í!skólakerfinu.!Í!2.!grein!reglugerðar!um!
nemendur!með!sérþarfir!í!grunnskólum!(nr.!585/2010),!er!skóli!án!aðgreiningar!

skilgreindur!sem!„grunnskóli!í!heimabyggð!eða!nærumhverfi!nemenda!þar!sem!komið!
er!til!móts!við!náms<!og!félagslegar!þarfir!nemenda!í!almennu!skólastarfi!með!
manngildi,!lýðræði!og!félagslegt!réttlæti!að!leiðarljósi“.!!

Þróun6stefnunnar6

Þegar!þróun!stefnunnar!um!skóla!án!aðgreiningar!hér!á!Íslandi!er!skoðuð!má!kannski!

segja!að!hennar!hafi!fyrst!gætt!í!lögum!um!fræðslu!barna!(nr.!34/1946),!en!þar!var!tekið!

fram!að!skólum!bæri!að!skipuleggja!starf!sitt!í!samræmi!við!eðli!og!þarfir!nemenda.!Í!
aðdraganda!gildistöku!nýrra!laga!um!grunnskóla!(nr.!63/1974)!fóru!svo!að!koma!fram!
kröfur!um!að!jafna!þyrfti!aðstöðumun!barna!úr!dreif<!og!þéttbýli!til!skólagöngu!og!að!

einnig!þyrfti!að!jafna!rétt!barna!með!tilliti!til!námsgetu!(Jón!Torfi!Jónasson,!2008,!bls.!
102).!Fram!að!þeim!tíma!var!skólaár!barna!í!sveitum!landsins!mun!styttra!en!þeirra!sem!
bjuggu!í!þéttbýli!og!gat!munurinn!verið!nokkrir!mánuðir!á!ári!(Ólöf!Garðarsdóttir,!2008).!

Þá!hafði!einnig!tíðkast!að!skipta!börnum!í!bekkjardeildir!eftir!þroska!þeirra!og!getu!til!
náms.!Þeir!sem!voru!hvað!verst!settir!voru!þá!oft!settir!í!sér!bekki!sem!kallaðir!voru!
„tossabekkir“.!!

Aðgreiningu!innan!skólanna!hér!á!landi!hefur!einnig!mátt!rekja!til!þess!að!ekki!var!
gert!ráð!fyrir!að!börn!með!fatlanir!og/eða!þroskaraskanir!stunduðu!nám!í!almenna!

skólakerfinu!og!lengi!vel!var!ætlast!til!að!þau!sæktu!nám!sitt!á!þar!til!gerðum!
stofnunum!eða!í!sérskólum.!Lög!um!fávitahæli!(nr.!18/1936)!kváðu!til!dæmis!á!um!
kennsluskyldu!slíkra!stofnana!gagnvart!skjólstæðingum!sínum!og!þrátt!fyrir!að!

grunnskólalög!(nr.!63/1974)!kvæðu!á!um!jafnan!rétt!allra!barna!til!náms,!var!sérstaklega!
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tekið!fram!að!sjúklingar!og!þroskaheftir!ættu!að!hljóta!menntun!sína!á!sér!stofnunum.!Í!

lögum!um!grunnskóla!(nr.!49/1991)!má!greina!aukna!áherslu!á!jafnan!rétt!allra!barna!til!
að!stunda!nám!í!sínum!heimaskóla!og!með!lögum!um!grunnskóla!(nr.!66/1995)!var!enn!
frekar!skerpt!á!þeirri!stefnu.!Þau!lög!voru!sett!í!kjölfar!yfirlýsingar!sem!gerð!var!á!

ráðstefnu!Sameinuðu!þjóðanna!um!stefnu!og!framkvæmd!í!málefnum!nemenda!með!
sérþarfir,!sem!haldin!var!á!Salamanca!á!Spáni!árið!1994.!Þar!var!skorað!á!stjórnvöld!
aðildarríkja!að!stuðla!að!því!að!menntakerfi!þeirra!tækju!á!móti!og!sinntu!öllum!

nemendum!án!þess!að!grípa!til!úrræða!sem!gætu!valdið!aðgreiningu!innan!skólanna!
(Sameinuðu!þjóðirnar,!1994).!

Eins!og!áður!hefur!verið!getið!um!varð!stefnan!um!skóla!án!aðgreiningar!svo!lögfest!

árið!2008!með!nýjum!lögum!um!leik<,!grunn<!og!framhaldsskóla!og!eiga!börn!

samkvæmt!þeim!nú!jafnan!rétt!á!að!stunda!þar!nám!óháð!bakgrunni!sínum!og!atgervi.!Í!
kjölfar!þeirra!laga!var!farið!að!vinna!að!útfærslu!og!innleiðingu!á!menntastefnunni!sem!
þar!var!mörkuð!og!litu!nýjar!aðalnámskrár!fyrir!skólastigin!þrjú!dagsins!ljós!árið!2011!

(Mennta<!og!menningarmálaráðuneytið,!2011).!Þegar!unnið!var!að!endurgerð!þeirra!
taldi!þáverandi!mennta<!og!menningarmálaráðherra,!Katrín!Jakobsdóttir,!að!ekki!mætti!
gleyma!mikilvægi!skólakerfisins!í!uppbyggingu!og!endurmótun!samfélagsins!sem!átti!sér!

stað!á!þeim!tíma,!en!það!var!í!kjölfar!bankahrunsins!árið!2008!þegar!allt!fór!á!hliðina!í!
þjóðfélaginu.!Aðalnámskrárnar!byggja!því!bæði!á!einstaklings<!og!samfélagsmiðuðum!
gildum!sem!hafa!verið!skilgreind!sem!grunnþættir!menntunar!og!grundvallast!menntun!

barna!á!þeim!frá!því!að!þau!byrja!í!leikskóla,!þangað!til!þau!ljúka!námi!í!framhaldsskóla!
(Mennta<!og!menningarmálaráðuneytið,!2011).!Í!kaflanum!sem!hér!fer!á!eftir!verður!
litið!til!helstu!áhersluatriða!í!Aðalnámskrá!leikskóla!2011!(2011),!þar!sem!hún!birtir!

opinbera!stefnu!stjórnvalda!í!sambandi!við!menntun!fimm!ára!barna.!

4.1.2 Aðalnámskrá!leikskóla!2011!

Aðalnámskrá! leikskóla! er! ætlað! að! samræma! menntun,! uppeldi! og! umönnun!
leikskólabarna! að! því!marki! sem! þörf! er! talin! á! auk! þess! að! vera! farvegur! til! að!
tryggja! jafnrétti! allra! barna! til! menntunar! og! uppeldis! í! leikskólum! landsins.!
Aðalnámskrá!leikskóla!hefur!þannig!skilgreint!hlutverk!og!þjónar!sem!stjórntæki!til!
að! fylgja! eftir! ákvæðum! laga,! er! fyrirmæli! fræðsluyfirvalda! um!menntastefnu! og!
safn! sameiginlegra!markmiða! leikskólastarfs.! (Aðalnámskrá6 leikskóla6 2011,! 2011,!
bls.!7)!

Skilgreint!hlutverk!aðalnámskráa!leik<,!grunn<!og!framhaldsskólanna!er!að!birta!
menntastefnu!stjórnvalda!og!eiga!þær!að!vera!leiðarvísir!um!það!starf!sem!fara!á!fram!á!

skólastigunum!þremur!samkvæmt!lögum.!Rétt!er!að!geta!þess!að!skólar!geta!þó!
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samkvæmt!46.!grein!laga!um!grunnskóla!(nr.!91/2008)!sótt!um!undanþágu!til!ráðherra!

menntamála!til!þess!að!starfa!eftir!viðurkenndum!erlendum!og/eða!alþjóðlegum!
námskrám!og!eru!dæmi!þess!að!það!hafi!verið!gert!hér!á!landi.!!

Grunnþættirnir!sex!sem!menntun!barna!á!Íslandi!á!að!byggja!á!eru:!læsi,!sjálfbærni,!

heilbrigði6og6velferð,!lýðræði6og6mannréttindi,!jafnrétti!og!sköpun.!Þeir!eiga!sér!stoð!í!

lögum!og!reglugerðum!um!leik<,!grunn<!og!framhaldsskóla!og!í!alþjóðasamþykktum!sem!
Ísland!er!aðili!að,!eins!og!Barnasáttmála6Sameinuðu6þjóðanna,!stefnumörkun!UNESCO!
um!almenna!menntun!og!sjálfbæra!þróun!og!stefnumörkun!Evrópuráðsins!um!lýðræði!

og!mannréttindi.!Grunnþættirnir!eiga!í!raun!að!endurspeglast!í!öllu!starfi!skólanna!og!
eru!þeir!því!lagðir!til!grundvallar!þegar!skólastarf!er!metið:!

!Grunnþættirnir!snúast!um!læsi!á!samfélag,!menningu,!umhverfi!og!náttúru!þannig!
að!börn!og!ungmenni!læri!að!byggja!sig!upp!andlega!og!líkamlega,!að!bjarga!sér!í!
samfélaginu!og!vinna!með!öðrum.!Grunnþættirnir! snúast!einnig!um!framtíðarsýn!
og!getu!og! vilja! til! að!hafa!áhrif! og! taka! virkan!þátt! í! að! viðhalda! samfélagi! sínu,!
breyta!því!og!þróa!það.!(Aðalnámskrá6leikskóla62011,!2011,!bls.!14)!!

Námssvið!eru!svo!áhersluþættir!í!kennslu!leikskólabarna!og!eru!þau!í!raun!sambærileg!

námsgreinum!í!grunn<!og!framhaldsskólakennslu.!Þau!taka!mið!af!grunnþáttunum!sex!
og!eiga!að!vera!samþætt!og!tengjast!leik!og!daglegum!athöfnum!barna!í!leikskólunum.!!
Námssviðin!eru!fjögur:!læsi6og6samskipti,!heilbrigði6og6vellíðan,!sjálfbærni6og6vísindi!og!

sköpun6og6menning!(Aðalnámskrá6leikskóla62011,!2011,!bls.!41).!Rétt!er!að!taka!fram!að!
þarna!er!ekki!eingöngu!gengið!út!frá!því!að!hugtakið!læsi!eigi!við!um!þá!kunnáttu!og!
færni!sem!einstaklingar!þarfnast!til!þess!að!rita!og!skilja!ritað!mál.!Litið!er!svo!á!að!það!

snúist!um!sköpun!merkingar!og!að!hún!eigi!sér!aldrei!stað!í!tómarúmi!heldur!í!
samskiptum!við!aðra:!

Tvær! manneskjur! kunna! til! dæmis! að! skilja! tiltekinn! texta! á! ólíkan! máta! þótt!
lestrartækni!þeirra,!hljóðkerfisvitund!og!orðaforða!svipi!mjög!saman.!Ekki!er!hægt!
að! segja! í! þessu! tilviki! að! þær! séu! misvel! læsar! heldur! ræðst! merkingarsköpun!
þeirra!af!þeirri!reynslu!sem!þær!hafa!og!ótal!aðstæðubundnum!þáttum!sem!orka!á!
túlkun!þeirra!og!skilning.!(Aðalnámskrá!leikskóla!2011!(2011,!bls.!16<17)!!

Í!aðalnámskránni!er!lögð!áhersla!á!mikilvægi!leiksins!í!sambandi!við!nám!leikskólabarna.!

Þar!er!talað!um!hann!sem!hina!náttúrulegu!námsleið!barna!og!að!í!gegnum!hann!geti!
alhliða!þroski!þeirra!aukist.!Leikskólakennurum!beri!því!að!styðja!við!nám!barna!í!
gegnum!leik!á!fjölbreyttan!hátt!og!nýta!við!það!áhugasvið!og!sterkar!hliðar!þeirra!

(Aðalnámskrá!leikskóla!2011,!2011,!bls.!35<38).!Þar!er!aftur!á!móti!ekkert!sem!segir!að!í!
leikskólum!eigi!að!vera!sérstakt!starf!fyrir!elstu!börnin.!Það!eina!sem!er!minnst!á!í!því!
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samhengi!er!að!undirbúa!þurfi!flutning!þeirra!yfir!í!grunnskólann!þannig!að!auknar!líkur!

séu!á!að!yfirfærslan!gangi!farsællega.!Þau!eigi!því!til!dæmis!að!fá!tækifæri!til!þess!að!
kynnast!umhverfi!og!starfsemi!grunnskóla!á!meðan!þau!eru!enn!í!leikskólanum.!Þá!er!
tekið!fram!að!„kennarar!á!báðum!skólastigum!eigi!að!kynna!sér!nám!og!starfsaðferðir!

hvers!annars!og!leita!leiða!til!þess!að!móta!samstarf!og!skapa!samfellu!í!námi!
barnanna“!(Aðalnámskrá6leikskóla62011,!2011,!bls.!50<51).!Rannsóknir!hafa!sýnt!fram!á!
að!þegar!hugað!er!að!þessum!þáttum!geti!það!haft!jákvæð!áhrif!á!nám!og!

námsframvindu!barna!(Jóhanna!Einarsdóttir,!2007).!!

4.1.3 Hvítbók!um!umbætur!í!menntamálum!

Ekki!verður!hjá!því!komist!að!gera!grein!fyrir!helsta!inntaki6Hvítbókar6um6umbætur6í6

menntamálum!hér!í!þessum!menntastefnukafla,!þar!sem!hún!hefur!haft!umtalsverð!
áhrif!á!stefnu!landsins!í!menntamálum!frá!því!hún!var!gefin!út!af!Mennta<!og!
menningarmálaráðuneytinu!í!júní!2014.!Ástæður!útgáfunnar!eru!sagðar!vera!nauðsyn!

þess!að!gripið!verði!til!umbóta!í!íslenska!menntakerfinu!þar!sem!læsi!ungmenna!við!lok!
grunnskóla!hafi!farið!minnkandi!og!að!þá!sé!námframvinda!þeirra!þegar!í!
framhaldsskóla!er!komið!ekki!nógu!góð.!Í!Hvítbók!eru!sett!fram!tvö!meginmarkmið!sem!

snúa!að!umbótum!í!menntun!á!Íslandi!fram!til!ársins!2018.!Þau!eru:!

• að!hlutfall!grunnskólanema!sem!nái!lágmarksviðmiðum!í!lestri!fari!úr!79%!í!90%!á!
tímabilinu!

• að!hlutfall!nemenda!sem!ljúki!framhaldsskóla!á!tilsettum!tíma!fari!úr!44%!í!60%!á!
tímabilinu!

Tillögur!að!leiðum!til!þess!að!ná!þessum!markmiðum!má!einnig!finna!í!Hvítbókinni.!

Til!þess!að!ná!hinu!fyrra!er!meðal!annars!lagt!til!að!móðurmáls<!og!lestrarkennsla!verði!
efld!og!að!aukin!áhersla!verði!lögð!á!mælingar!á!lesskilningi!allt!frá!leikskólastigi!til!loka!
grunnskóla.!Til!þess!að!ná!seinna!markmiðinu!er!svo!mælt!með!að!námstími!verði!

endurskipulagður,!nám!til!lokaprófa!verði!stytt,!stuðlað!verði!að!minna!brotthvarfi!
ungmenna!úr!framhaldsskólum!og!að!skipulagi!starfsmenntunar!verði!breytt!(Mennta<!
og!menningarmálaráðuneytið,!2014b,!bls.!3).!!

Stjórnvöld!létu!í!kjölfar!Hvítbókarinnar!gera!fimm!ára!aðgerðaráætlun!sem!hafði!það!
að!meginmarkmiði!að!efla!læsi!íslenskra!barna!(Mennta<!og!menningarmálaráðuneytið,!

2014a).!Rétt!er!að!geta!þess!að!þar!virðist!ekki!vera!litið!á!hugtakið!læsi!á!sama!hátt!og!
gert!er!í!Aðalnámskrá!leikskóla!2011!(2011),!þ.e.!að!það!sé!félagsleg!athöfn!þar!sem!

merking!er!sköpuð!í!samskiptum!við!aðra,!heldur!virðist!vera!stuðst!við!þrengri!
skilgreiningu!hugtaksins!sem!felur!í!sér!að!það!eigi!einungis!við!um!þá!hæfni!
einstaklings!að!geta!lesið!og!skilið!ritað!mál!(Lesvefurinn,!e.d.).!!
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Í!aðgerðaráætluninni!var!meðal!annars!lagt!til!að!gerður!yrði!þjóðarsáttmáli!um!læsi!

á!milli!menntamálaráðherra!og!sveitarstjórna!um!allt!land!(Mennta<!og!
menningarmálaráðuneytið,!2014a).!Þegar!rannsókn!þessi!fór!fram!hafði!það!orðið!að!
veruleika!því!Samband!íslenskra!sveitarfélaga,!mennta<!og!menningarmálaráðherra,!

Kennarasamband!Íslands!og!Heimili!og!skóli!(landssamtök!foreldra)!undirrituðu!
þjóðarsáttmála!um!læsi!(Mennta<!og!menningarmálaráðuneytið,!2015c)!sumarið!2015.!Í!
framhaldi!af!því!var!öllum!sveitarstjórnum!landsins!sent!bréf!þar!sem!þeim!var!boðið!að!

skrifa!undir!sáttmálann!(Samband!íslenskra!sveitarfélaga,!2015)!og!ferðaðist!ráðherra!
menntamála!síðan!um!landið!í!þeim!tilgangi.!Með!því!skuldbundu!sveitarfélögin!sig!til!
þess!að!stefna!að!því!að!vera!búin!að!ná!settum!markmiðum!um!læsi!árið!2018!

(Samband!íslenskra!sveitarfélaga,!2015).!!

Í!umræddri!aðgerðaráætlun!er!lagt!til!að!fylgst!verði!vel!með!árangri!nemenda!í!

læsi.!Þar!var!lögð!áhersla!á!að!ákveðin!viðmið!væru!sett!þannig!að!hægt!væri!að!mæla!
árangur,!að!börn!væru!skimuð!reglulega!og!að!útbúnar!yrðu!viðbragðsáætlanir!þegar!

frávik!uppgötvuðust!(Mennta<!og!menningarmálaráðuneytið,!2014a,!2015a).!Þegar!
unnið!var!að!rannsókninni!höfðu!einhver!sveitarfélög!þegar!sett!sér!ákveðna!
læsisstefnu!þar!sem!áhersla!var!lögð!á!skimanir!af!ýmsu!tagi!og!að!gripið!yrði!inn!í!þegar!

þegar!um!frávik!væri!að!ræða.!Þá!hafði!fræðsluefni!sem!snýr!að!mál<!og!læsisþróun!
barna!einnig!verið!áberandi!á!ráðstefnum!og!málþingum!sem!ætluð!voru!starfsmönnum!
leik<!og!grunnskóla!(Hafnarfjörður,!2015;!Skóladeild!Akureyrar,!2014;!Sérkennslutorg,!

2015).!

Nú!hafa!verið!dregnar!fram!helstu!áherslubreytingarnar!sem!urðu!á!menntastefnu!

landsins!með!tilkomu!Hvítbókar.!Það!sem!snertir!rannsóknarvettvanginn!beint!í!því!
sambandi!er!að!áhersla!á!að!fylgjast!með!og!auka!læsishæfni!barna!allt!niður!í!

leikskólaaldur!varð!fyrirferðarmeiri!og!var!talað!um!það!sem!eitt!skref!af!mörgum!í!átt!
að!bættu!læsi!íslenskra!ungmenna!(Mennta<!og!menningarmálaráðuneytið,!2014b).!Það!
leiðir!hugann!að!rannsóknum!og!skrifum!Jóhönnu!Einarsdóttur!(2007),!en!hún!hefur!

meðal!annars!skoðað!hvaða!þættir!það!eru!sem!skipta!máli!fyrir!þroska!og!líðan!barna!
þegar!þau!eru!á!mörkum!leik<!og!grunnskólastigsins.!Í!bók!sinni!Lítil6börn6með6

skólatöskur:6tengsl6leikskóla6og6grunnskóla!bendir!hún!á!mikilvægi!þess!að!samfella!sé!

sköpuð!í!námi!barna!á!þessum!tímamótum.!Hún!segir!að!í!því!sambandi!hafi!EfnahagsW6
og6framfarastofnun6Evrópu!(OECD)!varað!við!því!að!færa!aðferðir!og!inntak!náms!í!
grunnskólum!niður!í!leikskólana!(t.d.!beina!kennslu!í!lestri,!skrift!og!reikningi).!Það!geti!

orðið!til!þess!að!draga!úr!vægi!annarra!þátta!sem!mikilvægt!er!að!börn!læri!og!tileinki!
sér!á!þessum!árum,!eins!og!til!dæmis!samskiptahæfni!og!félagsfærni.!Hún!segir!
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stofnunina!telja!mikilvægt!að!litið!sé!á!bæði!skólastigin!sem!jafn!mikilvæga!þætti!í!námi!

og!þroska!barna.!Leikskólinn!sé!upphaf!ævimenntunar!og!að!líta!eigi!á!hann!sem!
undirbúning!fyrir!lífið!sjálft!en!ekki!fyrir!næsta!skólastig:!

Lögð! er! áhersla! á! mikilvægi! leikskólaáranna! m.a.! til! að! byggja! upp! og! hlúa! að!
jákvæðum!hneigðum!og!viðhorfum!til!náms,!en!einnig!sem!sérstöku!tímabili! sem!
njóta!beri! sem!slíks!þar!sem!börn! lifa! lífinu!hér!og!nú! í! stað!þess!að!undirbúa!sig!
fyrir!grunnskólann.!(Jóhanna!Einarsdóttir,!2007,!bls.!96<99)!!

Þrátt!fyrir!þessar!viðvaranir!virðist!starf!fyrir!elstu!börn!leikskólanna!hafa!þróast!í!átt!
við!það!sem!almennt!gerist!í!yngstu!bekkjum!grunnskólanna!(Jóhanna!Einarsdóttir,!

2007)!og!virðast!margir!vera!á!þeirri!skoðun!að!þannig!eigi!það!að!vera.!Það!kom!í!það!
minnsta!fram!hjá!nokkrum!mæðranna!í!rannsókninni:!!

...!mér!finnst!að!þegar!krakkar!eru!orðnir!fimm!ára!(hik),!mér!finnst!að!þá!eigi!að!
vera!miklu!meira!skipulagðra!skólastarf.!Af!því!að!nú!er!alltaf!búið!að!vera!að!tala!
um!það!að!stytta!menntaskóla,!ég!skil!ekki!af!hverju!þeir!stytta!ekki!grunnskólann.!
Þú!veist!að!byrja!bara!að!kenna!fyrr.!(Clara,!móðir!með!háskólapróf)!

Á!þessum!orðum!Clöru!kemur!fram!annar!þáttur!sem!varð!töluvert!áberandi!í!
umræðum!um!menntamál!eftir!að!Hvítbókin!kom!út,!þ.e.!hvort!færa!ætti!

skólaskyldualdur!niður!í!fimm!ára.!Í!því!sambandi!bentu!Samtök!atvinnulífsins!til!dæmis!
á!hve!þjóðhagslega!hagkvæmt!það!gæti!orðið!og!þá!sér!í!lagi!ef!stytting!náms!í!

framhaldsskólum!væri!einnig!tekin!með!inn!í!myndina!(RÚV,!2016;!Vísir,!2016).!Slíkt!ber!
sterkan!keim!af!því!sem!bent!hefur!verið!á!sem!afleiðingu!stjórnunarhátta!í!anda!
nýfrjálshyggju,!þegar!orðræða!um!menntun!er!smættuð!og!sett!í!efnahagslegt!

samhengi,!þegar!hún!fer!að!snúast!meira!eða!minna!um!peninga!og!aura!í!staðinn!fyrir!
að!fram!fari!faglegar!umræður!um!inntak!hennar!og!tilgang!(Kristín!Dýrfjörð,!2011).!
Hægt!er!að!velta!því!fyrir!sér!hvort!það!geti!gefið!foreldrum!skilaboð!um!að!„tíminn!sé!

peningar“!og!að!mikilvægt!sé!að!nýta!hann!sem!best.!

4.1.4 Skimanir!og!árangursmælingar!!

Þrátt!fyrir!að!umræður!um!skimanir!og!árangursmælingar!hafi!orðið!áberandi!í!kjölfar!
útgáfu!Hvítbókar!eru!þær!síður!en!svo!nýjar!af!nálinni!hér!á!landi.!Ekki!hefur!þó!verið!

mikið!um!slíkt!í!starfi!leikskólanna!fram!til!þessa!að!öðru!leyti!en!því!að!þar!hefur!tíðkast!
nokkuð!víða!að!skima!eftir!frávikum!í!hljóðkerfisvitund!fimm!ára!barna.!Það!hefur!verið!
gert!í!þeim!tilgangi!að!hægt!sé!að!grípa!inn!í!með!viðeigandi!hætti!ef!þess!reynist!þörf,!

en!þróun!hljóðkerfisvitundar!er!talin!geta!spáð!fyrir!um!það!hvernig!börnum!muni!
ganga!að!læra!að!lesa!við!upphaf!grunnskólagöngu!(Hrafnhildur!Ragnarsdóttir,!Steinunn!
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Gestsdóttir!og!Freyja!Birgisdóttir,!2009).!Þá!hafa!rannsóknir!einnig!sýnt!fram!á!tengsl!

hljóðkerfisvitundar!barna!á!þessum!aldri!og!árangurs!þeirra!í!samræmdum!prófum!í!
fjórða!bekk!grunnskóla!(Jóhanna!Thelma!Einarsdóttir,!Amalía!Björnsdóttir!og!Ingibjörg!
Símonardóttir,!2004).!!

Þegar!í!grunnskóla!er!komið!gangast!allir!nemendur!í!4.,!7.!og!10.!bekk!undir!

samræmd!próf!í!íslensku!og!stærðfræði!og!auk!þess!taka!nemendur!í!10.!bekk!
samræmd!próf!í!ensku.!Skólastjórar!geta!veitt!undanþágur!frá!því!að!þessi!próf!séu!
þreytt!að!fengnu!skriflegu!samþykki!forráðamanna.!Í!reglugerð!um!fyrirkomulag!og!

framkvæmd!samræmdra!könnunarprófa!í!4.,!7.!og!10.!bekk!grunnskóla!(nr.!435/2009)!
er!talað!um!að!það!sé!til!dæmis!hægt!að!gera!í!tilfellum!nemenda!sem!hafa!annað!mál!
en!íslensku!að!móðurmáli,!nemenda!í!sérskólum!og!þeirra!nemenda!sem!„víkja!svo!frá!

þroska!að!þeim!henta!ekki!samræmd!könnunarpróf“.!Þar!kemur!einnig!fram!að!
tilgangurinn!með!þessum!prófum!sé!helstur!sá!að:!

• athuga!eftir!því!sem!kostur!er,!að!hvaða!marki!námsmarkmiðum!aðalnámskrár!í!
viðkomandi!námsgrein!eða!námsþáttum!hafi!verið!náð!

• vera!leiðbeinandi!um!áherslur!í!kennslu!fyrir!einstaka!nemendur!
• veita!nemendum,!foreldrum!og!skólum!upplýsingar!um!námsárangur!og!

námsstöðu!nemenda!
• veita!upplýsingar!um!hvernig!skólar!standa!í!þeim!námsgreinum!sem!prófað!er!

úr,!miðað!við!aðra!skóla!landsins!!

Ráðherra!menntamála!hefur!falið!Menntamálastofnun!(áður!Námsmatsstofnun)!að!

sjá!um!framkvæmd!þessara!könnunarprófa!ásamt!því!að!gefa!út!yfirlit!yfir!
heildarniðurstöður!þeirra.!Þar!eiga!meðal!annars!að!koma!fram!upplýsingar!um!það!

hvernig!hver!og!einn!skóli!landsins!stendur!sig!í!samanburði!við!aðra!(Reglugerð!um!
fyrirkomulag!og!framkvæmd!samræmdra!könnunarprófa!í!4.,!7.!og!10.!bekk!grunnskóla,!
2009).!

Í!umræðum!um!skimanir!og!árangursmælingar!má!ekki!gleyma!að!nefna!PISA<

kannanirnar!sem!nemendur!í!10.!bekk!grunnskóla!þreyta!á!þriggja!ára!fresti.!Áhrif!þeirra!
á!menntastefnu!landsins!má!vel!greina!þegar!litið!er!til!Hvítbókar,!því!að!með!sumum!
markmiðunum!sem!sett!eru!fram!þar!er!tekið!mið!af!niðurstöðunum!frá!2012,!sem!

sagðar!eru!óviðunandi!(Mennta<!og!menningarmálaráðuneytið,!2014b).!PISA!(e.!
programme6for6international6student6assessment)!er!í!raun!alþjóðleg!rannsókn!sem!
framkvæmd!er!á!vegum!OECD!(Efnahags<!og!framfarastofnunar!Evrópu)!og!er!yfirlýst!

markmið!hennar!að!meta!„hversu!vel!nemendur!við!lok!grunnskóla!hafa!tileinkað!sér!þá!
þekkingu!og!hæfni!sem!þeir!þurfa!á!að!halda!í!nútíma!samfélagi“.!Niðurstöður!úr!PISA<
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könnununum!eru!notaðar!til!samanburðarmælinga!á!menntakerfum!þátttökulandanna!

og!hafa!þær!meðal!annars!verið!nýttar!hér!á!landi!til!þess!að!„bæta!og!efla!
grunnmenntun!landsmanna“!(Almar!M.!Halldórsson,!Ragnar!F.!Ólafsson!og!Júlíus!K.!
Björnsson,!2013,!bls.!7<9).!Aðeins!einn!viðmælandi!minntist!sérstaklega!á!slíkar!

árangursmælingar!í!rannsókninni:!

Í!PISA<könnunum!hafa!þau!verið!að!skora!mjög!hátt!og!það!er!rosa!metnaður!fyrir!
því! að!það! séu! allir! góðir! í! íslensku!og! stærðfræði.! Það! er! lögð! rosaleg! áhersla! á!
þetta,!sem!að!ég!held!að!skili!sér!seinna!meir.!(Clara,!móðir!með!háskólapróf)!

Það!að!Clara!skyldi!nefna!þetta!kemur!ekki!endilega!á!óvart!í!ljósi!þess!að!fjallað!

hefur!verið!um!góðan!árangur!Hólaskóla!í!slíkum!prófunum!í!fjölmiðlum.!Það!er!líka!í!
samræmi!við!upplýsingar!sem!koma!fram!í!matsskýrslu!sem!gefin!var!út!eftir!
heildarúttekt!á!skólanum!árið!2012.!Þar!kom!í!ljós!að!meirihluti!foreldra!sem!rætt!var!

við!var!sér!meðvitaður!um!góðan!árangur!hans.!Það!er!því!ekki!ólíklegt!að!orðræða!sem!
þessi!hafi!skapað!skólanum!gott!orðspor!sem!getur!síðan!haft!þau!áhrif!að!foreldrar!

velji!hann!fyrir!börnin!sín,!í!það!minnsta!þeir!sem!telja!mikilvægt!að!börnin!þeirra!komi!
vel!út!úr!slíkum!prófunum.1!

Í!þessu!sambandi!er!rétt!að!benda!á!að!tíðkast!hefur!að!vinna!úr!niðurstöðum!PISA!

líkt!og!úr!niðurstöðum!samræmdra!prófa,!sem!getið!var!um!hér!að!framan.!Þær!hafa!
svo!verið!birtar!almenningi,!til!dæmis!í!fjölmiðlum,!þar!sem!árangur!skólanna!hefur!

verið!notaður!sem!mælikvarði!á!gæði!þeirra!(Bleikt.is,!2015;!DV,!2014,!2015).!Þetta!
minnir!um!margt!á!áherslubreytingar!sem!Berglind!Rós!Magnúsdóttir!(2013)!hefur!talað!
um!að!megi!rekja!til!stjórnunarhátta!í!anda!nýfrjálshyggju:!!

Í! alþjóðlegum! könnunum! er! prófað! í! þáttum! sem! teljast! mikilvægir! fyrir!
samkeppnishæfi! þjóða.! Hæfni! (e.! competence)! hefur! leyst! af! hólmi!
menntunarhugtakið!og!hefur!beina!vísun!í!stofn!enska!orðsins!„compete“!(þ.e.!að!
keppa).! Menntun! í! skilningi! hæfniorðræðunnar! snýst! einmitt! um! samkeppni,! að!
innbyrða!ákveðna!þekkingu!og!þjálfa! tiltekna! leikni!út! frá!bestu! fáanlegri! tækni!á!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!
1!Þrátt!fyrir!að!það!tengist!umfjöllunarefni!þessa!kafla!ekki!beint!er!rétt!að!benda!á!að!þegar!árangur!skólans!er!skoðaður!í!ljósi!

rannsóknarniðurstaðna!þarf!hann!ekki!endilega!að!koma!á!óvart.!Þar!hafa!komið!í!ljós!tengsl!á!milli!hás!menntunarstigs!mæðra!og!

námsárangurs!barna!þeirra,!en!eins!og!fjallað!er!um!í!kafla!5.1.!hér!á!eftir!er!menntunarstig!foreldra!í!Hólaskóla!fremur!hátt!miðað!
við!það!sem!almennt!gerist.!
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sem! stystum! tíma! og! skapa! sér! þannig! forskot! í! gegnum! menntamarkaðinn.!
(Berglind!Rós!Magnúsdóttir,!2013,!bls.!58)!

Hún!hefur!bent!á!að!þegar!slík!vinnubrögð!séu!viðhöfð!sé!hætta!á!að!námsferlið!

verði!aukaatriði!en!áherslan!verði!öll!á!útkomumiðað!árangursmat.!Minni!áhersla!sé!þá!
lögð!á!það!„hvernig!námið!nýtist!til!samskipta,!lýðræðisþátttöku,!valdeflingar!eða!
þróunar!eigin!sjálfsmyndar“!(Berglind!Rós!Magnúsdóttir,!2013,!bls.!58).!Ef!litið!er!til!

niðurstaðna!erlendra!rannsókna!á!skólavali!foreldra!hefur!komið!í!ljós!að!opinber!
samanburður!af!þessu!tagi!getur!valdið!samkeppni!á!milli!skóla!(Dudley<Marling!og!
Baker,!2012)!og!hefur!verið!bent!á!að!hann!geti!jafnframt!haft!áhrif!á!hvaða!skóla!

foreldrar!velja!fyrir!börnin!sín!(Kosunen!og!Carrasco,!2014).!Þá!virðast!samfélagslegar!
afleiðingar!slíkrar!„samkeppni“!geta!verið!að!ákveðnir!skólar!verða!vinsælli!en!aðrir,!
sem!getur!svo!aftur!haft!þau!áhrif!að!fólk!velur!sér!frekar!þau!skólahverfi!til!þess!að!búa!

í!(Holme,!2002).!Þetta!getur!verið!ein!af!ástæðum!þess!að!til!verða!ákveðin!„elítuhverfi“!
þar!sem!vinsælir!skólar!eru!staðsettir!og!einhverskonar!„gettóhverfi“!þar!sem!skólarnir!

sem!koma!illa!út!úr!slíkum!samanburði!eru.!!

Þá!er!vert!að!velta!fyrir!sér!réttmæti!slíks!samanburðar!þegar!litið!er!til!þess!

margbreytilega!nemendahóps!sem!stundar!nám!í!skólum!landsins!og!til!þeirrar!
staðreyndar!að!samkvæmt!lögum!um!leikskóla!(nr.!90/2008)!og!lögum!um!grunnskóla!
(nr.!91/2008)!eiga!allir!nemendur!jafnan!rétt!á!að!fá!nám!við!sitt!hæfi.!Verður!það!til!

dæmis!eftirsótt!fyrir!skólana!að!vera!með!hátt!hlutfall!nemenda!með!þroskaskerðingar!
og/eða!annað!móðurmál!en!íslensku!ef!litið!er!til!greinanna!sem!prófað!er!úr!í!
samræmdum!könnunarprófum?!Eru!þær!greinar!þær!einu!sem!skipta!máli!þegar!litið!er!

til!framtíðarhorfa!nemenda!og!samfélagsins!í!heild?!Hvað!um!aðra!mikilvæga!þætti!eins!
og!að!efla!gagnrýna!hugsun!nemenda,!þjálfun!í!samskiptahæfni,!jafnréttisfræðslu!og!
fleira?!!

Að!lokum!er!ekki!úr!vegi!að!benda!á!að!samkvæmt!þessum!upplýsingum!virðist!

hæfni!nemenda!í!íslensku,!stærðfræði!og!ensku!vega!ansi!þungt!á!„skólamarkaðnum“!
hér!á!landi.!Það!er!ekki!nóg!með!að!nemendur!séu!prófaðir!í!þeim!fögum!reglulega!með!
samræmdum!hætti!heldur!virðast!þau!vera!gjaldmiðlar!inn!í!framhaldsskóla!landsins.!

Nemendur!eru!nefnilega!í!mörgum!tilfellum!valdir!þangað!inn!eftir!einkunnum!í!þeim!
(Fjölbrautaskólinn!í!Breiðholti,!e.d.;!Kvennaskólinn!í!Reykjavík,!e.d.;!Menntaskólinn!við!
Hamrahlíð,!e.d.;!Menntaskólinn!við!Sund,!e.d.;!Menntaskólinn!í!Reykjavík,!e.d.;!

Verzlunarskóli!Íslands,!e.d.).!Það!má!því!kannski!líta!á!þessi!fög!sem!eftirsóknarvert!
auðmagn!á!„skólamarkaðnum“,!!í!þeim!skilningi!að!góður!árangur!í!þeim!virðist!koma!
nemendum!vel!og!geta!greitt!götu!þeirra!í!skólakerfinu.!Í!viðtölum!við!viðmælendur!
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kom!í!ljós!að!hluti!mæðranna!virtist!gera!sér!grein!fyrir!meintu!mikilvægi!þessara!

námsgreina!umfram!aðrar.!Í!það!minnsta!töluðu!einhverjar!þeirra!um!að!í!fimm!ára!
deildinni!væri!kennd!enska!og!einnig!minntust!þær!á!að!í!Hólaskóla!væri!lögð!rík!áhersla!
á!íslensku!og!stærðfræði.!

4.2 Skólavalsvettvangur!fimm!ára!barna!á!höfuðborgarsvæðinu!

4.2.1 Aukin!einkarekstur!leikm!og!grunnskóla!

Samkvæmt!lögum!um!leikskóla!(nr.!90/2008)!og!lögum!um!grunnskóla!(nr.!91/2008)!
getur!ráðherra!menntamála!nú!viðurkennt!leik<!og!grunnskóla!sem!reknir!eru!af!öðrum!

en!sveitarfélögum.!Til!þess!að!svo!geti!orðið!þarf!þó!að!liggja!fyrir!leyfi!frá!
sveitarfélaginu!sem!skólinn!mun!starfa!í.!Hér!á!landi!hefur!þrenns!konar!rekstrarform!á!
leik<!og!grunnskólum!verið!við!lýði!um!nokkurt!skeið.!Fyrsta!ber!að!nefna!skóla!sem!eru!

í!eigu!og!rekstri!sveitarfélaga.!Þá!eru!það!skólar!í!einkaeigu!með!þjónustusamning!við!
sveitarfélögin.!Í!þeim!tilfellum!getur!húsnæði!til!dæmis!verið!í!eigu!sveitarfélaga!en!
ábyrgð!á!rekstri!og!uppeldisstarfi!í!höndum!einkaaðila!(Kristín!Dýrfjörð,!2011).!Að!

síðustu!eru!það!sjálfstætt!starfandi!skólar.!Þeir!geta!verið!í!eigu!einkaaðila!eða!
hlutafélaga!og!fá!styrk!til!rekstursins!frá!hinu!opinbera.!!

Samkvæmt!lögum!um!grunnskóla!(nr.!91/2008)!eiga!sjálfstætt!starfandi!grunnskólar!

rétt!á!framlagi!frá!sveitarfélaginu!sem!þeir!eru!starfræktir!í:!

Grunnskólar! sem! hljóta! viðurkenningu! skv.! 1.! mgr.! eiga! rétt! á! framlagi! úr!
sveitarsjóði! til! starfsemi! sinnar! vegna! nemenda! sem! hafa! lögheimili! í! því!
sveitarfélagi!sem!skólinn!starfar! í.!Skal! framlagið!nema!að! lágmarki!75%!af!vegnu!
meðaltali! heildarrekstrarkostnaðar! allra! grunnskóla! sem! reknir! eru! af!
sveitarfélögum! í! landinu! á! hvern! nemanda! samkvæmt! árlegum! útreikningi!
Hagstofu! Íslands.! Gildir! þetta! hlutfall! fyrir! skóla! með! allt! að! 200! nemendur,! en!
framlagið!skal!vera!að!lágmarki!70%!fyrir!hvern!nemanda!umfram!þann!fjölda.!(Lög!
um!grunnskóla!nr.!91/2008)!

Í!lögum!um!leikskóla!(nr.!90/2008)!kemur!ekki!fram!hvernig!þessu!skuli!vera!háttað!í!
tilfellum!sjálfstætt!starfandi!leikskóla,!en!ef!gengið!er!út!frá!upplýsingum!sem!finna!má!
á!vef!Reykjavíkurborgar!fá!þeir!þó!einnig!greitt!rekstrarframlag!frá!sveitarfélögunum.!

Það!byggist!á!áætluðum!heildarkostnaði!(án!húsaleigu)!við!börn!í!leikskólum!reknum!af!
viðkomandi!sveitarfélagi.!Þá!fá!þeir!leikskólar!sem!eru!ekki!í!húsnæði!í!eigu!
sveitarfélagsins!að!auki!húsnæðisframlag!(Reykjavíkurborg,!2015).! 

Sjálfstætt!starfandi!leik<!og!grunnskólum!hefur!fjölgað!töluvert!hér!á!landi!

undanfarin!ár.!Árið!2013!voru!sjálfstætt!starfandi!leikskólar!á!höfuðborgarsvæðinu!28!
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(20%!af!leikskólunum!þar)!og!grunnskólarnir!voru!10!(14%!af!grunnskólunum!þar).!

Börnum!sem!stunda!nám!í!þeim!skólum!hefur!að!sama!skapi!fjölgað!þó!nokkuð.!Til!
dæmis!um!það!er!hægt!að!nefna!að!á!tímabilinu!2009<2013!fjórfaldaðist!fjöldi!barna!í!
sjálfstætt!starfandi!leikskólum!landsins!og!55%!fjölgun!varð!á!nemendum!í!sjálfstætt!

starfandi!grunnskólunum!(Samband!íslenskra!sveitarfélaga,!2014).!!

Árið!2013!voru!fjórir!grunnskólar!á!höfuðborgarsvæðinu!með!starfræktar!sérstakar!

deildir!fyrir!fimm!ára!börn.!Þrjár!þeirra!voru!í!sjálfstætt!starfandi!grunnskólum!og!ein!í!
skóla!á!vegum!sveitarfélags.!Þetta!ár!stunduðu!tæplega!4%!af!öllum!fimm!ára!börnum!á!

því!svæði!nám!í!þessum!deildum!(Hagstofa!Íslands,!e.d.<c,!e.d.<e)!og!samkvæmt!því!
virðist!mikill!meirihluti!fimm!ára!barna!þar!klára!síðasta!árið!áður!en!þau!hefja!formlegt!
grunnskólanám!í!hverfisleikskólum!sínum.!

Eins!og!áður!hefur!komið!fram!hafa!talsmenn!markaðsvæðingar!skólakerfisins!

haldið!því!fram!að!þegar!foreldrar!hafa!kost!á!að!velja!skóla!sem!þeir!telja!henta!best!
fyrir!börnin!sín,!sé!stuðlað!að!jöfnum!rétti!allra!barna!til!náms!við!hæfi!(Musset,!2012).!
Þegar!litið!er!til!niðurstaðna!erlendra!rannsókna!á!þessu!sviði!virðist!raunin!ekki!vera!sú!

(Allen!og!Burgess,!2010;!Bell,!2009;!Dudley<Marling!og!Baker,!2012;!Miron!o.fl.,!2010)!
og!hefur!verið!bent!á!að!til!þess!að!svo!geti!orðið!þurfi!yfirvöld!að!skipuleggja!skólaval!
út!frá!hugmyndum!um!félagslegt!réttlæti!(Orfield!og!Frankenberg,!2013).!Í!því!sambandi!

þarf!til!dæmis!að!huga!að!því!hvort!skólarnir!sjálfir!geti!valið!inn!nemendur,!að!hvaða!
marki!búseta!nemenda!hafi!áhrif!á!í!hvaða!skóla!þeir!fara!og!hvort!og!þá!hvernig!
gjaldtaka!tekur!mið!af!ólíkum!þörfum!einstaklinga!(Brighouse,!2008).!!

Í!næstu!tveimur!köflum!verður!gerð!grein!fyrir!hvernig!þessu!er!háttað!í!þremur!
sveitarfélögum!á!höfuðborgarsvæðinu;!Garðabæ,!Hafnarfirði!og!í!Reykjavík.!Við!þá!

athugun!voru!inntökuskilyrði!í!leik<!og!grunnskóla!þar!skoðuð!ásamt!innritunar<!og!
gjaldtökureglum!vegna!leikskólaplássa.!Rétt!er!að!geta!þess!að!þessi!sveitarfélög!urðu!

fyrir!valinu!þar!sem!þau!heyra!undir!rannsóknarvettvanginn!og!einnig!vegna!þess!að!í!
þeim!geta!foreldrar!valið!á!milli!þó!nokkurra!skóla!fyrir!börnin!sín.!Þar!eru!bæði!
sjálfstætt!starfandi!skólar!og!skólar!sem!reknir!eru!af!sveitarfélögunum.!Við!þessa!

athugun!var!upplýsinga!leitað!á!heimasíðum!sveitarfélaganna!þriggja!og!skóla!sem!
starfræktir!eru!þar.!Ef!þær!voru!ekki!fullnægjandi!var!haft!samband!við!þjónustuver!eða!
skólaskrifstofur!þeirra!símleiðis!eða!í!gegnum!tölvupóst.!

4.2.2 Skilyrði!leikm!og!grunnskólavistar!á!höfuðborgarsvæðinu!

Á!höfuðborgarsvæðinu!er!það!svo!að!gert!er!ráð!fyrir!að!börn!sæki!leikskóla!í!þeim!
sveitarfélögum!þar!sem!þau!eiga!lögheimili!og!er!það!víða!forsenda!þess!að!þau!geti!yfir!
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höfuð!fengið!leikskólapláss.!Á!þessu!eru!þó!undantekningar.!Sem!dæmi!um!það!er!hægt!

að!nefna!þegar!börn!flytja!á!milli!sveitarfélaga!og!fá!ekki!leikskólapláss!í!sveitarfélaginu!
sem!flutt!er!til.!Í!þeim!tilfellum!geta!þau!fengið!leyfi!frá!sveitarfélaginu!sem!flutt!er!frá!
til!þess!að!dvelja!áfram!í!leikskólanum!þar!í!allt!að!sex!mánuði.!Sá!tími!getur!svo!verið!

rýmkaður!í!allt!að!tólf!mánuði!ef!þjónusta!sem!barn!þarf!á!að!halda!er!ekki!fyrir!hendi!í!
nýja!sveitarfélaginu.!Þetta!getur!til!dæmis!átt!við!í!tilfellum!barna!sem!eru!á!lokaári!í!
leikskóla!og!þeirra!sem!eru!með!einhverskonar!fatlanir.!Dæmi!eru!um!að!undanþágur!

séu!einnig!gerðar!þegar!um!tímabundna!dvöl!í!sveitarfélagi!er!að!ræða!af!einhverjum!
ástæðum!og!þegar!börn!eru!tímabundið!í!fóstri!hjá!fósturfjölskyldum!(Reykjavíkurborg:!
Skóla<!og!frístundasvið,!2015).!

Þegar!kemur!að!grunnskólagöngu!barna!geta!foreldrar!á!höfuðborgarsvæðinu!valið!

hvaða!skóla!sem!er!fyrir!börnin!sín!í!því!sveitarfélagi!þar!sem!þeir!hafa!lögheimili.!Þá!
geta!þeir!jafnframt!sótt!um!skólavist!fyrir!börnin!sín!í!nágrannasveitarfélögunum,!þar!
sem!sveitarfélögin!á!því!svæði!hafa!gert!samning!sín!í!milli!þar!að!lútandi!(Munnleg!

heimild,!starfsmaður!á!Skólaskrifstofu!Hafnarfjarðar,!6.!nóvember!2015).!Samkvæmt!
lögum!um!grunnskóla!(nr.!91/2008)!fellur!kostnaður!við!skólagöngu!nemendanna!þá!á!
sveitarfélagið!þar!sem!þeir!eiga!lögheimili!og!þarf!það!því!að!veita!samþykki!fyrir!

ráðahagnum.!Ef!marka!má!upplýsingar!sem!fengust!hjá!Skóla<!og!frístundasviði!
Reykjavíkur,!Skólaskrifstofu!Hafnarfjarðarbæjar!og!viðmælendum!rannsóknarinnar,!er!
það!gert!í!flestum!tilfellum.!Viðtökusveitarfélaginu!ber!aftur!á!móti!að!sjá!til!þess!að!

nemendurnir!fái!sömu!þjónustu!í!skólunum!og!þeir!sem!eiga!lögheimili!þar!(Lög!um!
grunnskóla!nr.!91/2008).!Þessi!skilyrði!eiga!við!í!tilfellum!nokkurra!viðmælenda!
rannsóknarinnar,!þ.e.!þeirra!sem!ekki!eru!með!lögheimili!í!sveitarfélaginu!þar!sem!fimm!

ára!deildin!er!starfrækt.!

4.2.3 Innritunarm!og!gjaldtökureglur!vegna!leikskóla!í!Garðabæ,!Hafnarfirði!og!
Reykjavík!!

Samkvæmt!26.!gr.!laga!um!leikskóla!(nr.!90/2008)!er!sveitarstjórnum!heimilt!að!setja!

reglur!um!innritun!í!leikskóla!í!þeirra!sveitarfélagi.!Þeim!ber!þó!að!taka!við!það!tillit!til!
aðstæðna!barna!og!foreldra!þeirra!og!til!aðstæðna!í!leikskólunum!sjálfum.!Samkvæmt!
27.!grein!sömu!laga!er!sveitarstjórnum!einnig!heimilt!að!ákveða!gjaldtöku!fyrir!börn!

sem!stunda!nám!í!leikskólum!þeirra.!Gjaldtakan!má!þó!ekki!vera!hærri!en!
meðalraunkostnaður!við!dvöl!hvers!barns.!Tekið!er!fram!að!þetta!eigi!þó!ekki!við!um!
sjálfstætt!starfandi!skólana!nema!sérstaklega!sé!kveðið!á!um!það!í!þjónustusamningi!

sveitarfélagsins!við!rekstraraðila!(Lög!um!leikskóla!nr.!90/2008).!Eins!og!sjá!má!í!töflu!3!
er!mismunandi!hvernig!staðið!er!að!þessum!málum!í!sveitarfélögunum!þremur:!
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Tafla!3.!Innritunarm!og!gjaldtökureglur!vegna!leikskóla!í!Garðabæ,!Hafnarfirði!og!
Reykjavík!

!! Garðabær! Hafnarfjörður! Reykjavík!

Skilyrði!
leikskóladvalar!

Börnin!þurfa!að!eiga!lögheimili!í!
sveitarfélaginu!

Börnin!þurfa!að!eiga!lögheimili!í!
sveitarfélaginu!

Börnin!þurfa!að!eiga!lögheimili!í!sveitarfélaginu!

Innritun! ?!
Sveitarfélagið!sér!um!innritun!í!alla!leikskóla!
bæjarins!

Sjálfstætt!starfandi!leikskólar!sjá!sjálfir!um!
innritun!

Inntökureglur!
Börn!sem!eru!orðin!18!mánaða!í!september!
ár!hvert!fá!leikskólapláss,!tekið!er!mið!af!
kennitölu!

Börnum!er!úthlutað!plássi!árið!sem!þau!verða!
tveggja!ára,!tekið!er!mið!af!kennitölu!

Börn!sem!verða!tveggja!ára!á!árinu!komast!inn!í!
leikskóla,!tekið!er!mið!af!kennitölu!

Forgangur! Ekki!kemur!fram!í!innritunarreglum!hvort!
einhverjir!hafi!forgang!að!leikskólaplássum!

Börn!með!þroskaraskanir!og!fatlanir,!þríburar,!
börn!ungra!mæðra,!börn!sem!búa!við!erfiðar!
félagslegar!aðstæður!og!börn!starfsfólks!
leikskólanna!eru!með!forgang!að!
leikskólaplássi!

Börn!sem!eru!orðin!fjögurra!eða!fimm!ára,!börn!
með!fatlanir!og!alvarleg!þroskafrávik,!börn!sem!
búa!við!erfiðar!félagslegar!aðstæður!og!börn!
starfsfólks!leikskólanna!eru!með!forgang!að!
leikskólaplássi!

Innheimta!
leikskólagjalda!

Sjálfstætt!starfandi!leikskólar!sjá!sjálfir!um!
innheimtu!leikskólagjalda!en!gjaldskrár!
þeirra!eru!þær!sömu!og!hjá!sveitarfélaginu.!
Leikskólagjöld!í!Garðabæ!eru!þau!hæstu!af!
sveitarfélögunum!þremur!

Sveitarfélagið!sér!um!innheimtu!
leikskólagjalda!fyrir!alla!leikskóla!bæjarins.!
Leikskólagjöld!í!Hafnarfjarðarbæ!eru!næst!
hæst!af!sveitarfélögunum!þremur!

Sjálfstætt!starfandi!leikskólar!sjá!sjálfir!um!
innheimtu!leikskólagjalda.!Gjaldskrár!þeirra!
mega!vera!allt!að!15%!hærri!en!leikskóla!sem!
reknir!eru!af!borginni.!Leikskólagjöld!í!leikskólum!
Reykjavíkurborgar!eru!lægst!af!sveitarfélögunum!
þremur!

Afsláttur!af!
leikskólagjöldum!

Komið!er!til!móts!við!barnmargar!fjölskyldur,!
einstæða!foreldra,!foreldra!án!atvinnu!og!
foreldra!í!námi.!Afsláttur!er!ekki!
tekjutengdur!

Komið!er!til!móts!við!tekjulágar!og!
barnmargar!fjölskyldur!

Komið!er!til!móts!við!einstæða!foreldra,!öryrkja,!
foreldra!sem!eru!báðir!í!námi!og!starfsmenn!
leikskóla.!Afsláttur!er!ekki!tekjutengdur!!

Innritun!í!leikskóla!á!vegum!sveitarfélaganna!þriggja!fer!alls!staðar!fram!miðlægt!og!öll!

reyna!þau!að!mæta!óskum!foreldra!varðandi!val!þeirra!á!leikskólum.!Í!Hafnarfirði!og!
Reykjavík!hafa!börn!með!fatlanir!og/eða!þroskaraskanir!og!börn!sem!búa!við!erfiðar!
félagslegar!aðstæður!forgang!inn!í!leikskólana!(Hafnarfjarðarbær,!e.d.;!Reykjavíkurborg:!

Skóla<!og!frístundasvið,!2015),!en!ekki!er!getið!um!forgangshópa!í!innritunarreglum!
Garðabæjar!(Garðabær,!e.d.).!

Hafnarfjarðarbær!sér!um!innritun!í!sjálfstætt!starfandi!leikskóla!sem!starfræktir!eru!í!

sveitarfélaginu!(Munnleg!heimild,!starfsmaður!á!Skólaskrifstofu!Hafnarfjarðar,!6.!
nóvember!2015)!en!í!Reykjavík!er!því!aftur!á!móti!þannig!háttað!að!þeir!skólar!sjá!sjálfir!

um!innritun!í!sína!skóla!(Reykjavík,!2015).2!Ekki!virðist!vera!kveðið!á!um!hvernig!þeim!
ber!að!snúa!sér!við!val!úr!innsendum!umsóknum!og!hlýtur!því!að!vera!ákveðin!hætta!á!
að!þeir!sjái!sér!hag!í!að!velja!inn!nemendur!sem!henta!þeirra!rekstri!og!hagsmunum!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!
2!Rétt!er!að!geta!þess!að!upplýsingum!um!hvernig!þessum!málum!er!háttað!í!Garðabæ!ber!ekki!saman.!

Umsóknareyðublöð!um!leikskólapláss!má!finna!á!heimasíðum!sjálfstætt!starfandi!leikskólanna!þar!en!í!

þjónustuveri!Garðabæjar!fengust!þær!upplýsingar!að!sveitarfélagið!sæi!um!innritun!í!sjálfstætt!starfandi!

leikskólana.!
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best.!Það!styður!við!þá!ályktun!að!á!umsóknareyðublöðum!sem!finna!má!á!heimasíðum!

flestra!þessara!skóla!má!sjá!að!þar!eru!forráðamenn!til!dæmis!spurðir!um!hvort!börnin!
þeirra!séu!með!sérþarfir!eða!greiningar!af!einhverju!tagi!og!ef!svo!er!af!hvaða!tagi!þær!
séu.!Þá!kom!vísbending!um!slíkt!fram!í!viðtali!við!eina!móðurina!í!rannsókninni:!

...! já! sko! til! dæmis! í! Hólaskóla,! börn! sem! þurfa! stuðning,! þau! eru! ekki! tekin! inn!
nema! að! skólinn! sé! viss! um! að! skólinn! geti! veitt! barninu! stuðning.! (Clara,!móðir!
með!háskólamenntun)!

Gera!má!ráð!fyrir!að!í!slíkum!tilfellum!sé!það!því!ekki!endilega!skólaval!foreldranna!
sem!getur!valdið!aðgreiningu!(eins!og!fjallað!hefur!verið!um),!heldur!frelsið!sem!

skólarnir!hafa!til!þess!að!velja!nemendahóp!sinn!sjálfir.!Þetta!vekur!upp!spurningar!um!
hvort!slíkt!stuðli!að!jöfnum!rétti!allra!barna!til!náms!við!hæfi.!Hvort!öll!börn!óháð!
líkamlegu!eða!andlegu!atgervi!hafi!jöfn!tækifæri!á!að!komast!inn!í!skóla!sem!slíkt!gera,!

líkt!og!kveðið!er!á!um!í!opinberri!menntastefnu!landsins!og!lögum!um!skólastigin!þrjú!
frá!2008.!

Þegar!leikskólagjöld!fyrir!átta!klukkustunda!leikskóladvöl!á!dag!með!fæði!eru!borin!
saman!í!sveitarfélögunum!þremur!kemur!í!ljós!að!þau!eru!mishá.!Hæsta!gjaldið,!sem!er!í!

Garðabæ,!er!til!dæmis!48,6%!hærra!en!það!lægsta!sem!er!í!Reykjavík!(Garðabær,!2016;!
Hafnarfjarðarbær,!2016;!Reykjavíkurborg,!2016).!Í!öllum!sveitarfélögunum!sjá!sjálfstætt!
starfandi!skólarnir!sjálfir!um!innheimtu!leikskólagjalda!(Munnleg!heimild,!starfsmaður!á!

skólaskrifstofu!Hafnarfjarðarbæjar,!6.!nóvember!2015;!Munnleg!heimild,!starfsmaður!í!
þjónustuveri!Garðabæjar,!6.!nóvember!2015).!Í!Garðabæ!og!Hafnarfirði!eru!
leikskólagjöld!í!sjálfstætt!starfandi!leikskólum!þau!sömu!og!í!leikskólum!á!vegum!

sveitarfélaganna,!en!í!Reykjavík!mega!þeir!leikskólar!aftur!á!móti!rukka!inn!allt!að!15%!
hærra!gjald!(Reykjavíkurborg,!2015).!!

Sveitarfélögin!þrjú!veita!öll!afslætti!af!leikskólagjöldum!að!uppfylltum!ákveðnum!

skilyrðum.!Í!Garðabæ!og!Reykjavík!geta!ákveðnir!hópar!foreldra!(t.d.!barnmargir!

foreldrar,!einstæðir,!nemar,!öryrkjar)!fengið!afslátt!af!leikskólagjöldum!óháð!tekjum!
heimilisins.!Tekjuháir!jafnt!sem!tekjulágir!geta!því!sótt!um!afslátt!þar,!falli!þeir!á!annað!
borð!að!fyrrgreindum!skilyrðum!(Garðabær,!2016;!Reykjavíkurborg:!Skóla<!og!

frístundasvið,!2015).!Í!Hafnarfirði!eru!afslættir!af!leikskólagjöldum!aftur!á!móti!
tekjutengdir!(Hafnarfjarðarbær,!2016)!og!má!kannski!segja!að!á!þann!hátt!sé!helst!hægt!
að!koma!í!veg!fyrir!að!fjárhagsauður!foreldra!hafi!áhrif!á!tækifæri!barna!til!

leikskóladvalar.!Það!segir!þó!ekki!alla!söguna!því!auðvitað!skiptir!upphæð!gjaldanna!
einnig!máli!í!því!sambandi.!
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4.2.4 Stefna!fimm!ára!deildar!Hólaskóla!og!hverfisleikskóla!barnanna!!

Í!þessum!kafla!verður!í!stuttu!máli!sagt!frá!stefnu!fimm!ára!deildar!Hólaskóla!og!

leikskólanna!sem!börnin!voru!í!áður!en!þau!hófu!nám!þar.!Í!þeim!tilgangi!voru!námskrár!
skólanna!skoðaðar,!en!yfirlit!yfir!helstu!áhersluatriði!þeirra!er!að!finna!í!töflu!4!í!viðauka!
D.!Rétt!er!að!taka!fram!að!ekki!fór!fram!nein!eiginleg!greining!á!þeim!upplýsingum.!

Þeirra!var!eingöngu!aflað!í!þeim!tilgangi!að!hægt!væri!að!átta!sig!á!hvort!einhver!munur!
væri!stefnu!skólanna!sem!gæti!hugsanlega!skýrt!val!mæðranna!á!fimm!ára!deildinni.!!

Skólanámskrár6leikskólanna6

Ef!marka!má!upplýsingar!sem!finna!má!í!skólanámskrám!leikskólanna!er!starfsemi!
þeirra!býsna!fjölbreytt!þrátt!fyrir!að!hún!byggi!á!sama!grunninum!sem!er!Aðalnámskrá!
leikskóla!2011!(2011).!Þar!er!til!dæmis!lögð!áhersla!á!umhverfismennt,!sköpun,!
útikennslu!o.s.frv.!Ástæður!þess!má!vafalaust!rekja!til!þess!að!í!14.!grein!laga!um!

leikskóla!(nr.!90/2008)!er!sérstaklega!tekið!fram!að!námskrárnar!megi!taka!mið!af!
sérstöðu!leikskólanna!og!skólastefnu!viðkomandi!sveitarfélags.!!

Í!þeim!öllum!er!talað!um!grunnþættina!sex!og!námssviðin.!Þar!eru!sett!markmið!þar!

að!lútandi!og!leiðir!sem!fara!á!til!þess!að!ná!þeim.!Í!flestum!þeirra!er!tekið!fram!að!tekið!

sé!mið!af!þörfum!barnanna!sem!dvelja!í!leikskólunum!og!að!leitast!sé!við!að!veita!þeim!
tækifæri!til!þess!að!prófa!sig!áfram!í!þekkingarleit!sinni!án!frekari!krafna!um!árangur.!
Unnið!sé!út!frá!sterkum!hliðum!þeirra!og!hugað!að!því!að!þau!fái!tækifæri!til!þess!að!

þroskast!og!dafna!á!eigin!forsendum.!Þá!er!áhersla!á!leikinn!áberandi!í!þeim!og!bent!á!
að!lögð!sé!áhersla!á!að!börnin!læri!í!gegnum!hann.!!

Í!námskránum!er!yfirleitt!ekki!minnst!á!að!þar!fari!fram!sérstakt!starf!með!elstu!

börnunum,!en!í!einhverjum!þeirra!er!þó!talað!um!að!farið!sé!með!þau!í!heimsóknir!í!

grunnskólana!í!nágrenninu.!Þá!var!í!einhverjum!tilvikum!tekið!fram!að!markmið!með!
starfi!elstu!barnanna!væri!einkum!að!efla!sjálfstæði!þeirra!og!að!undirbúa!þau!fyrir!
væntanlega!grunnskólagöngu.!Þetta!er!kannski!ekki!óeðlilegt!þegar!litið!er!til!þess!að!

ekki!er!kveðið!afdráttarlaust!á!um!þann!þátt!í!Aðalnámskrá!leikskóla!2011!(2011)!eins!
og!áður!hefur!komið!fram.!!

Skólanámskrá6fimm6ára6deildar6Hólaskóla6

Námskrá!fimm!ára!deildarinnar!er!að!mörgu!leyti!keimlík!námskrám!leikskólanna!enda!
kemur!þar!fram!að!hún!starfi!eftir!lögum!um!leikskóla!(nr.!90/2008)!og!Aðalnámskrá!

leikskóla!2011!(2011).!Námskráin!tekur!greinilega!mið!af!aðalnámskránni!því!þar!er!
fjallað!um!grunnþættina!sex!og!námssviðin,!hvaða!markmið!eru!sett!með!hverju!þeirra!

og!leiðir!til!þess!að!ná!þeim!markmiðum.!Þá!er!tekið!fram!að!leitast!sé!við!að!kenna!
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börnum!deildarinnar!í!gegnum!leik!og!að!honum!sé!gefinn!góður!tími!í!skólastarfinu!þar!

sem!hann!sé!mikilvægur!þáttur!í!þroska!barna.!Áhersla!er!þar!einnig!lögð!á!lýðræðisleg!
vinnubrögð,!jafnrétti!og!á!að!efla!siðgæðisþroska!barnanna.!!

Það!sem!er!kannski!einna!helst!frábrugðið!því!sem!kemur!fram!í!skólanámskrám!

leikskólanna!er!að!þar!er!talað!um!að!eitt!af!markmiðum!deildarinnar!sé!að!brúa!bilið!á!

milli!skólastiganna.!Þar!sé!lögð!áhersla!á!hljóðainnlögn!og!þjálfun!lestraráttar,!að!börnin!
læri!að!draga!rétt!til!stafs!og!að!ritun!bókstafa!sé!þjálfuð!með!ýmiskonar!
ritunarverkefnum.!Þá!koma!þar!fram!markmið!sem!sett!eru!varðandi!stærðfræði.!Það!

sem!er!einnig!ólíkt!með!skólanámskránum!er!að!í!námskrá!fimm!ára!deildarinnar!eru!
tiltekin!ákveðin!hæfniviðmið!sem!stefnt!er!að!því!að!börnin!hafi!náð!eftir!nám!í!
deildinni.!

4.2.5 Almenn!orðræða!um!leikskóla!

Orðræða!er!talin!geta!haft!áhrif!á!og!mótað!hegðun,!hugmyndir!og!viðhorf!einstaklinga.!
Eftirfarandi!tilvitnun!lýsir!áhrifamætti!hennar!nokkuð!vel:!

Orðræða!mótar!hvernig!við!hugsum!um!hluti!og!þar!sem!ákveðin!orðræða!er!talin!
lýsa!því!sem!er!eðlilegt!getur!máttur!hennar!orðið!það!mikill!að!erfitt!getur!reynst!
að! hugsa! eða! hegða! sér! á! annan! hátt! en! reglur! hennar! boða.! (Berglind! Rós!
Magnúsdóttir,!2003,!bls.!16)!

Í!þessum!kafla!verða!dregnir!fram!nokkrir!þættir!varðandi!leikskólana!sem!hafa!
mögulega!getað,!á!ofangreindan!hátt,!haft!áhrif!á!það!að!viðmælendur!völdu!fimm!ára!

deild!Hólaskóla!frekar!en!nám!í!þeim!leikskóla!þar!sem!börn!þeirra!voru.!!

4.2.5.1 ÞjónustuW6eða6menntastofnun?6

Í!Aðalnámskrá!leikskóla!2011!(2011,!bls.!29,!32)!kemur!fram!að!leikskólinn!sé!fyrsta!stig!
skólakerfisins!og!sé!þar!af!leiðandi!upphaf!formlegrar!menntunar!einstaklinga.!

Leikskólinn!er!ætlaður!fyrir!börn!að!skólaskyldualdri,!en!samkvæmt!lögum!um!leikskóla!
(nr.!90/2008)!geta!þau!þó,!að!uppfylltum!skilyrðum,!hafið!nám!í!grunnskóla!annaðhvort!
fyrr!eða!síðar.!Leikskólastigið!er!ekki!skólaskylt!en!mikill!meirihluti!eins!til!fimm!ára!

íslenskra!barna!er!í!leikskóla.!Árið!2013!voru!84%!þeirra!í!leikskólum!landsins!og!það!
sama!ár!var!hlutfall!fimm!ára!barna!í!leikskólum!94%!(Samband!íslenskra!sveitarfélaga,!
2014).!!

Skiptar!skoðanir!hafa!verið!uppi!um!það!hvort!leikskólar!gegni!þjónustu<!eða!

menntunarhlutverki,!þ.e.!hvort!börn!séu!þar!í!gæslu!eða!námi.!Ástæður!þess!að!
einhverjir!kunna!að!líta!á!leikskólana!sem!þjónustustofnun!er!hugsanlega!hægt!að!rekja!
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til!þess!að!þeir!eru!eina!skólastigið!sem!er!gjaldskylt!og!því!hægt!að!líta!svo!á!að!þeir!

veiti!ákveðna!þjónustu!gegn!greiðslu.!Þá!gæti!verið!um!að!kenna!sterkum!tengslum!
leikskólanna!við!atvinnulífið,!en!þeir!hafa!í!raun!þróast!í!takt!við!sókn!kvenna!út!á!
vinnumarkaðinn!og!réttindabaráttu!þeirra!(Kristín!Dýrfjörð,!2011,!bls.!51).!Það!getur!því!

vel!verið!að!í!einhverjum!tilfellum!sé!litið!á!þá!sem!einhverskonar!úrræði!sem!gerir!
foreldrum!kleift!að!stunda!vinnu!sína.!!

4.2.5.2 Mikil6starfsmannavelta6og6lágt6hlutfall6fagmenntaðra6

...!það!er!kannski!erfitt!að!segja!hvað!maður!vill!fá!þarna!af!því!að!það!vantar!líka!
bara! fleira! starfsfólk.! Ég! held! að! það! sé! hægt! að! gera!margt! án! þess! að! fara! að!
breyta!eitthvað!rosalega!miklu.!Bara!ef!það!væri!meira!af!fagfólki!og!fleiri!á!hvert!
barn,!þú!veist.!(Guðrún,!móðir!með!háskólamenntun)!

Segja!má!að!þessi!orð!einnar!móðurinnar!í!rannsókninni!þar!sem!hún!lýsir!upplifun!
sinni!af!starfsmannamálum!leikskólans!sem!barnið!hennar!var!í,!séu!nokkuð!í!takt!við!

það!sem!gengur!og!gerist!almennt!í!leikskólum!landsins.!Því!að!þrátt!fyrir!að!í!lögum!um!
menntun!og!ráðningu!kennara!og!skólastjórnenda!við!leikskóla,!grunnskóla!og!

framhaldsskóla!(nr.!87/2008)!sé!ákvæði!um!að!í!leikskólum!skuli!að!lágmarki!2/3!hlutar!
stöðugilda!við!kennslu,!umönnun!og!uppeldi!vera!leikskólakennarar,!þá!er!það!ekki!
raunin.!Staðreyndin!er!aftur!á!móti!sú!að!meirihluti!starfsmanna!í!leikskólum!landsins!er!

ófaglærður.!Sem!dæmi!um!það!er!hægt!að!nefna!að!einungis!30,1%!starfsmanna!í!
leikskólum!á!höfuðborgarsvæðinu!var!með!leikskólakennaramenntun!árið!2014.!
Starfsmenn!með!aðra!uppeldismenntun!voru!þá!18,4%,!en!45%!starfsmannanna!voru!

ófaglærðir!(Hagstofa!Íslands,!e.d.<g).!Til!samanburðar!er!hægt!að!nefna!að!þetta!sama!
ár!voru!97,6%!starfsmanna!sem!unnu!við!kennslu!í!grunnskólum!á!höfuðborgarsvæðinu!
með!kennsluréttindi!og!voru!því!aðeins!2,4%!þeirra!án!réttinda!(Hagstofa!Íslands,!e.d.<

f).!!

Ekki!verður!skoðað!sérstaklega!hvaða!ástæður!geta!búið!þarna!að!baki.!Þó!er!rétt!að!

nefna!að!nýliðun!í!leikskólakennarastéttinni!hefur!ekki!verið!nægjanlega!mikil!
undanfarin!ár!og!hefur!sú!þróun!orðið!sérstaklega!áberandi!eftir!að!

leikskólakennaranámið!var!lengt!úr!þremur!árum!í!fimm!árið!2008.!Eftir!það!fór!
umsóknum!í!námið!að!fækka!stórlega!(Mennta<!og!menningarmálaráðuneytið,!2012),!
en!þeim!er!þó!farið!að!fjölga!aftur.!



62!

Annarskonar!orðræða!sem!gjarnan!hefur!fylgt!leikskólanum!snýr!að!því!að!þar!sé!
starfsmannavelta!mikil!og!að!af!þeim!sökum!geti!verið!erfiðleikum!bundið!að!manna!þá!

(Mbl.is,!2005,!2007,!2016;!Þorgerður!K.!Gunnarsdóttir,!2005).!Þetta!kom!fram!í!
viðtölum!við!tvær!af!mæðrunum,!en!þær!sögðu!frá!því!að!í!leikskólunum!sem!börnin!
þeirra!voru!í!hafi!mannekla!verið!viðvarandi!vandamál.!Eins!og!sjá!má!á!mynd!1!er!þessi!

umræða!!á!rökum!reist!og!til!marks!um!það!er!hægt!að!nefna!að!árið!2014!hættu!25,8%!
starfsmanna!í!leikskólum!landsins!störfum.!Hlutfall!starfsfólks!með!uppeldismenntun!

sem!hættu!var!16,7%!og!hlutfall!ófaglærðra!var!35%!(Hagstofa!Íslands,!e.d.<b).!Til!
samanburðar!er!hægt!að!nefna!að!það!sama!ár!hættu!11,9%!þeirra!sem!voru!með!
kennsluréttindi!störfum!í!grunnskólum!landsins,!40,1%!þeirra!sem!voru!án!

kennsluréttinda!og!heildarbrottfall!starfsmanna!þar!var!13,1%!(Hagstofa!Íslands,!e.d.<a).!!

Ætlunin!hér!var!ekki!að!gera!úttekt!á!manneklu!eða!skorti!á!fagfólki!í!leikskólum,!

ástæðunum!sem!geta!legið!þar!að!baki!og/eða!afleiðingunum!þess.!Einungis!þótti!vert!
að!benda!á!að!þessi!atriði!geta!hugsanlega!dregið!úr!tiltrú!foreldra!á!störfum!
leikskólanna!og!gætu!á!þann!hátt!haft!þau!áhrif!að!grunnskóli!væri!valinn!frekar!en!

leikskóli!fyrir!fimm!ára!börn!þeirra.!!

4.3 Samantekt!

Stefnan!um!skóla6án6aðgreiningar!hefur!frá!árinu!2008!verið!opinber!menntastefna!hér!

á!landi,!en!hún!hefur!það!að!meginmarkmiði!að!jafna!rétt!allra!barna!til!náms!við!hæfi!
óháð!bakgrunni!þeirra!og!andlegu!eða!líkamlegu!atgervi.!Þrátt!fyrir!að!hún!hafi!fyrst!
verið!formlega!bundin!í!lög!það!ár!hefur!það!verið!stefnan!hér!á!landi!mun!lengur!að!

jafna!aðstöðumun!barna!og!tækifæri!þeirra!til!menntunar.!!

16.7%!

35.0%!

25.8%!

11.9%!

40.1%!

13.1%!

Með!uppeldismenntun! Án!kennsluréttinda! Alls!brottfall!

Brottfall(starfsmanna(í(leik0(og(grunnskólum(árið(2014(

Leikskólar! Grunnskólar!

Mynd!1.!Brottfall!starfsmanna!í!leikm!og!grunnskólum!landsins!
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Árið!2011!komu!út!nýjar!aðalnámskrár!skólastiganna!þriggja,!en!þar!er!

menntastefna!landsins!útfærð!nánar.!Síðan!þá!hefur!menntun!íslenskra!barna!frá!
leikskóla!og!upp!í!framhaldsskóla!átt!að!grundvallast!á!sex!grunnþáttum!menntunar;!
læsi,!sjálfbærni,!heilbrigði6og6velferð,!lýðræði6og6mannréttindum,!jafnrétti!og!sköpun.!

Þegar!litið!er!til!inntaks!aðalnámskránna!má!segja!að!stefnan!sé!sú!að!eftir!nám!á!
skólastigunum!þremur!komi!út!í!samfélagið!gagnrýnir!og!réttsýnir!einstaklingar!sem!
hafa!lagt!rækt!við!líkama!og!huga.!Einstaklingar!sem!eru!tilbúnir!að!láta!til!sín!taka,!

samfélaginu!og!sjálfum!sér!til!heilla.!!

Með!tilkomu!Hvítbókar!menntamálaráðherra,!sem!gefin!var!út!í!júní!árið!2014,!má!

segja!að!ákveðnar!áherslubreytingar!hafi!orðið!á!þeirri!meginstefnu.!Hægt!er!að!líta!svo!
á!að!Hvítbókin!hafi!verið!einhverskonar!„verkfæri“!þáverandi!stjórnvalda!til!þess!að!

koma!þeim!breytingum!að.!Það!var!að!þeirra!mati!nauðsynlegt!til!þess!að!takast!á!við!
og!bæta!árangur!íslenskra!nemenda,!sem!komu!fremur!illa!út!í!PISA<könnuninni!árið!
2012,!miðað!við!aðrar!þjóðir.!Í!kjölfar!þessa!voru!sett!markmið!sem!stefnt!skyldi!að!og!

sneru!þau!meðal!annars!að!því!að!bæta!læsi!íslenskra!ungmenna.!Þar!var!lagt!til!að!
nemendur!yrðu!skimaðir!og!árangursmældir!reglulega,!en!með!því!var!talið!að!hægt!
væri!að!grípa!inn!í!með!viðeigandi!aðgerðum!þegar!þess!reyndist!þörf.!Miðað!var!við!að!

þetta!yrði!gert!við!börn!allt!niður!í!leikskólaaldur.!!

Skimanir!og!árangursmælingar!eru!ekki!nýjar!af!nálinni!hér!á!landi!því!hér!hafa!

grunnskólabörn!til!dæmis!farið!reglulega!í!samræmd!próf!og!tekið!þátt!í!PISA<
könnunum!í!fjölda!ára.!Unnið!hefur!verið!úr!niðurstöðunum!og!hafa!þær!verið!birtar!

almenningi,!þar!sem!hægt!hefur!verið!að!sjá!árangur!hvers!skóla!fyrir!sig!sundurliðaðan.!
Í!rannsóknum!erlendis!hefur!komið!í!ljós!að!slíkt!getur!orðið!til!þess!að!samkeppni!fari!
að!myndast!á!milli!skóla,!sem!getur!svo!aftur!leitt!af!sér!að!nemendur!sem!ekki!eru!

líklegir!til!árangurs!séu!ekki!endilega!eftirsóknarverðir!þar!(Dudley<Marling!og!Baker,!
2012).!Þetta!skiptir!máli!fyrir!niðurstöður!rannsóknarinnar!þar!sem!slíkt!getur!án!efa!
haft!áhrif!á!það!í!hvaða!skóla!foreldrar!kjósa!að!setja!barnið!sitt.!Í!tengslum!við!þetta!

komu!fram!vísbendingar!í!rannsóknarvinnunni!um!að!hæfni!nemenda!í!íslensku,!
stærðfræði!og!ensku!væru!eftirsóknarvert!menningarauðmagn!á!„skólamarkaðnum“!!
hér!á!landi,!þar!sem!kunnátta!í!þeim!greinum!virðist!geta!fleytt!nemendum!áfram!þar.!

Það!getur!því!verið!eftirsóknarvert!fyrir!foreldra!að!velja!skóla!fyrir!börnin!sín!sem!
standa!sig!vel!í!þeim!greinum!í!þessum!könnunum.!

Foreldrar!fimm!ára!barna!á!höfuðborgarsvæðinu!hafa!úr!ýmsum!kostum!að!velja!

þegar!þeir!ákveða!hvernig!síðasta!árinu!áður!en!börn!þeirra!hefja!formlega!

grunnskólagöngu!skuli!vera!háttað.!Hægt!er!að!sækja!um!fyrir!þau!í!hvaða!leikskóla!sem!
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er!í!sveitarfélaginu!þar!sem!þau!eiga!lögheimili!og!einnig!er!möguleiki!á!að!sækja!um!í!

fimm!ára!deildum!sem!staðsettar!eru!í!fjórum!grunnskólum!á!svæðinu.!Þrátt!fyrir!þetta!
er!það!þó!svo!að!langflest!fimm!ára!börn!á!höfuðborgarsvæðinu!stunda!nám!í!
leikskólum!í!heimabæjum!sínum!á!þessum!tímamótum.!!

Bent!hefur!verið!á!að!til!þess!að!skólaval!foreldra!stuðli!að!því!að!jafna!rétt!allra!

barna!til!náms!við!hæfi!þurfi!að!skipuleggja!það!út!frá!hugmyndum!um!félagslegt!
réttlæti!(Orfield!og!Frankenberg,!2013).!Þættir!sem!þarf!að!huga!að!í!því!sambandi!eru!
meðal!annars!hvort!skólarnir!geti!valið!inn!nemendur!sína!sjálfir,!hvaða!skilyrði!þeim!

eru!þá!sett!og!hvort!og!þá!hvernig!gjaldtakan!tekur!mið!af!ólíkum!þörfum!einstaklinga!
(Brighouse,!2008).!!

Þegar!rýnt!var!í!innritunar<!og!gjaldtökureglur!fyrir!leikskóla!í!þremur!sveitarfélögum!

á!höfuðborgarsvæðinu!kom!í!ljós!að!þær!eru!mismunandi.!Innritun!í!leikskóla!á!vegum!

sveitarfélaganna!fer!þó!í!öllum!tilfellum!fram!miðlægt!og!öll!reyna!þau!að!mæta!óskum!
foreldra!um!skóla.!Í!einu!tilfelli!sér!sveitarfélagið!einnig!um!innritun!í!sjálfstætt!starfandi!
leikskóla!sem!reknir!eru!þar,!í!öðru!sjá!þeir!leikskólar!aftur!á!móti!sjálfir!um!innritun,!en!

ekki!er!alveg!ljóst!hvernig!þessu!er!háttað!í!þriðja!sveitarfélaginu.!Hvergi!virðist!vera!
kveðið!á!um!hvernig!þeim!ber!að!snúa!sér!við!val!úr!innsendum!umsóknum!og!getur!því!
verið!hætta!á!að!þeir!velji!inn!nemendur!sem!henta!þeirra!rekstri!og!hagsmunum!best.!

Vísbendingar!um!það!komu!fram!í!viðtali!við!einn!viðmælanda!rannsóknarinnar!og!
þegar!umsóknareyðublöð!í!nokkrum!sjálfstætt!starfandi!skólum!á!höfuðborgarsvæðinu!
voru!skoðuð.!

Gjaldtökureglur!sveitarfélaganna!þriggja!eru!einnig!mismunandi.!Munurinn!á!hæstu!
og!lægstu!leikskólagjöldunum!er!til!dæmis!umtalsverður!og!eru!skilyrði!sem!foreldrum!

eru!sett!til!þess!að!fá!afslátt!af!þeim!gjöldum!ekki!allsstaðar!þau!sömu.!Í!tveimur!
sveitarfélaganna!geta!ákveðnir!hópar!foreldra!til!dæmis!fengið!afslátt!án!tillits!til!tekna!

(t.d.!öryrkjar,!einstæðir!foreldrar,!nemar),!en!í!því!þriðja!eru!tekjur!heimilisins!lagðar!til!
grundvallar.!Þá!er!einnig!mismunandi!eftir!sveitarfélögum!hvort!gjaldskrár!sjálfstætt!
starfandi!leikskólanna!eru!þær!sömu!og!gjaldskrár!sveitarfélaganna!sem!þeir!eru!

staðsettir!í.!

Þegar!námskrár!fimm!ára!deildarinnar!og!leikskólanna!eru!bornar!saman!kemur!í!

ljós!að!áhersluatriði!þar!eru!svipuð!í!öllum!megindráttum!líkt!og!lög!gera!ráð!fyrir!en!
starfsemi!þeirra!virðist!samkvæmt!þeim!vera!töluvert!fjölbreytt.!Þar!er!fjallað!um!
grunnþætti!menntunar!og!námssviðin!og!þar!eru!markmið!sett!með!hverju!þeirra.!Það!

sem!er!kannski!einna!helst!ólíkt!með!þeim!er!að!í!námskrá!fimm!ára!deildinnar!eru!sett!
fram!hæfniviðmið!sem!stefnt!er!að!því!að!börnin!nái!með!námi!í!deildinni,!en!ekki!er!
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minnst!á!neitt!slíkt!í!námskrám!leikskólanna.!Þar!er!líka!talað!um!hljóðainnlögn,!þjálfun!

lestraráttar,!ritun!bókstafa!og!stærðfræðikennslu!sem!hluta!af!starfinu.!

Ekki!eru!allir!á!einu!máli!um!það!hvort!leikskólar!gegni!þjónustu<!eða!

menntunarhlutverki.!Ástæður!þess!er!vafalaust!hægt!að!rekja!til!sterkra!tengsla!þeirra!
við!vinnumarkaðinn.!Í!Aðalnámskrá!leikskóla!2011!(2011)!er!þó!talað!um!þá!sem!fyrsta!

skólastigið!og!tekið!fram!að!þar!hefjist!í!raun!formleg!menntun!einstaklinga.!Aðstæður!í!
leik<!og!grunnskólum!á!höfuðborgarsvæðinu!eru!ekki!sambærilegar!þegar!litið!er!til!
fagmenntunar!þeirra!sem!sjá!um!kennsluna!þar!og!til!brottfalls!starfsmanna.!

Leikskólarnir!búa!við!þá!staðreynd!að!þar!er!hlutfall!fagmenntaðra!þegar!á!heildina!er!
litið!fremur!lágt.!Það!er!öfugt!við!það!sem!gerist!í!grunnskólunum,!en!þar!er!mikill!
meirihluti!þeirra!sem!sinna!kennslu!með!réttindi!til!þess.!Þetta!getur!vafalaust!orðið!til!

þess!að!foreldrar!efist!um!faglegt!starf!leikskólanna,!en!vísbending!um!það!kom!fram!
hjá!einni!háskólamenntaðri!móður!í!rannsókninni.!Hjá!henni!og!einni!annarri!kom!einnig!
fram!að!mannekla!hefði!verið!viðvarandi!í!leikskólunum!sem!börnin!þeirra!voru!í!og!

töldu!þær!að!það!hefði!komið!niður!á!faglegu!starfi!þeirra.!Slíkar!umræður!hafa!einnig!
farið!fram!í!fjölmiðlum!landsins.!Það!er!því!ekki!ósennilegt!að!þessi!atriði!geti!haft!áhrif!
þegar!foreldrar!ákveða!hvernig!síðasta!ár!barna!þeirra,!áður!en!formleg!

grunnskólaganga!hefst,!á!að!vera.!
! !
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5 Bakgrunnur,)gildi)og)rök)fyrir)vali)foreldra)á)fimm)ára)
deild%Hólaskóla!

Eins!og!kom!fram!í!aðferðakaflanum!hér!að!framan!var!markmiðið!með!viðtölunum!við!

viðmælendur!fyrst!og!fremst!að!kafa!í!reynsluheim!þeirra!til!þess!að!öðlast!skilning!á!
rannsóknarefninu.!Berglind!Rós!Magnúsdóttir!(2015)!hefur!bent!á!mikilvægi!þess!að!

skoða!bakgrunn!viðmælenda!í!slíkum!viðtalsrannsóknum,!þar!sem!menningar<,!félags<!
og!efnahagslegt!samband!hafi!þar!ávallt!einhver!áhrif.!Það!sem!eitt!foreldri,!nemandi!
eða!kennari!segi!eigi!ekki!endilega!við!í!tilfellum!annarra!sem!hafa!alist!upp!við!allt!aðrar!

aðstæður,!viðmið!og!gildi.!Í!þessum!kafla!verður!því!byrjað!á!að!skoða!bakgrunn!
mæðranna!sjö,!en!við!það!verður!fyrst!og!fremst!litið!til!menningar<!og!fjárhagsauðs!
þeirra,!líkt!og!gert!er!ráð!fyrir!í!kenningum!Bourdieu!(Weininger,!2005,!bls.!95).!Þá!

verður!athugað!hvernig!!viðmælendur!hafa!nýtt!sér!skólaval!og!hvort!og!þá!á!hvaða!hátt!
auðmagn!þeirra!og!menntasýn!hafði!áhrif!á!val!þeirra!á!fimm!ára!deildinni.!!

5.1 Bakgrunnur!og!skólaval!mæðranna!

Flestar!mæðurnar!sem!tóku!þátt!í!rannsókninni!eru!með!háskólamenntun,!en!það!á!við!

um!fimm!þeirra.!Tvær!þeirra!eru!með!grunnskólapróf!sem!hæsta!menntunarstig.!Ekki!
var!hlaupið!að!því!að!áætla!hvort!fjárhagsauður!væri!ríkjandi!eða!víkjandi!hjá!

mæðrunum,!þar!sem!þær!voru!ekki!spurðar!sérstaklega!um!laun!og!eignir!í!
samtölunum.!Menntunarstig!þeirra!var!því!einnig!notað!til!viðmiðunar!í!því!sambandi,!
en!samkvæmt!upplýsingum!úr!lífskjararannsókn!Hagstofu!Íslands!(e.d.<d)!virðast!vera!

tengsl!á!milli!menntunarstigs!foreldra!og!tekjuhlutfalls!og/eða!skorts!á!efnislegum!
gæðum.!Þá!var!litið!til!starfa!þeirra!og!maka!þeirra!og!til!upplýsinga!úr!Þjóðskrá!(e.d.<a;!
e.d.<b)!um!verð!fasteigna!í!hverfunum!þar!sem!þær!búa!í!þeim!sama!tilgangi.!Í!viðauka!E!

má!sjá!töflu!með!helstu!bakgrunnsupplýsingum!um!mæðurnar!sjö!og!maka!þeirra.!
Ákveðið!var!að!skipta!mæðrunum!í!tvo!hópa!þannig!að!auðveldara!væri!að!átta!sig!á!
bakgrunnsáhrifum!á!val!þeirra.!Í!hóp6H!fóru!mæður!með!háskólapróf!(menningarauður!

ríkjandi)!og!í!hóp6G!þær!sem!eru!með!framhalds<!eða!grunnskólapróf!(menningarauður!
víkjandi).!!
! !
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5.1.1 Mæður!með!háskólapróf!–!hópur!H!

Mæður!með!meistarapróf!–!Clara!og!Fanndís!

Clara!og!Fanndís!eru!með!meistarapróf.!Þær!eiga!það!sameiginlegt!að!búa!í!hverfum!þar!
sem!fasteignaverð!er!í!meðallagi!og!báðar!sinna!þær!störfum!sem!krefjast!
sérfræðiþekkingar!í!einkageiranum.!Þá!eiga!þær!það!líka!sameiginlegt!að!sambýlismenn!

þeirra!sinna!störfum!sem!líklegt!er!að!séu!fremur!vel!launuð.!!

Clara!er!með!meistarapróf!og!starfar!sem!yfirmaður!í!fjármálageiranum.!Móðir!

hennar!er!með!grunnskólapróf!og!hefur!verið!heimavinnandi!í!gegnum!tíðina,!en!faðir!
hennar!hefur!lokið!iðn<!eða!starfsnámi!og!starfaði!við!það!sem!hann!menntaði!sig!til.!

Clara!ólst!upp!úti!á!landi!og!gegndi!faðir!hennar!stöðu!sem!líklegt!er!að!hafi!veitt!honum!
ákveðna!virðingu!í!því!samfélagi.!Skólaganga!Clöru!var!að!hennar!sögn!ánægjuleg!og!
gekk!henni!vel!bæði!náms<!og!félagslega.!Hún!fluttist!á!höfuðborgarsvæðið!þegar!hún!

var!11!ára,!en!þá!hóf!hún!nám!í!fjölmennum!bekk!í!stórum!skóla.!Þrátt!fyrir!að!
flutningurinn!hafi!gengið!vel!sagðist!hún!hafa!saknað!smæðar!skólans!og!samhugarins!
sem!ríkti!í!bæjarfélaginu!sem!hún!bjó!í.!!

Fanndís!hefur!einnig!lokið!meistaranámi.!Hún!starfar!sem!framkvæmdastjóri!
fyrirtækis!í!einkageiranum!og!er!hún!sú!eina!af!viðmælendum!sem!á!háskólamenntaða!

foreldra.!Fanndís!ólst!upp!í!Reykjavík!og!sinntu!báðir!foreldrar!hennar!störfum!sem!
krefjast!háskólamenntunar.!Fanndís!sagðist!hafa!átt!ánægjulega!skólagöngu!og!að!
henni!hefði!gengið!vel!bæði!náms<!og!félagslega.!

Skólaval6Clöru6og6Fanndísar6

Clara!og!Fanndís!eiga!það!sameiginlegt!að!hafa!sannanlega!nýtt!sér!það!að!geta!valið!á!
milli!skóla!fyrir!börnin!sín.!Öll!börnin!þeirra!hafa!eða!munu!að!þeirra!sögn!stunda!nám!í!

fimm!ára!deild!Hólaskóla.!Auk!þess!voru!tvö!af!börnum!Fanndísar!í!sjálfstætt!starfandi!
leikskóla!áður!en!þau!hófu!nám!í!fimm!ára!deildinni,!en!sá!leikskóli!var!ekki!í!hverfinu!
þar!sem!fjölskyldan!bjó!á!þeim!tíma.!Þá!hefur!hún!einnig!reynslu!af!því!að!vera!með!

börn!í!skóla!erlendis.!!

Clara!hefur!einnig!lagt!töluvert!á!sig!til!þess!að!börnin!hennar!fái!nám!í!samræmi!við!

það!sem!hún!telur!að!sé!best!fyrir!þau.!Hún!keyrði!til!dæmis!með!þau!í!daggæslu!í!
næsta!hverfi!og!bæjarfélag!þegar!þau!voru!yngri!og!þá!lét!hún!yngra!barnið!halda!áfram!
í!hverfisleikskólanum!sínum!þrátt!fyrir!að!þau!hefðu!flutt!úr!hverfinu.!Á!þeim!tíma!þurfti!

hún!því!að!keyra!daglega!með!það!barn!í!leikskóla!í!öðru!hverfi!en!þau!bjuggu!í!áður!en!
hún!keyrði!eldra!barnið!í!Hólaskóla.!
! !
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Mæður!með!bakkalárgráðu!–!Andrea,!Eyrún!og!Guðrún!

Hæsta!menntunarstig!Andreu,!Eyrúnar!og!Guðrúnar!er!bakkalárgráða.!Andrea!er!með!
B.S.<gráðu,!Guðrún!er!með!B.A.<gráðu!og!Eyrún!er!með!B.Ed.<gráðu.!Þegar!rannsóknin!
fór!fram!var!hún!komin!langt!á!leið!með!að!klára!sína!aðra!bakkalárgráðu.!Andrea!og!

Guðrún!starfa!báðar!á!sviðum!sem!þær!menntuðu!sig!til,!Andrea!hjá!umsvifamiklu!
fyrirtæki!í!einkageiranum!en!Guðrún!hjá!hinu!opinbera.!Eyrún!starfar!aftur!á!móti!við!
umönnunarstörf!með!námi!sínu,!í!fyrirtæki!sem!er!rekið!af!einkaaðilum.!!

Þegar!barn!Andreu!var!í!fimm!ára!deildinni!bjó!hún!með!barnsföður!sínum,!en!hann!
er!með!meistaragráðu.!Leiðir!þeirra!skildu.!Hann!á!háskólamenntaða!foreldra!og!hafði!

hann!sjálfur!stundað!nám!við!Hólaskóla!þegar!hann!var!á!grunnskólaaldri.!Þegar!viðtalið!
við!Andreu!fór!fram!var!hún!í!sambúð!með!öðrum!manni,!en!ekki!fengust!upplýsingar!

um!menntun!hans!og!störf.!Maki!Guðrúnar!er!með!bakkalárgráðu!og!starfar!hjá!hinu!
opinbera.!Maki!Eyrúnar!hefur!lokið!iðn<!eða!starfsnámi!og!er!sjálfstætt!starfandi.!
Andrea!býr!í!hverfi!þar!sem!fasteignaverð!er!fremur!hátt!en!Guðrún!og!Eyrún!búa!í!

hverfum!þar!sem!fasteignaverð!er!undir!meðallagi.!!

Allar!þessar!mæður!ólust!upp!hjá!báðum!foreldrum!sínum,!Andrea!og!Eyrún!á!

höfuðborgarsvæðinu!en!Guðrún!úti!á!landi.!Hún!fluttist!á!höfuðborgarsvæðið!þegar!
hún!var!að!hefja!nám!í!framhaldsskóla.!Foreldrar!þessara!mæðra!hafa!öll!haft!tekjur!
sínar!af!eigin!atvinnurekstri,!en!menntunarlegur!bakgrunnur!þeirra!er!þó!ólíkur.!

Foreldrar!Guðrúnar!og!faðir!Andreu!eru!með!grunnskólapróf,!en!móðir!Andreu!og!báðir!
foreldrar!Eyrúnar!eru!aftur!á!móti!með!iðn<!eða!starfsmenntun!og!hafa!starfað!á!því!
sviði!um!árabil.!!

Eyrúnu!og!Guðrúnu!gekk!vel!í!skóla!bæði!náms<!og!félagslega.!Þær!stunduðu!báðar!

nám!í!litlum!skólum!þar!sem!starfsmannahald!var!stöðugt!og!fá!börn!í!bekk.!Andreu!
gekk!vel!félagslega!en!ekki!námslega.!Hún!var!í!fjölmennum!bekk!þar!sem!kennaraskipti!
voru!ör!og!sagði!hún!það!ekki!hafa!haft!góð!áhrif!á!sitt!nám.!Þá!talaði!hún!um!að!hún!

hefði!ekki!fengið!þann!stuðning!heima!fyrir!sem!hún!þurfti!á!að!halda.!Breyting!hefði!
aftur!á!móti!orðið!þegar!hún!hóf!nám!í!háskóla.!Þá!hefði!hún!komist!að!því!að!hún!gæti!
alveg!lært!þrátt!fyrir!að!henni!hefði!verið!talin!trú!um!annað!á!grunnskólaárunum.!

6 6



69!

Skólaval6Andreu,6Eyrúnar6og6Guðrúnar6

Elsta!barn!Andreu!hefur!alltaf!verið!í!leik<!og!grunnskólum!í!hverfunum!þar!sem!þau!
hafa!búið!og!hefur!því!aldrei!stundað!nám!í!sjálfstætt!starfandi!skóla.!Í!viðtalinu!tók!
Andrea!það!þó!fram!að!hún!hefði!á!tímabili!þurft!að!kaupa!einkakennara!fyrir!það!barn!

þar!sem!námsárangur!þess!hefði!ekki!verið!með!besta!móti.!Miðbarn!Andreu!er!eina!
barnið!hennar!sem!var!í!fimm!ára!deild!Hólaskóla,!yngsta!barnið!hennar!byrjaði!í!
Hólaskóla!í!fyrsta!bekk.!!

Einungis!eitt!af!börnum!Eyrúnar!hefur!stundað!nám!í!Hólaskóla.!Það!hóf!nám!í!fimm!
ára!deildinni!um!áramót!og!var!það!vegna!óánægju!Eyrúnar!með!leikskólann!sem!

barnið!var!í!fram!að!þeim!tíma.!Eftir!fimm!ára!deildina!byrjaði!barnið!svo!í!fyrsta!bekk!í!
hverfisskólanum.!Hún!tók!fram!að!hún!væri!ákveðin!í!að!láta!yngsta!barnið!fara!í!fimm!

ára!deildina!þegar!það!hefði!aldur!til!þess.!Jafnframt!er!rétt!að!geta!þess!að!elsta!barn!
Eyrúnar,!sem!stundaði!nám!í!hverfisskólanum!framan!af,!kláraði!grunnskólagöngu!sína!í!
skóla!í!öðru!bæjarfélagi!en!þau!bjuggu!í!á!þeim!tíma.!Eyrún!sagði!það!hafa!verið!vegna!

þess!að!barnið!hafi!ekki!átt!samleið!með!jafnöldrum!sínum!þar.!

Guðrún!flutti!bæði!börnin!sín!úr!hverfisleikskólanum!yfir!í!fimm!ára!deild!Hólaskóla.!

Eldra!barnið!byrjaði!í!fimm!ára!deildinni!um!áramót!en!yngra!barnið!hóf!nám!þar!að!
hausti.!Hún!virðist!ekki!hafa!valið!sérstaklega!leikskólann!sem!börnin!voru!í!áður!en!þau!
hófu!nám!í!fimm!ára!deildinni,!en!hann!er!einn!af!nokkrum!leikskólum!í!hverfinu.!Að!

hennar!sögn!þáðu!þau!bara!það!pláss!sem!bauðst!á!þeim!tíma.!

5.1.2 Mæður!með!grunnm!eða!framhaldsskólapróf!–!hópur!G!!

Bylgja!og!Dagbjört!

Dagbjört!og!Bylgja!hafa!báðar!lokið!grunnskólaprófi!og!hefur!Bylgja!auk!þess!stundað!
nám!á!skrifstofubraut!í!menntaskóla.!Dagbjört!starfar!sem!sölumaður!í!fyrirtæki!í!
einkageiranum,!en!Bylgja!rekur!sitt!eigið!fyrirtæki!ásamt!eiginmanni!sínum!og!er!sá!
rekstur!að!hennar!sögn!þó!nokkuð!umsvifamikill.!Makar!beggja!viðmælenda!í!hópi6G!eru!

með!iðn<!og/eða!starfsmenntun!og!eru!þeir!báðir!í!sjálfstæðum!atvinnurekstri.!Þá!búa!
þær!báðar!í!hverfum!á!höfuðborgarsvæðinu!þar!sem!fasteignaverð!er!í!meðallagi.!Bylgja!
og!Dagbjört!ólust!báðar!upp!í!höfuðborginni!hjá!báðum!foreldrum!sínum!og!systkinum.!

Foreldrar!Bylgju!og!móðir!Dagbjartar!eru!með!grunnskólapróf,!en!faðir!Dagbjartar!er!
með!iðn<!eða!starfsmenntun!og!starfaði!í!þeim!geira.!!

Þær!áttu!báðar!ánægjulega!skólagöngu!en!Dagbjört!sagði!að!sér!hefði!ekki!gengið!

vel!að!læra,!hún!væri!„enginn!námsmaður“.!Bylgja!sagði!aftur!á!móti!að!henni!hefði!
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gengið!mjög!vel!í!skóla!og!að!fimm!ára!gömul!hefði!hún!byrjað!í!hálfgerðum!forskóla!

sem!var!starfræktur!á!þeim!tíma!í!hverfinu!þar!sem!hún!bjó.!

Skólaval6Bylgju6og6Dagbjartar6

Bylgja!og!Dagbjört!eiga!það!sameiginlegt!að!þær!höfðu!ekki!nýtt!sér!skólaval!fyrr!en!þær!
ákváðu!að!færa!börnin!sín!yfir!í!fimm!ára!deild!Hólaskóla.!Barn!Dagbjartar!er!hennar!

eina!barn,!en!Bylgja!á!aftur!á!móti!þrjú!börn!fyrir!utan!það!sem!hún!færði!í!fimm!ára!
deildina.!Hin!börnin!hennar!hafa!öll!stundað!nám!í!hverfisskólanum.!Hún!tók!þó!fram!að!
hún!hefði!einu!sinni!þurft!að!flytja!eitt!af!börnunum!sínum!í!annan!skóla!í!bænum!þar!

sem!þau!búa!þar!sem!það!hafi!ekki!fengið!viðhlítandi!þjónustu,!en!það!barn!er!með!
fötlun.!!

Það!sem!er!einnig!sammerkt!með!þessum!mæðrum!er!að!börn!þeirra!sem!fluttust!í!

fimm!ára!deildina!höfðu!ekki!fengið!pláss!í!leikskólunum!sem!þær!óskuðu!helst,!en!þær!

ákváðu!þó!að!þiggja!það!sem!bauðst.!Dagbjört!þáði!til!dæmis!leikskólapláss!fyrir!barnið!
sitt!í!öðru!hverfi!en!þau!bjuggu!í!á!þeim!tíma!vegna!þess!að!„það!var!það!eina!sem!var!í!
boði“.!Bylgja!þáði!pláss!fyrir!barn!sitt!í!öðrum!leikskóla!í!búsetuhverfinu!sínu,!sem!er!

aðeins!lengra!frá!en!sá!sem!hún!óskaði!helst!eftir!plássi!í.!

Tilfelli!Dagbjartar!er!aðeins!frábrugðið!hinum!tilfellunum!sex!því!þegar!barn!hennar!

átti!að!hefja!síðasta!árið!sitt!í!leikskólanum!flutti!fjölskyldan!í!annað!bæjarfélag!og!stóðu!
hún!og!sambýlismaður!hennar!því!frammi!fyrir!þeirri!staðreynd!að!barnið!þyrfti!að!

skipta!um!leikskóla.!Hún!sagðist!hafa!vitað!af!fimm!ára!deildinni!þar!sem!
fjölskyldumeðlimur!hefði!bent!henni!á!hana!sem!góðan!kost!fyrir!barnið.!Þeim!hefði!því!
fundist!„alveg!eins!gott“!að!barnið!færi!þangað!eins!og!að!það!færi!eitt!ár!í!leikskóla!í!

nýja!hverfinu!áður!en!það!hæfi!nám!í!grunnskóla.!Barn!Dagbjartar!var!í!fimm!ára!
deildinni!þegar!rannsóknin!fór!fram!og!sagði!hún!í!viðtalinu!að!hún!myndi!fara!í!fyrsta!
bekk!í!Hólaskóla!eftir!þann!vetur.!Hún!sagðist!svo!ekki!vera!búin!að!taka!ákvörðun!um!

framhaldið.!

5.1.3 Samantekt!á!stöðu!mæðranna!hvað!fjárhagsm!og!menningarauð!varðar!

Þegar!þessar!upplýsingar!um!mæðurnar!eru!dregnar!saman!má!sjá!að!flestar!þeirra!eru!
með!ríkjandi!menningarauð,!en!það!á!við!um!mæðurnar!fimm!í!hópi!H!(mæður!með!

háskólapróf).!Fanndís!sker!sig!úr!í!þeim!hópi!því!hún!er!sú!eina!þeirra!sem!á!
háskólamenntaða!foreldra.!Það!á!þó!einnig!við!um!barnsföður!Andreu!sem!hún!bjó!með!
þegar!þeirra!barn!var!í!fimm!ára!deildinni.!Ef!litið!er!til!menntunar!mæðranna,!starfa,!

meðalverðs!fasteigna!í!búsetuhverfum!þeirra!og!starfa!maka!þeirra!er!hægt!að!áætla!
sem!svo!að!fjárhagsauður!sé!einnig!ríkjandi!hjá!flestum!þeirra.!Erfitt!er!þó!að!segja!til!
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um!það!í!tilfellum!Eyrúnar!og!Guðrúnar!í!hópi!H!(mæður!með!háskólamenntun)!og!

Dagbjartar!í!hópi!G!(mæður!með!grunn<!eða!framhaldsskólamenntun),!þar!sem!
rannsóknargögnin!gáfu!það!ekki!nægilega!vel!til!kynna.!Samkvæmt!kenningum!
Bourdieu!!væri!mjög!sennilega!hægt!að!staðsetja!allar!mæðurnar!á!mismunandi!stað!

innan!millistéttar.3!

5.2 Áhrif!auðmagns!á!val!mæðranna!

5.2.1 Fjárhagsauður!

Engin!af!mæðrunum!gerði!kostnaðinn!við!að!hafa!barn!í!fimm!ára!deildinni!að!

umtalsefni!í!viðtölunum!fyrir!utan!að!ein!móðir!í!hópi!G!(mæður!með!grunn<!eða!
framhaldsskólapróf)!tók!fram!að!það!kostaði!nákvæmlega!jafn!mikið!og!að!hafa!barn!í!
leikskóla.!Í!gjaldskrá!Hólaskóla!má!sjá!að!foreldrar!þurfa!að!greiða!skólagjöld!fyrir!börn!í!

fimm!ára!deildinni!í!ellefu!mánuði!á!ári!og!eru!þau!15%!hærri!en!þau!gjöld!sem!
sveitarfélagið!(þar!sem!skólinn!er!staðsettur)!innheimtir!fyrir!leikskólapláss!í!leikskólum!
á!hans!vegum.!Að!auki!þurfa!foreldrar!þar!að!greiða!viðbótargjald!sem!innheimt!er!

mánaðarlega,!en!það!á!að!dekka!ritfangakostnað!o.fl.!Þá!innheimtir!Hólaskóli!sérstakt!
innritunargjald!sem!foreldrum!ber!að!greiða!við!innritun!barnanna.!Rétt!er!að!geta!þess!
að!Hólaskóli!veitir!barnmörgum!fjölskyldum!afslátt!af!skólagjöldum.!

Eins!og!áður!hefur!komið!fram!er!Hólaskóli!ekki!staðsettur!í!hverfinu!þar!sem!

mæðurnar!búa.!Þurftu!þær!því!í!öllum!tilfellum!að!keyra!börnin!sín!og!sækja!í!skólann!
og!krafðist!það!þess!að!þær!hefðu!bíl!til!umráða.!Fjarlægð!skólans!frá!heimilum!þeirra!
var!mislöng,!frá!5!og!upp!í!28!km.!Í!einhverjum!tilfellum!var!aksturinn!í!leiðinni!fyrir!

þær,!þar!sem!þær!stunduðu!vinnu!í!næsta!nágrenni!við!skólann,!en!í!tilfellum!tveggja!
mæðra!í!hópi!H!(mæður!með!háskólapróf)!átti!það!þó!ekki!við.!Þær!fóru!daglega!
sérstakar!ferðir!með!börnin!sín!í!og!úr!skóla:!

Þú! veist! ég! fór! alltaf! á! bílnum! og! keyrði! alltaf.! Ég! keyrði! í! Hólaskóla! þrjátíu!
kílómetra! á! dag,! stundum! fram!og! til! baka,! því! ég! vissi! að! hún! fengi! (hik),! ég! sé!
aldrei! eftir! þessu.! Hún! er! búin! að! læra! rosalega.! Hún! er!með! svo! flottan! grunn.!
(Andrea,!hópur!H)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!
3!Í!kafla!2.2.4!er!umfjöllun!um!stéttskiptingu!samkvæmt!kenningum!Bourdieu.!
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Aðspurð!sagðist!engin!af!mæðrunum!sjö!hafa!sett!aksturinn!fyrir!sig,!þrátt!fyrir!að!

hann!hafi!kostað!þær!aukasnúning!fyrir!og!eftir!vinnu.!Ein!móðirin!í!hópi!H!(mæður!með!
háskólapróf)!sagði!þó!að!fjarlægðin!hafi!vaxið!sér!dálítið!í!augum!áður!en!hún!hóf!að!
keyra!barnið,!en!þegar!til!kom!hafi!henni!ekki!þótt!aksturinn!neitt!tiltökumál.!Á!þeim!

tíma!bjó!hún!í!um!28!km!fjarlægð!frá!skólanum!og!keyrði!því!daglega!56!km!fyrir!og!eftir!
vinnu!með!barnið!í!og!úr!skóla,!þar!sem!vinnustaður!hennar!var!í!næsta!nágrenni!við!
heimilið.!

Hjá!nokkrum!mæðranna!kom!fram!annar!þáttur!þessu!tengdur!sem!hefur!án!efa!

haft!einhverja!fyrirhöfn!og!aukakostnað!í!för!með!sér,!en!það!er!akstur!barnanna!til!
félaga!þeirra!í!Hólaskóla!utan!skólatíma:!

...!þú!veist!hún!var!ekki!með!neinn!vin!hérna!í!hverfinu!nálægt!og!ekki!hann!heldur,!
þannig! að! það! er! bara! verið! að! skutla.! ...! þetta! þýðir! bara! skutl! um! helgar! og!
heimsóknir!eða!gistingu!eða!eitthvað.!Þannig!að!þetta!var!ekkert!sem!við!settum!
fyrir!okkur,!það!var!bara!(hik),!ef!þú!tekur!ákvörðun!um!þetta!þá!fylgir!þessu!skutl!
og! það! er! bara! hluti! af! því! og! maður! má! ekki! láta! það! fara! í! taugarnar! á! sér.!
(Guðrún,!hópur!H)!

Þetta!átti!þó!ekki!við!hjá!öllum!mæðrunum.!Í!einhverjum!tilfellum!voru!börnin!að!
þeirra!sögn!nær!eingöngu!í!sambandi!við!vini!sína!í!hverfinu!eftir!skóla,!en!nánar!verður!
fjallað!um!það!í!kafla!5.3.3!um!félagatengsl!hér!á!eftir.!

Þegar!litið!er!til!bakgrunnsupplýsinga!um!mæðurnar!sjö!er!hægt!að!áætla!sem!svo!

að!fjárhagsauður!sé!ríkjandi!hjá!flestum!þeirra,!en!eins!og!áður!hefur!verið!nefnt!hefur!
komið!í!ljós!í!erlendum!rannsóknum!að!það!geti!haft!áhrif!á!skólaval!foreldra.!Til!dæmis!
um!það!er!hægt!að!nefna!að!foreldrar!sem!eru!með!fjárhagsauð!ríkjandi!virðast!frekar!

velja!sjálfstætt!starfandi!skóla!(einkaskóla)!fyrir!börnin!sín!(Goldring!og!Rowley,!2008)!
en!þeir!sem!eru!með!hann!víkjandi.!Þá!virðist!fjárhagsauður!hafa!áhrif!á!tækifæri!
foreldra!til!þess!að!velja!skóla!í!öðrum!hverfum!en!þeir!hafa!búsetu!í!(Apple,!2004;!

Walker!og!Clark,!2010)!og!hafa!ástæður!þess!verið!raktar!til!þess!að!það!geti!bæði!verið!
tímafrekt!og!kostnaðarsamt,!þar!sem!það!krefjist!til!dæmis!aukaaksturs.!!

Út!frá!upplýsingum!þessa!kafla!og!kafla!4.2.3,!þar!sem!farið!er!yfir!innritunar<!og!

gjaldtökureglur!sveitarfélaga!á!höfuðborgarsvæðinu,!er!ekki!hægt!að!greina!með!

afgerandi!hætti!áhrif!fjárhagsauðs!á!val!mæðranna!í!rannsókninni.!Það!hefur!þó!í!
einhverjum!tilfellum!verið!dýrara!fyrir!mæðurnar!að!vera!með!börnin!í!fimm!ára!
deildinni!en!að!hafa!þau!áfram!í!leikskólunum,!en!munurinn!þar!á!getur!þó!verið!

mismikill!eftir!því!hvar!á!höfuðborgarsvæðinu!þær!búa.!Það!er!þó!nokkuð!ljóst!að!því!
hefur!fylgt!aukið!umstang!og!meiri!tími.!
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5.2.2 Menningarauður!

Eins!og!sjá!má!í!kafla!5.1.!hér!að!framan!er!hæsta!menntunarstig!mæðranna!í!

rannsókninni!af!mismunandi!toga.!Tvær!af!þeim!hafa!lokið!grunn<!eða!
framhaldsskólaprófi,!þrjár!eru!með!bakkalárgráður!og!tvær!eru!með!meistaragráður.!
Rétt!um!71%!þeirra!er!því!með!háskólamenntun!og!er!þar!af!leiðandi!með!ríkjandi!

menningarauð.!Í!foreldrakönnun!sem!gerð!var!í!Hólaskóla!árið!2012!kom!hátt!hlutfall!
háskólamenntaðra!foreldra!við!skólann!einnig!fram.!Af!þeim!sem!svöruðu!könnuninni!
var!81%!með!háskólamenntun!og!einungis!3%!þess!voru!með!grunnskólapróf!sem!

hæsta!menntunarstig.4!Ekki!náðist!að!afla!upplýsinga!um!menntunarstöðu!foreldra!í!
öðrum!skólum!á!höfuðborgarsvæðinu!til!þess!að!bera!saman!við!þessar!tölur,!en!þó!er!

hægt!að!benda!á!í!þessu!sambandi!að!þetta!sama!ár!var!41%!fólks!á!aldrinum!25<64!ára!
á!því!svæði!með!háskólamenntun!(Hagstofa!Íslands,!2013).!!

Þessar!upplýsingar!gefa!vísbendingar!um!að!menntunarstig!foreldra!í!Hólaskóla!sé!

fremur!hátt!miðað!við!það!sem!almennt!gerist!og!er!það!í!samræmi!við!það!sem!hefur!
komið!fram!í!erlendum!rannsóknum!á!skólavali!foreldra,!þ.e.!að!sá!foreldrahópur!velji!

fremur!sjálfstætt!starfandi!skóla!(einkaskóla)!fyrir!börnin!sín!(Böhlmark!og!Lindahl,!
2007;!Vincent!o.fl.,!2008).!Þá!gefa!þær!til!kynna!að!barna<!og!foreldrahópurinn!í!
Hólaskóla!geti!verið!fremur!einsleitur!hvað!bakgrunn!og!samfélagslega!stöðu!varðar,!en!

talað!hefur!verið!um!að!það!geti!verið!afleiðing!opins!skólavals!foreldra!(Allen!og!
Burgess,!2010;!Bell,!2009;!Dudley<Marling!og!Baker,!2012).!Það!sem!rennir!frekari!
stoðum!undir!þá!niðurstöðu!eru!eftirfarandi!ummæli!einnar!móðurinnar!í!hópi!H!

(mæður!með!háskólapróf),!þar!sem!hún!ræðir!um!erlendan!barnahóp!skólans:!

...!þetta!er!svona!svolítíð!önnur!stemning!heldur!en!er!kannski!þú!veist!(hik).!Sko!í!
X<skóla![hverfisskóli!á!höfuðborgarsvæðinu]!eru!mörg!erlend!börn,!en!þú!ert!með!
allt!annað,!allt!aðra!stemningu.!...!allt!önnur!stétt!sko.!Þetta!er!fólk!sem!er!að!koma!
erlendis!frá!og!er!að!vinna!hérna,!er!í!bankageiranum!og!þetta!er!svona!yfirleitt!vel!
efnað!fólk.!(Guðrún,!hópur!H)!

Margir!velta!eflaust!fyrir!sér!hvernig!geti!staðið!á!því!að!hópur!foreldra!með!

keimlíkan!bakgrunn!sæki!í!sömu!skólana.!Sá!þáttur!hefur!verið!rannsakaður!töluvert!og!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!
4!Svarhlutfall!í!könnuninni!var!69%.!
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hefur!bæði!verið!hægt!að!rekja!ástæðurnar!til!ákveðinna!þátta!í!veruhætti!foreldra!

(uppeldisleg!viðmið!og!gildi)!(Walker!og!Clark,!2010)!sem!og!til!áhrifa!frá!félagsauði!
þeirra!(tengslanet)!(Ball!og!Vincent,!1998),!en!nánar!verður!fjallað!um!áhrifamátt!hans!í!
næsta!kafla.!Í!þessu!sambandi!hefur!verið!bent!á!að!samfélagshópar!(þ.á!m.!stéttir)!sem!

einstaklingar!tilheyra!hegði!sér!oft!á!svipaðan!hátt!varðandi!ýmsa!þætti.!Hegðun!mæðra!
varðandi!skólun!barna!sinna!hefur!til!dæmis!verið!kortlögð!nokkuð!ítarlega!með!
rannsóknum!víða!um!heim!og!hefur!komið!í!ljós!að!menntasýn!þeirra!og!aðgerðir!á!!

skólavettvangi!geta!verið!ansi!keimlíkar!þegar!litið!er!til!stéttarstöðu!þeirra!(Lee!og!
Bowen,!2006;!Reay,!2004).!

Allar!mæðurnar!í!hópi!H!(mæður!með!háskólamenntun)!eru!fyrsta!kynslóð!

háskólamenntaðra!í!sinni!fjölskyldu!nema!Fanndís.!Hún!sker!sig!úr!hvað!það!varðar!þar!

sem!hún!er!sú!eina!af!þeim!sem!á!háskólamenntaða!foreldra.!Það!á!þó!einnig!við!um!
barnsföður!Andreu!sem!hún!bjó!með!á!þeim!tíma!sem!barn!hennar!var!í!fimm!ára!
deildinni.!Það!vekur!athygli!að!foreldrar!þeirra!beggja!höfðu!á!sínum!tíma!valið!

Hólaskóla!fyrir!sum!börn!sín.!Barnsfaðir!Andreu!hafði!til!dæmis!verið!í!skólanum!sem!
barn5!og!þá!var!yngsta!systkini!Fanndísar!í!Hólaskóla!á!sínum!grunnskólaárum.!!

Í!ljós!hefur!komið!að!upplifanir,!gildi!og/eða!viðmið!sem!foreldrar!alast!upp!við!og!

tileinka!sér!í!gegnum!lífið!geta!haft!áhrif!á!hvað!þeir!velja!fyrir!börnin!sín!(Walker!og!

Clark,!2010).!Samkvæmt!kenningum!Bourdieu!ætti!slík!hegðun!að!geta!innhverfst!og!
orðið!hluti!af!veruhætti!einstaklinga,!sem!getur!orðið!til!þess!að!hún!verður!þeim!
eðlileg!og!er!þá!jafnvel!framkvæmd!án!frekari!ígrundunar!(Gestur!Guðmundsson,!2012,!

bls.!82;!Lareau,!2001).!Ef!gengið!er!út!frá!þeim!kenningum!er!ekki!ólíklegt!að!í!tilfellum!
Fanndísar!og!Andreu!í!hópi!H,!hafi!það!haft!áhrif!á!val!þeirra!að!uppalendur!þeirra!eða!
maka!þeirra!höfðu!áður!valið!Hólaskóla:!!

Þetta! smitar! sko,! sko!minn! fyrrverandi!maður!var! í!Hólaskóla! í! eitt!eða! tvö!ár!og!
það!var!ástæðan!fyrir!því!að!við!fórum.!Af!því!að!það!var!tenging.!(Andrea,!hópur!
H)!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!
5!Hann!var!sá!eini!úr!foreldrahópnum!sem!hafði!verið!í!Hólaskóla!sem!barn.!

!
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Sko!yngsti!bróðir!minn!fór!í!Hólaskóla,!þá!var!mamma!farin!að!pæla!aðeins!meira,!
skiluru?! Og! þess! vegna! setur! hún! hann! í! Hólaskóla,! svo! þar! kynnist! ég! þeirri!
pælingu.!(Fanndís,!hópur!H)!!

Vísbendingar!um!slíkt!komu!einnig!fram!hjá!nokkrum!mæðranna!þegar!þær!töluðu!
um!að!þær!vissu!til!þess!að!foreldrar!barna!í!Hólaskóla!hefðu!sjálfir!verið!þar!og!að!þá!
væri!einnig!mikið!um!að!systkini!og!frændskystkini!stunduðu!þar!nám:!

Já! það!er! rosa!mikið! þannig! í!Hólaskóla! að!það!eru! rosa!mikið! af! systkinum! sem!
koma.! Já!ég!held!að!það! sé!bara! (hik),! svona!eins!og!þeir! sem!eru!með!honum! í!
bekk,!það!eru!alveg!nokkrir!sem!eiga!systkini!sem!hafa!verið!eldri!og!líka!sem!eru!
yngri.!(Clara,!hópur!H)!

Bourdieu!hefur!bent!á!að!einstaklingar!geti!átt!erfitt!með!að!hegða!sér!gegn!veruhætti!

sínum!(Gestur!Guðmundsson,!2011,!bls.!81),!en!dæmi!um!slíkt!kom!þó!fram!hjá!annarri!
móðurinni!í!hópi!G!(mæður!með!grunn<!eða!framhaldsskólapróf).!Hún!virðist!hafa!lent!í!
siðferðilegri!klemmu!þegar!hún!var!að!ákveða!hvort!hún!ætti!að!flytja!barnið!sitt!í!fimm!

ára!deildina.!Hún!tók!það!sérstaklega!fram!að!sú!staðreynd!að!barnið!hennar!væri!í!
„einkaskóla“!væri!gegn!hennar!sannfæringu:!

Þú!veist!ég!er!bara!alin!þannig!upp!að!við!eigum!öll!að!vera!jöfn,!þú!veist,!það!er!
bara!þannig.!Og! ég! er! algerlega! (hik),! ég! var! einmitt! að! segja! við!mömmu! í! gær,!
hvað!þetta!er!ótrúlega!gegn!minni! (hik),!þú!veist!það!sem!ég!stend! fyrir.!Og!hún!
sagði!einmitt!þú!veist:!„afi!þinn!hann!snýr!sér!örugglega!við!í!gröfinni“,!skiluru?!Af!
því!hann!var!svo!á!móti!svona.!En!ég!er!alls!ekki!hlynnt!þessu,!en!af!því!að!þú!veist,!
náttúrlega!(hik),!að!frændi!hennar!er!þarna!og!þú!veist.!(Dagbjört,!hópur!G)!

Hún!ákvað!þó!að!fara!að!ráðum!aðila!úr!tengslaneti!sínu!sem!hafði!góða!reynslu!af!
því!að!vera!með!barn!í!skólanum.!Þarna!má!sjá!birtast!áhrif!sem!félagsauður!hennar!

hefur!haft!á!þá!ákvörðun!að!flytja!barnið!í!fimm!ára!deildina.!Áhrifamáttur!hans!virðist!
því!hafa!hróflað!við!eða!ögrað!því!sem!veruhátturinn!(viðmið!og!gildi!sem!hún!tileinkaði!
sér!í!uppeldinu)!sagði!henni!og!hafa!fengið!hana!til!þess!að!breyta!gegn!sinni!

sannfæringu.!En!nánar!verður!sagt!frá!áhrifum!félagsauðs!á!val!mæðranna!í!næsta!
kafla.!

Hér!hafa!komið!fram!vísbendingar!um!að!menningarauður!hafi!haft!áhrif!í!tilfellum!!

tveggja!af!mæðrunum!sjö,!en!þar!höfðu!háskólamenntaðir!foreldrar/tengdaforeldrar!
þeirra!áður!valið!Hólaskóla!fyrir!sín!börn.!Þegar!litið!er!til!hárrar!menntunarstöðu!

meirihluta!þess!foreldrahóps!sem!tók!þátt!í!foreldrakönnun!í!skólanum!árið!2012,!gefa!
þær!upplýsingar!þessum!niðurstöðum!byr!undir!báða!vængi!og!geta!jafnframt!bent!til!
þess!að!menningarauður!hafi!almennt!áhrif!á!val!foreldra!á!Hólaskóla.!
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5.2.3 Félagsauður!

Áhrif!félagsauðs!á!val!mæðranna!mátti!ekki!einungis!greina!í!tilfelli!Dagbjartar!í!hópi!G!

(mæður!með!grunn<!og!framhaldsskólapróf)!sem!getið!var!um!hér!að!framan.!Hann!
virðist!hafa!haft!áhrif!á!val!flestra!mæðranna,!á!þann!hátt!að!þær!völdu!fimm!ára!
deildina!vegna!þess!að!þær!höfðu!heyrt!látið!vel!af!henni!hjá!ættingjum,!vinum!og/eða!

öðrum!í!tengslaneti!sínu.!Þetta!er!í!samræmi!við!niðurstöður!erlendra!rannsókna!þar!
sem!komið!hefur!í!ljós!að!foreldrar!hafa!þegið!ráð!og!upplýsingar!um!skóla!frá!aðilum!í!
tengslaneti!sínu,!jafnvel!frekar!en!að!afla!sér!fyrstu!handar!upplýsingar!frá!skólunum!

sjálfum!í!valferlinu!(Bell,!2009;!Holme,!2002;!Vincent!o.fl.,!2010).!Rétt!er!þó!að!taka!
fram!í!þessu!sambandi!að!flestar!mæðurnar!í!þessari!rannsókn!sögðust!hafa!kynnt!sér!

starfsemi!fimm!ára!deildarinnar!á!þann!hátt!áður!en!börnin!þeirra!hófu!þar!nám!(t.d.!á!
heimasíðu!skólans!og/eða!fóru!í!heimsókn).!

Í!erlendum!rannsóknum!hefur!komið!í!ljós!að!félagsauður!(tengslanet)!einstaklinga!

er!oft!og!tíðum!einsleitur!hvað!stétt!varðar!og!hafa!aðgreinandi!áhrif!hans!á!
nemendasamsetningu!skóla,!sem!foreldrar!velja!sjálfir!fyrir!börnin!sín,!meðal!annars!

verið!rakin!til!þess!(Ball!og!Vincent,!1998).!Eins!og!áður!hefur!verið!nefnt!töluðu!
mæðurnar!í!rannsókninni!um!að!mikið!væri!um!frændsystkini!í!Hólaskóla:!!

Það! voru! semsagt! frændsystkini! búin! að! vera! þar! og! ég! hringdi! bara! og! fékk! að!
koma! í! heimsókn!og! fór! semsagt!með! strákinn!og! leyfði! honum!að! skoða!og! sjá.!
Þannig!að!hann!sæi!svona!að!þetta!væri!svolítið!öðruvísi!en!leikskólinn!og!þú!veist.!
...! já!og!það!er!eins!og!ég! segi,!það!er!mikið!af! frændsystkinum! (hik),! semsagt! já!
sem!eru!(hik).!Frændsystkini!mín,!börnin!þeirra!hafa!verið!þarna.!(Clara,!hópur!H)!

Þarna!má!sjá!merki!um!að!félagsauður!foreldra!geti!ekki!bara!valdið!stéttskiptingu!

milli!skóla!heldur!geti!hann!jafnframt!orðið!til!þess!að!heilu!fjölskyldurnar!sæki!í!sömu!
skólana.!!

Ef!haldið!er!áfram!að!skoða!aðgreinandi!áhrif!félagsauðs!hefur!auk!þess!sem!á!

undan!er!getið!komið!í!ljós!í!erlendum!skólavalsrannsóknum!að!foreldrar!með!víkjandi!

auðmagn!velji!síður!skóla!fyrir!börnin!sín!í!öðrum!hverfum!en!þau!hafa!búsetu!í.!
Ástæðurnar!hafa!meðal!annars!verið!raktar!til!þess!að!tengslanet!þeirra!búi!oft!ekki!yfir!
miklum!upplýsingum!um!skóla!sem!staðsettir!eru!utan!hverfanna!(Reay!og!Lucey,!

2004).!Ef!til!vill!er!ekki!raunhæft!að!reikna!með!að!þær!niðurstöður!eigi!við!á!
vettvangnum!sem!er!til!rannsóknar!hér!(á!höfuðborgarsvæðinu),!þar!sem!skólar!eru!
fremur!fáir!og!samfélagið!fámennt!ef!miðað!er!við!erlendar!borgir!þar!sem!milljónir!

manna!búa.!Þó!gæti!hugsast!að!í!tilfelli!annarrar!móðurinnar!í!hópi!G!(mæður!með!
grunnskólapróf)!hafi!komið!fram!dæmi!um!slíkt.!Að!hennar!sögn!hafði!hún!ekki!heyrt!af!
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fimm!ára!deildinni!fyrr!en!starfsfólk!leikskólans!sem!barnið!hennar!var!í!benti!henni!á!að!

hún!gæti!verið!góður!kostur!fyrir!það:!!

Sko! leikskólinn! benti!mér! á! þennan! skóla.! Þannig! að! ég! svona! settist! aðeins! yfir!
þetta!og!las!bara!svona!það!sem!stendur!beisiklí!á!netinu,!þú!veist,!um!skólann.!Að!
þetta! væri! svona! fimm! ára! deild! fyrir! hérna! (hik),! fyrir! kannski! börn! sem! væru!
aðeins!lengra!komin.!(Bylgja,!hópur!G)!

Í!þessum!ummælum!kemur!fram!annað!sjónarhorn!sem!rétt!er!að!skoða!aðeins!
nánar,!þar!sem!það!getur!skipt!máli!fyrir!rannsóknarniðurstöður.!Það!tengist!þó!
félagsauði!mæðranna!aðeins!á!óbeinan!hátt.!Á!þeim!má!skilja!það!sem!svo!að!Bylgja!í!

hópi!G!(mæður!með!grunn<!og!framhaldsskólapróf)!hafi!fengið!upplýsingar!um!það!á!
heimasíðu!Hólaskóla!að!fimm!ára!deildin!væri!fyrir!börn!sem!væru!„lengra!komin“,!eins!
og!hún!orðaði!það.!Heimasíða!Hólaskóla!var!skoðuð!í!þeim!tilgangi!að!fá!nánari!

upplýsingar!um!þetta,!en!þar!fannst!ekkert!sem!gefur!slíkt!til!kynna.!Það!er!því!spurning!
hvort!þær!upplýsingar!hafi!verið!þar!á!sínum!tíma!(barnið!var!í!fimm!ára!deildinni!
nokkrum!árum!áður!en!rannsóknin!fór!fram)!eða!hvort!þetta!sjónarhorn!megi!jafnvel!

rekja!til!„orðsins!á!götunni“.!Það!kom!fram!hjá!fleiri!mæðrum!og!var!ekki!hægt!að!
greina!mun!á!því!eftir!menntun!þeirra:!

Barn! númer! tvö! er! bráðgert! barn,! númer! eitt! var! ekki! bráðgert,! númer! tvö! er!
sérstaklega!bráðgert!barn!og!(hik).!Svo!hérna,!já!hún!var!semsagt!alveg!tilbúin!fyrir!
meiri!örvun!og!(hik),!já!þannig!að!hún!fór!bara!í!Hólaskóla.!(Fanndís,!hópur!H)!

Af!þessu!er!hægt!að!draga!þá!ályktun!að!Hólaskóli!sé!ef!til!vill!búinn!að!skapa!sér!
vörumerki!á!samkeppnismarkaðnum!sem!gæti!gefið!til!kynna!að!hann!sé!„skóli!fyrir!

klára!krakka“!og!getur!það!eflaust!virkað!sem!aðdráttarafl!á!einhverja!foreldra.!Þetta!
tengist!umræðu!um!áhrif!félagsauðs!þannig!að!ef!mikils!metnir!aðilar!í!tengslaneti!
einstaklinga!búa!yfir!slíkum!upplýsingum!og!miðla!þeim!áfram,!geta!þær!á!þann!hátt!

haft!áhrif!á!val!foreldra.!Hjá!einni!móðurinni!í!hópi!H!(mæður!með!háskólapróf)!kom!
fram!annar!þáttur!sem!vert!er!að!draga!fram!í!þessu!sambandi,!þar!sem!hann!tengist!
einnig!ímyndarsköpun!Hólaskóla:!!

...!og!svo!sér!maður!alveg!(hik),!að!maður!ræðir!þetta!oft!hérna!í!vinnunni,!að!þeir!
sem!voru!í!Hólaskóla!þú!veist,!þeir!eru!alveg!svoldið!stoltir:!„já!ég!var!í!Hólaskóla“,!
þú!veist.!(Clara,!hópur!H)!

Þarna!má!sjá!að!í!tengslaneti!þessarar!móður!fylgir!því!ákveðin!virðing!eða!
viðurkenning!að!hafa!gengið!í!Hólaskóla.!Út!frá!þeim!upplýsingum!er!hægt!að!draga!þá!

ályktun!að!með!námi!þar!geti!einstaklingar!öðlast!táknbundið!auðmagn,!en!talað!hefur!
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verið!um!að!slíkt!geti!greitt!götu!einstaklinga!á!ýmsum!sviðum!samfélagsins!(Gestur!

Guðmundsson,!2012,!bls.!85<88).!Til!þess!að!ganga!úr!skugga!um!að!svo!sé!þyrfti!þó!að!
skoða!þann!þátt!betur.!!

Á!þessu!má!sjá!að!hægt!er!að!merkja!áhrif!frá!félagsauði!á!val!mæðranna!á!fimm!ára!

deildinni,!en!flestar!völdu!þær!hana!eftir!að!hafa!fengið!ábendingar!frá!aðilum!í!

tengslaneti!sínu.!Í!því!sambandi!kom!einnig!fram!að!skólinn!virðist!vera!búinn!að!skapa!
sér!ákveðið!orðspor!sem!hefur!í!einhverjum!tilfellum!haft!áhrif!á!valið.!Það!getur!einnig!
bent!til!áhrifa!frá!félagsauði!að!samkvæmt!upplýsingum!frá!mæðrunum!er!ekki!

óalgengt!að!frændsystkini!stundi!nám!í!skólanum.!

5.3 Ástæður!fyrir!vali!á!fimm!ára!deildinni!–!menntasýn!mæðranna!

Nú!hefur!verið!farið!yfir!á!hvaða!hátt!auðmagn!mæðranna!hafði!áhrif!á!val!þeirra.!Í!

þessum!kafla!verður!sagt!frá!ástæðum!þess!að!mæðurnar!völdu!fimm!ára!deild!
Hólaskóla!fyrir!börnin!sín.!Þær!niðurstöður!geta!gefið!einhverja!mynd!af!menntasýn!
mæðranna,!en!hún!er!í!raun!hluti!af!veruhætti!þeirra!sem!hefur!samkvæmt!kenningum!

Bourdieu!mótast!af!uppeldisaðstæðum,!reynslu!frá!eigin!skólagöngu!og!menntun!
þeirra.!!

5.3.1 Einkarekstur!getur!tryggt!gæðanám!

Mæðurnar!sjö!voru!flestar!þeirrar!skoðunar!að!opið!skólaval!foreldra!væri!af!hinu!góða.!

Önnur!móðirin!í!hópi!G!(mæður!með!grunn<!eða!framhaldsskólapróf)!tók!fram!í!því!
samhengi!að!hún!væri!þó!þeirrar!skoðunar!að!allir!ættu!að!hafa!jöfn!tækifæri!til!þess!að!
velja,!þar!mætti!ekki!halla!á!neina!samfélagshópa.!Að!öðru!leyti!virtist!ekki!vera!munur!

á!þessu!viðhorfi!mæðranna!þegar!litið!var!til!þess!hvort!þær!væru!með!ríkjandi!eða!
víkjandi!menningarauð:!

Já!mér!finnst!að!maður!eigi!alltaf!kannski!að!hafa!val.!Það!var!ekki!í!boði!áður!fyrr!
eins!mikið,!en!já!auðvitað!eiga!foreldrar!að!geta!valið,!já!ég!held!það.!Bara!eins!og!
þetta,! allavega! að! það! sé! í! boði! fyrir! börn! eins! og! X! [nafn! barnsins].! Ég! gat! þá!
allavega! sett! hana! í! Hólaskóla,! ekki! gat! ég! farið! með! hana! ár! á! undan! í! X<skóla!
[hverfisskólann],!það!var!ekki!í!boði.!(Bylgja,!hópur!G)!

Mér! finnst! það!náttúrlega!bara! frábært! sko.!Mér! finnst! að!það!eigi! bara! að! vera!
okkar! val.! Ég! mundi! alveg! hiklaust! gera! það,! þú! veist,! ef! ég! er! óánægð! með!
eitthvað!þá!mundi!ég!færa!börnin!mín,!það!er!bara!þannig.!...ég!mundi!bara!velja!
það!sem!er!best!fyrir!barnið!mitt!hverju!sinni.!(Eyrún,!hópur!H)!

Þarna!má!þó!sjá!birtast!tvenns!konar!sjónarmið!þegar!vel!er!að!gáð.!Annarsvegar!
það!að!skólaval!sé!af!hinu!góða!því!þá!geti!foreldrar!valið!viðeigandi!menntun!fyrir!
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börnin!sín.!Hinsvegar!að!það!gefi!þeim!tækifæri!til!þess!að!færa!börnin!á!milli!skóla!ef!

ósætti!ríkir!með!störf!þeirra,!en!sú!skoðun!kom!fram!hjá!tveimur!mæðranna!í!hópi!H!
(mæður!með!háskólapróf).!Þær!virðast!samkvæmt!því!líta!svo!á!að!
skólavalmöguleikarnir!veiti!þeim!á!þann!hátt!tækifæri!til!þess!að!hafa!áhrif!á!nám!barna!

sinna!og!jafnvel!á!störf!skólanna:!

Ég!hef!alltaf!litið!á!það!þannig!þú!veist,!ef!mér!finnst!eitthvað!ekki!vera!í!lagi!þá!læt!
ég!vita!því!ég!held!að!það!vilji!alltaf!allir!bæta!sig.!Það!vilja!allir!gera!betur.! ...!ég!
hugsaði! svolítið! mikið! út! í! þetta,! af! því! að! það! fara! allir! bara! einhvernveginn! í!
hverfisskólann.!Ég!hef!oft!hugsað!ef!það!væri!(hik),!að!þú!gætir!valið!í!hvaða!skóla!
þú!ferð,!hvort!það!veiti!ekki!skólunum!líka!meira!aðhald.!Sko!af!því!þú!þarft!að!vera!
góður!skóli!þannig!að!einhver!vilji!koma!til!þín.!(Clara,!hópur!H)!

Á!þessum!ummælum!Clöru!í!hópi!H!má!einnig!greina!þá!skoðun!hennar!að!auknir!

valmöguleikar!foreldra!hljóti!að!hvetja!skólana!til!þess!að!bjóða!fram!gæðamenntun!og!
koma!til!móts!við!óskir!foreldra!ætli!þeir!sér!að!verða!eftirsóknarverður!kostur!fyrir!þá.!
Hún!virðist!því!vera!ein!af!þeim!sem!telur!að!samkeppni!á!„skólamarkaðnum“!geti!á!

þann!hátt!stuðlað!að!auknum!gæðum!í!skólunum.!Í!tengslum!við!þetta!kom!í!ljós!að!
flestar!mæðurnar!í!hópi!H!(mæður!með!háskólapróf)!virðast!setja!samasemmerki!á!milli!

einkarekinna!skóla!og!gæðamenntunar:!!

...!kröfurnar!voru!ekki!ólíkar!því!sem!hefði!verið!í!fimm!ára!deildinni!í!leikskólanum,!
þar! sem! hann! var.! En! hann! var! náttúrlega! í! sjálfstætt! starfandi! leikskóla! sem! er!
kannski! (hik),! eitthvað! aðeins! öðruvísi! uppbyggður,! ég! veit! það! ekki.! Ég! hef! líka!
heyrt!af!opinberum!leikskólum!sem!eru!líka!með!fínar!fimm!ára!áherslur!og!fimm!
ára!deildir.!(Fanndís,!hópur!H)!

Í!rannsóknum!erlendis!hefur!komið!fram!að!samkeppni!á!skólamarkaði!geti!valdið!
því!að!foreldrar!fari!að!vantreysta!skólum!sem!reknir!eru!af!hinu!opinbera!(Campbell,!

Proctor!og!Sherington,!2009)!og!má!velta!fyrir!sér!hvort!þarna!megi!greina!merki!þess.!
Þessi!skoðun!mæðranna!kom!í!það!minnsta!fram!þegar!þær!báru!saman!aðstæður!í!
Hólaskóla!og!í!skólum!á!vegum!hins!opinbera.!Rétt!er!að!taka!fram!að!þegar!þær!gerðu!

það!töluðu!þær!bæði!út!frá!„orðinu!á!götunni“!og!eigin!reynslu,!annaðhvort!sem!
mæður,!nemendur!eða!í!einu!tilfelli!sem!grunnskólakennari.!Það!sem!kom!sterkast!fram!
í!þessu!sambandi!var!sú!skoðun!þeirra!að!í!skólum!í!almenna!skólakerfinu!væru!of!mörg!

börn!í!hverri!bekkjardeild,!ekki!síst!í!ljósi!þess!að!þar!á!mjög!fjölbreyttur!hópur!
nemenda!rétt!á!að!stunda!nám.!Þá!gerðu!þær!skort!á!stuðningi!vegna!þessa!að!
umtalsefni:!
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...!ég!hef!oft!velt!fyrir!mér!ef!þú!ert!sko!með!tuttugu!plús!í!bekk!og!þú!ert!með!einn!
kennara!og!ætlar!að!vera!með!einstaklingsmiðað!nám.!Ég!er!ekki!að!sjá!það!virka!
sko.!En!um!leið!og!þú!ert!komin!kannski!(hik),!ég!held!að!það!mundi!strax!muna!ef!
þú!ert!með!færri!en!15,!þá!ertu!farin!að!geta!sinnt!hverjum!og!einum!betur!sko.!Og!
það!er!líka!það!sem!maður!er!hrifinn!af!með!Hólaskóla,!það!er!það!hvað!þetta!eru!
litlir!bekkir.!(Clara,!hópur!H)!

Þetta!þarf!þó!ekki!að!koma!á!óvart!ef!litið!er!til!niðurstaðna!erlendra!rannsókna!á!
vali!foreldra,!en!þar!hefur!til!dæmis!komið!fram!að!mæður!í!efri!stéttum!setji!fjölda!
barna!fyrir!sig!þegar!þær!velja!daggæslu!fyrir!börn!sín!(Vincent!o.fl.,!2008).!Þá!hefur!

einnig!komið!fram!í!rannsóknum!að!sá!hópur!mæðra!virðist!oft!og!tíðum!miða!skólaval!
sitt!við!einstaklingsþarfir!síns!barns!og!vilja!þá!helst!ekki!að!börn!þeirra!séu!í!bekkjum!
með!börnum!með!námserfiðleika!og/eða!krefjandi!hegðun!(Brantlinger,!2003).!Slík!

viðhorf!mátti!greina!hjá!tveimur!mæðrum!í!hópi!H!(mæður!með!háskólapróf):!!

...!og!auðvitað!er!það!líka!þannig!að!þó!að!það!sé!bara!15<20!manna!bekkur!og!það!
eru! einn! eða! tveir! erfiðir,! ef! það! er! ekki! stuðningur! við! þá! þá! skemma!þeir! fyrir!
hinum.!Þannig!að!það!er!heldur!ekki!sanngjarnt!gagnvart!hinum!börnunum.!Sumir!
kannski!segja!að!maður!sé!með!einhverja!kannski!fordóma,!ég!veit!það!ekki,!en!þá!
erum!við!samt!að!refsa!hinum!sem!gætu!gert!meira!á!kostnað!þeirra!sem!eru!að!
halda!aftur!af!þeim.!Og!mér!finnst!oft!eins!og!skólakerfið!í!heild!miðist!við!veikasta!
hlekkinn.!(Clara,!hópur!H)!

En!ég!hugsa!og!þegar!ég!sé!svona!vitleysu!þegar!fólk!er!að!tjá!sig!um!hvað!það!hafi!
verið! hræðilegt! að! það! hafi! verið! (hik).! Já! já,! auðvitað! viljum! við! ekki! búa! til!
steriotýpur,! eða! já! draga! fólk! í! dilka.! En! ef! það! einfaldar! okkur! við! kennsluna! að!
getuskipta!einhvernveginn,!þú!veist,!ég!veit!ekki!af!hverju!er!það!slæmt,!af!hverju!
er!það!slæmt?!(Fanndís,!hópur!H)!

Ekki!er!ólíklegt!að!þessi!viðhorf!hafi!haft!áhrif!á!val!þessara!tveggja!mæðra!í!hópi!H!
(mæður!með!háskólamenntun)!á!Hólaskóla!og!að!með!því!vali!hafi!þær!jafnvel!talið!að!
þær!gætu!ekki!bara!tryggt!börnum!sínum!góða!menntun!heldur!einnig!námsfrið.!Það!

sem!getur!rennt!stoðum!undir!þær!niðurstöður!er!til!dæmis!að!önnur!þeirra!tekur!það!
fram!í!viðtalinu!að!börn!með!sérþarfir!fái!ekki!inngöngu!í!Hólaskóla!nema!stuðningur!við!

þau!sé!tryggður!að!hálfu!skólans.!Einnig!geta!eftirfarandi!ummæli!tveggja!mæðra!í!hópi!
H!um!stefnu!skólans!í!agamálum!gefið!til!kynna!að!þetta!eigi!við!rök!að!styðjast:!

Já,! hún! fékk! náttúrlega! rosa! strangan! kennara! og! hún! lærði! (hik).! Þú! veist! þessi!
bekkur! sem! hún! er! í,! það! eru! aldrei! læti! í! honum.! Þau! sitja! og! læra.! Þetta! er!
einstakt,!þetta!vil!ég.!(Andrea,!hópur!H)!
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...!maður!hefur!heyrt! að!mörgum!bregði! við!þegar!þau! fara!úr!Hólaskóla.! Það!er!
þessi!agi!sem!virðist!ekki!vera!í!öðrum!skólum.!Og!í!fimm!ára!deildinni!er!lögð!rosa!
mikil!áhersla!á!að!þau!séu!að!læra!og!hegða!sér!í!skólanum.!(Clara,!hópur!H)!

Rétt!er!að!geta!þess!að!það!sem!getur!þó!einnig!verið!ástæðan!fyrir!ánægju!
mæðranna!með!agastefnu!skólans!er!að!hún!samræmist!uppeldisviðmiðum!þeirra,!en!
slíkt!hefur!komið!fram!í!erlendum!rannsóknum.!Þar!hefur!til!dæmis!komið!fram!að!

mæður!í!millistétt!aðhyllist!slíkar!áherslur!og!góð!hegðun!og!siðir!séu!í!rauninni!einn!
þáttur!af!mörgum!sem!þær!telja!mikilvægt!að!börnin!þeirra!tileinki!sér!(Vincent!og!Ball,!
2007).!!

Af!þessu!er!hægt!að!draga!þá!ályktun!að!sambland!af!lítilli!tiltrú!mæðranna!á!

námsaðstæðum!í!skólum!á!vegum!hins!opinbera!og!sú!trú!þeirra!að!nám!í!Hólaskóla!
tryggi!börnum!gæðamenntun!og!frið!til!þess!að!læra!hafi!hugsanlega!haft!einhver!áhrif!
á!val!þeirra!á!Hólaskóla!fyrir!börnin!sín.!Það!á!þó!sérstaklega!við!í!tilfellum!mæðranna!

sem!eru!með!ríkjandi!menningarauð.!!

5.3.2 Grunnskólamiðuð!viðfangsefni!geta!veitt!fimm!ára!börnum!forskot!á!
„skólamarkaðnum“!!

Viðmælendur!lýstu!flestar!yfir!ánægju!sinni!með!störf!leikskólanna!sem!börnin!þeirra!
voru!í!og!töluðu!í!því!samhengi!um!að!börnunum!hefði!liðið!vel!þar!og!að!þar!hefði!verið!

gott!starfsfólk.!Það!átti!þó!ekki!við!í!öllum!tilfellum!því!ein!móðirin!í!hópi!H!(mæður!með!
háskólapróf)!lýsti!yfir!megnri!óánægju!sinni!með!starf!leikskólans!sem!barnið!hennar!
var!í!og!flutti!hún!það!í!fimm!ára!deildina!á!miðjum!vetri!sökum!þessa.!Hún!sagði!máli!

sínu!til!stuðnings!að!starfið!þar!hefði!að!hennar!mati!ekki!verið!í!nógu!föstum!skorðum!
og!að!það!hefði!komið!niður!á!undirbúningi!barnsins!fyrir!grunnskólagöngu!þess.!Hún!

sagðist!hafa!reynt!ýmislegt!til!þess!að!bæta!úr!þessu!en!ekkert!hefði!gengið,!hún!hefði!
meira!að!segja!farið!að!vinna!þar:!!

Það!náttúrlega!átti!að!vera!skipulagt!starf!þarna.!Ég!fór!að!vinna!þarna,!en!það!var!
aldrei!neitt!skipulagt!starf.!Það!var!allt!einhvernveginn!svo!losaralegt!(hik).!...!hann!
þurfti!bara!miklu!meira.!Þú!veist,!hann!var!farinn!að!læra!að!lesa!og!vildi!bara!vera!
einhversstaðar!að!skrifa!og!reikna!og!þú!veist!(hik),!þannig!að!þetta!var!bara!ekki!
rétti!staðurinn!sko.!(Eyrún,!hópur!H)!

Þrátt!fyrir!að!flestar!mæðurnar!hafi!lýst!yfir!ánægju!sinni!með!leikskólana!sem!börnin!

þeirra!voru!í!sögðu!þær!samt!sem!áður!að!meginástæða!fyrir!flutningi!þeirra!í!fimm!ára!
deildina!hefði!verið!að!viðfangsefni!þeirra!í!leikskólunum!hefðu!ekki!verið!nógu!
krefjandi!fyrir!þau.!Í!því!sambandi!báru!tvær!mæður!í!hópi!H!(mæður!með!háskólapróf)!
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því!við!að!börn!þeirra!hefðu!verið!orðin!leið!í!leikskólunum!og!hefðu!þurft!„eitthvað!

meira“!en!var!í!boði!þar:!

...!en!það!vantaði!dálítið!mikið!fyrir!hana,!hana!vantaði!mikla!örvun!og!svona,!hún!
var!bara!orðin!rosalega!leið.!Það!var!voðalega!lítið!að!gerast.!En!hún!var!líka!svona!
(hik)!snemma!að!öllu!og!var!mjög!þroskuð!og!svona!þannig!að!þú!veist,!hún!þurfti!
bara!á!þessu!að!halda.!(Guðrún,!hópur!H)!

Flestar!mæðurnar!virðast!vera!þeirrar!skoðunar!að!starf!elstu!barna!leikskólanna!sem!
börnin!þeirra!voru!í!hafi!mátt!vera!meira!í!takt!við!það!sem!gengur!og!gerist!í!fyrsta!
bekk!í!grunnskólum.!Ekki!var!hægt!að!greina!mun!á!þeirri!skoðun!eftir!menntunarstigi!

þeirra:!

...!þau!eru!náttúrlega!að!byrja!að!þroskast!svo!mikið!og!hafa!svo!mikið!vit!á!öllu!að!
þau!vantar!svolítið!ögrun.!Þau!eru!rosa!móttækileg!og!þú!veist!(hik).!...!ekki!það!að!
auðvitað!er!í!Hólaskóla!líka!mikill!leikur!og!svona,!sérstaklega!í!fimm!ára!deildinni.!
En! þetta! er! samt! svona! öðruvísi.! Maður! veit! einhvernveginn! að! það! er! þá!
allavegana! markvisst! verið! að! kenna! þeim! hljóðin! og! svona.! Þó! að! það! sé! ekki!
markmiðið! að! þau! séu! orðin! læs! eftir! fimm! ára! bekk,! þá! eru! þau! búin! að! læra!
hljóðin!og!svona.!Og!manni!finnst!það!bara!eiginlega!sjálfsagður!hlutur,!hvort!sem!
þú! ert! þá! í! leikskóla,! í! fimm!ára! bekk! í! Hólaskóla! eða! í! einhverjum!öðrum! skóla.!
(Clara,!hópur!H)!

Það!vantar!meira!inn!í!að!það!séu!komin!svona!verkefni!fyrir!börn!eins!og!mína.!...!
börn!eru!svo!misjafnlega!á!sig!komin!þroskalega!séð!og!við!vitum!það!náttúrlega.!
En! fyrir! þau! börn! sem!eru! komin! eins! langt! og!mín,! þá! náttúrlega! þyrfti! að! vera!
komin!meira!svona!krefjandi!skólaverkefni.!(Bylgja,!hópur!G)!

Þessar!niðurstöður!eru!á!skjön!við!þær!sem!komu!fram!í!rannsókn!Jóhönnu!
Einarsdóttur!(2007),!þar!sem!hún!skoðaði!meðal!annars!viðhorf!foreldra!fimm!og!sex!

ára!barna!(sem!voru!að!ljúka!leikskólagöngu!sinni),!til!áherslna!leikskólanna.6!Foreldrar!í!
þeirri!rannsókn!voru!almennt!sáttir!við!þær!og!sjaldgæft!var!að!þeim!fyndist!að!þar!ætti!
að!fara!fram!meiri!formleg!kennsla.!Jóhanna!bendir!á!að!þær!niðurstöður!séu!í!

samræmi!við!það!sem!almennt!gerist!á!Norðurlöndunum,!þar!sem!foreldrar!virðast!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!

!

!
6!
Rétt!er!að!taka!fram!að!í!þeirri!rannsókn!var!menntunarstaða!foreldra!ekki!skoðuð!sérstaklega!og!þá!var!ekki!tekið!fram!hvort!

börnin!þeirra!væru!í!sjálfstætt!starfandi!skólum!eða!ekki.!
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frekar!vera!þeirrar!skoðunar!að!nám!í!leikskólum!eigi!fyrst!og!fremst!að!snúast!um!

umönnun!og!félagslega!þætti.!Sömu!sögu!sé!hinsvegar!ekki!hægt!að!segja!um!
Bandaríkin!og!Þýskaland,!en!þar!virðast!foreldrar!vera!hlynntari!grunnskólamiðaðri!
áherslum!(Jóhanna!Einarsdóttir,!2007,!bls.!145).!

Ekki!er!ólíklegt!að!eina!af!ástæðunum!fyrir!þessum!ólíku!niðurstöðum!megi!rekja!til!

þess!að!foreldrahópurinn!sem!velur!fimm!ára!deildina!geri!það!fyrst!og!fremst!vegna!
stefnu!hennar,!sem!virðist!vera!heldur!grunnskólamiðaðri!en!það!sem!gengur!og!gerist!í!
leikskólunum,!þ.e.a.s.!ef!litið!er!til!áherslna!í!skólanámskrám!þeirra!(sjá!kafla!4.2.4).!Í!

þessu!sambandi!er!þó!rétt!að!benda!á!að!í!rannsókn!Goldring!og!Rowley!(2008)!kom!
fram!að!foreldrar!sem!velja!sjálfstætt!starfandi!skóla!(einkaskóla)!fyrir!börnin!sín!séu!
líklegri!en!aðrir!til!þess!að!aðhyllast!áherslu!á!akademískt!nám.!

Mæðurnar!gáfu!ekki!upp!neinar!sérstakar!ástæður!fyrir!þessu!viðhorfi!sínu,!en!á!

máli!þeirra!mátti!skilja!að!þær!telja!skólamiðuð!viðfangsefni!góðan!undirbúning!fyrir!
grunnskólagönguna.!Hjá!nokkrum!þeirra!mátti!greina!þá!skoðun!að!með!því!gætu!
börnin!náð!forskoti!á!jafnaldra!sína:!

...! þegar!maður! horfir! á! það! í! dag,! skiluru,! þá! er! ég! rosalega! ánægð.! Því! hún! er!
náttúrlega!kannski!skrefi!á!undan!þeim!sem!hún!var!með! í! leikskóla,!sem!eru!þar!
ennþá.!(Dagbjört,!hópur!G)!

Þarna!lýsir!Dagbjört!í!hópi!G!(mæður!með!grunn<!og!framhaldsskólapróf)!yfir!ánægju!
sinni!með!þá!ákvörðun!að!hafa!fært!barnið!sitt!í!fimm!ára!deild!Hólaskóla,!þar!sem!hún!

telur!að!með!því!að!stunda!þar!nám!sé!það!betur!statt!en!jafnaldrar!sem!héldu!áfram!í!
leikskólanum.!Þetta!lýsir!kannski!ágætlega!líðan!foreldra!varðandi!skólun!barna!sinna.!
Þeir!bera!orðið!meginábyrgð!á!námi!þeirra!og!vilja!þar!af!leiðandi!taka!réttar!ákvarðanir!

í!því!sambandi!(Reay,!2004)!svo!að!börnunum!farnist!sem!best.!Þetta!leiðir!hugann!líka!
að!skrifum!Landeros!(2011)!sem!hefur!bent!á!að!á!tímum!einstaklingsvæðingar!fari!það!
eftir!því!hvernig!barninu!þínu!gengur!í!skóla!hvort!þú!flokkist!sem!„góð!móðir“!eða!ekki.!

Hjá!þremur!öðrum!mæðrum!kom!þetta!fram!á!aðeins!annan!hátt.!Greinilegt!var!að!

þær!töldu!einnig!að!börnin!þeirra!næðu!ákveðnu!forskoti!á!jafnaldra!með!námi!í!
Hólaskóla,!því!þegar!kom!að!því!að!þau!færu!í!hverfisskólana!eftir!nám!þar!veltu!þær!
fyrir!sér!hvort!þær!ættu!að!setja!þau!í!næsta!bekk!fyrir!ofan!jafnaldrana.!Móðir!í!hópi!H!

(mæður!með!háskólapróf)!var!farin!að!huga!að!þessu!þegar!barnið!hennar!átti!ennþá!
eftir!að!vera!rúmt!ár!í!skólanum.!Þá!voru!hún!og!sambýlismaður!hennar!þegar!búin!að!
eiga!fund!með!skólastjóra!hverfisskólans:!!
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...!margir!segja!að!þegar!þú!ferð!í!hinn!skólann!að!þá!bara!bíðuru!í!eitt!ár.!Það!er!
svona!það!sem!maður!kannski!óttast.!!...!við!höfum!mikið!verið!að!velta!fyrir!okkur!
(hik),!hvort!við!ættum!að!skoða!það!að!þegar!hann!færi!yfir,!hvort!hann!myndi!fara!
með!einu!ári!eldri.!Og!þarna!(hik),!það!er!náttúrlega!alveg!ferli,!það!þarf!að!fara!í!
eitthvað!mat!og!eitthvað!svoleiðis!sko.!(Clara,!hópur!H)!

Önnur!móðir!í!hópi!H!tók!ákvörðun!um!að!barnið!hennar!færi!í!bekk!með!eldri!

börnum!eftir!að!það!kláraði!fimm!ára!deildina.!Hún!sagðist!hafa!þurft!að!sækja!
sérstaklega!um!það!en!það!hefði!ekki!verið!neitt!mál.!Móðir!í!hópi!G!(mæður!með!
grunn<!eða!framhaldsskólapróf)!ákvað!aftur!á!móti!að!setja!sitt!barn!í!bekk!með!

jafnöldrum!í!hverfisskólanum!eftir!nám!þar:!

....!svo!vorum!við!heillengi! líka!að!velta!fyrir!okkur!(hik),!af!því!hún!var!komin!svo!
langt,!hvort!við!ættum!að!setja!hana!beint!upp!í!sjö!ára!bekk.!Það!var!líka!(hik),!ég!
talaði!við!skólasálfræðing!þú!veist,!og!ég!var!alveg!heillengi!að!vega!og!meta!það.!
En!við! tókum!ákvörðun!um!að! setja!hana! frekar! í! sex!ára!bekk!heldur!en! sjö!ára!
bekk! og! láta! hana! fylgja! jafnöldrunum! alla! leið.! Þú! veist! því! oft! verður! þetta!
erfiðara!þegar!börn!eru!eldri.!Hún!er!þá!bara!rosa!góð!skiluru.!(Bylgja,!hópur!G)!

Eins!og!sjá!má!kom!ekki!einungis!fram!munur!á!ákvörðunum!mæðranna!eftir!því!

hvort!menningarauður!þeirra!er!ríkjandi!eða!víkjandi,!heldur!einnig!á!sjálfstrausti!þeirra!
þegar!kom!að!því!að!taka!hana.!Móðirin!í!hópi!G!(mæður!með!grunn<!eða!
framhaldsskólapróf)!virðist!hafa!verið!óöruggari!en!hinar!og!naut!aðstoðar!sérfræðings!

við!það.!Þarna!gæti!birst!munur!á!veruhætti!þeirra,!en!eins!og!áður!hefur!verið!nefnt!
eru!mæður!með!ríkjandi!menningarauð!yfirleitt!með!meira!sjálfstraust!varðandi!ýmsa!

þætti!sem!snúa!að!skólun!barna!þeirra,!heldur!en!mæður!með!víkjandi!menningarauð!
(Brooker,!2002;!Helga!Hafdís!Gísladóttir,!2015;!Reay,!2004).!

Á!þessu!má!sjá!að!mæðurnar!völdu!fimm!ára!deildina!í!flestum!tilfellum!vegna!þess!

að!þær!vildu!að!börnin!þeirra!fengjust!við!grunnskólamiðaðri!viðfangsefni!árið!áður!en!
þau!áttu!að!hefja!formlega!grunnskólagöngu!og!voru!nokkrar!þeirra!á!því!að!það!gæti!

veitt!þeim!forskot!á!jafnaldra.!Þá!virðast!mæðurnar!sem!eru!með!ríkjandi!
menningarauð!vera!með!meira!sjálfstraust!þegar!kemur!að!því!að!taka!ákvarðanir!í!
sambandi!við!skólun!barna!sinna!og!taka!þær!gjarnan!út!frá!einstaklingsþörfum!sinna!

barna.!

5.3.3 Félagatengsl!og!öflun!félagsauðs!

Ástæður!þess!að!viðhorf!mæðranna!til!vináttu<!eða!félagatengsla!voru!skoðuð!

sérstaklega!hér!voru!einkum!þær!að!í!rannsóknum!hefur!komið!í!ljós!að!þau!séu!
börnum!mjög!mikilvæg!á!þeim!aldri!sem!börn!viðmælenda!voru!á!þegar!þau!fluttust!í!
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fimm!ára!deild!Hólaskóla.!Sýnt!þykir!að!tengsl!við!félaga!séu!í!raun!einn!af!þeim!þáttum!

sem!geti!haft!áhrif!á!aðlögun!leikskólabarna!að!grunnskólum,!líðan!þeirra!þar!og!
námsframvindu!(Dockett!og!Perry,!2007;!Jóhanna!Einarsdóttir,!2007).!Þá!þótti!
áhugavert!að!skoða!þann!þátt!þar!sem!niðurstöður!megindlegrar!rannsóknar,!sem!gerð!

var!á!skólavali!foreldra!í!Garðabæ,!bentu!meðal!annars!til!þess!að!þeir!sem!völdu!skóla!í!
almenna!skólakerfinu!lögðu!félagatengsl!frekar!til!grundvallar!vali!sínu!en!þeir!sem!
völdu!sjálfstætt!starfandi!skóla!(Ólöf!S.!Sigurðardóttir,!2011).!

Þegar!mæðurnar!voru!spurðar!út!í!hvernig!aðlögun!barnanna!þeirra!að!fimm!ára!

deildinni!hafi!gengið!kom!fram!hjá!þeim!að!þau!hafi!í!raun!ekki!fengið!neina!sérstaka!
aðlögun!að!deildinni,!heldur!hafi!þeim!hálfpartinn!verið!„hent!út!í!djúpu!laugina“!þegar!
þau!byrjuðu!þar.!Þeim!hafi!þó!verið!boðið!að!kíkja!í!heimsókn!þangað!áður!en!þau!

byrjuðu!og!þá!var!mælst!til!þess!að!þau!væru!sótt!snemma!til!þess!að!byrja!með,!á!
meðan!þau!voru!að!venjast!þessum!nýju!aðstæðum.!Þessi!tilhögun!er!í!rauninni!ekkert!
ósvipuð!því!sem!gerist!þegar!börn!hefja!nám!í!fyrsta!bekk!í!grunnskóla,!fyrir!utan!að!

börnin!í!fimm!ára!deildinni!eru!náttúrlega!árinu!yngri.!!

Þrátt!fyrir!að!flutningurinn!hafi!að!mati!mæðranna!verið!töluverð!viðbrigði!fyrir!

börnin!gekk!hann!að!þeirra!sögn!vel!í!öllum!tilfellum.!Tvær!af!mæðrunum!í!hópi!H!
(mæður!með!háskólapróf),!töldu!að!það!að!eiga!eldra!systkini!í!skólanum!hefði!hjálpað!

þeirra!börnum!að!aðlagast:!

...!ég!held!að!partur!af!því!að!það!hafi!gengið!vel!með!hann!er!að!hann!fékk!sama!
kennara!og!systir!hans!var!með.!Þannig!að!hann!var!búinn!að!sjá!kennarann!oft,!þú!
veist,!á!bekkjarkvöldum!og!svona.!Þannig!að!það!gekk!bara!ótrúlega!vel.!En!hann!er!
samt! svona! (hik),! hann! var!mjög! feiminn!og! lítill! í! sér! og! (hik).! Þannig! að!ég! segi!
alltaf,! ef! hann! plummaði! þetta! þá! bara! geta! öll! börn! farið! fimm! ára! í! skóla.!
(Guðrún,!hópur!H)!

Það!er!alveg!í!takt!við!það!sem!niðurstöður!rannsókna!hafa!gefið!til!kynna,!þ.e.!að!

flutningur!barna!úr!leik<!í!grunnskóla!gangi!oft!betur!þegar!þau!þekkja!einhvern!þar,!
hvort!sem!það!er!vinur!eða!systkini!(Dockett!og!Perry,!2007;!Fabian,!2000).!Jóhanna!
Einarsdóttir!(2007,!bls.!93)!hefur!í!þessu!sambandi!bent!á!að!félagar!geti!veitt!

nauðsynlegan!stuðning!á!þessum!tímamótum!og!að!það!að!eiga!vin!í!skólanum!geti!
orðið!til!þess!að!þau!upplifi!skólaumhverfið!síður!sem!ógnvekjandi.!

Flestar!mæðurnar!töluðu!um!að!börnin!þeirra!hefðu!átt!vini!í!hverfisleikskólunum,!

en!mismunandi!var!hvernig!þær!upplifðu!og!tókust!á!við!aðskilnað!barnanna!við!þá.!Hjá!

mæðrunum!í!hópi!G!(mæður!með!grunn<!eða!framhaldsskólapróf)!kom!fram!að!þeim!
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þótti!fremur!erfitt!að!flytja!börnin!úr!leikskólunum!yfir!í!fimm!ára!deildina!þar!sem!þau!

þekktu!enga:!!

...!mér!fannst!þetta!náttúrlega!svolítið!erfitt!sko.!En!hún!hefur!alveg!(hik),!þú!veist!
ég!meina!(hik),!en!við!tókum!þann!pólinn!að!þegar!við!buðum!í!afmæli,!þá!buðum!
við! (hik),! sko! í! staðinn! fyrir! að! bjóða! Hólaskólakrökkunum! þá! buðum! við! bara!
þessum! hóp! sem! var! alltaf! saman! í! leikskólanum! sko.! Þú! veist! það! var! svona!
ákveðinn! kjarni.! ...! þarna!á!þessum! leikskóla,! þá! var!þessi! kjarni! alltaf! saman.!Þú!
veist! það! voru! alltaf! þessi! fimm! eða! sex! nöfn! sem! voru! alltaf! einhvernveginn!
saman,!það!var!ótrúlega!krúttlegt.!(Dagbjört,!hópur!G)!

...! hún! saknaði! vinanna! kannski! fyrst! um! sinn.! En! við! fórum!bara!og!heimsóttum!
leikskólann!og!við!svona!(hik),!við!gerðum!það!alveg!nokkrum!sinnum.!En!svo!bara!
var!hún!alveg!komin!þarna!niðureftir!og!eignaðist!vini!þar.!Og!það!voru!líka!börn!úr!
bænum!okkar!í!skólanum!sem!við!mynduðum!svona!vinatengsl!við.!(Bylgja,!hópur!
G)!

Þær!virðast!hafa!velt!fyrir!sér!áhrifum!flutningsins!á!tilfinningalega!líðan!og!
félagslega!stöðu!barnanna!sinna.!Þær!voru!þær!einu!af!mæðrunum!sjö!sem!minntust!á!
að!þeim!hafi!þótt!mikilvægt!að!börnin!þeirra!héldu!áfram!sambandi!við!félaga!sína!í!

leikskólanum!eftir!að!þau!fluttu!í!fimm!ára!deildina.!Félagatengsl!virðast!einnig!hafa!
verið!ofarlega!í!huga!annarrar!móðurinnar!í!hópi!G!(mæður!með!grunn<!og!
framhaldsskólapróf)!þegar!hún!og!eiginmaður!hennar!tóku!ákvörðun!um!að!barnið!

þeirra!færi!í!hverfisskólann!að!loknu!námi!í!fimm!ára!deildinni:!!

...! við! tókum! þá! ákvörðun! að! taka! hana! úr! Hólaskóla! og! fara! í! X<skóla! [skólinn! í!
hverfinu]! til! að! fylgja! sínum! skiluru?! Já! hún! verður! að! vera! (hik),! þú! veist,! þetta!
skiptir!svo!miklu!máli!félagslega!séð.!Það!er!ekki!bara!námslega!þú!veist,!félagslegi!
þátturinn!er!svo!stór.!Þannig!að!við!erum!þar!núna.!(Bylgja,!hópur!G)!

Á!þessu!má!ekki!einungis!sjá!að!hún!virðist!leggja!félagslega!stöðu!barnsins!til!
grundvallar!þegar!hún!ákveður!að!flytja!það!í!hverfisskólann,!heldur!kemur!þarna!fram!

annar!þáttur!sem!vert!er!að!gefa!nánari!gaum.!Hún!talar!um!að!þau!hafi!tekið!barnið!úr!
Hólaskóla!til!að!„fylgja!sínum“!og!er!spurning!um!hvað!hún!á!við!með!því.!Ef!litið!er!til!
kenninga!Bourdieu!má!skilja!þetta!sem!svo!að!hún!hafi!jafnvel!litið!svo!á!að!barnið!

hennar!hafi!ekki!„átt!heima“!í!Hólaskóla.!Veruháttur!þess!hafi!ekki!verið!í!samræmi!við!
eða!fallið!að!ríkjandi!veruhætti!þar!(Gestur!Guðmundsson,!2012,!bls.!81;!Lareau,!2001;!
Lareau!og!Horvat,!1999)!og!að!það!geti!verið!ástæðan!fyrir!því!að!barnið!hélt!ekki!áfram!

þar!eftir!að!það!kláraði!fimm!ára!deildina.!Það!sem!rennir!kannski!stoðum!undir!þá!
ályktun!er!að!þessi!móðir!var!sú!eina!af!mæðrunum!sjö!sem!var!að!eigin!sögn!ekki!
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sérlega!ánægð!með!deildina!og!nefndi!það!sem!eina!af!ástæðum!fyrir!flutningnum!yfir!í!

hverfisskólann.!

Aðrar!mæður!gerðu!minna!úr!tilfinningalegri!vanlíðan!sem!fylgdi!aðskilnaði!við!

leikskólafélagana!og!virðast!þess!í!stað!hafa!lagt!meiri!áherslu!á!að!börn!þeirra!kynntust!
nýjum!bekkjarfélögum!í!Hólaskóla!(það!átti!líka!við!um!mæðurnar!í!hópi!G).!Það!átti!þó!

ekki!við!í!tilfelli!einnar!móðurinnar!í!hópi!H!(mæður!með!háskólamenntun),!því!að!
hennar!sögn!var!barnið!hennar!nánast!eingöngu!í!sambandi!við!félaga!sína!í!hverfinu!
fyrir!utan!skólatíma.!Rétt!er!að!geta!þess!í!þessu!sambandi!að!sú!móðir!bjó!í!mestri!

fjarlægð!frá!Hólaskóla!af!þeim!öllum!og!starfaði!í!nálægð!við!heimilið.!Það!getur!vel!
verið!að!það!hafi!haft!áhrif!í!þessu!sambandi.!!

Eitthvað!var!um!að!börn!mæðranna!færu!í!íþrótta<!eða!tómstundastarf!á!sama!stað!

og!bekkjarfélagarnir,!en!algengast!var!þó!að!þær!skiptust!á!við!aðra!foreldra!að!bjóða!

börnunum!heim!til!þess!að!þróa!þessi!nýju!vinatengsl!betur:!

...!Þetta!er!auðvitað!meira!skutl!í!sambandi!við!vinina.!Það!er!ekkert!verið!bara!að!
labba!á!milli!og!banka!uppá!og!svona.!Þannig!að!það!(hik),!aukaskutlið!er!svolítið!
meira.! En!maður! er! bara!meðvitaður! um! það! og! þú! veist,! það! er! bara! það! sem!
(hik),!maður!bara!leggur!það!á!sig.!Maður!veit!að!maður!er!að!taka!barnið!úr!hverfi!
og!það!þýðir!bara!að!þú!verður!að!vera!duglegri!að!skutla!í!heimsóknir.!Þú!veist,!og!
taka!einhvern!með!heim!úr!skólanum.!(Guðrún,!hópur!H)!!

Í!ljósi!þess!að!börnin!í!fimm!ára!deildinni!eru!hvaðanæva!að!af!höfuðborgarsvæðinu!

hlýtur!þetta!að!krefjast!töluverðs!skipulags!og!tíma!af!hálfu!foreldra!og!kalla!á!að!þeir!
kynnist!og!séu!í!töluverðum!samskiptum!sín!í!milli.!Hjá!hluta!mæðranna!í!hópi!H!
(mæður!með!háskólapróf)!kom!fram!að!þær!töldu!viðburði!á!vegum!skólans!vera!

mikilvægan!vettvang!fyrir!foreldra!til!þess!að!hittast!og!kynnast.!Í!því!sambandi!talaði!
ein!þeirra!um!að!henni!fyndist!mjög!athyglisvert!hvað!foreldrar!í!Hólaskóla!væru!
duglegir!að!mæta!á!viðburði!í!skólanum!miðað!við!það!sem!hún!hafði!áður!upplifað,!

bæði!sem!kennari!og!sem!foreldri:!

....!það!sem!mér!finnst!líka!svolítið!merkilegt!er!að!það!er!alltaf![samstund!í!hverri!
viku]!og!þá!koma!foreldrarnir.!Þú!veist!ég!meina!(hik),! í!venjulegum!skóla!þá!hafa!
engir!foreldrar!tíma!til!þess!að!mæta!á!eitt!né!neitt.!En!þarna!gátu!(hik),!var!alltaf!
fullur!salur.!Það!var!líka!dálítið!merkilegt!sko.!(Eyrún,!hópur!H)!

Lareau!(2001)!hefur!bent!á!að!slík!tengslamyndun!(félagsauður)!geti!veitt!foreldrum!
aðgang!að!mikilvægum!upplýsingum!um!leikreglur!skólavettvangsins,!upplýsingum!sem!
geta!jafnvel!haft!áhrif!á!námsárangur!barna!þeirra.!Þeir!foreldrar!sem!eru!með!veruhátt!

sem!samræmist!ríkjandi!veruhætti!skólanna!virðast!vera!betur!settir!hvað!þetta!varðar.!
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Þeir!búa!oft!yfir!meira!sjálfstrausti!í!samskiptum!við!aðra!foreldra!og!einnig!við!

starfsmenn!skólanna!(Brooker,!2002;!Lareau,!2002;!Lareau!og!Horvat,!1999).!!

Það!að!foreldrar!í!Hólaskóla!mæti!vel!á!viðburði!í!skólanum!kemur!kannski!ekki!á!

óvart!ef!litið!er!til!þess!að!þar!virðist!menntunarstig!foreldrahópsins!vera!fremur!hátt!
(sjá!kafla!5.1.).!Í!rannsóknum!hefur!nefnilega!komið!í!ljós!að!þátttaka!í!slíku!er!meiri!eftir!

því!sem!menntunarstig!foreldra!er!hærra,!þeir!foreldrar!virðast!frekar!eiga!
heimangengt,!sem!getur!til!dæmis!verið!vegna!sveigjanlegri!vinnutíma!(Brooker,!2002;!
Lee!og!Bowen,!2006).!Þá!hefur!einnig!komið!í!ljós!að!þátttakan!er!almennt!meiri!í!

sjálfstætt!starfandi!skólum!en!í!skólum!í!almenna!skólakerfinu!(Bifulco!og!Ladd,!2006),!
en!rétt!er!að!taka!fram!að!í!þeirri!rannsókn!var!bakgrunnur!foreldra!ekki!tekinn!með!inn!
í!myndina.!Cox!og!Witko!(2008)!hafa!þó!bent!á!að!mikilvægt!sé!að!skoða!slíkar!

niðurstöður!ávallt!út!frá!skólavettvangnum!sem!er!til!rannsóknar!hverju!sinni!til!þess!að!
átta!sig!almennilega!á!ástæðum!sem!liggja!þar!að!baki.!Það!geti!til!dæmis!verið!
mismunandi!hvaða!reglur!skólarnir!setja!um!þátttöku!foreldra!og!til!hvers!ætlast!sé!til!af!

þeim!í!því!sambandi.!Sá!þáttur!var!ekki!kannaður!sérstaklega!í!þessari!rannsókn.!

Að!lokum!er!vert!að!nefna!sjónarmið,!þessu!tengt,!sem!kom!fram!hjá!einni!

móðurinni!í!hópi!H!(mæður!með!háskólapróf)!þegar!hún!var!að!ræða!um!skólaval!sitt!og!
skólagöngu!barna!sinna:!!

...!ég!er!þannig,!ég!þú!veist!kynni!þetta!bara!fyrir!börnunum!mínum!sem!bara!(hik),!
eins!og!maður!segir!á!modern!marketing!tungumáli:!„að!stækka!tengslanetið.“!Þú!
veist,!þú!verður!bara!sterkari!einstaklingur!með!stærra!tengslanet.!(Fanndís,!hópur!
H)!

Á!máli!hennar!mátti!skilja!að!val!hennar!á!skólum!og!frístundastarfi!fyrir!börnin!

hennar!væri!ekki!eingöngu!í!menntunarlegum!tilgangi!heldur!einnig!til!þess!að!auka!við!
tengslanet!þeirra,!en!í!því!sambandi!hefur!Ridge!(2006)!talað!um!að!þróun!vináttu!hjá!
börnum!geti!verið!fyrsta!skref!af!mörgum!í!að!byggja!upp!eða!mynda!félagsauð.!!

Flutningur!barnanna!í!fimm!ára!deildina!gekk!samkvæmt!þessu!vel!í!öllum!tilfellum.!
Mæðurnar!með!víkjandi!menningarauð!virðast!frekar!hafa!velt!fyrir!sér!áhrifum!

flutningsins!á!félagslega!stöðu!barna!sinna!og!fannst!því!mikilvægt!að!þau!héldu!áfram!
tengslum!við!vini!sína!í!leikskólanum.!Mæðurnar!með!ríkjandi!menningarauð!virðast!

aftur!á!móti!hafa!lagt!megináherslu!á!að!börnin!þeirra!mynduðu!tengsl!við!börnin!í!
fimm!ára!deildinni.!Í!einu!af!þeim!tilvikum!virðist!valið!ekki!einungis!hafa!verið!
framkvæmt!í!uppeldis<!og!menntunarlegum!tilgangi!heldur!var!það!jafnframt!liður!í!að!

auka!við!félagsauð!barnanna.!
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5.4 Samantekt!

5.4.1 Áhrif!fjárhagsm,!menningarm!og!félagsauðs!á!val!mæðranna!

Líklegt!þykir!að!fjárhagsauður!sé!ríkjandi!hjá!flestum!mæðranna!sem!tóku!þátt!í!
rannsókninni.!Við!það!mat!var!litið!til!menntunar!þeirra!og!starfa,!starfa!maka!þeirra!og!
til!meðalverðs!fasteigna!í!hverfunum!þar!sem!þær!búa.!Ekki!reyndist!þó!unnt!að!greina!

með!afgerandi!hætti!áhrif!hans!á!val!þeirra!út!frá!þeim!gögnum!sem!stuðst!var!við!í!
rannsókninni.!Í!því!sambandi!var!athugað!hvort!gjöld!fimm!ára!deildarinnar!væru!hærri!
en!leikskólagjöldin!í!leikskólunum!sem!börnin!voru!í!áður!en!þau!byrjuðu!þar.!Í!ljós!kom!

að!munurinn!var!mismikill!eftir!því!hvar!á!höfuðborgarsvæðinu!mæðurnar!búa.!
Leikskólagjöld!eru!mishá!í!sveitarfélögunum!þar!eins!og!kom!fram!í!kafla!4.2.3!og!
afslættir!af!þeim!gjöldum!eru!einnig!veittir!á!mismunandi!forsendum.!Þá!er!fjarlægð!á!

milli!heimila!barnanna!og!Hólaskóla!einnig!mislöng!og!hefur!aksturinn!þangað!því!haft!
mismikinn!kostnað!í!för!með!sér.!Það!þykir!þó!ljóst!að!umstangið!sem!hefur!fylgt!námi!
barnanna!í!fimm!ára!deildinni!hefur!verið!nokkuð!meira!en!ef!þau!hefðu!haldið!áfram!í!

hverfisleikskólum!sínum.!!

Fram!komu!vísbendingar!um!að!menningarauður!sé!ríkjandi!hjá!meirihluta!

foreldrahópsins!í!Hólaskóla.!Meirihluti!mæðranna!sem!rætt!var!við!í!rannsókninni!er!
með!háskólamenntun!og!það!sama!er!hægt!að!segja!um!meirihluta!foreldra!sem!tóku!

þátt!í!foreldrakönnun!sem!gerð!var!þar!árið!2012.!Það!er!því!ekki!ólíklegt!að!hann!hafi!
haft!áhrif!á!val!þeirra!á!skólanum.!Hægt!var!að!greina!þau!áhrif!í!tilfellum!tveggja!
mæðra!í!hópi!H!(mæður!með!háskólapróf)!sem!eiga!háskólamenntaða!

foreldra/tengdaforeldra.!Þau!höfðu!áður!valið!Hólaskóla!fyrir!börnin!sín.!Ekki!er!ólíklegt!
að!uppeldisleg!viðmið!og!gildi!sem!móðirin/makinn!ólst!upp!við!hafi!haft!þar!áhrif.!!

Hægt!var!að!merkja!skýr!áhrif!félagsauðs!á!val!mæðranna,!en!flestar!höfðu!þær!valið!

skólann!eftir!að!hafa!fengið!ábendingar!um!hann!frá!aðilum!úr!tengslaneti!sínu.!Í!

tengslum!við!þann!þátt!komu!fram!vísbendingar!um!að!orðspor!sem!Hólaskóli!virðist!
vera!búinn!að!skapa!sér!hefði!haft!áhrif!á!valið!í!einhverjum!tilfellum.!Hjá!einni!
móðurinni!í!hópi!H!(mæður!með!háskólapróf)!kom!einnig!fram!í!því!sambandi!að!í!

tengslaneti!hennar!væri!litið!svo!á!að!með!námi!í!Hólaskóla!öðlist!einstaklingar!
táknrænt!auðmagn!sem!birtist!í!formi!virðingar.!Vinnufélagar!hennar!sem!höfðu!
stundað!nám!í!skólanum!voru!að!hennar!sögn!mjög!stoltir!af!því.!Einn!annar!þáttur!kom!

fram!í!rannsókninni!sem!gæti!gefið!til!kynna!áhrif!félagsauðs!á!val!foreldra!á!Hólaskóla,!
en!samkvæmt!upplýsingum!frá!mæðrunum!er!töluvert!um!að!frændsystkini!stundi!nám!
þar!og!byggði!ein!móðirin!í!rannsókninni!til!dæmis!val!sitt!á!ráðum!frá!ættingja.!
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5.4.2 Menntasýn!mæðranna!

Mæðurnar!voru!allar!á!þeirri!skoðun!að!það!væri!af!hinu!góða!að!geta!valið!á!milli!skóla!

fyrir!börnin!sín!og!var!ekki!munur!á!því!viðhorfi!eftir!menntunarstöðu!þeirra.!Tvö!ólík!
sjónarhorn!komu!þó!fram!í!því!samhengi.!Flestar!mæðurnar!virðast!líta!svo!á!að!með!
því!geti!þær!valið!skóla!sem!þær!telja!henta!best!fyrir!börnin,!en!hjá!hluta!mæðranna!í!

hópi!H!(mæður!með!háskólapróf)!kom!fram!að!slíkir!valmöguleikar!gerðu!þeim!einnig!
kleift!að!skipta!um!skóla!ef!upp!kæmi!óánægja!með!störf!þeirra.!Þær!virðast!líta!svo!á!
að!valið!geti!á!þann!hátt!veitt!þeim!tækifæri!til!þess!að!hafa!áhrif!á!nám!barna!sinna!og!!

á!störf!skólanna.!!

Ein!móðirin!í!hópi!H!(mæður!með!háskólamenntun)!telur!að!opið!skólaval!foreldra!

geti!stuðlað!að!bættu!skólastarfi!þar!sem!skólarnir!þurfa!að!hennar!mati!að!standa!sig!
til!þess!að!foreldrar!velji!þá!fyrir!börnin!sín.!Þá!kom!fram!hjá!nokkrum!mæðranna!í!hópi!

H!að!þær!telja!að!gæði!séu!meiri!í!sjálfstætt!starfandi!skólum!en!í!skólum!á!vegum!hins!
opinbera.!Flestar!í!þeim!hópi!virðast!einnig!vera!þeirrar!skoðunar!að!í!Hólaskóla!sé!meiri!
námsfriður.!Ein!þeirra!tók!í!því!sambandi!fram!að!þar!væru!til!dæmis!færri!börn!í!bekk,!

börn!sem!þyrftu!á!stuðningi!að!halda!væru!ekki!tekin!þangað!inn!nema!stuðningur!við!
þau!væri!tryggður!og!þá!minntist!meirihluti!mæðranna!í!hópi!H!á!að!agastefna!skólans!
stuðlaði!að!aukinni!ró.!

Flestar!mæðurnar!virðast!líta!svo!á!að!með!námi!í!fimm!ára!deild!Hólaskóla!geti!

börnin!þeirra!náð!forskoti!á!jafnaldra!sem!héldu!áfram!í!leikskólunum!og!séu!betur!
undir!það!búin!að!hefja!nám!í!grunnskóla.!Ástæðurnar!eru!að!þeirra!mati!að!í!fimm!ára!
deildinni!fást!börnin!við!viðfangsefni!sem!eru!grunnskólamiðaðri!en!þau!sem!standa!til!

boða!í!leikskólunum!og!voru!þær!flestar!á!því!að!þeir!ættu!að!taka!sér!það!til!
eftirbreytni.!Þrátt!fyrir!þetta!lýstu!flestar!þeirra!yfir!ánægju!sinni!með!leikskóla!
barnanna!og!nefndu!í!því!sambandi!að!börnum!þeirra!hefði!liðið!þar!vel.!Ein!móðir!í!

hópi!H!(mæður!með!háskólamenntun)!var!þó!undantekning!þar!á!og!sagði!ástæðu!þess!
að!hún!valdi!fimm!ára!deildina!fyrir!barnið!sitt!einkum!vera!óánægju!með!störf!
leikskólans!sem!það!var!í.!

Flutningur!barnanna!úr!leikskólunum!í!fimm!ára!deildina!gekk!að!sögn!mæðranna!

vel,!en!einhverjar!þeirra!tóku!þó!fram!að!það!hefðu!verið!töluverð!viðbrigði!fyrir!þau!að!
hefja!nám!þar,!þar!sem!þau!þekktu!fáa!og!jafnvel!enga.!Mæðurnar!sem!áttu!fleiri!en!eitt!
barn!í!skólanum!þegar!flutningurinn!fór!fram!töldu!að!það!að!eiga!systkini!þar!hefði!

verið!töluverður!styrkur!fyrir!börnin.!Þær!sögðu!það!bæði!hafa!orðið!til!þess!að!þau!
voru!búin!að!kynnast!skólaumhverfinu!áður!en!þau!byrjuðu!þar!sjálf!og!einnig!var!
ákveðið!öryggi!fyrir!þau!að!vita!af!systkinum!sínum!þar.!!
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Báðum!mæðrunum!í!hópi!G!(mæður!með!grunn<!eða!framhaldsskólapróf)!fannst!

mikilvægt!að!börnin!þeirra!héldu!áfram!sambandi!við!félaga!sína!úr!leikskólunum!eftir!
að!þau!byrjuðu!í!fimm!ára!deildinni,!en!það!átti!ekki!við!í!tilfellum!hinna!mæðranna.!
Önnur!þeirra!hætti!með!barnið!sitt!í!Hólaskóla!eftir!námið!þar!og!að!hennar!sögn!var!

það!vegna!þess!að!henni!fannst!mikilvægt!að!það!héldi!tengslum!við!bekkjarfélaga!sína!í!
hverfinu.!Á!orðum!hennar!mátti!þó!einnig!greina!að!veruháttur!barnsins!hefði!frekar!
verið!í!samræmi!við!ríkjandi!veruhátt!hverfisskólans!en!Hólaskóla!og!ef!litið!er!til!

kenninga!um!veruhátt!má!áætla!að!það!hafi!hugsanlega!haft!áhrif!á!þá!ákvörðun!
hennar!að!færa!barnið.!!

Flestar!mæðurnar!lögðu!áherslu!á!að!börnin!þeirra!kynntust!nýjum!bekkjarfélögum!í!

fimm!ára!deildinni.!Það!átti!þó!ekki!við!í!tilfelli!einnar!móðurinnar!í!hópi!H!(mæður!með!

háskólamenntun),!því!hennar!barn!var!nær!eingöngu!í!sambandi!við!vini!sína!í!hverfinu!
utan!skólatíma.!Rétt!er!að!taka!fram!að!sú!móðir!bjó!í!töluverðri!fjarlægð!frá!skólanum!
og!stundaði!vinnu!í!nálægð!við!heimilið.!Algengt!var!að!börnin!skiptust!á!að!fá!og!fara!í!

heimsóknir!til!bekkjarfélaga!í!Hólaskóla!utan!skólatíma!til!að!rækta!þau!tengsl,!en!það!
kallaði!á!að!foreldrarnir!kynntust!og!væru!í!samskiptum!sín!í!milli.!Hjá!einhverjum!
mæðranna!kom!fram!að!kjörinn!vettvangur!til!slíks!væru!viðburðir!á!vegum!skólans!sem!

haldnir!eru!vikulega!og!einnig!kom!fram!að!mæting!foreldra!þar!væri!yfirleitt!mjög!góð.!!

Af!orðum!einnar!móðurinnar,!í!hópi!H,!mátti!merkja!að!markmið!hennar!með!vali!á!

skólum!og!tómstundastarfi!fyrir!börn!hennar!væri!ekki!eingöngu!að!tryggja!þeim!góða!
menntun!heldur!einnig!að!stækka!tengslanet!(félagsauð)!þeirra.!Afstaða!annarra!

mæðra!varðandi!þennan!þátt!var!ekki!könnuð!sérstaklega!þar!sem!hann!kom!fyrst!fram!
í!viðtalinu!við!hana,!en!hún!var!næstsíðasti!viðmælandinn!í!rannsókninni.!Fróðlegt!hefði!
verið!að!kanna!hann!betur!í!þeim!tilgangi!að!athuga!hvort!þetta!væri!eitthvað!sem!

mæðurnar!höfðu!almennt!í!huga!við!val!sitt!á!skólanum.!
! !
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III.#hluti%–!Samantekt(og(lokaorð!

Í!þessum!þriðja!og!síðasta!hluta!ritgerðarinnar!verða!helstu!niðurstöður!
rannsóknarinnar!dregnar!fram!með!því!að!svara!rannsóknarspurningunum!sem!lagt!var!
upp!með!í!rannsóknarvinnunni.!Honum!lýkur!svo!með!lokaorðum.!!

! !
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6 Samantekt(niðurstaðna(–!rannsóknarspurningum,
svarað!

Í!þessum!kafla!verða!eins!og!áður!sagði!helstu!niðurstöður!rannsóknarinnar!dregnar!

fram!og!rannsóknarspurningum!svarað!(þær!má!sjá!á!bls.!15!og!33).!Byrjað!verður!á!að!
segja!frá!helstu!ástæðunum!sem!mæðurnar!sjö!gáfu!fyrir!vali!sínu!á!fimm!ára!deild!

Hólaskóla,!en!þau!svör!geta!gefið!einhverja!mynd!af!menntasýn!þeirra.!Þá!verður!gerð!
grein!fyrir!á!hvaða!hátt!staða!þeirra!(t.d.!fjárhags<!og!menntunarleg)!hafði!áhrif!á!valið.!
Að!lokum!verður!sagt!frá!landslaginu!á!skólavalsvettvangi!fimm!ára!barna!á!

höfuðborgarsvæðinu!og!hvernig!þar!er!tekið!tillit!til!mismunandi!stöðu!foreldra!og!
barna!þeirra.!!

6.1 Ástæður!fyrir!vali!á!fimm!ára!deild!Hólaskóla!–!menntasýn!
mæðranna!

Öfugt!við!það!sem!margur!gæti!haldið!var!helsta!ástæðan!fyrir!því!að!mæðurnar!fluttu!
börnin!úr!leikskólunum!sínum!í!fimm!ára!deild!Hólaskóla!ekki!óánægja!með!leikskólana.!
Þær!lýstu!aftur!á!móti!flestar!yfir!ánægju!sinni!með!þá!og!tóku!fram!að!börnunum!hafi!

liðið!vel!þar.!Þrátt!fyrir!það!þá!vildu!flestar!þeirra!að!börnin!þeirra!fengjust!við!
grunnskólamiðaðri!viðfangsefni!en!þau!sem!stóðu!til!boða!í!leikskólunum!og!virðast!
þær!líta!svo!á!að!þannig!séu!þau!best!undirbúin!undir!grunnskólagönguna.!Ekki!var!

hægt!að!greina!mun!á!því!viðhorfi!eftir!menntunarstöðu!þeirra.!Þær!niðurstöður!eru!í!
andstöðu!við!það!sem!kom!fram!í!rannsókn!Jóhönnu!Einarsdóttur!(2007),!en!þar!voru!
foreldrar!fimm!og!sex!ára!barna!almennt!ánægðir!með!áherslur!leikskólanna!sem!börn!

þeirra!voru!í!og!minntust!sjaldan!á!að!auka!bæri!formlega!kennslu!þar.!Niðurstöðurnar!
eru!aftur!á!móti!í!samræmi!við!þær!sem!komu!fram!hjá!Goldring!og!Rowley!(2008),!þar!
sem!kom!í!ljós!að!að!foreldrar!sem!velja!sjálfstætt!starfandi!skóla!(einkaskóla)!fyrir!

börnin!sín!virðast!líklegri!en!aðrir!til!þess!að!aðhyllast!akademískar!námsáherslur.!Þegar!
litið!er!til!skólanámskrár!fimm!ára!deildarinnar!og!námskráa!leikskólanna!má!sjá!að!í!

þeirri!fyrrnefndu!eru!áherslur!heldur!grunnskólamiðaðri.!Ekki!er!ólíklegt!að!þar!finnist!
skýring!á!þessum!ólíku!viðhorfum!sem!komu!fram!í!rannsóknunum,!þ.e.!að!fimm!ára!
deildin!sé!valin!sérstaklega!út!af!stefnu!hennar!og!að!þar!sé!foreldrahópur!sem!aðhyllist!

slíkar!áherslur.!!
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Hjá!sumum!mæðranna!var!hægt!að!greina!þá!skoðun!þeirra!að!með!námi!í!fimm!ára!

deildinn!gætu!börn!þeirra!náð!forskoti!á!jafnaldra!sína!sem!héldu!áfram!í!leikskólunum!
og!var!ekki!munur!á!því!viðhorfi!eftir!menntunarstigi!þeirra.!Hjá!tveimur!mæðranna!í!
hópi!H!(mæður!með!háskólapróf)!kom!fram!að!þær!setja!samasemmerki!á!milli!

gæðamenntunar!og!sjálfstætt!starfandi!skóla!og!hjá!annarri!þeirra!kom!fram!að!hún!
telur!að!skólaval!foreldra!geti!stuðlað!að!því!að!bæta!störf!skólanna.!Hún!sagði!í!því!
sambandi!að!skólarnir!þyrftu!að!hennar!mati!að!standa!sig!til!þess!að!þeir!væru!

eftirsóknarverður!kostur!fyrir!foreldra!og!börn!þeirra.!!

Hluti!mæðranna!í!hópi!H!virðist!líta!svo!á!að!í!Hólaskóla!sé!friður!til!náms!meiri!en!í!

skólum!á!vegum!hins!opinbera.!Þær!halda!því!fram!að!þar!séu!færri!börn!í!bekk,!að!börn!
með!sérþarfir!séu!ekki!tekin!inn!í!skólann!nema!þeim!sé!tryggður!stuðningur!og!að!þá!

stuðli!agastefna!skólans!að!meiri!námsfrið.!Þetta!er!í!rauninni!alveg!í!takt!við!
niðurstöður!rannsókna!á!hegðun!foreldra!varðandi!skólun!barna!sinna.!Þar!hefur!komið!
í!ljós!að!foreldrar!telja!mikilvægt!að!börnin!þeirra!sæki!góða!skóla!og!öðlist!

gæðamenntun!sem!getur!komið!þeim!áfram!í!síbreytilegu!þekkingarsamfélagi!
síðnútíma.!Talað!hefur!verið!um!að!þetta!eigi!þó!sér!í!lagi!við!um!foreldra!í!millistétt,!en!
sé!ekki!eins!algengt!hjá!lægri!stéttum!(Apple,!2004).!

6.2 Áhrif!auðmagns!mæðranna!á!val!þeirra!

Í!þessum!kafla!verður!sagt!frá!því!hvernig!staða!mæðranna!(t.d.!fjárhags<!og!
menntunarleg)!hafði!áhrif!á!val!þeirra.!Í!rannsókninni!voru!hugtökin!um!fjárhags<,!

menningar<!og!félagsauð!úr!kenningum!Bourdieu!notuð!til!þess!að!varpa!ljósi!á!það!og!
verða!þau!því!notuð!hér!til!útskýringa!á!þeim!áhrifum.!!

Fjárhagsauður!er!að!öllum!líkindum!ríkjandi!hjá!flestum!mæðranna!sem!tóku!þátt!í!

rannsókninni,!en!ekki!er!þó!víst!að!svo!sé!í!öllum!tilfellum.!Ekki!var!þó!unnt!að!greina!

með!afgerandi!hætti!áhrif!fjárhagsauðs!á!val!þeirra!á!fimm!ára!deildinni!út!frá!þeim!
gögnum!sem!stuðst!var!við!í!rannsókninni.!Ljóst!er!þó!að!í!einhverjum!tilfellum!hefur!
verið!eitthvað!dýrara!að!láta!börnin!stunda!nám!við!deildina!heldur!en!í!leikskólunum!

sem!þau!voru!í.!Munurinn!á!gjöldum!Hólaskóla!og!leikskólanna!getur!þó!verið!mismikill!
og!fer!eftir!því!hvar!á!höfuðborgarsvæðinu!mæðurnar!búa.!Það!stafar!af!því!að!
leikskólagjöld!eru!mishá!í!sveitarfélögunum!sem!þær!búa!í!og!afslættir!þar!eru!veittir!á!

mismunandi!forsendum.!Þá!er!fjarlægð!á!milli!heimila!þeirra!og!Hólaskóla!mismikil!og!
má!því!gera!ráð!fyrir!að!kostnaðurinn!sem!því!fylgir!sé!mishár.!Það!er!þó!nokkuð!ljóst!að!
allt!umstang!sem!fylgdi!því!að!láta!börnin!stunda!þar!nám!hefur!verið!umtalsvert!meira!

en!ef!þau!hefðu!haldið!áfram!í!leikskólunum!sínum.!!
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Sterkar!vísbendingar!komu!fram!um!að!menningarauður!sé!ríkjandi!hjá!meirihluta!

foreldrahópsins!í!Hólaskóla.!Meirihluti!mæðranna!sem!rætt!var!við!í!rannsókninni!er!
með!háskólamenntun!og!það!sama!er!hægt!að!segja!um!foreldrahópinn!sem!tók!þátt!í!
foreldrakönnun!þar!árið!2012.!Þær!niðurstöður!eru!í!samræmi!við!niðurstöður!

rannsókna!sem!gerðar!hafa!verið!erlendis,!en!þar!hefur!komið!í!ljós!að!foreldrar!með!
ríkjandi!menningarauð!velji!gjarnan!sjálfstætt!starfandi!skóla!(einkaskóla)!fyrir!börnin!
sín!(Böhlmark!og!Lindahl,!2007;!Vincent!o.fl.,!2008).!Í!þessu!sambandi!hefur!þó!verið!

bent!á!að!ekki!sé!alltaf!gott!að!greina!hvort!áhrif!þessi!séu!frá!menningar<!eða!
fjárhagsauði!þar!sem!jákvæð!fylgni!sé!oft!á!milli!menntunarstigs!foreldra!og!tekna!
þeirra!(Goldring!og!Rowley,!2008).!

Áhrif!menningarauðs!á!val!mæðranna!var!hægt!að!greina!í!tveimur!tilfellum.!Í!þeim!

báðum!höfðu!háskólamenntaðir!foreldrar!eða!tengdaforeldrar!þeirra!áður!valið!
Hólaskóla!fyrir!börnin!sín.!Þegar!komist!var!að!þeim!niðurstöðum!var!gert!ráð!fyrir!að!
áhrifin!mætti!rekja!til!gilda!og!viðmiða!sem!þau!ólust!upp!við,!en!í!rannsóknum!hefur!

komið!í!ljós!að!þeir!þættir!geta!haft!áhrif!á!skólaval!foreldra!(Walker!og!Clark,!2010).!
Valhegðunin!getur!samkvæmt!kenningum!Bourdieu!innhverfst!og!orðið!hluti!af!
veruhætti!og!þá!getur!hún!jafnvel!verið!framkvæmd!án!frekari!ígrundunar!(Gestur!

Guðmundsson,!2012,!bls.!82;!Lareau,!2001).!!

Að!lokum!er!rétt!að!nefna!að!í!rannsókninni!komu!fram!skýr!áhrif!félagsauðs!á!val!

mæðranna,!en!í!flestum!tilfellum!höfðu!aðilar!úr!tengslaneti!þeirra!haft!áhrif!á!valið.!
Þau!áhrif!eru!þekkt!í!rannsóknum!á!skólavali!foreldra!(Ball!og!Vincent,!1998).!!

6.3 Landslagið!á!skólavalsvettvangi!fimm!ára!barna!á!
höfuðborgarsvæðinu!

6.3.1 Opinber!menntastefna!–!pólitísk!umgerð!

Stefnan!um!skóla6án6aðgreiningar!hefur!frá!árinu!2008!verið!opinber!menntastefna!hér!
á!landi,!en!hún!hefur!það!að!meginmarkmiði!að!jafna!rétt!allra!barna!til!náms!við!hæfi!

óháð!bakgrunni!þeirra!og!andlegu!eða!líkamlegu!atgervi.!Aðalnámskrár!skólastiganna!
þriggja!(leik<,!grunn<!og!framhaldsskóla)!eru!nánari!útfærsla!á!þeirri!stefnu!
(Aðalnámskrá!leikskóla!2011,!2011).!Frá!því!þær!komu!út!hefur!menntun!íslenskra!

barna!frá!leikskóla!og!upp!í!framhaldsskóla!átt!að!grundvallast!á!sex!grunnþáttum!
menntunar.!Þegar!markmið!þeirra!eru!dregin!saman!má!segja!að!stefnan!sé!að!eftir!

nám!á!skólastigunum!þremur!komi!út!í!samfélagið!gagnrýnir!og!réttsýnir!einstaklingar!
sem!hafa!lagt!rækt!við!líkama!og!huga.!Einstaklingar!sem!eru!tilbúnir!að!láta!til!sín!taka,!
samfélaginu!og!sjálfum!sér!til!heilla.!
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Árið!2014!urðu!áherslubreytingar!á!menntastefnu!landsins.!Þá!gaf!mennta<!og!

menningarmálaráðuneytið!út!Hvítbók6um6umbætur6í6menntamálum.!Útgáfan!var!sögð!
vera!nauðsynleg!til!þess!að!takast!á!við!og!bæta!námsárangur!íslenskra!nemenda,!sem!
komu!fremur!illa!út!í!PISA<könnuninni!árið!2012,!miðað!við!aðrar!þjóðir.!Í!henni!voru!

lögð!drög!að!aðgerðum!til!að!bæta!úr!því!(Mennta<!og!menningarmálaráðuneytið,!
2014b).!Í!kjölfar!útgáfunnar!var!gerð!aðgerðaráætlun!sem!innihélt!leiðir!að!tveimur!
meginmarkmiðum:!að!bæta!læsi!íslenskra!ungmenna!og!draga!úr!brottfalli!nemenda!í!

framhaldsskólum!landsins!(Mennta<!og!menningarmálaráðuneytið,!2014a).!Það!sem!
snertir!rannsóknarvettvanginn!beint!í!því!sambandi!er!að!aukin!áhersla!var!lögð!á!að!
skima!eftir!læsisvanda!barna!allt!niður!í!leikskólaaldur!og!í!kjölfar!þessa!varð!áhersla!á!

læsi!alláberandi!á!þeim!menntavettvangi.!!

Töluverð!áhersla!er!lögð!á!árangursmælingar!í!íslenska!menntakerfinu,!en!hér!hefur!

tíðkast!að!grunnskólabörn!fari!árlega!í!samræmd!próf!í!íslensku,!stærðfræði!og!ensku.!
Auk!þess!taka!börn!í!tíundu!bekkjum!grunnskólanna!PISA<könnun!á!þriggja!ára!fresti,!en!

yfirlýst!markmið!þeirra!er!að!kanna!„hversu!vel!nemendur!við!lok!grunnskóla!hafa!
tileinkað!sér!þá!þekkingu!og!hæfni!sem!þeir!þurfa!á!að!halda!í!nútíma!samfélagi“!(Almar!
M.!Halldórsson!o.fl.,!2013,!bls.!7<9).!Unnið!hefur!verið!úr!niðurstöðum!þessara!kannana!

og!hafa!þær!verið!birtar!almenningi,!þar!sem!hægt!hefur!verið!að!sjá!árangur!hvers!
skóla!fyrir!sig!sundurliðaðan.!Í!rannsóknum!erlendis!hefur!komið!í!ljós!að!slíkt!getur!
orðið!til!þess!að!samkeppni!myndast!á!milli!skóla!og!að!það!geti!haft!áhrif!á!hvaða!skóla!

foreldrar!velja!fyrir!börnin!sín!(Kosunen!og!Carrasco,!2014).!Þá!virðast!samfélagslegar!
afleiðingar!slíkrar!„samkeppni“!geta!verið!að!ákveðnir!skólar!verða!vinsælli!en!aðrir,!
sem!getur!svo!aftur!haft!þau!áhrif!að!fólk!velur!sér!frekar!þau!skólahverfi!til!þess!að!búa!

í!(Holme,!2002).!

Einnig!hefur!komið!í!ljós!að!samanburður!af!þessu!tagi!getur!valdið!því!að!nemendur!

sem!standa!höllum!fæti!í!slíkri!samkeppni!eru!ekki!endilega!eftirsóknarverðir!í!skólunum!
(Dudley<Marling!og!Baker,!2012).!Deila!má!um!réttlæti!þessa!þegar!litið!er!til!þess!

fjölbreytilega!nemendahóps!sem!stundar!nám!í!skólum!landsins,!ekki!síst!þegar!litið!er!
til!námsgreinanna!sem!prófað!er!úr.!Í!því!sambandi!er!rétt!að!benda!á!að!í!rannsókninni!
komu!fram!vísbendingar!um!að!hæfni!nemenda!í!íslensku,!stærðfræði!og!ensku!sé!

eftirsóknarvert!menningarauðmagn!á!skólamarkaðnum!hér!á!landi,!þar!sem!kunnátta!í!
þeim!greinum!virðist!geta!fleytt!nemendum!áfram!þar.!
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6.3.2 Opið!skólaval!og!jafn!réttur!allra!barna!til!náms!við!hæfi!

Foreldrar!fimm!ára!barna!á!höfuðborgarsvæðinu!hafa!úr!ýmsum!kostum!að!velja!þegar!

þeir!ákveða!hvernig!hátta!skuli!síðasta!árinu!áður!en!börn!þeirra!hefja!formlega!
grunnskólagöngu.!Þeir!geta!sótt!um!fyrir!þau!í!hvaða!leikskóla!sem!er!í!sveitarfélaginu!
sem!þau!eiga!lögheimili!í!og!einnig!er!möguleiki!á!að!sækja!um!í!fimm!ára!deildum!sem!

staðsettar!eru!í!fjórum!grunnskólum!á!svæðinu.!Þrátt!fyrir!þetta!er!það!svo!að!langflest!
fimm!ára!börn!á!þessu!svæði!eru!í!leikskólum!í!heimabæ!sínum.!!

Í!lögum!um!leikskóla!(nr.!90/2008)!kemur!fram!að!sveitarstjórnir!geti!sett!reglur!um!

innritun!og!gjaldtöku!vegna!leikskólaplássa!í!sínu!sveitarfélagi!en!þær!þurfi!þó!ávallt!að!

taka!tillit!til!aðstæðna!barna!og!foreldra!og!aðstæðna!í!leikskólunum.!Þegar!
innritunarreglur!þriggja!sveitarfélaga!á!höfuðborgarsvæðinu!vegna!leikskóla!voru!
skoðaðar!kom!í!ljós!að!þær!eru!mjög!mismunandi.!Innritun!í!leikskóla!á!þeirra!vegum!fer!

þó!í!öllum!tilfellum!fram!miðlægt!og!öll!reyna!þau!að!mæta!óskum!foreldra!um!skóla.!
Misjafnt!er!eftir!sveitarfélögum!hvað!börnin!þurfa!að!vera!gömul!til!þess!að!fá!
leikskólapláss.!Í!tveimur!sveitarfélaganna!geta!þó!ákveðnir!hópar!barna!fengið!

undanþágu!og!byrjað!fyrr!(s.s.!börn!sem!búa!við!erfiðar!félagslegar!aðstæður,!börn!
ungra!foreldra),!en!í!því!þriðja!var!ekki!hægt!að!finna!neinar!upplýsingar!um!slíkt.!
Fyrrnefndu!sveitarfélögin!virðast!því!koma!til!móts!við!þarfir!þeirra!sem!einhverra!hluta!

vegna!standa!höllum!fæti!í!samfélaginu!og!segja!má!að!þau!vinnubrögð!séu!í!anda!
félagslegs!réttlætis.!!

Gjaldtökureglur!sveitarfélaganna!eru!mismunandi.!Munurinn!á!hæstu!og!lægstu!

leikskólagjöldunum!er!til!dæmis!umtalsverður!og!eru!skilyrði!sem!foreldrum!eru!sett!til!

þess!að!fá!afslátt!af!þeim!gjöldum!ekki!allsstaðar!þau!sömu.!Í!tveimur!þeirra!geta!
ákveðnir!hópar!foreldra!til!dæmis!fengið!afslátt!án!tillits!til!tekna!(t.d.!öryrkjar,!
einstæðir!foreldrar,!nemar),!en!í!því!þriðja!eru!tekjur!heimilisins!lagðar!til!grundvallar.!

Þessar!reglur!eru!greinilega!allar!settar!til!þess!að!koma!til!móts!við!foreldra!sem!búa!
við!bág!kjör,!en!segja!má!að!þær!síðastnefndu!geti!best!komið!í!veg!fyrir!að!
fjárhagsauður!foreldra!hafi!þar!áhrif.!Til!þess!að!átta!sig!almennilega!á!því!þarf!þó!einnig!

að!leggja!gjaldskrár!sveitarfélaganna!til!grundvallar!því!þær!eru!misháar.!!

Innritunar<!og!gjaldtökureglur!vegna!sjálfstætt!starfandi!leikskóla!í!sveitarfélögunum!

þremur!eru!einnig!mismunandi.!Í!einu!sveitarfélaginu!fer!innritun!í!þá!skóla!fram!
miðlægt!í!gegnum!sveitarfélagið!og!í!einu!sjá!þeir!leikskólar!aftur!á!móti!sjálfir!um!

innritun.!Ekki!er!alveg!ljóst!hvernig!þessum!málum!er!háttað!í!þriðja!sveitarfélaginu.!
Hvergi!virðist!vera!kveðið!á!um!hvernig!þessum!skólum!ber!að!snúa!sér!við!val!úr!
innsendum!umsóknum!og!getur!því!verið!hætta!á!að!þeir!velji!inn!nemendur!sem!henta!
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þeirra!rekstri!og!hagsmunum!best.!Vísbendingar!um!að!það!geti!verið!raunin!komu!fram!

í!viðtali!við!einn!viðmælanda!rannsóknarinnar!og!þegar!umsóknareyðublöð!nokkurra!
sjálfstætt!starfandi!skóla!á!höfuðborgarsvæðinu!voru!skoðuð.!Til!þess!að!hægt!sé!að!
álykta!um!aðgreiningaráhrif!vegna!þessa!hefði!þó!þurft!að!skoða!þennan!þátt!betur.!!

Í!öllum!sveitarfélögunum!þremur!sjá!sjálfstætt!starfandi!leikskólarnir!sjálfir!um!

innheimtu!leikskólagjalda!en!mismunandi!er!hvort!gjaldskrár!þeirra!séu!þær!sömu!og!
gjaldskrár!sveitarfélaganna!þar!sem!þeir!eru!staðsettir.!Í!tveimur!þeirra!er!gjaldskráin!sú!
sama,!en!í!einu!hafa!sjálfstætt!starfandi!skólarnir!leyfi!til!að!innheimta!15%!hærra!gjald.!

Það!má!því!segja!að!fjárhagsauður!foreldra!eigi!ekki!að!hafa!áhrif!á!það!hvort!þeir!velji!
sjálfstætt!starfandi!leikskóla!fyrir!börnin!sín!eða!leikskóla!á!vegum!sveitarfélaganna!
nema!í!síðastnefnda!tilvikinu.!!

!!

!

!

!!

!
!
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7 Lokaorð!

Nú!hefur!verið!farið!yfir!framkvæmd!og!niðurstöður!rannsóknar!sem!gerð!var!á!

skólavali!sjö!mæðra!á!höfuðborgarsvæðinu!fyrir!fimm!ára!börn!sín.!Í!erlendum!
rannsóknum!hefur!komið!í!ljós!að!opið!skólaval!foreldra!getur!haft!aðgreinandi!áhrif!á!
nemendasamsetningu!skóla.!Niðurstöður!rannsóknarinnar!eru!í!takt!við!þær!

niðurstöður.!Í!henni!komu!til!dæmis!fram!vísbendingar!um!að!bakgrunnur!
nemendahópsins!í!sjálfstætt!starfandi!skólanum!sem!þátttakendur!völdu!fyrir!börn!sín!

sé!fremur!einsleitur!ef!litið!er!til!menntunarstigs!foreldra,!en!það!er!einn!af!þeim!
þáttum!sem!er!einkenni!slíkrar!aðgreiningar.!!

Við!kortlagningu!á!vettvangi!rannsóknarinnar!kom!fram!að!þar!virðast!línur!ekki!

endilega!liggja!í!þá!átt!að!þær!tryggi!jafnan!aðgang!allra!barna!að!öllum!skólum!nú!
þegar!opnað!hefur!verið!fyrir!einkarekstur!í!skólakerfinu.!Aðgangur!barna!í!leikskóla!og!í!

fimm!ára!deildir!í!grunnskólum!á!höfuðborgarsvæðinu!var!skoðaður!sérstaklega!í!því!
sambandi!og!í!ljós!kom!að!mismunandi!er!hvaða!skilyrði!sveitarfélögin!þar!hafa!sett!
sjálfstætt!starfandi!skólunum.!Þeir!geta!til!dæmis!í!einhverjum!tilfellum!séð!sjálfir!um!

innritun!í!sína!skóla,!en!talað!hefur!verið!um!að!þegar!sá!háttur!er!hafður!á!sé!ákveðin!
hætta!á!að!þeir!sjái!sér!hag!í!að!velja!inn!nemendahóp!sem!hentar!þeirra!rekstri!best.!
Einnig!hafa!þeir!í!einhverjum!tilfellum!leyfi!til!þess!að!innheimta!hærri!skólagjöld!en!

sveitarfélögin!gera!fyrir!leikskólapláss!í!leikskólum!á!þeirra!vegum,!sem!getur!leitt!til!
þess!að!foreldrar!með!víkjandi!fjárhagsauð!sæki!síður!þangað.!

Vettvangur!skólavals!hér!á!landi!hefur!ekki!verið!mikið!rannsakaður!og!er!þessi!

rannsókn!aðeins!lítill!dropi!í!það!stóra!haf.!Í!rannsóknarvinnunni!kom!berlega!í!ljós!að!

frekari!rannsókna!er!þörf.!Margar!spurningar!kviknuðu!á!leiðinni!sem!voru!utan!þess!
ramma!sem!rannsóknin!náði!til!og!ekki!fengust!svör!við!þeim!þar!sem!þeir!þættir!hafa!
ekki!verið!skoðaðir.!Til!dæmis!er!að!mati!rannsakanda!þarft!að!skoða!

nemendasamsetningu!sjálfstætt!starfandi!skólanna!betur!til!þess!að!hægt!sé!að!átta!sig!
á!hvort!þeir!endurspegli!margbreytileikann!í!samfélaginu.!Það!getur!gefið!enn!betri!
innsýn!í!það!hvort!öll!börn!hafi!jöfn!tækifæri!til!náms!í!þeim!líkt!og!kveður!á!um!í!

opinberri!menntastefnu!landsins.!!

!

!
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Viðauki'A:"Viðtalsrammi*fyrir*einstaklingsviðtöl!

!

! ! V=6veruháttur,6M=6menningarauður,6Fél=6félagsauður,6Fjá=6fjárhagsauður,6Ein=6
einstaklingsvæðing6 ! ! ! !

Þema! !! !! Spurningar! V! M! Fél! Fjá!

Bakgrunnur!
foreldra!

1!
!! Hvaðan!ert!þú?!Hvar!ólstu!upp?! x! x! !! !!

!!
!! a! Hvernig!var!fjölskyldumunstrið?!Hjúskaparstaða!foreldra,!fjöldi!systkina,!hverjir!bjuggu!á!

heimilinu?!
x! x! x! !!

!! !! b! Í!hvaða!grunnskóla!gekkstu?! !! !! !! !!

!! !! c! Hvernig!var!skólaganga!þín?!Hvernig!gekk!þér!í!skólanum!námslega!og!félagslega?! x! !! !! !!

!!
2! !! Hvernig!er!fjölskyldumunstur!þitt!núna?!Hjúskaparstaða,!fjöldi!barna,!hverjir!búa!á!

heimilinu?! x! !! !! x!

!!
!! a! Hvar!ertu!búsett(ur)!núna?!Hefur!þú!búið!þar!lengi?!Hvernig!líkar!þér!það?!Af!hverju!

valdir!þú!að!búa!þar?! x! !! !! x!

!! !! b! Hvar!stundar!þú!(þið)!vinnu?!Á!barnið!einhverja!vini!í!hverfinu!sem!það!leikur!við?! !! !! !! !!

Leikskólinn! 3! !! Í!hvaða!leikskóla!var!barnið!þitt!áður!en!það!hóf!nám!í!fimm!ára!deildinni?! !! !! !! !!

!! !! a! Hvernig!kom!það!til!að!barnið!þitt!fór!í!þann!leikskóla?! ?! ?! ?! ?!

!!
!! b! Varstu!búin!að!kynna!þér!starfsemi!leikskólans!áður!en!barnið!byrjaði!þar?!Hvernig!

gerðir!þú!það?!
!! ?! ?! !!

!! !! c! Hvernig!gekk!barninu!í!þeim!leikskóla?!Eignaðist!barnið!marga!vini!þar?! !! !! !! !!

!!
4! !! Getur!þú!lýst!drauma<leikskólanum?!Hvað!telur!þú!að!skipti!mestu!máli!þegar!þú!velur!

skóla/leikskóla!fyrir!barnið!þitt?!
?! ?! !! !!

Menntastefna! 5! !! Hvað!finnst!þér!um!aukin!tækifæri!foreldra!til!þess!að!velja!á!milli!skóla!fyrir!börnin!sín?! ?! !! !! !!

!!
!! a! Finnst!þér!skipta!máli!fyrir!framtíð!þíns!barns!að!geta!valið!leik<!og!grunnskóla!fyrir!það?!

Hvernig!þá?!
?! ?! !! !!

!! !! b! Telur!þú!að!allir!foreldrar!hafi!jöfn!tækifæri!til!að!velja!skóla!fyrir!börnin!sín?! ?! !! !! !!

!! 6! !! Hvað!finnst!þér!um!menntastefnuna!"skóli!án!aðgreiningar"?! ?! !! !! !!

!!
!! a! Tengist!stefnan!um!skóla!án!aðgreiningar!eitthvað!vali!þínu!á!leikskóla!fyrir!barnið!þitt?!

Á!hvaða!hátt!þá?!
?! ?! !! !!

Viðhorf!
foreldra!

7!
!! Telur!þú!mikilvægt!að!foreldrar!taki!þátt!í!skólagöngu!barna!sinna?!Af!hverju!og!á!hvaða!

hátt?!Af!hverju!ekki?! !! !! !! !!

!! 8! !! Hvert!telur!þú!þitt!hlutverk!vera!sem!foreldris! !! !! !! !!

!! !! a! í!skólastarfinu?! ?! ?! !! !!

!! !! b! í!skólagöngu!barnsins!þíns?! ?! ?! !! !!

!!
9! !! Eru!náms<!og!uppeldislegar!kröfur!fimm!ára!deildarinnar!!í!samræmi!við!þínar!kröfur?!

Hvernig!þá?!
?! ?! !! !!

!! 10! !! Hvernig!gengur!(gekk)!barninu!þínu!í!fimm!ára!deildinni,!náms<!og!félagslega?!! !! !! !! !!
Samanburður!
á!skólunum!
tveimur!

11! !! Nú!hefur!barnið!þitt!reynslu!af!fleiri!en!einum!skóla.!Getur!þú!sagt!mér!hvað!þér!finnst!
líkt!með!þeim!og!hvað!ólíkt?!Var!það!þess!virði!að!þínu!mati!að!færa!barnið!í!annan!
skóla?!!

?! !! ?! !!

!!
!! a! Varstu!búin!að!kynna!þér!starfsemi!fimm!ára!deildarinnar!áður!en!þú!tókst!ákvörðun!um!

að!færa!barnið?!Hvernig!gerðir!þú!það?!Hvað!hafði!helst!áhrif!á!ákvörðunina?!
?! ?! ?! !!

!!
!! b! Hvað!er!skóladagur!barnsins!langur?!Fer!barnið!í!einhverja!gæslu!eftir!skóla.!Þá!hvað!

lengi?!Hvernig!gengur!það?! !! !! !! !!

!!
12! !! Hvernig!hefur!gengið!að!koma!barninu!til!og!frá!skóla?!Hver!sér!um!að!koma!því!og!

sækja!það!í!skólann?!Hvað!tekur!það!yfirleitt!langan!tíma!dag!hvern?! !! !! ?! ?!

Að!lokum!
13! !! Hvernig!einstaklingur!vilt!þú!að!barnið!þitt!verði!í!framtíðinni?!Hvert!telur!þú!að!þitt!

hlutverk!þurfi!að!vera!til!að!það!markmið!náist?!En!hvað!um!hlutverk!skólans!í!því!
sambandi?!

!! !! !! !!

!!
14! !!

Ég!held!að!þetta!sé!komið!hjá!okkur.!Vilt!þú!bæta!einhverju!við?!! !! !! !! !!
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Viðauki'B:"Beiðni&um&þátttöku&í&rannsókn!

!

!

Beiðni!um!þátttöku!í!rannsókn!á!skólavali!foreldra!

!

Komdu!sæl!!!

Mig!langar!til!þess!að!byrja!á!því!að!segja!örstutt!frá!bakgrunni!mínum!og!ástæðum!þess!að!ég!bið!þig!um!

að!taka!þátt!í!þessari!rannsókn!á!skólavali!foreldra.!

Árið!2008!úrskrifaðist!ég!sem!leikskólakennari!frá!Háskóla!Íslands,!en!það!nám!stundaði!ég!með!vinnu!

minni!í!leikskólanum!Norðurbergi!í!Hafnarfirði.!Ég!starfaði!á!Norðurbergi!(lengst!af!sem!deildarstjóri!á!

deild!fyrir!tveggja!til!fjögurra!ára!börn)!þangað!til!ég!hóf!mastersnám!í!uppeldis!og!menntunarfræðum!við!

Háskóla!Íslands!haustið!2013.!

Nú!er!ég!að!vinna!að!umræddri!rannsókn,!en!það!er!hluti!af!lokaverkefni!mínu!til!M.A.!prófs.!Rannsóknin!

felst!í!grófum!dráttum!í!að!skoða!val!foreldra!á!skólum!fyrir!börnin!sín,!en!skólaval!foreldra!hefur!verið!

töluvert!rannsakað!erlendis!í!kjölfar!aukinnar!markaðsvæðingar!í!skólakerfum!víða!um!heim.!Þessi!

vettvangur!er!ennþá!tiltölulega!órannsakaður!hér!á!landi!og!er!markmið!rannsóknarinnar!því!fyrst!og!

fremst!að!afla!gagna!um!þessi!mál!úr!íslenskum!veruleika.!!

Liður!í!að!ná!þeim!markmiðum!er!að!ræða!við!foreldra!sem!hafa!á!einhverjum!tímapunkti!valið!skóla!fyrir!

börnin!sín.!Þar!sem!þú!tilheyrir!þeim!hópi!langar!mig!til!þess!að!athuga!hvort!þú!gætir!gefið!þér!tíma!til!

þess!að!ræða!við!mig!um!reynslu!þína.!Samtalið!gæti!tekið!um!eina!klukkustund!og!getur!það!farið!fram!

hvenær!og!hvar!sem!þér!hentar!best.!!

Ég!vil!taka!það!fram!að!fyllsta!trúnaðar!og!nafnleyndar!verður!gætt!í!rannsóknarvinnunni!og!verður!eftir!

fremsta!megni!að!sjá!til!þessa!að!ekki!verði!hægt!að!rekja!upplýsingar!til!þín!og!fjölskyldu!þinnar.!Þá!

verður!öllum!gögnum!eytt!að!úrvinnslu!lokinni.!Það!skal!einnig!tekið!fram!að!rannsóknin!hefur!verið!

tilkynnt!til!Persónuverndar!og!er!númer!tilkynningarinnar!S7305/2015.!!

Ef!frekari!upplýsinga!er!þörf!er!þér!velkomið!að!hafa!samband.!

Með!fyrirfram!þökk,!!

Júlíana!Vilhjálmsdóttir,!!

Sími:!862<5664!

Netfang:!juv8@hi.is!

!
! !
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! ! Viðauki!C:!Upplýst!samþykki!

!

!

!

Skólaval!foreldra!

______________________________________________________________________!

Rannsakandi:!Júlíana!Vilhjálmsdóttir!! ! ! Netfang:!juv8@hi.is!

Nám:!MA<nám!í!uppeldis<!og!menntunarfræði.! !

Leiðbeinandi:!Dr.!Berglind!Rós!Magnúsdóttir!lektor!við!menntavísindasvið!Háskóla!Íslands.!

______________________________________________________________________________!

Tilgangur!og!markmið!rannsóknarinnar:!Tilgangur!rannsóknarinnar!er!að!leita!svara!við!

rannsóknarspurningunni:!Af6hverju6velja6foreldrar6fimm6ára6leikskólabarna6að6flytja6þau6úr6

hverfisleikskólanum6sínum6yfir6í6deild6fyrir6fimm6ára6börn6í6sjálfstætt6starfandi6grunnskóla.6Skólaval!

foreldra!hefur!töluvert!verið!rannsakað!erlendis,!en!ekki!hafa!verið!gerðar!margar!rannsóknir!á!því!hér!á!

landi.!Markmið!rannsóknarinnar!er!því!fyrst!og!fremst!að!afla!gagna!um!þessi!mál!úr!íslenskum!veruleika!

og!bera!þau!saman!við!það!sem!komið!hefur!fram!í!erlendum!rannsóknum.!6

Hvað!felst!í!þátttöku:!Í!rannsókninni!verða!tekin!einstaklingsviðtöl!við!þátttakendur!þar!sem!rætt!verður!

um!reynslu!þeirra!af!því!að!færa!börn!sín!úr!hverfisleikskóla!í!deild!fyrir!fimm!ára!börn.!Viðtölin!verða!

hljóðrituð!og!síðan!afrituð!áður!en!þau!verða!greind.!Öllum!gögnum!verður!eytt!að!rannsókn!lokinni.!!

Áhætta!og/eða!ávinningur!af!þátttöku:!Þátttakendur!hafa!engan!beinan!hag!af!rannsókninni!og!

þátttökunni!fylgir!engin!áhætta!fyrir!þá!svo!vitað!sé.!Þess!verður!eftir!fremsta!megni!gætt!að!ekki!verði!

hægt!að!rekja!upplýsingar!til!þátttakenda!og!munu!nöfn!þeirra!hvergi!koma!fram.!!

Réttur!til!að!hætta!þátttöku:!Þátttakandi!getur!á!hvaða!stigi!rannsóknarinnar!sem!er!dregið!sig!út!úr!

henni!óski!hann!þess.!!

Mér!hefur!verið!kynntur!tilgangur!þessarar!rannsóknar!og!í!hverju!þátttaka!mín!er!fólgin.!Ég!er!

samþykkur!þátttöku!og!því!að!viðtal!verði!hljóðritað.!

!

Staður!og!dags.!!___________________!

!

_____________________________________! ! !

Þátttakandi! ! ! ! ! !

!

Kærar!þakkir!fyrir!þátttökuna,!

Júlíana! !



115!

Viðauki!D:!Skólanámskrár!fimm!ára!deildarinnar!og!leikskólanna!

!

Tafla!4.!Áhersluatriði!í!námskrám!fimm!ára!deildarinnar!og!leikskólanna!sem!börn!
mæðranna!voru!í!

!

! !

Námskrár!leikskólanna! Námskrá!fimm!ára!deildarinnar!

Áhersla!á!leikinn! Áhersla!á!leikinn!–!þess!er!gætt!að!jafnvægi!sé!á!
milli!leiks!og!starfs!

Komið!inn!á!grunnþættina!sex!og!námssviðin! Komið!inn!á!grunnþættina!sex!og!námssviðin!

Áhersla!á!að!málaumhverfið!sé!frjótt!(ritmál!
sýnilegt,!bækur!í!boði!o.s.frv.)!

Áhersla!á!lýðræðisleg!vinnubrögð,!jafnrétti!og!á!
að!bera!virðingu!fyrir!öðrum!

Áhersla!á!að!umhverfið!sé!hvetjandi!og!
lærdómsríkt! Áhersla!á!að!uppeldisumhverfið!sé!örvandi!

Áhersla!á!lýðræði!og!jafnrétti!og!vináttuna! Áhersla!á!að!börnin!tileinki!sér!umburðarlyndi!

Áhersla!á!að!efla!skapandi!og!gagnrýna!hugsun! Áhersla!á!tónlist!og!hreyfingu!

Áhersla!á!tónlist!og!hreyfingu! Áhersla!á!að!börn!fræðist!um!umhverfi!sitt!og!
náttúruna!og!læri!að!bera!virðingu!fyrir!henni!

Útikennsla!og!umhverfismennt! Áhersla!á!að!brúa!bilið!á!milli!skólastiga!

Áhersla!á!að!börn!fræðist!um!náttúruna!og!að!þau!
læri!að!bera!virðingu!fyrir!henni! Áhersla!á!stafainnlögn!og!þjálfun!lestraráttar!

Áhersla!á!samfélagsmiðað!nám!sem!stuðlar!að!því!
að!börnin!komist!í!tengsl!við!menningu,!
atvinnuhætti!og!þjónustu!samfélagsins!

Áhersla!á!að!börnin!læri!að!draga!rétt!til!stafs!–!
ritunarverkefni!

Áhersla!á!að!umhverfið!sé!rólegt!og!að!það!
einkennist!af!gleði,!virðingu!og!umhyggju! Markmið!eru!sett!með!stærðfræðikennslu!

Unnið!eftir!kenningum!John!Dewey!þar!sem!litið!er!
á!börn!sem!sjálfstæða!einstaklinga!sem!byggja!á!
eigin!reynslu!þegar!þau!læra!

!!

Áhersla!á!að!styðja!við!og!auka!jákvæða!hegðun!
barnanna! !!
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Viðauki!E:!Bakgrunnsupplýsingar!um!mæðurnar!sjö!

!

Tafla!5.!Bakgrunnsupplýsingar!um!mæðurnar!sjö!

Háskólapróf! Clara! Fanndís! Andrea! Eyrún! Guðrún!
Grunnm!eða!
framhaldsskóla
próf!

Bylgja! Dagbjört!

Aldur! 30<35!ára! 40<45!ára! 30<35!ára! 40<45!ára! 30<35!ára! Aldur! 40<45!ára! 35<40!ára!

Hjúskaparstaða! Í!sambúð! Gift! Í!sambúð! Gift! Gift! Hjúskaparstaða! Gift! Í!sambúð!

Menntun! M.Sc.<gráða!! MBA<gráða! B.S.<gráða! B.!Ed.<gráða! B.A.<gráða! Menntun!
Grunnsk.+!
skrifstofubr.!
í!menntask.!

Grunnsk.!

Starf!
Yfirmaður!í!
fjármálag.!

Yfirmaður!fyrirt.!í!
einkageiranum!

Starfsmaður!
fyrirtækis!í!
einkageiranum!

Starfsmaður!
fyrirtækis!í!
einkageiranum!

Starfar!hjá!
hinu!opinb.! Starf! Eigin!rekstur!

Starfsm.!fyrirt.!í!
einkageiranum!

Menntun!
móður/!föður!

Grunnsk./!
Iðn<!starfsm.!

Háskólagr./!
Háskólagr.!

Iðn<!starfsm./!
Grunnsk.!

Iðn<starfsm./!
Iðn<starfsm.!

Grunnsk./!
Grunnsk.!

Menntun!
móður/!föður!

Grunnsk./!
Grunnsk.!

Grunnsk./!!!!
Iðn<!starfsm.!

Heimahagar! Landsbyggð! Höfuðb.sv.! Höfuðb.sv.! Höfuðb.sv.! Landsbyggð! Heimahagar! Höfuðb.sv.! Höfuðb.sv.!

Menntun!og!
starf!maka!

Grunnsk./!
Sjávarútv.!

Iðn<!starfsm./!
Yfirmaður!fyrirt.!í!
einkageiranum!

Meistaragr./!
Einkageirinn!

Iðn<!starfsm./!
Eigin!rekstur!

BS!gráða/!
Starfar!hjá!
hinu!opinb.!

Menntun!og!
starf!maka!

Iðn<!
starfsm./!
Eigin!rekstur!

Iðn<!starfsm./!
Eigin!rekstur!

Menntun!
móður/!föður!
maka!

Grunnsk./!
Iðn<!eða!
starfsm.!

Grunnsk./!
Grunnsk.!

Háskólagr.!/!
Háskólagr.!

?/!Iðn!eða<!
starfsm.!

!Grunnsk.!/!
Iðn<!eða!
starfsm.!

Menntun!
móður/!föður!
maka!

Grunnsk./!
Iðn<!eða!
starfsm.!

Grunnsk./!Iðn<!
eða!starfsm.!

Fasteignav.! Í!meðallagi! Í!meðallagi! Í!meðallagi!
Neðan!við!
meðallag!

Neðan!við!
meðallag! Fasteignaverð! Í!meðallagi! Í!meðallagi!

Fjarlægð!
heimilis!og!
Hólaskóla!

10!km! !8!km! 10!km! 28!km! !8!km!
Fjarlægð!
heimilis!og!
Hólaskóla!

12!km! 5!km!

Dagsetning!
samtals!

Vor!2015! Vor!2016! Vor!2015! Vor!2015! Vor!2016! Dagsetning!
samtals!

Vor!2015! Vor!2015!

!

! !
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! !Viðauki!F:!Beiðni!um!bakgrunnsupplýsingar!um!foreldra!

!

!

Bakgrunnsupplýsingar!foreldra!

!

(!!!)!Karl! ! ! (!!!)!Kona!

Hjúskaparstaða:!_______________!

Fæðingarár:!___________________! ! Fæðingarár!maka:!_____________________!

Þjóðerni:!_____________________!! ! Þjóðerni!maka:!_______________________!

Heimilisfang:!____________________! ! Heimilisfang!maka:!____________________!

Hve!margir!búa!á!heimilinu:!_______________!

!

Hver!er!menntun!þín?!_________________________________________________________!

Við!hvað!starfar!þú?!__________________________________________________________!

Hver!er!menntun!foreldra!þinna?!!

Móðir:!_______________________________! Faðir:!_______________________________!

Við!hvað!starfa!(störfuðu)!foreldrar!þínir?!!

Móðir:!_______________________________! Faðir:!_______________________________!

!

Hver!er!menntun!maka!þíns?!___________________________________________________!

Við!hvað!starfar!maki!þinn?!____________________________________________________!

Hver!er!menntun!foreldra!maka!þíns?!

Móðir:!_____________________________! Faðir:!!______________________________!

Við!hvað!starfa!(störfuðu)!foreldrar!maka!þíns?!!

Móðir:!_____________________________! Faðir:!_______________________________!

!

Í!hvaða!leikskóla!var!barnið!þitt?!________________________________________________!

Telst!barnið!þitt!vera!með!einhverjar!sérþarfir?!_____________________________________!

Stundar!barnið!þitt!einhverjar!tómstundir!utan!skóla?!_______________________________!


