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Útdráttur 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed. – prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 

Hún fjallar um fámenna skóla og foreldrasamstarf, en þar er leitað svara við þeirri 

spurningu hversu heppilegar smærri einingar skóla eru og hvernig foreldrasamstarf 

spilar þar inn í. Stuðst er við hvernig slíkir skólar vinna út frá Aðalnámskrá 

Grunnskóla til að koma í kring þeim vinnuáætlunum sem ætlast er til af þeim. 

Fámennir grunnskólar eru staðreynd og þess vegna er mikilvægt að þeir geti 

blómstrað og rækt skyldur sínar sem best við nemendur og foreldra  

 Þessir skólar reynast frekar dýrir í rekstri sökum smæðar sinnar og eru því oft 

stærsti kostnaðarliður lítilla sveitarfélaga. Þar af leiðandi er reynt að fækka 

rekstrareiningum í þeirri von að hagræðing náist fram. Því þarf að sýna fram á gildi 

þessara skóla í samfélaginu, þar sem þeir eru oftast einnig í hlutverki félagsmiðstöðva 

eða samkomustaða á viðkomandi svæðum. Því er það brýnna nú en oft áður að finna 

farsæla lausn á málefnum fámennra skóla. 

 

Abstract 
This essay is a graduation project for a B.Ed. examination at the Teacher Training 

Department of the University of Akureyri. It deals with schools with few pupils and 

parents’ cooperation. An attempt is made to answer the question how practical small 

schools are and what part parental cooperation can play in them. This is based on how 

such schools operate according to the Comprehensive Schools Curriculum in order to 

put to work the plans they are supposed to apply. Primary Schools with few pupils are 

a fact and therefore it is important that they can function and practise their official 

duties towards both pupils and parents. 

The operation of those schools is in fact rather expensive because of their meagre size 

and are more often than not the heaviest part of the expenditure budget of small local 

authorities. That is why the tendency is to try to decrease their number in the hope of 

more economic operation. This is the reason why it is necessary to prove the value of 

such schools in the community, where they most often also serve as the centres of 

social and cultural activities in the respective areas. Therefore it is now imperative, 

more than ever before, to find a viable solution in the matters of schools of few pupils. 
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1. Inngangur 
 
Skólaganga er forsenda menntunar hjá börnum og unglingum.Til þess að því 

markmiði verði náð, þarf að skapa hverjum og einum nemanda þau skilyrði að hann 

geti sinnt sinni skólagöngu á sem auðveldastan hátt í sinni heimabyggð. „Lengi býr að 

fyrstu gerð“ og skiptir því höfuðmáli fyrir hvert og eitt barn að það fái strax frá 

upphafi að njóta bestu alhliða menntunar, sem völ er á.  

Fámennir skólar hafa talsverða sérstöðu gagnvart þeim fjölmennari, og hafa 

fengið þó nokkurt rými í skólamálaumræðunni og sitt sýnst hverjum. Tilvera þeirra er 

eigi að síður staðreynd og hefur verið reynt að reka þá, á sem árangursríkastan og 

hagkvæmastan hátt. Sama má segja um það foreldrasamstarf sem þar er unnið. Til 

þess að allir hinir mörgu þættir skólasamfélagsins gangi á sem skilvirkastan og 

farsælastan hátt, þá er reynt að tengja þá einstaklinga sem málið varðar, þ.e. 

nemendur, kennara og foreldra, með tiltölulega virku foreldrasamstarfi samkvæmt 

grunnskólalögum.1

Í þessu verkefni er markmiðið að skyggnast inn í það hver sé 

sérstaða/sérkenni fámennra grunnskóla, hver megin styrkleiki/kostur þeirra gagnvart 

þeim fjölmennari er og kanna hvað umræða og nýlegar rannsóknir um þau mál hafa 

leitt í ljós. Reynt verður að leita svara við þeirri spurningu,hvort stærð skóla hafi áhrif 

á árangur nemenda? Sérstaklega mun verða hugað að foreldrasamstarfi og þátttöku 

foreldra í námi barna í fámennum skólum og hvaða form henti fyrir þann þátt í starfi 

fámennra skóla. Ég mun reyna að leita svara við þeirri spurningu hvernig vænlegt 

foreldrasamstarf geti stutt skólagöngu viðkomandi barns með tilliti til árangurs og 

vellíðunar í námi. Standa grunnskólanemendur sig betur í námi ef þeim líður sýnilega 

vel? Er samhengi á milli góðs foreldrasamstarfs og vellíðunar og þar með árangurs 

nemenda í grunnskólum? Hvers vegna eru þessir grundvallar þættir mikilvægir? Hví 

skiptir það máli fyrir mig og hvað gerir þessi mál áhugaverð að mínu mati? 

Auk þess að taka viðtöl við fimm kennara, sem unnið hafa um árabil við mis 

fjölmenna grunnskóla hér á landi, nýti ég mér einnig fyrirliggjandi gögn eins og 

kostur er til að útskýra eftir megni í hverju felist í meginatriðum sá munur sem er á 

milli fámennra, meðalstórra og stórra skóla. Í fyrstu mun ég gera grein fyrir og 

útskýra hvernig fámennur skóli er byggður upp og rannsaka með viðtölum við 

starfandi grunnskólakennara í hverju sá munur felst, sem talinn er vera á milli stærri 
 
1 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 1999:26 
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og smærri grunnskóla. Á það við bæði í dreifbýli og þéttbýli. Ég mun fjalla um 

fræðilegar rannsóknir eða kenningar í öðrum kafla, í þriðja kafla aðferðir, í fjórða 

kafla niðurstöður rannsókna og lokaorð og framtíðarsýn í fimmta kafla. 

 

Skilgreiningar – Fámennur skóli/Foreldrasamstarf 
 
Fámennur skóli er nokkuð frábrugðinn þeim fjölmennari og hefur oft vissa annmarka 

eða jafnvel kosti, vegna smæðar sinnar  

 Samkvæmt skilgreiningu samtaka fámennra skóla á litlum skólum, þá flokkast 

þeir undir þá skilgreiningu, þegar tveim eða fleiri árgöngum er kennt saman í bekk, 

vegna þess hve nemendur eru fáir í árgangi. Í samkennslu eru viðhöfð önnur 

vinnubrögð og ólíkir starfshættir, miðað við stærri skólana. Þessir þættir skapa minni 

skólunum sérstöðu.2

Þegar talað er um foreldrasamstarf er átt við þá samvinnu sem grunnskólalög 

kveða á um að skuli vera á milli kennara, nemenda og foreldra gagnvart skólagöngu 

grunnskólanemenda.3

Hvað foreldrasamstarf varðar, þá gilda um það ákveðnar reglur, sem eiga að 

vera til hagsbóta fyrir nemendur , kennara og foreldra.  

Þannig er gert ráð fyrir að foreldrar taki þátt í mótun skólasamfélagsins með 

fulltingi kennara og annarrra skólastarfsmanna til að markmið skólastarfsins nái fram 

að ganga.4

Með slík sjónarmið að leiðarljósi er reynt að skapa traust á milli hlutaðeigandi 

aðila, það er nemendur, kennara og foreldra. Farsælt skólastarf er jú allra hagur, þar 

sem unnið er með uppeldi æskufólks. 

 

2 Rúnar Sigþórsson og Sigfús Grétarsson 1995:10 
3 Aðalnámskrá grunnskóla-almennur hluti 1999: 44 
4 Aðalnámskrá grunnskóla-almennur hluti 1999.44 
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2. Fræðilegar rannsóknir - kenningar um fámenna skóla og 
foreldrasamstarf 
 
Hvað er fámennur skóli? Hvað er vænlegt foreldrasamstarf, sem styður við 

skólagöngu barnsins? Hversu mikilvægt er gagnvirkt foreldrasamstarf í fámennum 

skólum? Skiptir það máli gagnvart árangri og líðan nemenda? 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegar rannsóknir og kenningar gagnvart 

fámennum skólum og foreldrasamstarfi. 

Ég mun reyna að finna kenningar um það. Leita síðan raka fyrir kostum og ókostum 

fámennra skóla.  

 

2.1 Hvað er fámennur skóli? 
 
Þegar talað er um fámennan skóla hér á landi, þá er yfirleitt átt við að nemendafjöldi 

sé um eða undir hundrað og það geti jafnvel talist há starfsemi hans vegna smæðar 

hans. Aftur á móti er það talið geta verið kostur ef frekar fáir nemendur eru í hverri 

bekkjardeild. Hver og einn kennari ætti þá að hafa meiri möguleika á betri yfirsýn yfir 

nemendahópinn, sem hann kennir og nánara samband ætti hugsanlega að geta 

myndast þar á milli. Slíkir þættir geta leitt til betri árangurs í kennslunni og öllum 

almennum samskiptum á milli kennara, nemenda og foreldra. 

 Í fámennum skólum eru viðhafðar þær kennsluaðferðir að kenna t.d. tveim eða 

fleiri árgöngum saman (samkennsla), til að auðvelda uppröðun í bekkina. Þannig fæst 

oftast hæfilega stór hópur til að mynda einn námshóp. 

 Þegar um hundrað nemendur er að ræða, eða færri nefnist skólinn 

fámennisskóli vegna þess að þá er talið að hagkvæmara sé að beita 

samkennsluaðferðum. Einnig hafa fámennir skólar, sem einkanlega eru í dreifbýlinu, 

góða möguleika á að vinna markvisst með nærliggjandi umhverfi í kennslustundum. 

Það kemur til af því að nemendur og kennarar eru bæði nálægir og nátengdir því 

umhverfi sem þeir lifa og hrærast í. Af þessum sökum skapast óhjákvæmilega meiri 

félagsleg virkni og samheldni hjá nemendun, sem kemur þeim til góða er út í lífið 

kemur. Ef upp koma agavandamál, sem er fremur fátítt, þá má leysa þau á farsælan 

hátt í nánum tengslum við viðkomandi foreldra. Það er framkvæmanlegt á tiltölulega 
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auðveldan hátt vegna þess hve náin tengsl eru á milli heimilanna, skólans og þess 

samfélags sem þeir nemendur búa í.5

Af þessu má sjá að litlu skólarnir hafa talsverða sérstöðu gagnvart þeim 

fjölmennari. Starfsumhverfi þeirra býður að mínu mati upp á ótal möguleika, í 

kennslunni. Má þar nefna sem dæmi: fjöruferðir, heimsóknir á nærliggjandi sveitabæi 

þar sem hefðbundinn landbúnaður er stundaður, fjallgöngur og gönguferðir um næsta 

nágrenni og atvinnulíf nærliggjandi þéttbýlis svo eitthvað sé nefnt. Í þess háttar 

kennsluumhverfi er möguleiki að nýta slíkar vettvangsferðir á margan hátt. Þá geta 

þeir sem eldri eru leiðbeint þeim yngri og frætt að einhverju leiti og liðsinnt þeim á 

margan hátt. Ferðir sem þessar geta nýst vel ef um samþættingu námsgreina er að 

ræða. Þar má nefna stærðfræði, íslensku, sögu, landafræði og lífsleikni.  

 

2.2 Hvaða ávinningur er af smærri skólum og gallar? 
 
Þegar leita á raka við kostum smærri skóla, þá er sýnilegt að frekar fleiri en færri 

jákvæð atriði koma í ljós. 

 Í smærri skólum skapast ef til vill betri skilyrði fyrir nánum tengslum nemenda 

og kennara en í þeim stærri, sé kennarinn starfi sínu vaxinn. Segja má að hann sé 

einkanlega verkstjóri, ráðgjafi og leiðsögumaður, en ekki eingöngu fræðari og 

hlustandi. Aðalkostir smærri skólanna, sem eru fleiri í dreifbýlinu, er mötuneyti fyrir 

alla nemendur, samfelldur skóladagur, einsetinn skóli, nánari tengsl við náttúruna og 

störf í umhverfi sínu að ógleymdum nánari tengslum heimila og skóla.6

Þess ber þó að geta, að æ fleir skólar í þéttbýli hafa nú komið sér upp 

glæsilegum mötuneytum og einnig það að nú hefur verið tekin upp einsetning skóla í 

þéttbýli, sem mætti segja að sanni þá þörf sem talin hefur verið fyrir slíkri þjónustu 

innan skólanna. 

 Því hefur alllengi verið haldið fram að það sé kostur fyrir skólabörn að fáir 

nemendur séu í bekk og að í fámennu skólunum sé fremur auðvelt að koma til móts 

við náms-og félagsþarfir allra þeirra sem þar stunda nám. Hægt er að finna 

 
5 Rúnar Sigþórsson og Sigfús Grétarsson 1995:45, 54, 55. 
6 Pétur Bjarnason 1993:237, 239, 240 
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fjöldamargar rannsóknir sem sýna það að í fámennum skólum skapast jafnan sérstakt 

tækifæri til að mæta þörfum hvers einasta nemanda.7

Segja má að allt verði á persónulegri nótum í fámennu skólunum en í þeim 

stærri. Kennararnir hafa meiri möguleika á að þekkja bakgrunn hvers nemanda og þar 

með foreldra og forráðamenn hvers þeirra. Þeir þættir eru talsvert mikilvægir, eigi gott 

samstarf að nást á milli viðkomandi aðila. Sé um litlar einingar að ræða þá finna 

nemendur sig öruggari í hópnum. Þeir geta þá meira hjálpast að við vinnu sína. Það er 

að segja, þá geta eldri nemendur og einnig þeir sem skara fram úr að einhverju leyti, 

sagt þeim yngri til við námið. Það gildir einnig um þá sem eru slakari í náminu. Það 

kemur svo aftur starfsemi skólans til góða á þann hátt, sem ég hef nefnt. Þannig má 

segja að fámennir skólar hafi þá afgerandi kosti að hafa lagt grunn að margs konar 

nýbreytni í skólastarfi. Má þar nefna með fyrstu hugmyndum að getublöndun í bekki, 

einstaklingskennsla, aldursblandaðir bekkir, nemendur aðstoða hver annan, umhverfið 

notað til kennslu og blöndun fatlaðra í almenna bekki, svo eitthvað sé nefnt. Gagnvart 

námskrá þá er auðveldara að hnika henni til og kennslutilhögun í smærri skólum án 

mikils umstangs. Þannig er auðveldara að hagræða áætlunum gagnvart 

vettvangsferðum og þess háttar. Samkvæmt athugunum Adrians Bells og 

samstarfsmanns hans Alans Sigsworth eru kostir fámennu skólanna áberandi gagnvart 

þeim þáttum er varðar:  

a) aldurs-og kynblandaða jafningjahópa,  

b) faglega samvinnu kennara  

c) fjölbreytni námskrár í raun.  

Séu jafningjahópar aldurs-og kynblandaðir, sögðu þeir, þá virkar það meira gefandi 

fyrir nemendur og félagsleg tengsl verða í grundvallaratriðum betri. Hvað varðar 

faglega samvinnu kennara þá var niðurstaðan sú, að í minni skólum eru kennarar 

meira hver inni hjá öðrum í kennslustundum og kynnast því meira kennslulagi hvers 

annars. Auk þess reynast kennarar smærri skólanna ekki vera neinir eftirbátar 

starfsbræðra sinna í stærri skólunum að halda við faglegri menntun sinni. Með tilliti til 

námskrár, þá virðist hún vera fjölbreyttari í smærri skólunum, þrátt fyrir allt. Birtist 

það í því að flest allir taka þátt í þeim félagsstörfum sem bjóðast utan kennslustunda, 

svo sem íþróttaviðburðum, leiksýningum o.þ h.8

7 Kristín Aðalsteinsdóttir 2002:102 
8 Rúnar Sigþórsson og Sigfús Grétarsson 1995: 55, 57, 58 og 59. 
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Eftir að hafa gert sér grein fyrir því hve mikilvægt er talið að hver nemendi fái 

að njóta sín á eigin forsendum og geti þannig blómstrað í námi og leik, þá er ég 

þeirrar skoðunar að það kennslufyrirkomulag, sem viðhaft er í fámennisskólunum hafi 

augljósa kosti, sem tvímælalust eigi að nýta. Sterkur einstaklingur í nútímasamfélagi, 

samfélagi hraða, samkeppni og streitu, sem hefur öðlast öryggi og festu sem persóna á 

að mínu mati meiri möguleika á að komast áfram í lífinu. Þannig er einnig líklegt að 

nemandinn verði ekki of áhrifagjarn og láti ekki leiðast með straumnum til 

óheillavænlegra verka. Allir þeir þættir sem hafa verið nefndir hér að framan, tel ég 

vera heppilega gagnvart uppeldi barna og unglinga. Eitt aðalatriðið virðist því vera að 

menntun og uppeldi barna og unglinga fari fram í og utan grunnskólans í fullu 

samráði við foreldrana og í vitorði með kennurum, að því leyti sem hægt er. Ég tel að 

ekki megi vera of margir misvísandi þættir gagnvart uppeldinu og skólagöngunni á 

milli foreldra og kennara grunnskólans. Til að koma í veg fyrir að slíkt gerist þá álít 

ég að þurfi að efla samvinnu milli heimila og skóla jafnt og þétt og þannig virkja 

foreldrasamstarfið á jákvæðan hátt. Enda þótt það virðist nokkuð vandasamt að 

leiðbeina nemendum í samráði við foreldrana, þá tel ég það vera vinnandi veg. Ég geri 

mér fullljóst að það útheimtir vissulega vinnu og glöggskyggni svo að vel fari. Þess 

ber þó að geta að í þannig samstarfi er það kennarinn sem þarf samt sem áður að vera 

sá aðilinn sem leiðir kennsluna og er með faglegu kunnáttuna.  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er gengið út frá því að í námskránni sé 

eðlilegur stígandi og reynt eftir megni að bregðast við þörfum hvers og eins nemanda. 

Valfrelsi nemenda hefur verið aukið og þar af leiðandi ábyrgð þeirra á eigin námi. Í 

fámennum skólum fer fram samkennsla í nemendahópum þar sem nemendur eru á 

mismunandi aldri. Að meginreglu þá færast nemendur á milli bekkja eftir aldri. Einnig 

segir í námskránni að grunnskólinn eigi að leitast við að starfa í sem fyllstu samræmi 

við þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Grunnskólinn á að taka 

við öllum nemendum burt séð frá stöðu þeirra, stétt eða líkamlegu atgervi. 9

Í Aðalnámskrá grunnskóla eru talin upp all mörg atriði eins og sjá má af 

framansögðu, sem eru leiðbeinandi fyrir starfsemi smærri skólanna. Ef fámennu 

skólarnir ná að tileinka sér alla þá möguleika sem þar eru fyrir hendi, þá tel ég að 

farsælt skólastarf geti náðst í flest öllum þeirra. Allt byggist það þó upp á því að skýr 

markmið séu sett í skipulagningu skólastarfsins og þar með kennslunnar í viðkomandi 

 
9 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 1999:5,7,8 og 14 
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skólum og unnið samkvæmt því að settu marki. Þannig tel ég að litlu skólarnir hafi 

víðtæka möguleika á að skila mjög góðu skólastarfi, ef þeir nýta sér alla þá möguleika 

sem fyrir hendi eru. Getur það meðal annars birst í því að þeir skólar skili síður en svo 

slakari einkunnum nemenda á samræmdum prófum, svo dæmi sé tekið.  

Einnig er talið að minna brottfall nemenda verði úr þeim skólum eftir að 

skyldunámi líkur, allavega séu einkunnir nemenda úr smærri skólum oft á tíðum betri 

en í þeim stærri.10 

Ofangreind heimild er að vísu ekki sérsniðin við íslenskar aðstæður. Að slíkri 

niðurstöðu fenginni, þá mætti álykta sem svo að minni skólarnir séu ekki síðri 

menntastofnanir en þeir stærri, þegar á heildina er litið.  

Ég geri mér þó ljóst að minni skólarnir eru ekki alveg gallalausir í samanburði 

við þá stærri. Þar kemur eflaust margt til. Þeir eru í flestum tilfellum úti í hinum 

dreifðari byggðum landsins og er þá oft á tíðum um langan veg að fara til og frá skóla, 

stundum í misjöfnum veðrum og erfiðri vetrarfærð. Það veldur auknu álagi á börn og 

foreldra og alla þá sem við viðkomandi skóla starfa. Einnig þurfa allmargir nemendur 

að verja talsverðum tíma í ferðir til og frá skóla og leggja mjög snemma af stað á 

morgnana frá heimilum sínum.  

Gallar lítilla skóla á Íslandi stafa ekki eingöngu af skólagerðinni sjálfri, heldur 

af öðrum ástæðum í umhverfi þeirra. Í því sambandi skiptir máli hvar skólinn er, 

hvernig samfélag stendur að honum og hver fjárhagsgeta rekstraraðila hans er. 

Höfuðmálið er svo náttúrulega hæfni kennaranna sem við hann starfa. Það sem oft 

hrjáir litlu skólana á Íslandi er fábrotinn tækjakostur og þrengsli sem aftra því að hægt 

sé að sinna sérgreinakennslu á viðunandi hátt. Á það einkum við um íþróttakennslu og 

verklegar greinar.11 

Nefnt hefur verið að fámennir skólar eigi erfitt með að uppfylla kröfur 

námskrár, einkanlega á unglingastigi. Einnig að jafningjahópur nemenda sé fámennur 

og of einsleitur og hætta á félagslegri einangrun þeirra. Svipuðum röksemdum hefur 

verið haldið fram um kennara, að kennarahópurinn sé oft á tíðum of fámennur og 

einsleitur og hætta sé á að þeir geti orðið faglega einangraðir. Loks er sú títt nefnda 

ástæða, sem mælir gegn fámennum skólum, það er kostnaður á nemanda. Sýnt hefur 

verið fram á að sé staðið vel að rekstri fámennu skólanna, þá séu kostir þeirrar 

 
10 Wasley og Lear 2001:23 
11 Pétur Bjarnason 1993:239 
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skólagerðar miklu fleiri en gallarnir og í fámennum bekkjum skapist gagnkvæm 

virðing milli nemenda og þeir séu fúsir til innbyrðis samvinnu í bekknum.12 

Þess ber að geta að samkvæmt athugun Kristínar Aðalsteinsdóttur þá kom í 

ljós að samskipti kennara, viðmót þeirra og kennsluhættir voru óháðir bekkjarstærð.13 

Fámennu skólarnir ekki síður en þeir stærri, hafa reynt að bregðast við hverri 

hindrun með sem jákvæðustum hætti á hverjum tíma eftir efnum og ástæðum. Vitað er 

að íþróttakennsla og verklegar greinar krefjast mjög dýrra tækja, útbúnaðar og 

aðstöðu, sem smærri skólunum hefur reynst þyrnir í augum. Mér virðist það blasa við 

að í litlu skólunum sé árangur nemenda ekki síðri en í stóru skólunum. Einnig þykir 

mér það vega mjög þungt að nemendunum líði vel í því umhverfi sem þeir eru að alast 

upp í og nema undirstöðuatriði menntunar. 

Það má ljóst vera, að það sem ræður mestu um gæði skólastarfs er að þar starfi 

hæfir og vel menntaðir starfsmenn. En fámennu skólunum tekst ekki alltaf að manna 

skóla sína með slíku starfsfólki. 14 

Í minni skólunum er erfiðara fyrir nemendur að dyljast og engin 

undankomuleið með námið. Kennararnir eru í nánara sambandi við foreldrana og 

fylgjast tiltölulega vel með heimanámi nemenda sinna. Nemendur vinna best þegar 

beitt er hæfilegu aðhaldi við þá og kennarar þeirra þekkja þá persónulega.15 

Ég álít að þeir þættir sem ég hef nefnt um kosti og galla fámennra skóla segi 

okkur nokkuð um stöðu mála þeirra stofnana. Mér virðist að fámennu skólarnir séu 

sannarlega að fylgja þróun samtímans og laga sig að aðstæðum með því 

kennslufyrirkomulagi sem þeir eru að þróa með sér. Ég er þess fullviss að með því að 

virkja foreldrana til samstarfs með nemendum og kennurum, skilar sér í betri 

námsárangri. 

 

2.3 Kennsluaðferðir sem henta á fámennum skólum 
 
Í grunnskólalögum er kveðið á um að kennslan eigi að hjálpa nemendunum að tileinka 

sér þekkingu og skilning, að móta sér skoðanir og viðhorf og ná leikni ásamt færni á 

ákveðnum sviðum. Þar segir einnig að fjölbreytni eigi að ríkja í vinnubrögðum og 

 
12 Rúnar Sigþórsson 2004 
13 Kristín Aðalsteinsdóttir 2004, 101 
14 Fanney Ásgeirsdóttir 2004 
15 Wasley 2002, 10 
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kennsluaðferðum, og að kennararnir beri faglega ábyrgð á að velja heppilegustu og 

árangursríkustu leiðirnar til að ná þeim markmiðum. Auknar líkur eru til árangurs ef 

kennslan er vönduð og aðlöguð að markmiðum og nemendum. Kennsluaðferðir og 

vinnubrögð í skólum verða að þjóna þeim markmiðum sem stefnt er að í kennslunni 

hverju sinni. Þar má nefna eflingu félagsþroska, sem eru líkur á að náist ef nemendur 

fá tækifæri til samvinnu. Grunskólanum ber að skila af sér sjálfstæðum nemendum, 

sem hafa öðlast sjálftraust og öryggi. Grunnskólinn þarf því að velja kennsluaðferðir 

og skipuleggja skólastarfið í samræmi við það. Kennslan á að taka mið af þörfum og 

reynslu einstakra nemenda og efla námfýsi og vinnugleði með nemendum.16 

Þannig þurfa fámennu skólarnir að laga sig að aðstæðum sínum og tileinka sér 

þær bestu og árangursríkustu kennsluaðferðir, sem völ er á fyrir sinn nemendahóp, 

svo að vel megi fara. Þá hentar samkennsluaðferðin vel. Hún miðar í rauninni að 

miklum hluta að einstaklingskennslu, og hefur afar þroskavænleg áhrif að mínu mati. 

Nemandinn fær þá að spreyta sig á eigin spýtur og ekki er haldið aftur af honum af 

lakari nemendum. 

Samkennsla er ríkjandi kennsluform í litlum skólum.Sú kennsluaðferð er síður 

en svo lakari kostur en bekkjarkennslan ef rétt er á haldið. Í blönduðum bekk er 

bekkjarkennslan engin trygging fyrir því að nemendurnir séu á sama getustigi.17 

Ég álít að þegar nemendur vinna í hópum og þeir eldri og reyndari geta 

aðstoðað sér yngri og slakari nemendur að félagsþroski þeirra eflist. Við þannig 

kennslufyrirkomulag vinna nemendur að talsverðu leyti á sínum eigin forsendum, 

námsgetulega séð með aðstoð kennara síns, en læra einnig að vinna sem heild í 

hópavinnu. Þá læra nemendur að taka tillit hver til annars og þroskast þannnig 

félagslega. 

Einkennandi kennsluhættir í fámennum skólum eru að nemendum úr 

mismunandi árgöngum er kennt saman í einni bekkjardeild.18 

Með því vinnulagi sem hér er nefnt verður námið gert að nokkru leyti 

einstaklingsmiðað í fámennu skólunum. Þannig læra nemendur að vinna bæði sérstætt 

í raun og í hóp með öðrum nemendum. Allt miðar þetta að mínu mati að því að þroska 

einstaklinginn sem sjálfstæða, sterka og hæfa persónu í alþjóðavæddu 

nútímasamfélagi. Einnig að rækta vinatengsl á milli einstaklinga. 

 
16 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 1999:31,32 
17 Pétur Bjarnason 1993, 236 
18 Margrét Harðardóttir og Sigþór Magnússon 1990:67 
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2.3.1 Samkennsla 
 
Samkennsla felur í sér að nemendum á mismunandi aldri er kennt saman í hóp. Þá eru 

bekkirnir árgangablandaðir og samkennslan er í raun einstaklingsmiðuð. Þar er horft 

til sérhvers nemanda og hann lærir að horfa á sínar eigin framfarir í náminu, í stað 

þess að bera sig ætíð saman við aðra nemendur eins og venja er í hefðbundnu 

bekkjakerfi. Samkennsluformið laðar fram það besta í einstaklingunum. 

Andrúmsloftið í kennslustofunni verður óþvingað, þrýstir ekki á nemendur, og ólík 

börn fá að njóta sín. Orðin virðing og stuðningur eru einkennisorð samkennslunnar. 19 

Nefna má þó nokkrar viðurkenndar kennsluaðferðir sem nota má í 

samkennslu:  

• Einstaklingskennsla 

• Félagakennsla 

• Hlítarnám(mastery learning) 

• Lausnaleitarnám 

• Leitarnám og aðleiðsla 

• Samvinnunám 

• Söguaðferðin 

• Þemanám og efniskönnun20 

Við val á einhverjum af þessum samkennsluaðferðum þarf kennarinn að taka tillit til 

þess hverjar af þeim henta hverjum nemendahóp fyrir sig. 

 Samkennslan ryður sér æ meira til rúms í löndunum í kringum okkur. Enda 

þótt nokkurt þroskabil geti verið á milli nemenda í samkennslubekkjum, þá er það eigi 

að síður einnig að finna í bekkjum þar sem nemendur eru fæddir sama almannaksár. 

Ef slíkt þroskabil er mikið, getur það skapað vandamál við framkvæmd og skipulag 

kennslunnar. Nútíma kennsluhættir miða að því að leggja meiri áherslu á 

einstaklinginn og að sérhver nemandi fái að blómstra, sem hann á kost á í 

samkennslunni. Þar fær hann einnig að þroska samstarfshæfileika sína sem er mjög 

mikilvægt í upplýsingasamfélagi nútímans. Samkennsluformið boðar nýja tíma, nýtt 

verklag hjá nemendum og kennurum og gefur sýn inn á nýjar leiðir og nýja 

möguleika.21 

19 Salaskóli 2004 
20 Þóra Björk Jónsdóttir 2003 
21 Salaskóli 2004 
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 Ég sé fyrir mér góða möguleika með samkennlunni í átt til betra skólastarfs á 

komandi árum. Það að einstaklingurinn fái að þroskast og blómstra á sínum eigin 

forsendum tel ég vera eitt það mikilvægasta fyrir hvern einstakling. Þegar börn eru 

alin þannig upp að það góða í þeim er dregið fram í dagsljósið, allir eru jú góðir í 

einhverju, þá tel ég vel farið í skólamálum.  

 

2.3.2 Námsmat í samkennslu 
 
Námsmat í samkennslu er ekki framkvæmt á sama hátt og í hinu hefðbundna 

bekkjarkerfi þar sem námsárangur er mældur með prófum. Segja má að það sé 

framkvæmt jafnóðum í náminu með því að mæla námsárangur og framvindu náms. 

 Þegar talað er um námsmat í samkennslu er byggt á stöðugu alhliða námsmati. 

Þá er framvinda náms og námsárangur einstakra nemenda mældur. Í stöðugu 

námsmati er fylgst með út námstímann og gögnum safnað um alla námsframvindu 

nemandans. Í þeirri mælingu er mikið lagt upp úr því að virkja þátttöku nemenda með 

sjálfs- og jafningjamati. Ætlast er til að nemendur beiti þekkingu sinni, skilningi, 

innsæi, hugmyndaflugi og leikni. Þeir sem eru fylgjandi stöðugu alhliða námsmati 

leggja megináherslu á að námsmatsaðferðir sýni frjóa kennsluhætti og séu eðlilegur 

hluti þeirra. Þá þurfa kennarar úr mismunandi námsgreinum að vinna saman og hafa 

samráð þvert á árganga, skólastjórar hafðir með í ráðum og sérfræðingar kallaðir til 

eftir þörfum og einnig leitað álits hjá foreldrum. Þessi námsmatsaðferð eða hliðstæð, 

gengur undir nafninu símat. Þá er stöðugt fylgst með námsframmistöðu nemenda 

ásamt því að byggja nær eingöngu á skyndiprófum og lokaprófi.  
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Helstu aðferðir alhliða námsmats 

Yfirlit yfir helstu námsmatsaðferðir og þau hjálpartæki sem notuð eru í stöðugu 

alhliða námsmati: 

Aðferð Hjálpartæki 
Skipulegar athuganir Dagbækur kennara, gátlistar, matslistar, 

hljóð- og myndbandsupptökur 
Mat á frammistöðu nemenda Gátlistar, matslistar, marklistar, hljóð- og 

myndbandsupptökur 
Sýnismöppur og ferilsmöppur (Portfolio, 
Processfolio) 

Matslistar, marklistar 

Sýningar Matslistar, marklistar 
Sjálfstæð verkefni (Projects) Gátlistar, matslistar, marklistar, 

leiðarbækur 
Sjálfsmat nemenda Dagbækur og leiðarbækur, viðtöl, 

viðhorfakannanir 
Félagamat, sérfræðingamat, foreldramat Matslistar og marklistar 
Jafningjamat Matslistar 
Greining og mat á úrlausnum nemenda Matslistar, marklistar 
Próf  
Tafla 122 

Með því að nota slíkt alhliða námsmat, þá má sjá að nemendum er betur gert 

skiljanlegt að hverju sé stefnt með náminu. Af því virðist augljóst að þá sé minni 

hætta á að nemendur finni til tilgangsleysis eða leiða í skólanum. Þannig eigi þeir 

auðveldara með að skilja hver sé þungamiðjan í skólastarfinu sem þeir eru 

þátttakendur í og þá megi vera augljósari von um árangur. 

 

2.4 Foreldrasamstarf 
 
Hvað er átt við þegar talað er um foreldrasamstarf almennt? Samkvæmt 

grunnskólalögum er nú skylt að starfandi séu foreldraráð (og foreldrafélög) við alla 

grunnskóla landsins. Þau eiga að vera til stuðnings fyrir skólastarfið í heild og þannig 

styrkja það og efla, með meiri afskiptum foreldranna gagnvart sínum eigin börnum. 

Það gerir kennurunum og öllum sem við skólana starfa auðveldara að koma auga á 

þær þarfir nemenda er til heilla horfir. Segja má að verið sé að færa grunnskólann nær 

heimilunum eða meira inn á heimilin og gagnkvæmt.  

 
22 Samkennsla árganga, mat 2004 
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 Í grunnskólalögunum er kveðið á um að í samvinnu við heimilin skuli 

grunnskólinn búa nemendur undir líf og starf. Þar er sagt að frumábyrgðin á uppeldinu 

sé í höndum foreldranna. Segir þar enn fremur að hlutur grunnskólans felist fyrst og 

fremst í því að sjá nemendum fyrir fræðslu og taka þátt í félagslegri mótun þeirra. 

Þess konar sameiginlegt verkefni heimila og skóla útheimtir náin tengsl, gagnkvæmt 

traust, gagnkvæma upplýsingamiðlun, samábyrgð og samvinnu. Í samstarfi við 

heimili hvers nemanda, ber grunnskólanum að leggja áherslu á að efla siðferðisvitund 

og ábyrga hegðun nemandans. Í Aðalnámskrá grunnskóla er lögð megináhersla á að 

námsmarkmiðin séu sett skýrt fram, þannig að hvorki kennarar, nemendur né foreldrar 

þurfi að velkjast í vafa um, hvers sé krafist af nemendum og skóla. Starfsmönnum 

skóla ber skilda til að gera nemendum og foreldrum/forráðamönnum skýra grein fyrir 

því mati sem fer fram í skólunum. Einkunnir nemenda og annan vitnisburð um 

skólagöngu þeirra á að færa inn í sérstakar vitnisburðarbækur, sem nemendur hafa 

með sér heim. Sá vitnisburður þarf að vera það skýr að foreldrar skilji. Leggja þarf 

ríka áherslu á að vitnisburðir séu það skýrir að nemendum, foreldrum og öllum 

skólastarfsmönnum skiljist hvaða kröfur eru gerðar.23 

Þar sem skólinn er vinnustaður nemenda drjúgan hluta dagsins þá er mjög 

mikilvægt að foreldrar þekki og séu þátttakendur í skólastarfinu. Á þann hátt eru 

foreldrar færari um að styðja skólann í starfsemi sinni og ná þeim markmiðum sem 

hann setur. Sýnt hefur verið fram á í rannsóknum að þar sem er virkur og jákvæður 

áhugi foreldra á námi barna sinna, þar má vænta meiri árangurs.24 

Við það að taka upp aukna samvinnu heimila og skóla, þá útheimtir það 

gagnkvæmt traust og trúnað hvers konar, á milli þeirra aðila, sem að málinu koma. 

Það kemur svo til með að skila sér í meira gagnkvæmu öryggi þeirra sömu 

einstaklinga og árangurinn með náminu verður augljóslega betri og markvissari. Þeir 

einstaklingar sem eru í mótun þurfa vissulega ákveðið jákvætt aðhald til að „komast 

til manns“ í því hraða og tæknivædda samfélagi sem við lifum og hrærumst í nú á 

dögum. Þannig verður foreldrasamstarf hluti af þeim lausnum sem skólinn hefur yfir 

að ráða, til að auðvelda honum og foreldrunum uppeldis-og menntunarhlutverkið. 

 Skólasamfélagið samanstendur af þrem hópum, sem eru nemendur, starfsfólk 

skólans og foreldrar. Mikilvægt er því að þeir hópar vinni vel saman að mótun þess 

samfélags sem það fólk býr í og komi sér saman um þær reglur sem fara þarf eftir til 
 
23 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 1999:14,18,25,37 og 38.  
24 Grunnskólinn í Borgarnesi 2004 
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að árangur náist. Foreldrar/ forráðamenn bera höfuðábyrgð á uppeldi barna sinna. 

Þeim er skylt að sjá til þess að börn þeirra sæki skóla og séu fær um að meðtaka þá 

menntun sem þeim er ætlað að öðlast þar. Skólinn kemur til móts við foreldrana í 

uppeldishlutverkinu. Það er því sameiginlegt verkefni heimila og skóla að nemendur 

fái þá menntun sem ætlast er til samkvæmt grunnskólalögunum.25 

Mikilvægt er að greið boðskipti séu á milli heimila og skóla. Það er einn af 

grundvallarþáttunum í skólastarfinu. Skólinn þarf að upplýsa foreldra um starfsemi 

sína og frammistöðu nemenda og jafnframt að afla upplýsinga hjá foreldrum um þær 

aðstæður sem nemendur búa við, til að geta komið sem best til móts við þarfir 

þeirra.26 

Þannig er auðsætt að rauði þráðurin í öllu almennu starfi grunnskóla er að haft 

sé gott og farsælt samstarf við foreldra nemendanna til að árangur náist í uppeldis- og 

menntunar hlutverkinu. Skólinn þarf að upplýsa foreldrana með markvissum hætti um 

innra starf sitt, þannig að þeir viti hvað „til síns friðar heyrir“ gagnvart því að styðja 

börn sín í gegnum þroska - og uppvaxtarár bernskunnar. Það er talið mjög mikilvægt, 

til að árangur kennslunnar verði jákvæður og kennslan verði átakalaus og skemmtileg. 

Í foreldrasamstarfinu sem getur verið mjög fjölbreytilegt, felast margir möguleikar. 

 Síðustu ár hafa orðið miklar breytingar á skólastarfi. Nú eru foreldrar orðnir 

vel meðvitaðir neytendur þeirrar þjónustu sem skólarnir eru að láta í té og viðhöfð er 

skýr krafa um að hver einstaklingur fái viðunandi þjónustu, sem hæfi hverjum og 

einum. Þess vegna er brýnt að foreldrar og starfsfólk skóla séu í nánu samstarfi.27 

Að foreldrar axli ábyrgð á skólastarfinu með virkum stuðningi og þátttöku í 

vinnu barna sinna er auðvitað mikilvægt fyrir alla skóla. Á það ekki síst við litlu 

skólana þar sem foreldrar hafa oft, í þeim tilfellum ákveðið að hafa þá þar sem þeir 

eru, frekar en að velja annan kost. Þá ber þeim að leggja sitt að mörkum til eflingar 

skólastarfsins.28 

Vissulega eru aðstæður og áhugi foreldra fyrir því að koma að skólastarfinu 

mismunandi. Það getur hreinlega farið eftir efnum, vinnuálagi eða menntun 

foreldranna hversu ríkulega þau sýna vilja í verki við að uppörva og hvetja börn sín í 

námsástundun og jákvæðni fyrir náminu. 

 
25 Aðalnámskrá Grunnskóla – almennur hluti 1999;44 
26 Rúnar Sigþórsson og Sigfús Grétarsson 1995;100 
27 Barn og samfélag 2004 
28 Pétur Bjarnason 1992;240 



16 

Vafalaust eru fjölskyldubakgrunnur og heimilisaðstæður misjafnar. Nemendur frá 

betur settum heimilum standa sig betur í námi en aðrir nemendur. Staðreyndin er sú að 

það sýna ekki allir foreldrar áhuga gagnvart vinnu barna sinna. Það hefur sýnt sig að 

lesi foreldrar fyrir börn sín, hlusti á þau lesa og oti að þeim bókum, þá virki það 

hvetjandi og jákvætt á nám barna þeirra. Einnig hafa foreldrar látið það í ljós að þeir 

væru fúsir til að gera meira til að styðja við bakið á skólanámi barna sinna, ef 

kennarar myndu segja þeim nánar hvað þeir ættu að gera. Foreldrar sem fengu 

leiðbeiningar um hvernig ætti að hjálpa börnunum við heimanámið, vörðu meiri tíma í 

það en aðrir foreldrar. 29 

Af því má álykta að æskilegt megi telja að foreldrar reyni eftir fremsta megni 

að styðja börn sín í skólastarfinu til að gera þeim auðveldara að standa sig í námi og 

leik. Mín reynsla af slíku samstarfi við skóla, sem foreldri hefur verið jákvæð að mér 

finnst. Að styðja við bakið á börnum sínum í skólagöngu þeirra þegar á reynir finnst 

mér að verði marg endurgoldið. Fyrir utan þá ánægju sem það veitir að samgleðjast 

þeim þegar vel gengur og bera með þeim byrðar þegar eitthvað bjátar á. Að sjálfsögðu 

tekur tíma að vera ætíð reiðubúinn þegar skólinn kallar á samstarf eða viðtöl við 

foreldrana. En ég tel að þeim tíma sé ekki á glæ kastað. Ég álít að það skili sér á 

margan hátt í jákvæðni fyrir börnin og skólasamfélagið. Auk þess sem líklegt er að 

skólastarfið verði markvissara og auðveldara ef sá háttur er viðhafður. 

 

2.4.1 Foreldrasamstarf í fámennum skólum 
 
Góð samskipti heimila og skóla eru mikilvægur þáttur til árangurs í skólastarfinu. 

Foreldrar fá aðstoð frá skólanum í uppeldishlutverkinu. Menntun og velferð 

nemenda eru sameiginlegir hagsmunir heimila og skóla. Það samstarf þarf að byggja á 

gagnkvæmri virðingu, trausti, samábyrgð og upplýsingamiðlun af beggja hálfu. 

Samstarf heimila og skóla þarf að byggjast fyrst og fremst um hvern og einn 

einstakling, nám hans, velferð og heimili og skóla, sem vettvang menntunar. 

Mikilvægt er að traust samstarf sé á milli heimila og skóla um skólastarfið í heild. Á 

það við um meginviðmiðanir í hegðun , umgengni, skólabrag og áhersluatriði í stefnu 

hvers skóla eða sveitarfélags. Ætlast er til að foreldrar taki þátt í mótun 

 
29 Fullan M. 1991;228,2231,232,235 
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skólasamfélagsins og stuðli að því með kennurum og öðrum skólastarfsmönnum að 

markmið skólastarfsins komist í framkvæmd. Reynslan hefur sýnt að öflugt 

foreldrasamstarf og sterk samstaða um grundvallarviðmið er sú besta forvörn sem til 

er gegn hvers kyns vá. Standi foreldrar saman í uppeldismálum leiðir það til farsælli 

árangurs í skólastarfinu. Starf foreldrafélaga í grunnskólum þróast stöðugt. Þegar 

grunnskólinn var fluttur yfir til sveitarfélaganna færðist ákvarðanataka í skólamálum 

nær foreldrunum. Það undirstrikar þörfina fyrir formlegan starfsvettvang þeirrra. 

Foreldraráð geta með öflugri starfsemi sinni veitt skólayfirvöldum virkt og 

uppbyggjandi aðhald og lagt fram raunhæfar umbótatillögur.30 

Með eflingu foreldrafélaga og foreldraráða sýnist mér auðsætt að betri árangur 

sé að nást í uppeldismálum barna og unglinga. Það ýtir undir meira uppeldislegt 

aðhald ungmenna. Hvað fámennu skólana varðar í þessum efnum, þá má segja að 

margt sé sameiginlegt með minni og stærri skólum að þessu leyti. Ég tel mjög 

mikilvægt að efla foreldrasamstarf hvers konar í öllum grunnskólum. Það styrkir mjög 

allar vímuvarnir ungmenna og veitir gagnkvæmt öryggi að mínu mati.  

 Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að í litlum skólum skapast tækifæri 

til að þróa styrkari samstöðu innan skóla og ýtarlegar upplýsingar um nemendur og 

fjölskyldur þeirra. Heimilislegt andrúmsloft í litlu skólunum getur skapað tækifæri til 

að eftirsóknarvert samband milli kennara og nemenda í menntunarlegum, félagslegum 

og tilfinningalegum skilningi geti skapast. Litlu skólarnir geta einnig reitt sig á fleiri 

þætti innan samfélagsins til að auðga námskrána, en það eru foreldrarnir.31 

Á milli tveggja fámennra skóla á Vestfjörðum, Grunnskólans á Hólmavík og 

Broddanesskóla á Ströndum var reynd fjarkennsla veturinn 1999-2000. Þar var leitað 

álits foreldra hvernig þeim hafi þótt til takast. 80% foreldranna gaf þau svör að þeir 

teldu kennara skólanna hafa lagt sig fram um að vel tækist til. 67% foreldranna töldu 

að þeirra börn hefðu haft félagslegan ávinning af fjarkennslunni. Fram kom að 

yfirgnæfamndi meirihluti foreldra taldi fjarkennsluna geta leyst hluta af vanda 

fámennra skóla í dreifbýli og vildi að henni yrði haldið áfram jafnvel þó að það hefði 

aukin útgjöld í för með sér.32 

Í tilfelli sem þessu kannaði skólinn viðbrögð foreldra við umræddu verkefni og 

átti þannig auðveldara með að bregðast rétt við óskum þeirra og nemendanna. Ég álít 

 
30 Aðalnámskrá grunnskóla-almennur hluti 1999: 44,45,46 
31 Kristín Aðalsteinsdóttir 2000:142 
32 Netlaa 2004 
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að aukið foreldrasamstarf minni skólanna, sem mér virðist vera mun auðveldara en hjá 

þeim stærri, sé afar mikilvægt og sjálfsagt að það sé virkjað eins og kostur er.  

 Taka má svipað dæmi frá Grunnskólanum í Borgarnesi, þar er stefnt að því að 

halda uppi góðu og jákvæðu foreldrasamstarfi. Byggir það á ámóta forsendum að 

skólinn er vinnustaður nemenda drjúgan hluta dagsins og því mjög mikilvægt að 

foreldrarnir þekki og séu þátttakendur í því starfi sem þar fer fram. Í ljósi þess eru 

foreldrarnir megnugir að veita skólanum þann stuðning sem þarf til að hann geti náð 

markmiðum sínum. Þessu til stuðnings má benda á að rannsóknir sýna að virkur og 

jákvæður áhugi foreldra á námi barna þeirra sýna að það leiði til betri árangurs. 

Samstarf heimilis og skóla er hverju barni mikils virði.33 

Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að þegar foreldrarnir taka þátt í 

skólastarfinu þá sé frammistaða nemenda betri, sjálfstraust meira og viðhorf nemenda 

jákvæðara. Þá verði fjarvistir og brottfall úr skólum minna, kennarar ánægðari, 

foreldrar skilningsríkari og andrúmsloft bekkjarins betra og jákvæðara.34 

Allir þeir þættir sem ég hef nefnt hér í sambandi við foreldrasamstarfið í 

grunnskólanum skipta að mínu mati höfuðmáli gagnvart því að styrkja innra starfs 

grunnskólans. Það er að segja að full afköst náist í sambandi við kennsluna og að 

nemendum og kennurum líði vel á vinnustað sínum. Ég álít að það sé mjög mikilvægt 

fyrir fámennu skólana að fyrir hendi sé öflugt og skilvirkt foreldrasamstarf. Þannig tel 

ég að skólinn sem er mjög mikilvæg stofnun fyrir hvert byggðarlag eigi auðveldara 

með að halda velli og blómstra í smæð sinni.  

 

2.4.2 Árangursrík samskipti?  
 
Stofnuð hafa verið foreldrafélög og foreldraráð til að uppfylla skyldur 

grunnskólalaganna. Með stofnun þeirra kom meiri og skilvirkari regla á samstarf 

heimila og skóla, sem er nauðsynleg forsenda þess að foreldrarnir verði virkir í 

stuðningi sínum við skólagöngu barna sinna.  

 Hægt er að greina, að svo virðist sem foreldrar og kennarar séu settir í 

jafnstöðu samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, innan skólasamfélagsins. Þar leggur 

hvor aðili um sig fram sinn skerf til að stuðla að velferð menntun og þroska nemenda. 
 
33 Grunnskólinn í Borgarnesi 2004 
34 Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 2004 
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Það skipulag á að ríkja í samskiptum heimila og skóla að kennararnir líti á forelda sem 

samstarfsmenn í því viðfangsefni að ná settum markmiðum í skólastarfinu.35 

Mönnum ber saman um að góð samskipti og upplýsingaflæði milli skóla og 

foreldra/forráðamanna eru nauðsynleg og forsenda fyrir góðu skólastarfi. Með nýrri 

tölvu – og upplýsingatækni skapast miklir möguleikar á að opna skólana enn frekar 

fyrir heimilin og auðvelda upplýsingaflæði til þeirra. Það er orðið nokkuð algengt að 

skólar noti sér Veraldarvefinn til að koma upplýsingum og skilaboðum til foreldra, 

segja frá skólastarfinu og sýna vinnu nemenda. Auk þess er námsefni nemenda í æ 

ríkari mæli að færast yfir á vefrænt form.36 

Af þessu má sjá að með aukinni samvinnu og skilvirku samstarfi á milli 

heimila og skóla, sem orðið er mun auðveldara með tilkomu tölvuvæðingar í skólum 

og netsambands, þá sýnist mér vera í augsýn auðugt foreldrasamstarf. Að geta nýtt 

tölvutæknina í uppeldis – og menntamálum tel ég lofa góðu og vera í samræmi við 

breytta tíma í tæknivæddum heimi. Með því að opna skólann meira fyrir foreldrum, þá 

er það mikil áskorun fyrir þá að vera með á nótunum um gang mála hvað varðar 

kennsluna og frammistöðu barna sinna í leik og starfi.  

 Samkvæmt rannsóknum bendir allt til þess að taki foreldrar þátt í 

skólastarfinu, þá sé frammistaða nemenda betri, sjálfstraust meira og viðhorf til 

nemenda jákvæðara. Sömu sögu er að segja um fjarvistir og brottfall, sem verður 

minna um, foreldrar verða skilningsríkari og andrúmsloftið í bekknum verður 

jákvæðara. Með foreldrasamstarfinu er hægt að fá upplýsingar um framfarir 

nemandans og líðan hans. Þannig geta foreldrar og kennarar skiptst á upplýsingum um 

námsframvindu barnsins og líðan. Aðalmarkmið skólanna með foreldrasamstarfinu er 

að upplýsa foreldrana um framfarir barnsins, vinnu þess og vandamál ef einhver eru. 

Með því fær skólinn einnig vitneskju um hvort hann uppfyllir settar kröfur frá 

foreldranna hálfu. Við það getur hann einnig útskýrt ákvarðanir skólans gagnvart 

einstaka nemanda og aðstoðað foreldra við að finna útgönguleiðir ef börn þeirra eiga í 

vanda.37 

Vissulega hefur verið sýnt fram á að andrúmsloft er mjög misjafnt í skólum. 

Gestir eru oftast mjög næmir á það. Í sumum skólum virðist vera aðlaðandi 

andrúmsloft á meðan aðrir eru svolítið fráhrindandi. Mismunandi er hvernig eitt og 

 
35 Trausti Þorsteinsson 2001;72 
36 Jóna Björk 2004 
37 Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 2004 
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sérhvert foreldri finnur sig innan veggja skólans. Það er talið fara að miklu leyti eftir 

því hvernig þeir upplifðu sína eigin skólagöngu. Ef skólastjórnendum tekst að setja sig 

í tilfinningaleg spor foreldranna gagnvart skólanum og bjóða þá alltaf velkomna á 

sínum forsendum, þá er líklegra að þeir hinir sömu foreldrar sýni skólastarfi barna 

sinna áhuga og skilning.38 

Af því má sjá að afar mikilvægt geti talist að foreldrar hafi velferð barna sinna 

ætíð í fyrirrúmi og fylgi eftir því aukna foreldrasamstarfi sem orðið er í skólum. Með 

því tel ég að náist betri árangur í uppeldis- og menntunarmálunum. Það virðist 

fullljóst að skólinn þurfi talsvert að koma til móts við foreldrana gagnvart kynningu á 

starfsemi hans og hvetja foreldrana á jákvæðum nótum til samstarfs.  

 

2.4.3 Foreldrafélög og foreldraráð. 
 
Samkvæmt grunnskólalögum eiga að vera starfandi foreldraráð í hverjum grunnskóla. 

Ráðið á að fjalla um og gefa umsögn til skólans og skóanefndar um skólanámskrá og 

aðrar áætlanir sem varða skólahaldið, fylgjast með að foreldrum séu kynntar áætlanir, 

og einnig með framkvæmd þeirra. Skólastjóri hvers skóla starfar með foreldraráði og 

lætur því í té upplýsingar um starfsemi skólans. Hann á einnig að boða til funda með 

ráðinu að minnsta kosti tvisvar á ári. Fulltrúi úr foreldraráði á rétt á fundarsetu á 

skólanefndarfundum og hefur þá málfrelsi og tillögurétt. Sá fulltrúi foreldra er oft 

valinn til tveggja ára í senn.39 

Sveitarstjórn tilnefnir fulltrúa í skólanefnd. Þeir eru svo fulltrúar þeirra lista 

eða stjórnmálaflokka, sem mynda sveitarstjórn. Á fundum skólanefndar sitja auk þess 

skólastjóri, fulltrúi kennara og fulltrúi foreldra með málfrelsi og tillögurétt. Fulltrúi 

foreldra er oftast tilnefndur af foreldrafélagi eða samtökum foreldra í viðkomandi 

skólahverfi. Loks þarf svo foreldraráðið að tengjast þessum fulltrúa og hafa samráð 

við hann. Hann hefur góða aðstöðu til að fylgjast með gangi mála í skólanefnd. Í mjög 

fámennum skólum getur verið erfitt að manna foreldraráð ef hvorki 

sveitarstjórnarmenn, skólanefndarmenn né starfsmenn skóla eru kjörgengir.40 

38 Hepworth Berger 1995 
39 Foreldrasamstarf 2004 
40 Foreldraráð 1995;9,11 
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 Það er nokkuð brýnt að foreldrar nýti þennan formlega vettvang til að koma 

sjónarmiðum sínum á framfæri. Foreldraráðum er kleyft með öflugri starfsemi að 

veita skólum og skólayfirvöldum virkt og uppbyggjand aðhald og koma með 

raunhæfar tillögur til umbóta.41 

Með tilkomu formlegra foreldraráða og foreldrafélaga má álykta sem svo að 

foreldrasamstarfið hafi orðið mun skilvirkara. Vissulega hlýtur það að taka svolítinn 

tíma að aðlaga alla skóla að því skylduverkefni sem slíkt náið foreldrasamstarf 

útheimtir. Við lifum á miklum breytingatímum þar sem við foreldrar verðum að hafa 

okkur öll við að fylgjast með því sem í boði er fyrir æsku þessa lands. Hlutirnir gerast 

hratt og því þarf skjót viðbrögð hverju sinni. Auglýsingamennskan er gífurleg úti í 

þjóðfélaginu og freistingarnar margs konar. Þess vegna mætti ætla að börn og 

unglingar þurfi jafnvel meiri handleiðslu nú en áður var, þegar fásinnið og 

einfaldleikinn voru meiri í daglegu lífi fólks.  

 Hvað foreldrafélög varðar, þá má álíta að þau séu í stöðugri þróun. Þegar 

grunnskólinn færðist yfir á sveitarfélögin þá fluttist ákvarðanataka í skólamálum nær 

foreldrunum. Segja má að það undirstriki þörfina fyrir formlegum starfsvettvangi 

þeirra. Með tilkomu foreldraráða við grunnskólana gefst svo tilefni til að endurskoða 

starfsemi foreldrafélaga og styrkja undirstöðuna enn frekar. Vel rekin foreldrafélög 

við hvern skóla, eru vafalaust til góðs. Þar hafa foreldrar vettvang til að ræða saman 

um skólagöngu barnanna og allt það er varðar uppeldi og menntun. Til að árangur 

náist í slíkum félögum er nauðsynlegt að þeir sem tengjast stjórnun og rekstri slíkra 

félaga velti fyrir sér markmiðum félagsins og hvernig hægt sé að skipuleggja það starf 

þannig að takist að ná þeim markmiðum.42 

Skólastarfsfólki er skylt að efla samstarf heimila og skóla og koma 

upplýsingum til foreldra. Foreldrar geta svo stofnað foreldrafélög til að styðja 

skólastarfið, efla tengsl foreldra við skólana og stuðla að félagslífi. Einnig vinna 

foreldrafélögin að uppbyggingu bekkjarstarfs. Í því starfi eru bekkjarfulltrúar 

mikilvægir. Í stærri grunnskólum eru þeir kosnir af foreldrum eða tilnefndir í samráði 

við fyrri bekkjarfulltrúa, minnst tveir fyrir hvern bekk. Á haustin boða bekkjarfulltrúar 

til fundar og skipta verkefnum á milli foreldra. Eru þeir þannig tengiliðir 

 
41 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 1999;46 
42 Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 1999;45 
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bekkjarkennara við foreldra og er ætlað að tryggja farsælt samstarf þar á milli. þeir eru 

líka tengiliðir bekkjarins við foreldrafélög og foreldraráð viðkomandi skóla. 43 

Þannig má auðsætt telja að mikilvægi foreldrafélaga og foreldraráða er mjög 

augljóst á þeim miklu breytinga – og framfara tímum sem við lifum á. Við þurfum að 

sýna samstöðu í upppeldi barna og ungmenna svo að vel megi fara. Hversu 

uppbygging foreldrafélaga og foreldraráða er orðin skilvirk, tel ég vera mikinn kost. 

Þá geta þau félög gengið hreint til verks á hverju hausti og hafist handa við þau 

verkefni sem þeim er ætlað að vinna á komandi skólaári. 

 Samfok er Samband foreldrafélaga og foreldraráða í öllum grunnskólum á 

Reykjavíkursvæðinu. Samfok hefur að markmiði að standa vörð um réttindi barna til 

mennta og þroska síðan að gangast fyrir auknum áhrifum foreldra á skólastarf. Einnig 

að vera sameiginlegur málsvari foreldra gagnvart stjórnvöldum. Samtök heimila og 

skóla eru svo heildarsamtök foreldra á öllu landinu. Tilgangur þeirra samtaka er að 

stuðla að bættum uppeldis- og menntunarskilyrðum barna og unglinga. Enn fremur að 

veita foreldum og félagsmönnum liðveislu og miðla upplýsingum og jafnframt að 

koma sjónarmiðum foreldra á framfæri til yfirvalda.44 

Öll sú skilvirkni sem orðin er á foreldrasamstarfi tel ég að lofi góðu, sé horft 

til framtíðar. Auðsætt má teljast að með slíku samstarfi geti skólastarfið orðið opnara 

og óþvingað gagnvart þeim sem eiga hlut að máli. Þannig ætti virkt foreldrasamstarf 

tvímælalaust að leiða til betri námsárangurs meðal nemenda og gera kennurum og 

skólastarfsmönnum einnig auðveldara fyrir við störf sín. Þá á ég einkanlega við þau 

atriði að kennararnir viti betur til hvers er ætlast af þeim og geta unnið eftir því. Þá er 

einnig augljósara fyrir nemendur og foreldra til hvers er ætlast af þeim með 

heimanáminu. Ætla mætti að þá verði minni hætta á mistökum í skólastarfinu.  

 

43 Fræðslumiðstöð Reykjavíkur 2004 
44 Fræðslumiðstöð Reykjvíkur 2004 
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3. Aðferðir 
 
Ég fór inn í skóla á Eyjafjarðarsvæðinu nú á vordögum og gerði eigindlega rannsókn 

með viðtölum í formi staðlaðs spurningalista, við starfandi kennara og skólastjóra á 

Akureyri og á Svalbarðseyri. Ég hafði áður fengið leyfi til að tala við þá og notaðist 

við spurningalista með ellefu spurningum, sem ég hafði samið fyrirfram. Lagðar voru 

sömu spurningar fyrir alla viðmælendur. 

Valdir voru eftirtaldir aðilar í viðtal samkvæmt hentugleika úrtaki: 

• Helga Hauksdóttir, skólastjóri Oddeyrarskóla, með starfsreynslu úr 

Húsabakkaskóla í Svarfaðardal,  

• Hólmfríður Sigurðardóttir, skólstjóri Valsárskóla á Svalbarðseyri, með 

starfsreynslu úr Lundarkóla á Akureyri og Lauganesskóla í Reykjavík 

• Ólöf Inga Andrésdóttir, kennari í Síðuskóla á Akureyri, með starfsreynslu frá 

Hrafnagilsskóla í Eyjafirði og Hafralækjarskóla í Aðaldal 

• Sigríður Jóhannsdóttir, kennari og deildarstjóri í Síðuskóla, með 

starfsreynslu frá Grenivíkurskóla 

• Sverrir Thorstensen kennari í Glerárskóla og fyrrverandi skólastjóri við 

Stórutjarnaskóla í Ljósavatnsskarði.  

•

Spurningalisti og athugun er á þessa leið. 

a) námsframvinda nemenda 

b) líðan nemenda/v. foreldrafélög. Hvers konar samstarf? Hvernig er það 

frábrugðið? Rökstutt.  

c) samskipti nemenda. 

d) samskipti kennara og foreldra 

e) ágreiningur um fámenna skóla 

f) dæmi um lausnir  

g) Kennsluaðferðir sem henta í fámennum skólum. 

h) Hvernig er hægt að sýna fram á mikilvægi foreldrasamstarfs, þannig að 

það geti leitt til betri árangurs á skólastarfinu? 
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4. Rannsókn 
 
Nota fyrirliggjandi gögn fengin úr ýmsum heimildum varðandi rannsóknarefnið. 

Stuðst við rannsóknarspurningar og athuganir sem nefndar eru í kafla 3.  

Hefur stærð skóla áhrif á þroskamöguleika og líðan nemenda? Hefur virkt 

foreldrasamstarf áhrif á árangur og líðan nemenda?  

Þeir kennarar sem rætt var við nefndu fjárhagslegu hliðina sem eitt af helstu 

deilumálum um fámenna skóla þegar þeir voru spurðir. Hinsvegar töldu þeir kosti 

fámennra skóla felast í því að hver og einn nemandi hefði meira vægi og meiri 

möguleikar væru til að beita einstaklingskennslu þar heldur en í fjölmennari skólum. 

Kennararnir hældu almennt samkennslu, töldu hana vera vænlega fyrir 

þroskamöguleika nemenda þar sem þeir yngri fá aðstoð frá þeim eldri og þeir eldri fá 

upprifjun þegar þeir aðstoða hina yngri. Einnig kom fram hjá þeim að meiri nánd á 

milli nemenda, foreldra og starfsmanna í fámennum skólum er augljósari og skapar 

það jákvæð tengsl á milli hlutaðeigandi nema eitthvað komi fyrir. Ef þannig atvik 

skapast, þá geta vandamálin orðið persónulegri og sárari. Gagnvart foreldrasamstarfi 

voru allir viðmælendur mjög jákvæðir , en sumir nefndu að ekki ætti að þurfa að 

bjóða foreldrum í skólann heldur þyrftu þeir að hafa meira frumkvæði í 

heimsóknunum. 
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5. Lokaorð og framtíðarsýn 
 

Þessi rannsókn sem ég hef gert um fámenna skóla sýnir mér að þeir eiga fyllilega rétt 

á sér gagnvart kennslu – og þroskamöguleikum nemenda í dreifbýli. Megin styrkleiki 

þeirra felst í því hversu náin tengsl eru á milli nemenda og starfsfólks skólans. 

Fjárhagsleg ábyrgð sveitarfélaganna er hins vegar í mörgum tilfellum það þung að þau 

leitast við að sameina skóla og fækka þannig rekstareiningum. Það er bjart yfir 

framtíð þeirra fámennu skóla sem standa vel að vígi núna og geta tileinkað sér 

nútímatækni til kennslu. Skólaganga grunnskólanemenda er samfélagsleg ábyrgð 

samfélagsins og því ber að huga að velferð og þroskamöguleikum barna ekki síður en 

kostnaðarhlið sveitarfélaganna. 

Foreldrasamstarfið er mjög jákvætt og einstaklega mikilvægt, ekki hvað síst í 

fámennu skólunum á tímum mikilla breytinga og hraða samfélagsins. Fram kom í 

viðtölum við kennara að nemendum í fámennum skólum virðist líða vel og þeir 

virðast almennt njóta sín sem einstaklingar og er það vel. 

 



26 

6. Heimildaskrá 
 
Aðalnámskrá grunnskóla. Almennur hluti. 1999. Reykjavík, Menntamálaráðuneytið. 
 
Akraskóli. 2004, 18. apríl. „Foreldrasamstarf.“ Vefslóð: 
http://krokur.is/akrar/fsamstarf.html

Fanney Ásgeirsdóttir. 2004, 6. apríl. „Sérstaða fámennra grunnskóla í skólakerfinu.“ 
 Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Vefslóð: 
 http://netla.khi.is/greinar/2002/007/03/prent/index.htm.

Fámennir skólar. Niðurstöður úr könnun. 1990. Reykjavík, Menntamálaráðuneytið, 
 skólaþróunardeild. 
 
Foreldraráð. 1995.Reykjavík, Heimili og skóli, landssamtök foreldra. 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur. 2004, 4. apríl. „Samstarf foreldra og skóla.“ Vefslóð: 
 http://www.grunnskolar.is/fraedslumidstodin.nst/pages/foreldrastarf.html

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur. 2004, 4. apríl. „Samstarf foreldra og skóla.“ Vefslóð: 
 http://www.grunnskolar.is/fraedslumidstodin.nst/pages/foreldrastarf.html

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur. 2004, 4. apríl. „Samstarf foreldra og skóla.“ Vefslóð: 
http://www.grunnskolar.is/fraedslumidstodin.nsf7pages/foreldrastarf.html

Fullan M. 1991. „The Parent and the Community.“ The New Meaning of Educational 
Change. 
 
Grunnskólinn í Borgarnesi. 2004, 18. apríl. „10. – Foreldrasamstarf.“ Vefslóð: 
 http://www.grunnborg.is/default.asp?sid_id=4647&tre_rod=010|010|&tId=1.

Grunnskólinn í Borgarnesi. 2004,18.apríl. „10. – Foreldrasamstarf.“ Vefslóð: 
http://www.grunnborg.is/default.asp?sid_id=4647&tre_rod=010!010!&tId=1

Hepworth Berger E. 1995. Parents as Partners in Education – families and schools 
working together. Englewood Cliffs, New Jersey 07632, A Simon & 
SchusterCompany. 
 
Kennarar Oddeyrarskóla. 2004. „Árangursmiðað foreldrsamstarf.“ Vefslóð: 
http://vefir.unak.is/skolathroun/radstefnur/17april04/erindi4.htm

Kristín Aðalsteinsdóttir. 2002. Samskipti, kennsluhættir og viðmót kennara í 
fámennum skólum. Uppeldi og menntun 11:101-120. 

 
Kristín Aðalsteinsdóttir. 2000. Small Schools, Interaction and Empathy: A Study of 
 Teachers’ Behaviour and Practices, with Emphasis on Effects on Pupils with 
 Special Needs. Óprentuð ritgerð, Akureyri, University of Bristol. 
 
Pétur Bjarnason. 1992. „Staða fámennisskóla í skólakerfinu. Geta þeir rækt hlutverk 
 sitt?“ Uppeldi og menntun. 1. árg., 1. hefti. Bls. 232 – 241. 



27 

 
Pétur Bjarnason.1992. „Staða fámennisskóla í skólakerfinu. Geta þeir rækt hlutverk 
sitt?“ Uppeldi og menntun.1. árg., 1. hefti. Bls. 240. 
 
Rúnar Sigþórsson. 2004, 6. apríl. „„...það eru alltaf leiðir“ Tilraun til fjarkennslu með 
 fjarfundabúnaði milli Grunnskólans á Hólmavík og Broddanesskóla í 
 Kollafirði veturinn 1999 – 2000.“ Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. 
 Vefslóð: http://netla.khi.is/greinar/2003/010/index.htm.

Salaskóli. 2004, 6. apríl. „Samkennsla árganga – spurningar og svör.“ Vefslóð: 
 http://salaskoli.kopavogur.is/Samkennsla/grein1.htm.

Salaskóli. 2004, 6. apríl. „Skilgreiningar.“ Vefslóð: 
 http://salaskoli.kopavogur.is/Samkennsla/skilgreining.htm.

Samtök fámennra skóla. 2003, 26. nóvember. „Samkennsla árganga, 
 Kennsluaðferðir.“ Vefslóð: 
 http://skolar.skagafjordur.is/sfs/kennsluadferdir.php.

Samtök fámennra skóla. 2003, 26. nóvember. „Samkennsla árganga, Mat.“ Vefslóð: 
 http://skolar.skagafjordur.is/sfs/namsmat.php.

Skólinn, Veraldarvefurinn og foreldrar. Hvernig er hægt að nota Veraldarvefinn sem 
fræðslu- og upplýsingaveitu fyrir foreldra 4 – 8 ára skólabarna? Vefslóð: 
http://vefir.unak.is/skolathroun/radstefnur/17april04/erindi6.htm

Trausti Þorsteinsson. 2001. Fagmennska Kennara – Könnun á einkennum á 
fagmennsku grunnskólakennara á Norðurlandi eystra. Óprentuð ritgerð, Akureyri, 
Háskólinn á Akureyri. 
 
Vegprestur, handbók fyrir skóla. 1995. Um ritstjórn sáu Rúnar Sigþórsson og Sigfús 
 Grétarsson. Án útgáfustaðar, Samtök fámennra skóla. 
 
Wasley, Patricia A. 2002. „Small Classes, Small Schools: The Time is Now“ 
 Educational Leadership. 59. árg, 5. tbl., bls. 6 – 10. 
 
Wasley, Patricia A. og Richard J. Lear. 2001. „Small Schools, Real Gains.“ 
 Educational Leadership. 58. árg, 6. tbl., bls. 22 – 27. 
 



28 

Viðbætir við lokaverkefni 
 

Spurningalisti vegna rannsóknar 
1) Að hvaða leyti telur þú fámenna skóla frábrugðna þeim fjölmennari og hvaða 

kostir, ef einhverjir eru, styrkja stöðu þeirra ? 

 

2) Telur þú vera einhvern auðsæjan ágreining um fámenna skóla? Ef svo er 

hverja telur þú meginorsök þess, að þeir virðast eiga í vök að verjast?  

 

3) Telur þú vera einhvern mun á vinnuskilyrðum kennara og nemenda í þessum 

tveim ólíku skólagerðum? Ef svo er skiptir hann þá einhverju verulegu máli 

hvað varðar námsframvindu og líðan nemenda? 

 

4) Hvaða vinnuskipulag og kennsluaðferðir telur þú að henti í fámennum 

skólum? 

 

5) Hvernig er samkennsla árganga skipulögð í fámennum skólum og hvernig er 

kennt þar öðru vísi en í fjölmennum skólum og af hverju? Telur þú að 

samkennsla hafi hugsanlega jákvæð áhrif á árangur einstakra nemenda eða 

hópa nemenda og þá hvernig? 

 

6) Telur þú að nemendur hafi sömu eða sambærilega árangurs- og 

þroskamöguleika í fámennum og fjölmennum skólum? Hvaða áhrif hefur það 

á afburðanemendur annars vegar og fatlaða eða mjög seinfæra nemendur hins 

vegar?  

 

7) Hvernig er aðkoma/tengsl foreldra ólík í fámennum skólum annars vegar og 

fjölmennum hins vegar? Eru viðhorf foreldra ólík eftir skólagerðum? Eru 

einhverjir þættir auðveldari/erfiðari í annarri skólagerðinni? Hvað með streitu í 

samskiptum vegna smæðar sveitafélags?  
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8) Hvaða þætti er auðveldara að leggja áherslu á í fámennum skóla en þeim 

fjölmennari og jafnvel óhugsandi? 

 

9) Er foreldrasamstarf við fámenna skóla á einhvern hátt viðkvæmara vegna 

nálægðar íbúa í tiltölulega fámennu samfélagi?. 

 

10) Hvers konar ramma telur þú æskilegt að hafa utan um foreldrasamstarf í 

fámennum skólum, svo aðgengi foreldra sé óþvingað að upplýsingum um nám 

og líðan barna þeirra innan skólans? 

 

11) Hvernig er hægt að sýna fram á mikilvægi foreldrasamstarfs þannig að það 

geti leitt til betri árangurs á skólastarfinu? 
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Viðtöl 
Hér á eftir fara svör viðmælenda við fyrrnefndum rannsóknarspurningum. Þess má 
geta að þau eru skrifuð upp eftir upptökum af viðtölum sem tekin voru við 
viðmælendum og því getur verið svo að stafsetningu og orðalagi sé í sumum tilfellum 
ábótavant. 
 
Viðtal 1 
Viðmælandi: Hólmfríður Sigurðardótti 
Spurning 1. 
Meginmunurinn felst náttúrulega í því að það eru færri nemendur, færri starfsmenn 
þannig að það er fámennara samfélag og þar af leiðandi ættu starfsmenn að þekkjast 
betur og kunna þannig betur hver á annan og það er hægt að nýta þessi persónulegu 
kynni öðruvísi og betur heldur en í fjölmennari skólum. Það er hugsanlegt að það geti 
verið þó það sé alveg allur gangur á þessu. Það eru náttúrulega kostur að þekkja 
nemandann vel og að nemandinn þekki kennarann vel, það styrkir stöðu skólans, það 
er hægt að koma betur til skila ýmsum markmiðum, fylgja þeim betur eftir og spila 
einstaklingslega með hvern og einn. Það er mikill kostur en getur einni verið mikill  
galli. 
 
Spurning 2. 
Ég held að það sé ekki beinlínis ágreiningur um fámenna skóla að öðru leyti en því að 
hinum dreyfðu byggðum er að fækka, það er stefna að fækka sveitarfélögunum og 
hækka íbúafjölda í einingum þannig að lágmarki séu 1000 manns í hverju 
sveitarfélagi og það er þessi samþjöppun sem að breytir því þannig að dreyfðustu 
byggðirnar falla út. Það er enginn ágreingingur í því og það að þeir eigi í vök að 
verjast og eru einangraðir, fjarlægðirnar farnar að aukast og þá geta þeir ekki boðið 
upp á eins fjölbreytt starf í skólanum, hafa hvorki mannafla né möguleika til að fylgja 
því eftir, eða aðra möguleika, tæknilega, til að þjónusta nemendur eins og ætlast er til 
og best er gert annarsstaðar. En svo er verið að nýta nágreni þessara fámennu skóla og 
það eru margir kostir. Umhverfið og margar aðrar hliðar, t.d. sveitin er eitthvað sem 
nýtist í skólastarfi og er kostur þessara skóla.    
 
Spurning 3. 
Ég held að kostir fámennra skóla felist í því hvað varðar líðan nemenda að þeir eru 
verndaðra umhverfi, öruggara umhverfi ef allt í lagi. Aldrei hægt að fullyrða að allt sé 
í lagi, t.d. einelti það sé ekki hér en ég held það séu meiri líkur að maður sjái þetta í 
fámennara sveitarfélaginu, meira gegnsæi, ég trúi því þó það sé aldrei hægt að sverja 
slíkt af sér.  
Vinnuskilyrði kennara, það sem ég hef séð varðandi ytri aðstæður þá eru þær ekki 
síðri hjá fámennu skólunum en þeim fjölmennu. Það eru oft betri aðstæður hjá 
kennurum í fámennu skólunum. Hinsvegar er líka talað um samvinnu og einangrun, 
það ætti ekki að vera svo mikið mál í dag, hægt að afla gagna á netinu, fer allt í 
gegnum póstinn. En það er oft talað um það að það vanti einhvern til að vinna með 
svona eins og í árgangi. Hinsvegar er það þannig í fámenna skólanum að maður 
vinnur mjög heildstætt yfir allan hópinn og mjög einstaklingsmiðað og það er svo 
miklu eðlilegra, kemur af sjálfu sér í fámenninu. Maður þjónustar hvern og einn 
námslega og félagslega. 
 
Spurning 4. 
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Eins og í fjölmennu skólunum þá á maður að reyna að vera með fjölbreytta 
kennsluhætti, samfellu í námi �og leggja áherslu á að virkja nemendur alveg frá 
upphafi, skiptir miklu máli og ef maður  byrjar strax markvist að vekja vinnugleði 
þeirra og kveikja á metnaðinum sem oft er svoldið erfitt og ná vinnugleði. 
 
Spurning 5. 
Þetta er mismunandi eftir stærð skólanna, fjölda nemenda í þessum fámennu skólum 
hvernig þetta er skipulagt. Það geta verið margir aldursárgangar saman, allt upp í að 
1.- 10 bekk er skipt upp í þrjá hópa. Eða eins og er hjá mér í 5 hópa þar sem tveir 
árgangar eru saman af því að það er tiltölulega jafnt í hópunum og þannig hentar það 
mjög vel. Það er svoldið mismunandi eftir hverjum skóla. Ég er ekkert svo viss um að 
það sé alltaf kennt öðruvísi en í fjölmennari skólum eða það sé lagt sérstaklega upp 
með það. En það kemur öðruvísi út að vera með færri nemendur en fleiri. Ég hef 
áratugareynslu í skóla þar sem ég var með 32 nemendur í hópi og auðvitað verður 
maður að höndla það öðruvísi en ef maður er með 10. Maður tekur hópinn meira í 
heild en maður verður líka að hópkenna í fámennu skólunum líka.  
Ég aðhyllist einstaklingsmiðað nám og ég held að þar sem það er þá kemur þetta út á 
það sama og það er hægt að gera það í fjölmennum og fámennum skóla því í 
einstaklingsmiðuðu námi er maður jafnframt með hópkennslu og taktinn við hópinn 
þó maður sé að ýta hverjum eftir sínu. Hver og einn nemandi er ekkert að fá 
einstaklingskennslu eins og vill oft misskiljast. Eftir því sem það eru færri nemendur 
þá ætti það að vera auðveldara fyrir kennarann að fast við það. 
 
Spurning 6. 
Ég vona að þeir hafi jafngóða möguleika í hvaða skólagerð sem þeir eru. Þar sem að 
nemendum er blandað saman, sem er líka hægt að gera í fjölmennum skólum, þá 
kynnast þeir fleirum og ef að það er nú einhver einstaklingsmunur þá ætti það að auka 
þroskann. En ég er ekkert talsmanneskja þess að önnur skólagerðin sé betri, það getur 
alls staðar farið fram gott starf, það byggist frekar á starfsmanninum og aðstæðum og 
auðvitað skiptir stjórnandinn töluverðu máli en þetta liggur hjá hverjum og einum 
starfsmanni hvaða lipurð hann hefur til að þjónusta nemandann. Þar skiptir ekki máli 
hvort það er fjölmennur eða fámennur skóli. En aðstæður til að vera með fatlaða 
nemendur, í þéttbýlinu erum við miklu nær allri sérfræðiþjónustu og sértækri aðstoð 
sem skiptir öllu máli. Það getur hamlað um of í fámenninu. 
 
Spurning 7. 
Aðkoma og tengsl foreldra í fjölmennum og fámennum skóla getur verið nánast eins, 
það fer eftir samstarfinu sem lagt er upp með milli skólans/kennarans og foreldris. Í 
fámennum sveitarfélögum er allt miklu gegnsærra, fólk þekkist mun betur og í 
fámennum skólum er allt miklu meira lifandi, meiri miðja sveitarfélagsins, vegur 
meira. Það snýr allt að því hversu mikil tengsl eru þarna á milli. Í þéttbýlinu hverfur 
þetta, er ekki þessi nánd, minni líkur á að foreldrar þekki hver annan.  
Foreldrasamstarfið heilt yfir get ég ímyndað mér að sé meira í fámennu skólunum þar 
sem að skólinn virkar líka oft sem félagsaðstaða sveitarfélagsins og það er lagt mikið 
upp úr því að bjóða í skólann, fólki finnst svo sjálfsagt að það á meira skólann en í 
fjölmenninu. Ég get tekið sem dæmi skólaslit, setningar, árhátíðir, þetta eru viðburðir 
sem gegna miklu hlutverki í samfélaginu og það koma allir. Og öllum finnst það alveg 
sjálfsagt. Eins og t.d. á svalbarðsströndinni þar vinnur fólk á Akureyri og er bundið 
þar allan daginn og getur lítið sinnt starfinu í skólanum en það er minna um það á 
fámennari og afskekktari stöðum þar sem er meiri landbúnaður.  
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Streita í samskiptum vegna smæðar sveitarfélags, það getur verið að nándin og það að 
allir þekki alla, það getur haft mjög neikvæð áhrif í fámenninu og það getur verið 
býsna sárt að vinna úr því ef eitthvað kemur upp á en yfirleitt þá stendur fólk meira 
saman, sérstaklega ef eitthvað er að og eitthvað kemur upp á og er hjálpsamt þannig 
að kostirnir eru miklu miklu meiri. En meðal starfsmanna í skólanum, ef það kemur 
upp einhver neikvæðni eða einhverjir erfiðleikar þá getur verið erfiðara að vinna úr 
því í fámenninu og það felur sig meira í fjölmenninu. Það getur auðvitað verið, þó það 
sé auðveldara að sinna einstaklingunum í fámenninu þá getur það verið að það vanti 
félagsskap við einstaklinga vegna fámennis, það eru svo fáir einstaklingar að þú 
finnur engan þinn líka, getur orsakað einangrun. Ég sem kennari í fjölmennum skóla 
tel mig hafa verið að vinna vel og haft árangur í mínu starfi, það hefur ekki beint 
hamlað mér að vera í fjölmennum skóla. Maður getur skapað verndaðan og mjög 
öruggan heim með sínum umsjónarnemendum þó maður sé í fjölmenni. Ég tel að það 
sé alveg hægt. Maður er samt ekki í eins miklum tengslum við foreldrana. 
 
Spurning 8. 
Þú nærð meira til hvers einstaklings þannig að hver einstaklingur hefur meira vægi í 
fámennu skólunum, það komast allir að og þú getur virkjað hvern einstakling meira, 
það á líka við um starfsmennina, vilji þeir fá að njóta sín þá þá hafa þeir óendanleg 
tækifæri til þess ef að stjórnendur eru opnir og dreifa ábyrgð. Veltur bæði á 
stjórnendum og því hversu duglegir starfsmennirnir eru að bera sig eftir hlutunum. 
Það að hver og einn fái að fái að njóta sín gefur mikla möguleika. 
 
Spurning 9. 
Nálgun getur verið sár, hefur bæði kosti og galla en kostirnir eru fleiri, því er ekki að 
neita að ef eitthvað kemur upp þá getur það verið sárt.  
 
Spurning 10. 
Það er mitt viðhorf að því meira foreldrasamstarf, því betra. Þá er ég að miða við 
eðlilegt samband og að allt sé í heilbrigðum farvegi. Foreldrarnir þekkja börnin mjög 
vel og ef þeir þekkja starfið sem fer fram í skólunum þá geta þeir lagt mjög vel til og 
ef maður getur virkjað foreldrana í samstarfinu til að hafa áhrif þá virka krakkarnir 
miklu miklu betur. Hinsvegar í einstaklingsmiðuðu námi þá er ein áherslan að foreldri 
sé með nemanada og kennara að skipuleggja nemdana og nám. Mér finnst það líka í 
lagi ef að foreldri vill ekki vera með og felur kennaranum þetta hlutverk en bara að 
farvegurinn þarna á milli sé í góðu lagi, að foreldri styrki barnið sitt og skólann í sínu, 
að skyldur séu ræktar og réttindi virt. 
 
Spurning 11. 
Ég held að maður fái mörg dæmi um það hjá hverju foreldra- og nemendapari. Maður 
getur bent á hvað það hefur gert gott að hafa þessa samvinnu og hvað maður nær 
meiri árangri ef að barnið finnur að heimili og skóli standa saman um velferðina og 
maður nær að vekja ábyrgð hjá nemandanum. Þetta snýst allt að því og tilgangur með 
þessari skólagöngu miðar að því að mennta og þroska einstaklinginn og þetta er 
samstarfsverkefni og ef maður nær þeim árangri að sýna barninu það þá er alltaf hægt 
að sýna fram á það. Held að þetta sé kjarninn, með meira samstarfi heimilis og skóla 
þá nærðu betri árangri og þú getur litið til baka og séð hvað okkur tókst. Þá nær maður 
þessari sameiginlegu ábyrgð sem maður tekur barnið inn í líka og það finni sig í sínu 
hlutverki sem sjálfstæðan og ábyrgan einstakling.  
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Að lokum: ég legg mikla áherslu á foreldrasamstarfið, foreldrar eru í fyrstu alveg 
ofboðslega viðkvæmir ef eitthvað kemur upp. Það er yfirhöfuð þannig að þeir eru 
viðkvæmir og það þarf að vanda sig í nálguninni ef að við erum að vinna eitthvað upp 
en það skilar árangri ef maður fær foreldrana með sér. Það kostar stundum mikla 
vinnu og starfsmenn kvarta stundum, þá frekar í fjölmennari skólum, undan ágengi 
foreldra. Í fjölmenninu er meira af veikum foreldraeinstaklingum þar sem að eru 
allskonar vandamál sem að hvolfist yfir kennara.  
 
Viðtal 2 
Sverrir Thorstensen 
Spurning 1. 
Það er varla hægt að svara þessu í stuttu máli. Þetta hlýtur að vera mismunandi eftir 
skólunum. Nú náttúrulega þekki ég í raun og veru bara tvo skóla, Stórutjarnaskóla þar 
sem ég var í 22 ár og Glerárskóla þar sem ég er núna á 14. ári og þegar ég flutti úr 
sveitinni  í þennan stóra skóla þá átti ég von á því að breytingin yrði miklu meiri en 
hún varð í raun og veru. Ég átti von á því að það yrði allt öðruvísi það að kenna allt að 
250 nemendum á vetri. Breytingin er minni, mér fannst hún minni en ég hélt hún yrði. 
Fámennir skólar, þeir náttúrulega… eitt aðaleinkenni þeirra er náttúrulega það að í 
kringum þá er lítið samfélag þar sem allir þekkja alla þannig að persónuleg tengsl 
starfsfólks og nemenda og foreldra verða allt öðruvísi  í fámennari skólunum. Það var 
það sem ég tók fyrst og fremst eftir var það að það voru að rúlla í gegn hjá mér 
nemendur þar sem ég þekki hvorki haus né sporð á foreldrum þeirra, ég bara kynnist 
þeim ekki, og í mesta lagi kannski sé suma þeirra og veit varla hverjir þeir er og veit 
ekkert alltaf að ég var búinn að kenna öllum systkinunum í sömu fjölskyldu vegna 
þess að þetta er svo ofboðslegur fjöldi og samskiptin við fólkið eru allt önnur utan 
skólans þar sem í fámennari skólunum þá ertu hluti af litlu samfélagi. 
Svo er spurning hvort þetta sé jákvætt eða neikvætt og stundum hefur maður það á 
tilfinningunni að of mikil umfjöllun um börnin og skólann hvar og hvenær sem er sé 
kannski ekki æskilegt og getur verið óæskilegt þó það sé stundum voðalega gott að 
spjalla við hvern sem er og hvar sem er. En sérkenni önnur á fámennum skólum hljóta 
að helgast af því að kennarar þekkja nemendur miklu betur og í fámennum 
bekkjardeildum, þó að það sé samkennsla, þá eiga allir krakkarnir að eiga miklu meir 
“séns” í litlu skólunum vegna þess að það er miklu einfaldara að sinna krökkunum og 
sami kennari er kannski að kenna krökkunum margar námsgreinar og hefur þar af 
leiðandi miklu betri yfirsýn yfir það hvað krakkarnir eru færir um og til hvers er hægt 
að ætlast af þeim. Í stóru skólunum, t.d. á unglingastigi þar er hrein fagkennsla, 
þannig að það er kannski bara einn stærðfræðikennari. Umsjónarkennarar á 
unglingastigi eru kannski ekki nema með þrjár kennslustundir með umsjónarbekknum 
á viku. Miklu meiri fagkennsla. En upp á síðan hvernig þetta skilar ´ser í hæfara 
námsfólki eða betri nemendum, það er ofboðslega erfitt að alhæfa eitthvað um það 
held ég.  
 
Spurning 2. 
Það eru fyrst og fremst peningamál. Það er náttúrulega horft á skóla frá tveimur 
sjónarhornum, annars vegar sem menningar miðstöð sveitarinnar og svo hvað kostar 
dæmið. Bættar samgöngur, ef við tökum þessi 35 ár sem ég hef verið að kenna þá 
hefur orðið algjör bylting í samgöngum sem gerir það að verkum að skólasvæði getur 
verið miklu stærra en það var áður fyrr og þá kemur tilhneigingin að fækka skólum og 
gera þá stærri og með sameingingu sveitarfélaga þá er þessi tilhneiging að fækka 
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þessum rekstareiningum. Í fámennum sveitarfélögum þá fer langstærstur hluti 
ráðstöfunarfés sveitarfélagsins í skólamál. Það er horft til þess að skólinn sé hagkvæm 
rekstareining. Þá er náttúrulega hætta á þeim ágreiningi að menn horfi of mikið í 
peningalegu hliðina á málunum og gleyma börnunum og gleyma menningunni á bak 
við það að vera með skóla.  
 
Spurning 3. 
Ég er kannski búinn að svara þessu að hluta til en mér fannst þegar ég skipti um skóla, 
byrja minn kennsluferil í heimavistarskóla og þegar ég flutti svo til Akureyrar þá hélt 
ég að breytingin yrði miklu meiri en hún í raun og veru varð. Það fer hreinlega eftir 
skólanum hvernig vinnuskilyrðin eru, ekkert hægt að alhæfa um það, bæði í dreifbýli 
og þéttbýli. Þegar ég var að byrja að kenna þá er hægt að segja að ég hafi verið svo 
heppinn að byrja að kenna á miklum umbrotatímum í skólamálum, það var verið að 
stækka skólana, byggja þessa stóru heimavistarskóla, verið að lengja skólaárið, fjölga 
tímum, krakkarnir byrjuðu fyrr. Það var verið að útskrifa sérhæfðari kennara um leið 
og meiri sérhæfing meðal kennara. Margir þessara skóla sem voru byggðir í kringum 
’70 voru á þeim tíma með best búnu skólum landsins.  Ég fylgdist með samstarfi 
þriggja skóla á þessu svæði, Stórutjarna- Hrafnagils- og Hafralækjarskóla og það var 
litið til þessara skóla víða að af landinu hvað varðaði aðbúnað nemenda og starfsfólks. 
Ég hafði það svoldið á tilfinningunni að aðbúnaður nemenda og kennara í þessum 
skóla hafi verið töluvert betri en í mörgum skólum í þéttbýli. Eins og hjá okkur í 
Stórutjarnaskóla þá vorum við að fá heimsóknir frá sveitastjórnarmönnum víða að á 
landinu til að skoða þessa dýrð því við höfðu allt. Þetta var vegna þessara 
umbrotatíma, það var verið að gera umtalsverðar breytingar á skólamálum á þessum 
tíma.  
 
Spurning 4. 
Það má greina á milli hvort við séum að skoða eitthvað sem hentar eða hvort það sé 
eitthvað sem er afleiðing af því að skólinn sé fámennur. Samkennsla árganga og það 
að kennarar þurfi að vera með fleiri kennslugreinar undir er afleiðing af fámenninu. 
Þetta er reyndar kennslufyrirkomulag (samkennsla árganga) sem er verið að prófa í 
stóru skólunum og þess vegna finnst okkur sem komum úr svona skólum þar sem var 
samkennsla svoldið fyndið að þeir skuli vera að finna upp hjólið í bænum, taka upp 
eitthvað sem við neyddumst til að gera eins og það var kallað þá sökum þess hversu 
fáir voru í skólanum. Þetta ræðst bara af aðstæðum, kennaraliði, líka voða erfitt að 
alhæfa eitthvað.  
 
Spurning 5. 
Samkennsla árganga fer eftir nemendafjölda, þegar skólinn skipuleggur hvaða 
árgangar eiga að vera saman í bekk þá ræðst það af nemendafjölda, það er ákveðin 
úthlutunarregla hvað það varðar. Skólinn fær ákveðinn fjölda tíma og hann verður þar 
af leiðandi að nota þá tíma sem þannig gefast.  
Ég er ekkert endilega viss um hvort að það skipti sköpum varðandi árangur nemenda 
hvort þeir séu í samkennslu eða ekki. Það sem skiptir máli er hvernig kennslan fer 
fram og hvernig nemendum líður í skólanum og hvað þeir eru að gera. Það getur gilt 
það nákvæmlega það sama um það hvort sem um er að ræða skóla þar sem 
samkennsla á sér stað eða hvort um hefðbundna kennslu er að ræða þar sem árgöngum 
er ekki blandað saman. Sé svo sem ekki að samkennslan ein sem slík sé  mikið 
frábrugið annari kennslu gagnvart nemandanum, náttúrulega meiri skipulagning hvað 
varðar kennarann. Skipulag kennslunnar þarf að lúta því að þar sem um samkennslu er 
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að ræða og tveir árgangar eru í hópnum þá fylgjast þeir kannski að í ákveðinn tíma og 
svo dettur eldri árgangurinn út og inn kemur yngri árgangur saman við þann sem var 
yngri áður og þá þarf skipulagið að vera þannig að það skemmi ekki 
námsframvinduna, allt saman spurning um skipulag.  Samkennslan er vegna þess að 
skólinn hefur bara ákveðinn tímafjölda sem hann þarf að deila niður.  
 
Spurning 6. 
Það er ekkert hægt að segja að ein skólagerð henti hvorum hópi fyrir sig. þetta ræðst 
líka af starfsfólkinu. Ég bara veit það af eigin reynslu að sérstaklega þeir nemendur 
sem eru fatlaðir og þeir sem einhverra hluta vegna fylgja ekki norminu eða 
þroskaheftir jafnvel, þeir hafa jafnvel meiri möguleika í fámennari skólum vegna þess 
fyrst og fremst að starfsfólkið á miklu auðveldara með að þekkja það og átta sig á 
takmörkunum þess og hvað þeir geta. Ég veit það af reynslu minni af því að vera með 
verulega þroskahefta nemendur, ég var alveg öruggur á því að þeir fengu miklu betri 
þjónustu hjá okkur heldur en þeir hefðu nokkru sinni fengið í fjölmennari skóla.  
hvað með að kynnast fleirum á svipuðu stigi, er ekki meiri fjölbreytni í 
fjölmennari skólum? 
Ekkert endilega, það gildir ekkert um alla. Sumir nemendur sem eru fatlaðir og 
þroskaheftir þeir hafa miklu betra af því vera innan um þá sem eru ekki þroskaheftir. 
Aðrir hafa kannski þörf fyrir að vera meira á jafnréttisgrundvelli, þarna er engin 
patent lausn. 
 
Spurning 7. 
Ég var í raun búinn að svara þessu, í litlu sveitarfélagi þá byggjast samskipti nemenda, 
kennara og foreldra á því að allir þekkja alla. Það getur í mörgun tilfellum leyst 
vandamál, hinsvegar getur það í sumum tilfellum valdið eða aukið vandamál. Ýmiss 
sveitakrytur eða ágreiningsatriði innan sveitarfélags sem koma skólamálum ekkert við 
geta kristallast í samstarfinu í gegnum börnin og síðan skólann. Þegar vel tekst til með 
náið samband þá er það mjög gott en neikvæðu hliðarnar á því geta verið en verri en 
það sem um er að ræða.  
 
Spurning 8. 
Fámennir skólar geta að vissu leyti takmarkað ákveðna fjölbreytni í námsvali 
nemenda sem að fjölmenni skólinn hefur framyfir þann fámenna. Fámenni skólinn 
hefur ekki eins mikla möguleika á að bjóða t.d. upp á valgreinar á unglingastigi 
einfaldlega vegna þess að það er ekki tímamagn til þess. Fjölmennari skóli hefur 
miklu meiri möguleika á þessu sviði. Fámennur skóli, flestir þeirra eru úti í sveit þó 
sumir þeirra séu staðsettir í þorpum, hefur kannski miklu meiri möguleika á því að 
tengja skólann beint við samfélagið, skólinn getur þá tekið meiri þátt í því sem er að 
gerast í samfélaginu. Í stóru skólunum í þéttbýli þá vill skólinn vera hálfgert ríki í 
ríkinu. Skólinn er þarna og það eru ákveðnir hlutir sem gerast þar og það er kannski 
ekkert meðvitað í tengslum við það sem er að gerast í samfélaginu.  
 
Spurning 9. 
Það getur verið það, ef að vel tekst til þá er það betra í fámenna samfélaginu þar sem 
allir þekkja alla en ef eitthvað kemur upp sem veldur sárindum eða erfiðleikum þá 
getur þetta stundum vegna nálægðarinnar orðið verra og veldur meiri erfiðleikum en 
hefðu þurft að vera.  
Vinatengsl í fámennum skólum geta orðið erfiðari, færri nemendur og stundum 
erfiaðar fyrir þá að finna sér félaga við hæfi heldur en í stærri skólum. 
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Spurning 10. 
Það er ákveðið um þetta í lögum, það á að starfrækja við alla skóla svokölluð 
foreldraráð. Foreldraráðið hefur samkvæmt lögum, kannski ekki beinlínis 
eftirlitsskyldu, skyldu og rétt til að fylgjast með skipulagi skólans, t.d. skóladagatali 
og ytra formi skólans. Jafnframt á foreldraráðið að yfirfara skólanámsskrá og veita 
umsögn og þetta náttúrulega gildir eins í dreyfbýli og þéttbýli. Ef við komum en að 
þessu að í fámenna skólanum þá eru tengslin á milli foreldra nemenda og kennara 
byggð á vináttu og nábýli eða frændsemi sem að getur stundum verið til vandræða.  
 

Spurning 11. 
Aukið foreldrasamstarf, sem menn hafa mikið verið að ræða um að koma á, það 
byggir á að foreldrar hafi rétt til að fylgjast betur með því sem gert er í skólanum. 
Aukið foreldrasamstarf byggir ekki á því að foreldrarnir stjórni því sem fer fram í 
skólanum. Þeir geta haft áhrif en ekki ert gert ráð fyrir að foreldrarnir eigi að stjórna 
skólanum frá degi til dags. Einfaldlega vegna þess að samkvæmt lögum þá er það 
skólastjóri sem ber ábyrgð á stjórn skólans og hann getur ekki framselt þá ábyrgð og 
það vald til nokkurs manns. Foreldrar koma með ábendingar, þeir hafa áhrif með því 
að fylgjast með, segja álit sitt. Í ákveðnum málum eru foreldrar beðnir um að segja álit 
sitt, á skóladagatali, skólanámsskrá og innra starfi skólans en foreldrarhópurinn sem 
slíkur á ekki að koma neitt að málum eins og t.d. málefnum einstakra nemenda. Það er 
þeim ekki heimilt samkvæmt lögum, foreldrahópurinn hefur ekkert lagalegt á bak við 
sig um það að þeir megi hafa afskipti af öðrum börnum en sínum eigin.  
Það má ekki fjalla um nafngreinda nemendur við aðra en foreldra viðkomandi barns. 
Sumsstaðar hefur maður orðið var við það að einstaka foreldrar vilja koma meira inn í 
stjórnun skólans og hafa afskipti af málum sem snerta jafnvel einstaka nemendur og 
það gengur ekki upp samkvæmt lögum. Þetta er mjög grátt svæði. 
Foreldri sem einstaklingur hefur rétt á því fylgjast með því sem snýr að eigin barni. 
Hann má ekki þegar verið er að gefa honum upplýsingar um eigið barn, og skólinn má 
ekki heldur gefa jafnframt upplýsingar um annað barn í leiðinni. 
Samtök foreldra hafa ákveðin rétt, þau geta komið að ákveðnum hlutum við skipulag 
félagslífs nemenda en má ekki koma að málum einstakra nemenda. 
Ekki hægt að framselja ákveðið vald til hóps fólks, sá sem ber það vald samkvæmt 
lögum verður að sjá um það.  
Foreldrar hafa möguleika á því að hvenær sem er mega þeir setja sig í samband við 
umsjónarkennara barns sins og lýsa áhyggjum sínum af því. 
 
Að lokum 
Foreldrasamstarf í stærri skólum verður miklu öðruvísi því maður þekkir ekki einstaka 
foreldra eins vel, þar er foreldrasamstarf meira bundið innan veggja skólans.  
 

Viðtal 3 
Helga Hauksdóttir 
Spurning 1. 
Fámennir skólar eru mjög frábrugðnir þeim fjölmennari, bæði félagslega á milli 
krakkanna, það eru miklu meiri kynni milli árganga, nánari tengsl í fámennum 
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skólum, miklu meiri samábyrgð, þeir eldri finnst þeir bera ábyrgð á þeim yngri, líka 
meiri tengsl milli starfsfólks og nefnda.  
 
Spurning 2. 
Það eru 12 ár síðan ég var í fámennum skóla þannig að ég er hætt að fylgjast með 
þessari umræðu og þeim erfiðleikum sem þeir hafa lent í eftir að ég hætti að starfa við 
þá. Auðvitað eiga þeir í vök að verjast sérstaklega með sameiningu sveitarfélaga, 
þegar margir litlir sveitahreppar sameinast í einn þá horfa sveitarfélögin til sparnaðar 
og þar af leiðandi eiga litlu skólarnir í vök að verjast. Oft má samt einhverju hagræða 
þegar það er sameinað. 
 
Spurning 3. 
Ég held að vinnuskilyrði kennara séu ekkert endilega svo frábrugðin, hins vegar er 
kennslan frá brugðin. Fámennir skólar hafa stundum nemendahópa sem eru jafnstórir 
og einn bekkur í stórum skóla í bæ, en það eru kannski þrír aldurshópar í fámenna 
skólanum meðan það er einn í bænum.  Þar af leiðandi ertu með mjög breiðan hóp í 
sem þú kennir í einu í fámenna skólanum en hins vegar er þroski barna þó þau séu á 
sama aldri þónokkur þannig að kannski er munurinn ekki eins mikill þegar upp er 
staðið. Inní hverjum bekk getur þroskafrávikið verið svo mikið að það gæti hæg lega 
munað tveimur aldursárum. Oft gengur kennaranum nú betur að koma á móts við 
einstaklingsþarfir þar sem eru minni hópar, þegar kannski eru bara 10 manns í 
kennsluhópi í fámennum skóla þá hlýtur kennarinn að geta komið meira á móti 
þörfum hvers og eins heldur en í stærri skólum og kannski þekkir kennarinn 
nemendurna betur og hefur nánari tengsl við þau. Ég held að samkennsla sé oft mjög 
jákvæð. Þeir sem eru duglegri í yngri hópnum geta lært meira fram fyrir sig, þeir sem 
eru eldri fá ágætis upprifjun með því að fylgjast með því  sem þau yngri eru að gera. 
Ég held að allir geti grætt á samkennslu. 
 
Spurning 4. 
Ég held að sé eins þar og í stærri skólunum að samvinna kennara skiptir mjög miklu 
máli og ég held að það sé nauðsynlegt fyrir litlu skólana að styrkja þann þátt. Það er 
bæði mjög gott faglega, til að ná fram umræðu í kennarahópnum sem er oft 
einangraður í litlu skólunum og ég held að það skipti miklu máli. Kennsluaðferðirnar 
eiga að vera þær sömu og annarssstaðar, því fjölbreyttari því betra. Það er líka 
nauðsynlegt fyrir kennara í fámennum og stórum skólum að hafa í huga að nemendur 
læra á mismunandi hátt, hafa í huga aðferðir eins og fjölgreindarkenningar og haga 
kennslu sinni á eins fjölbreyttan hátt og kostur er, þá erum við að leitast við að mæta 
þörfum sem flestra, hvort sem við erum í fámennum skólum eða fjölmennum.  
 
Spurning 5. 
Ég held að það sé mjög ólíkt milli skóla hvernig samkennsla er skipulögð, oft er það 
þannig að námsefnið er kennt þannig að það rúllar. T.d. í lesfögum eins og 
samfélagsfræði þar er verið að kenna tveimur árgöngum sama námsefnið og svo rúllar 
það bara annað hvert ár í skipulaginu. Held það sé einna algengasta formið, auðvitað 
er líka hægt að kenna það þannig að hver sé að fást við sitt og eftir sinni getu. En 
auðvitað er það mismunandi milli skóla hvernig þetta skipulag er. Ég held að 
samkennslan geti vel haft jákvæð áhrif á árangur. Menn hafa kannski stuðning hver af 
öðrum innan nemendahópsins, þeir yngri hafa stuðning af þeim eldri og þeir eldri læra 
af því að kenna þeim yngri. Það getur örugglega hjálpast að. Held það gildi það sama 
yfir hópa nemenda, hafi almennt jákvæð áhrif. 
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Spurning 6. 
Ég held að menn hafi ekki síðri þroskamöguleika í litlum skólum. Oft er það ekki bara 
litli skólinn heldur eru þeir skólar oft staðsettir í sveitum eða á stöðum þar sem 
krakkar umgangast fullorðið fólk miklu meira í daglegu lífi heldur en krakkar gera í 
stærri bæjum. Slíkir krakkar hafa allt annan orðaforða og eru í betri tengslum við 
atvinnulífið og foreldra sína. Þetta getur jafnvel stutt við þau í námi. 
Þroskamöguleikarnir eru örugglega ekki síðri. Afburðanemendurnir og svo aftur 
fatlaðir og seinfærir, ég held líka að þetta geti verið gott fyrir afburðanemendur, í 
litlum hópi hafa þeir meiri tækifæri til að njóta sín heldur en í stóru skólunum og þar 
sem er samkennsla þá er svo auðvelt að koma því þannig fyrir að það séu ekki allir 
með sama námsefnið eins og við erum að berjast við í stóru skólunum að allir séu með 
sömu bókina.  
Einstaklingsnám er vaxandi en það er vaxandi. 
Hvað varðar seinfæra og fatlaða þá hafa þeir ekki síðri tækifæri í litlu skólunum og oft 
getum við freistast til að halda að þar, í fámennari skólum, sé meira umburðarlyndi og 
jákvæðari aðstæður en hins vegar hef ég þá reynslu héðan að krakkar eru mjög 
umburðarlyndir þegar það er útskýrt fyrir þeim hvað sé að og að allir séu ólíkir. Þá 
skiptir engu máli hvort þeir eru í stórum eða litlum skólum. 
 
Spurning 7. 
Aðkoma foreldra er auðvitað að vissu leyti ólík. Þegar ég var í sveitaskóla þá var ég í 
heimavistarskóla. Þá fengum við börnin á mánudagsmorgni og skiluðum þeim á 
föstudegi. Ég hef oft hugsað um það síðan hvað foreldrar treystu skólanum vel fyrir 
börnunum sínum. Við sáum um þau á allan hátt, hjálpuðum þeim að læra heima, 
lásum fyrir þau á kvöldin og kysstum þau góða nótt og allt þetta sem foreldar gera. 
Foreldrar þar komu ekkert mikið inn í skólann og treystu því að við sæum vel um 
þetta og eftirá að hyggja þá er ég þakklát fyrir það traust sem þarna ríkti og hef í 
rauninni dáðst að foreldrum fyrir það. Heimavistarskólar eru löngu liðnir undir lok 
þannig að ég hugsa að  foreldrar í fámennum skólum í dag komi mun meira að skólum 
barna sinna en fyrir 15 árum og það sé að verða miklu líkara foreldrasamstarfið í sveit 
og borg. Nú eru krakkarnir í sveitinn keyrðir á milli og foreldrarnir miklu meira á 
faraldsfæti og vinna jafnvel í bæ þó þau búi í sveit þannig að þetta er orðið svo breytt 
þjóðfélag á skömmum tíma.  
Ég er ekki viss um að viðhorf foreldra séu ólík eftir skólagerðum, hinsvega geta þau 
verið ólík á milli staða og kannski fer það eftir menningu og andrúmslofti hvers staðar 
fyrir sig, svo líka skólastjórnendum og kennurum. Líka háð atvinnufari á hverjum stað 
fyrir sig, ég var í sveit og þar er allt rosalega stabílt og menn voru ekkert mikið á 
faraldsfæti, voru bara í sinni sveit. Það fluttu ekki margir í og úr sveitinni. Þar sem eru 
fámennir skólar við sjávarþorp, sem ég kynntist úr fjarlægð, þar var miklu meira 
rennerí, fólk að koma og fara. Þar fannst mér fólk hafa miklu minni ábyrgð eða 
metnað í námi heldur en fólkið í sveitinn sem hafði mjög mikinn metnað fyrir námi og 
árangri barna sinna. Það komu nokkrir krakkar til okkar sem höfðu alist upp í 
sjávarplássi og þau vissu það að menn gátu haft það gott af því að eiga bát frekar en af 
námi en sveitakrakkarnir voru hvattir til náms þar sem ég þekkti til. En svo aftur hérna 
í bænum finnst mér þetta mjög misjafnt, það skiptir miklu máli viðhorf foreldra, 
upplifun þeirra af skóla í æsku og ýmislegt annað sem mótar fólk á lífsleiðinni. Það 
skiptir miklu máli hvernig viðhorf foreldra gagnvart skólagöngunni móta börnin. 
 
Spurning 8. 
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Ég held að í fjölmennu skólunum getum við flest sem fámennu skólarnir gera af því 
við höfum fleira fólk til að sinna því. Oft er sagt að við getum, eins og við hér í 
þessum skóla, farið í heimsókn til nemenda af því að þeir eru svo fáir en í fjölmennum 
skóla eru fleiri kennarar til að fara í heimsóknir til nemenda. Ég held að þessi rök 
haldi ekki alltaf. Ég held  að stóru skólarnir geti flest sem litlu skólarnir gera.  
Ég man eftir því í Svarfaðardal að þá var farið heim til krakkanna áður en þeir byrjuðu 
í 1. bekk. Ég veit að þegar Sif Vigþórsdóttir var á Hallormsstað þá fór hún í 
heimsóknir til sinna nemenda þannig að þetta hefur víða verið prufað. Þó held ég að 
það sé ekki mjög almennt. Ýmislegt svona er hægt að prufa hvort sem það er í stórum 
eða litlum skólum. 
 
Spurning 9. 
Já já, það getur auðvitað verið það, ekki foreldrastarf almennt. Þegar eitthvað sérstakt 
bjátar á, t.d. þegar erfiðleikar eru miklir og barnaverndarnefnd þarf að koma inn í þá 
verður þetta miklu viðkvæmara á litlum stöðum þar sem verið er að fjalla um líf fólks 
sem þekkist persónulega. Slík mál eru viðkvæmari á minni stöðunum og það er 
auðveldara ef tekst að byggja upp jákvætt foreldrasamstarf og traust á milli foreldra 
og kennara. Við getum það vel í stóru skólunum líka en kannski þurfum við aðeins að 
leggja meira á okkur en þeir sem eru í litlu skólunum. Oft er nú vilji og vilji er allt 
sem þarf.  
 
Spurning 10. 
Ég held að þarna eigi það sama við í litlum skólum og stærri, að aðgengi foreldra að 
skólanum á auðvitað að vera óþvingað og það er okkar að skapa óþvingað 
andrúmsloft hvort sem við erum í litlum skóla eða stórum og þá með því að hvetja 
fólk til að koma í skólann, taka vel á móti því, spjalla við það, ekki vera sá sem ræður 
heldur tala við fólk eins og jafningja og kunningja. Okkur hefur verið bent á það hér 
þegar foreldrar koma inn í stofur að það sé t.d. mjög þægilegt að hafa sérstakan 
gestastól í stofunni og þá geti foreldrar óhikað sest þar, séu ekki að taka stólinn af 
neinum né þurfi að standa upp á endann eins og illa gerðir hlutir. Þá hafa menn bara 
gestastólinn og geta setið þar í rólegheitum og fylgst með. Mikil samskipti milli skóla 
og foreldra eru í gegnum tölvu, bæði í sveit og bæ, í gegnum Mentor og það forrit 
hjálpar kennurum mikið eru mikil samskipti þar í gegn og hægt að koma miklum 
upplýsingum þar til skila. Bæði um heimanám og ástundun nemenda og 
dagbókarfærslur þeirra. Hins vegar held ég að tölvusamskipti komi aldrei í staðin fyrir 
mannleg samskipti, megum ekki álíta sem svo að þegar við höfum skrifað í Mentor að 
þá séum við búin að sinna foreldrasamskiptum. Það er mjög mikilvægt að fólk hittist 
og foreldrar komi í skólann og ræði við kennarar og hafi ekki bara samband í gegnum 
tölvu þó það sé mjög gott með og flýti fyrir í þessu hraða samfélagi þar sem oft er 
ekki auðvelt að ná fólki saman.  
 
Spurning 11. 
Það er náttúrulega frumábyrgð á börnum hvílir á foreldrum þeirra og það gefur 
augaleið að samstarf heimila og skóla er mjög mikilvægt og nauðsynlegt. Það er ekki 
bara skólinn sem ber ábyrgð á námi barnanna heldur eru það líka foreldrarnir og 
skólarnir mega aldrei taka þá ábyrgð af foreldrunum því það eru þeir sem eru ábyrgir 
fyrir því að mennta börnin sín. Við verðum að gera þetta sameiginlega, ef við erum að 
gera eitthvað í skólanum án þess að það sé í samvinnu við foreldra eða á skjön við 
skoðanir foreldra þá komust við aldrei mjög langt. Því líkari skilaboð sem börnin fá 
heiman frá sér og úr skólanum því líklegri eru þau til að bera árangur. Því meira 
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heimili og skóla tekst að samræma einhverja stefnu og gildi í uppeldismálum og 
viðhorfi til náms.  
 

Að lokum: 
Við leggjum hér mikla áherslu á foreldrasamstarf á fjölbreyttan hátt og það sem við 
gerum fyrst og fremst til að bjóða ... við viljum að foreldrar séu svoldið velkomnir í 
skólann og finni það og við reynum að opna skólann á annann hátt heldur en á 
formlegum fundum. T.d. höfum við haft bókasafnið okkar opið seinnipartinn, þá erum 
við að hvetja foreldra yngri krakkanna til að koma og skoða bókasafni, þeir geta 
fengið lánaðar bækur, skoðað bækur og lesið þær. Lesið saman, teflt eða spilað, 
foreldrarnir geta skoðað bækur og blöð við þeirra hæfi. Bjóðum upp á kaffi og með 
því þannig að það myndast alltaf kaffihúsastemming í matsalnum okkar. Ég og 
kennarinn á bókasafninu erum alltaf til staðar, höfum þarna skemmtilegar 
spjallstundir. Foreldrar eiga þarna næðisstundir með börnum sínum, þarna koma sirka 
20-40 manns á þessum 2-4 tímum sem opið er á viku. 
 

Viðtal 4 
Olöf Inga Andrésdóttir 
Spurning 1. 
Fámennu skólarnir eru öðruvísi, ef maður lítur á þessa skóla sem ég hef verið í, þá er 
náttúrulega meiri nálægð, verður allt persónulegra. Stóru skólarnir, þegar ég kem úr 
100 barna skóla í 600 barna skóla þá er meiri hópaskipting í stóra skólanum, meiri 
heild í fámenna skólanum. Hópaskiptingin lýsir sér þannig að það er unglingastig, 
miðstig og yngsta stig og svo á unglingastiginu þá hópa þeir sig saman sem kenna 
sama fagið. Þetta verður lagskipting í stóru skólunum, þetta er hagræðing. Í litlu 
skólunum ætti upplýsingastreymið að vera meira, allavega er það það sem mér hefur 
fundist þar sem ég hef kenn á Hrafnagili, Hafralækjarskóla og Síðuskóla. Held það sé 
200 nemendum færra í Síðuskóla en þegar ég byrjaði þar fyrir 10 árum. Hann var 
alltof lítill þegar ég byrjaði þar, hverfið í uppbyggingu. Í svona stórum skólum er 
verið að kenna svo vítt og breytt. Vorum í stofu, í skúrum, í kirkjunni. Þetta verða svo 
margar einingar innan sömu stofnunarinnar. Íþróttakennararnir okkar voru bara í 
öðrum húsum þar til fyrir tveimur árum og við sáum þá aldrei, í litlu skólunum eru 
náttúrulega allir kennararnir á sömu kennarastofunni. Í nemendahópnum held ég að 
það sé hægt að þróa samskipti milli árganga bæði í litlum og stórum skólum, það þarf 
bara að vinna í því. Í litlu skólunum eru krakkarnir saman í skólabílunum og þekkjast 
frekar þar allir. Í stóru skólunum  verður þetta miklu meir bekkjarskipting og 
aldursskipting. Svo upplifi ég það t.d. í skólanum þar sem börnin mín eru, þar er oft 
blandað, þau eru oft að setja upp leikrit þar sem er alveg frá 5. upp í 10. bekk saman, 
þau eru í Brekkuskóla. 
Þessi nálægð og það að hægt er að koma meiri heild á hópinn styrkir stöðu fámennu 
skólanna.   
 
Spurning 2. 
Fjárhagurinn, tel það vera megin orsökina. Þegar rekstareiningarnar eru orðnar svona 
litlar þá eru þær dýrari en málið er það að kostirnir við þessa fámennu skóla sem við 
sjáum stundum ekki er að vera með þessa breidd á skólakerfinu. Við erum með 
fámenna skóla með ákveðna sérstöðu en við horfum samt voða mikið í fjármagnið. 
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Nýjasta dæmið er náttúrulega Húsabakkaskóli. Á ekki svo að skoða eitthvað 
Hafralæk, Stóru Tjarnir og Lauga. Svo tökum við heimavistirnar, hættum að nota þær 
og förum í akstur  og þar kom ákveðinn fjárhagsliður inn. Man þegar ég var á 
Hrafnagili, þar var heimavist þegar ég byrjaði, þar voru krakkar sem bjuggu hinu 
megin við ánna og voru korter að ganga heim en voru á heimavist alla vikuna. 
Menningin sem var þarna var sú að það fóru allir á heimavist, brúin var tiltölulega ný 
og krakkar sem bjuggu í Kristnesi fóru á heimavist. Það er 5 mínútna akstur þangað. 
Þegar ég var að byrja þar var verið að leggja nýja veginn en það var hálfgerður 
fjallavegur þarna áður. En ég held að ástæðan fyrir því að þeir eiga í vök að verjast sé 
ekki innra starf þeirra heldur er það rekstarformið. Skólarnir eru dýrir fyrir 
sveitarfélögin, fyrir flest sveitarfélög er þetta stærsti kostnaðarliðurinn.  
 
Spurning 3. 
Vinnuskilyrði kennara og nemenda, ég er ekki viss um að það sé mikill munur á 
vinnuskilyrðum kennara, komum náttúrulega að því að þetta er fámennari hópur og í 
fámennum hópi er meiri nánd, það eru bæði kostir og gallar við það. Hópurinn þarf að 
vera samstilltur stjórnunarlega , stjórnunarformið verður að halda utan um þessa 
einingu, stóru skólarnir eru meira skiptir. Held það sé ekki mikill munur á 
vinnuskilyrðum nemenda, þeir þekkja kannski konuna sem kennir fyrstabekk, hún 
kenndi þeim kannski líka í fyrsta bekk en ég held það sé ekki munur á 
vinnuskilyrðunum sem slíkum.  
Varðandi áhrifin á námsframvindu og líðan nemenda þá held ég að það fari bara eftir 
skólamenningunni og innra starfi skólans hvernig nemendum líður þar. Sumum finnst 
gott að vera í litlum einingum, held það sé mjög persónubundið hvað hentar þeim. 
 
Spurning 4. 
Fámennu skólarnir eru með þessa samkennslu árganga og ég held að við sem erum í 
stóru skólunum getum svoldið lært af því. Ég held nefnilega að þessi umræða sem er í 
dag, með barnið í brennidepli, einstaklingsmiðað nám, það er náttúrulega í fámennu 
skólunum, ætti að vera tækifæri til að vinna þannig annarsstaðar.  Fámennu skólarnir 
eru náttúrulega miklu smærri einingar og ætti að vera mun auðveldara að skipuleggja 
þær, þetta er alveg hægt en það kostar bara skipulagningu alls staðar þar sem þetta er, 
áhuga og kveikju starfsfólksins, hvernig viljum við hafa skólann okkar. Þessi er 
fámennur annar er fjölmennur, við getum skipt upp í einingar. Þessi samgangur á milli 
árganga og samkennsla, þetta verður miklu meira fljótandi heldur en í stóru skólunum. 
Við getum látið þetta fljóta svoldið á milli, krakkarnir eru vanir þessu, þeir læra þetta 
og þá er kannski ekki þessi umræða. Þetta er eitthvað sem við þurfum að taka á í stóru 
skólunum, þó þessi sé yngri þá er hann með sama námsefni og sá eldri og þó þessi 
eldri sé með það sama og sá yngri þá hentar það honum kannski betur. Þetta verður 
meira fljótandi svona.  
 
Spurning 5. 
Ég hef bara einu sinni kennt krökkum í samkennslu einn vetur á Hafralæk og það er 
eina tilfellið þar sem ég þekki vel til. Þá tók ég bara hvern og einn nemanda og það 
var einstaklingmiðað nám. Ég var aldrei með þau skipt, þetta var 5. og 6. bekkur en ég 
var aldrei með þau skipt, ég leit á þetta sem einn hóp. Þá var þetta svoldið látið ráðast 
eftir hverjum og einum og ég var ekkert að velta því fyrir mér hvort að þessi væri í 5. 
eða 6. bekk og þetta hentaði bara hverjum og einum þetta námsefni sem þau voru 
með.  
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Já, ég held að samkennsla hafi góð áhrif því þar sérðu frekar möguleika á að beita 
einstaklingsmiðuðu námi. Það er meiri hætta á því þegar þú ert með bekk eða 
árgang… námsskráin býður svoldið upp á hvern einstaka árgang, hún býður ekkert 
upp á þessi fljótandi skil. Þetta er svoldið klippt og skorið 
Það sem gerist ef þú ert í fámennum skólum… ég sá mun á þessu þegar ég fór á 
flautuleik niðri í Brekkuskóla, þar voru saman komnir nemendr úr Brekkuskóla, 
Lundaskóla, Oddeyrarskóla og úr Hrísey. Úr Hrísey voru þetta krakkar úr 1-2. bekk 
að spila, 5 krakkar, svo kom Oddeyrarskóli, bara 2. bekkur, þau voru 13 allur 
árgangurinn. Svo kom Brekkuskóli, þau voru 40, og svo Lundaskóli og þau voru 60. 
Þessi þverskurður þegar þú horfir á 1-2 bekk, þetta er mjög lítill skóli í Hrísey og það 
skiptir ekki máli í hvaða bekk þú varst, þú varst bara þú. Þetta var bara fjöldinn í 1-2. 
bekk í Hrísey. Örlaði á minnimáttarkennd hjá krökkum úr fámennum skólum, þó ekki 
endilega útaf skólanum heldur vegna þess þau voru úr sveit, nú hefur þetta breyst, 
þessi krakkar alast allt öðruvísi upp. Í skólunum á Hrafnagili og Þelamörk t.d. er þetta 
svoldið öðruvísi. Þau sækja svo mikið til Akureyrar, íþróttastarf, jafnvel tónlistarnám.  
Lundur í Öxarfirði, leikskólinn inn í grunnskólanum, krakkar frá 2 ára aldri og upp í 
10. bekk í sama skóla.  
Samkennsla hefur áhrif á árangur einstakra nemenda þar sem þeir geta farið áfram á 
sínum hraða í gegnum námið og fundið það sem þeim hentar. 
 

Spurning 6. 
Ég held að nemendur geti haft sömu eða sambærilega þroskamöguleika í fámennum 
og fjölmennum skólum, það þekkjast allir á svona stað þannig að það er spurning með 
seinfæra og afburðanemendur, það vita það allir að þessi er fatlaður og þessi er 
afburðanemandi. Ef um er að ræða afburðanemendur í fámennum skólum þá er það 
spuring hvort það sé ekki erfitt fyrir þá að fara úr þessu umhverfi í framhaldsskóla, nú 
er t.d. komin brau í MA fyrir afburðanemendur sem fá að fara á almenna braut ári 
fyrr. Treysta þeir sér til að fara úr sínu umhverfi, spurning hvort þeim sé haldið niðri, 
þurfa hvatningu. Kannski svoldið öðruvísi í þéttbýlinu. Menntun foreldra hefur áhrif á 
menntun barna. Það sem ég held að skipti höfuðmáli er viðhorf til skólans, viðhorf til 
names, ég held að viðhorf samfélagsins til seinfærra og þroskaheftra nemenda skipti 
miklu máli. Ég held að það geti orðið jafnslæmt í fámennum skólum og það er í 
fjölmennum skólum. Það eiga öll börn að vera með einstaklingsmiðaða námsskrá. 
Einstaklingsmiðað nám er þannig að það þýðir ekki að gera eins og gert er með 
fatlaðan nemanda, staf fyrir staf en þú þarf að taka fyrir hvern nemanda og þú þarf að 
sjá hvar eru hans sterku hliðar og hvar eru hans veiku hliðar, hvernig get ég unnið 
með sterku hliðarnar þannig að hann finni sig í því. Þetta er eitthvað sem við eigum að 
gera og er ætlast til að við gerum. Við erum svo vanmáttug af því að við erum með 25 
krakka í bekk og spurningin er hvernig eigum við að sinna hverjum og einum.  
 
Spurning 7. 
Aðkoman getur verið ólík því kennarar og stjórnendur fámennra skóla þekkja frekar 
alla foreldrana, foreldrarnir vinna kannski í skólanum, keyra skólabílinn, vinna í 
eldhúsinu, nálægðin er svo mikil. Þetta er ekki alltaf kostur. Viðhorf foreldra eru 
ekkert endilega ólík eftir skólagerðum, þurfa ekkert að vera ólík. Velti því fyrir mér í 
fámennum skólum, hvaða viðhorf hefur fólk í fámennu sjávarþorpi eða 
bændasamfélagi, hvaða viðhorf hefur það til menntunar? Það hefur breyst.  
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En mér fannst eins og þegar ég var inn á Hrafnagili að foreldrarnir komu meira inn í 
skólann, hann var eins og hluti af samfélaginu. Það er miklu skýrara heldur en í 
þessum stóru skólum því þeir séu vissulega líka hluti af samfélaginu. 
Streita í samskiptum vegna smæðar sveitafélags, jú vissulega kemur fram togstreita 
hérna, ég held að það sé að gerast á Hafralæk. Hvert á að fara með börnin, á að fara 
með alla í Lauga, alla í Stórutjarnir. Þetta skapar streitu, bæði í samfélaginu og innan 
skólans. Þetta getur skapað miklar deilur. Það geta líka komið upp deilur í stóru 
skólunum, t.d. þegar Brekkuskóli og Gagginn voru sameinaðir.  
 
Spurning 8. 
Ég hugsa alltaf skóla sem hluta af samfélaginu og ég held að það sé auðveldara að 
tengja fámennu skólanna út í samfélagið sem þú býrð í. Þú ert að tengja skólann við 
umhverfið, það ætti að vera auðveldara að tengja hann út í samfélagið. Í litlum skólum 
er erfiðara að vera með val þó þeir ættu alveg að geta það. Það geta samt ekki allir 
kennarar kennt allt en þú kannski getur fundið einhverjar leiðir og nýtt það sem þú 
hefur. Meira vettvangsnám, tenging við umhverfið. 
 
Spurning 9. 
Nei, það held ég ekki, það gæti reyndar orðið það ef nálægðin er of mikil, ef þú ert t.d. 
að kenna barni konunnar í næsta húsi eða á næsta bæ. Það er þessi nálægð sem gerir 
þetta erfitt. Man eftir kennurum sem voru að kenna sínum börnum þannig að maður 
getur frekar verið laus við það á Akureyri, ég t.d. kenni ekki í hverfinu þar sem ég bý. 
Ég hitti aldrei börnin sem ég kenni þegar ég kem heim. Þó ég myndi ekki hafna því að 
kenna í sama hverfi og ég bý í þá finnst mér það betra að kenna í öðru hverfi.  
 
Spurning 10. 
Ég held að það verði bara að fá fólkið í raun og veru að það sé alltaf hægt að komast 
inn í skólann, að fólk sé alltaf velkomið. Ef að þú sért á leiðinni út í búð að það sé í 
lagi að koma við í skólanum, þá er það bara allt í lagi, það þurfi ekki að bjóða þér. Í 
skólanum þar sem dóttir mín er í öðrum bekk þá komum við foreldrarnir í hverjum 
bekk saman að hausti skipulögðum foreldrasamstarfið. Foreldrarnir þurfa að sjá hag 
sinn í því að eiga frumkvæðið. Ef við viljum hafa svona sem kennarar þá verðum við 
kannski að koma þessu af stað. Kennarinn ýti þessu af stað, fái einhvern með sér sem 
taki svo við. Kennarinn sé svo bara hluti af hópnum sem slíkur. Þú ert ekki að og ættir 
ekki að þurfa að skikka foreldra til að gera svona hluti.  
 
Spurning 11. 
Einhversstaðar las ég góða setningu sem sagði að það sem býr í foreldrum væri van- 
eða illa nýtt auðlind. Ég held að eins og í þessu tilfelli þá þurfi kennarinn eða skólinn 
að sýna áhuga á því að hann vilji vera í samstarfi við foreldrana. Kennarar eru svoldið 
fastir í því að ef foreldrarnir séu að skipta sér af kennslunni þá sé verið að fara inn á 
þeirra verksvið, “ég er fagmaðurinn og ég veit þetta, hvað er foreldrið að skipta sér af 
mínu máli”, þetta er reyndar að minnka. Svo er það spurningin hvað þetta foreldri 
getur gert. Það er að sinna sínu barni, hvað getum við gert saman. Hefur það eitthvað 
áhugamál sem krakkarnir í bekknum hafa gaman af, get ég eitthvað gert til að koma 
mér í samstarf við þessa einstaklinga og nýta þá. Allir gefa eitthvað af sér.  
Ég er mjög mikið fyrir foreldrasamstarf.  
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Viðtal 5 
Sigríður Jóhannsdóttir 
Spurning 1. 
Það eru náttúrlega klárt að nálægðin við hvern og einn er styrkur fámennra skóla og 
kennarar fámennra skóla þekkja hvern og einn nemanda persónulega og þekkja 
aðstæður, heimilisaðstæður, þekkja foreldra persónulega jafnvel afa og ömmu þannig 
að það er náttúrlega það sem gerir þá dálítið mikið öðruvísi en fjölmenna skóla. Auk 
þess sem að það getur kannski verið auðveldara í fámennu skólunum að nálgast hvern 
og einn í kennslustundinni., sinna hverjum og einum betur. Oft eru bekkirnir minni. 
Minni bekkir eru kostur, ekki vafi á því, og það að þekkja bakgrunn og að þekkja 
börnin kannski persónulega getur verið kostur, kannski líka galli. 
Það náttúrulega getur verið galli líka því að það getur komið upp erfið staða eins og 
t.d. barnavernd. Hún er erfiðari þegar nálægðin er mikil. 
 
Spurning 2. 
Ég er svo ofsalega hrifin af fámennum skólum þannig að mér finnst …. Það er 
náttúrulega ágreingingur um hann. Þegar ég kenndi í fámennum skóla þá, kannski 
hefur það verið einhver minnimáttarkennd, fannst mér eins og skólasamfélagið 
annarsstaðar, í stærri bæjum fyndist starfið ekki eins merkilegt til sveita og ég held að 
það sé kannski vegna þess að auðvitað áttu og eiga skólarnir í fámennu 
sveitarfélögunum erfitt með það að fá kennara, fagfólk til starfa. En í kringum 
þéttbýlisstaði eins og Akureyri þá hefur það nú breyst. Ég held að megin ástæðan sé 
samt sú að það er erfiðara að manna litlu skólana af fagfólki, a.m.k. þegar þú ferð fjær 
þéttbýliskjörnunum. Það kannski gerir vörnina erfiðari en ég er ekki þar með að segja 
að ófaglært fólk og leiðbeinendur geti ekki verið góðir kennarar. Eigi að síður skiptir 
það máli [að hafa fagfólk]. 
 
Spurning 3. 
Það má eiginlega segja að fámennir skólar hafi alla tíð verið skólar án aðgreiningar. 
Þú tekur bara fatlað barn inn í skólann, þú segir ekki við foreldrana “flyttu í burtu”. 
Að vísu flytja foreldrar oft í burtu ef þeir eiga fötluð börn en hins vegar þá eru 
vinnuskilyrðin öðru vísi að því leyti að það er oft samkennsla árganga, þá er ég að tala 
um nemenduna og ég lít miklu frekar á það sem tækifæri frekar en eitthvað annað. Ég 
held að það sé betra ef eitthvað er. 
Upplifun mín af litlum skóla, ég starfaði við lítin skóla og þá fannst mér líðan 
nemenda… mér fannst vera meira um vanlíðan nemenda í stærri skólanum sem ég 
kenni við núna, svona almennt, heldur en í fámennari skólunum. Litli skólinn hefur 
meiri yfirsýn. Það er kannski auðveldara að taka á málum og grípa inn í og laga af því 
að nálægðin er til staðar. Vinnuskilyrði kennara held ég að séu ósköp svipuð, hvort 
sem um lítin eða stóran skóla er að ræða. Ég sé ekki stórvægilegan mun þar á. 
 
Spurning 4. 
Náttúrlega bara fjölbreyttar kennsluaðferðir. Við beittum söguaðferðinni gríðarlega 
mikið þar sem ég var að kenna. Hún hentar mjög vel í samkennslu, mér finnst hún 
henta mjög vel í samkennslunni, af því að þá blandarðu í hópvinnu, þau eru 
náttúrulega misfljót að vinna og þá er ætlast til að þau fari og finni sér verkefni. Þá 
ertu með verkefni fyrir hvern og einn, við hæfi og þau fá að velja úr og verða 
sjálfstæðari. Við notuðum söguaðferðina mjög mikið, við notuðum líka samvinnunám 
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og það hentar mjög vel í fámennum skóla. Jafnvel að setja sterkan og veikan saman, 
þá vegur sá verki þann veika upp. 
 

Spurning 5. 
Samkennsla er náttúrulega skipulögð eins og venjuleg bekkjarkennsla hér, þ.e.a.s. það 
er ákveðið að vori hvaða bekkjum eigi að kenna saman, eða hvaða árgöngum á að 
kenna saman. Og þau ganga bara inn í sömu stundaskrá, allir bekkirnir. En svo eru 
yfirleitt skiptitímar líka. Þ.e.a.s., þá eru þeir hafðir nokkur á viku og bekkjunum er 
skipt í tvennt eða þrennt þannig að það séu færri. Það er nú yfirleitt þannig, a.m.k. er 
það mín reynsla, hvernig kennt var öðruvísi en í fjölmennum skólum og af hverju. Ég 
held að það sé meiri einstaklinsmiðuð kennsla í fámennum skóla en fjölmennum og 
það er ábyggilega af því að bekkirnir eru yfirleitt minni. Það fær hver að fara á sínum 
hraða, eftir sinni getu og það er það sem fjölmennu skólarnir eiga að sigla inn í á 
næstunni. Sumir hverjir eru að byrja á því. Samkennsla, jákvæð áhrif á árangur 
einstakra nemenda, ég held að afburðanemendur hafi gott af því að vinna með slakari 
nemendum og öfugt og að vera kannski með þrjá árganga gefur okkur kannski meiri 
breidd að því leiti þó við séum með færri nemendur heldur en innan árgangs.  
 
Spurning 6. 
Ég held að það ætti ekkert að vera því til fyrirstöðu að náms og þroskamöguleiki 
nemenda ætti að vera sá sami í báðum skólagerðunum. Það fer reyndar algjörlega eftir 
því hvernig okkur tekst til í fámenna skólanum að ráða starfsfólk og halda því. Ég er 
ekki í nokkrum vafa um að það skiptir máli þarna. Það er stabílla starfsfólkið í 
fjölmennari skólunum heldur en þeim fámennari þó að það hafi breyst eins og ég 
sagði áðan. Það er viðkvæmara í fámennu skólunum. Ég held að afburðanemendur 
ættu í fámennum skólum, af því að þeir hafa að mínu mati verið með 
einstaklingsmiðun, að eiga góða möguleika þar. Þegar ég kenndi út á Grenivík þá voru 
ekkert margir sem sigldu langt fram úr en þeir máttu það alveg og það var jafnvel 
farið að kenna framhaldsskólaefni í 10. bekk. Og sama ætti að vera með fatlaða og 
seinfæra, þau eru á eigin forsendum. Það sem ég vil koma að þarna, a.m.k. var það 
mín reynsla úr Grenivíkurskóla að það var alltaf uppi á borðinu að fólk er 
mismunandi, við erum mismunandi. Sumir eru góðir í lestri, aðrir í reikningi eða 
smíðum og þetta var alltaf uppi á borðinu, það þurfti engin að fela vanmátt sinn. Ég 
upplifði það svo þegar ég kem í stóran skóla að mér fannst endalaus feluleikur, 
endalaust verið að fela það, mátti ekki vita, hinir krakkarnir máttu ekki vita að einhver 
var að fara út úr tímum og svoleiðis. Þyrfti að setja þetta upp á borðið, krakkar skilja 
það alveg að fólk er mismunandi og þau sýna því alveg skilning ef það er talað um 
það þannig. Á síðustu árum hefur verið farið að hjálpa krökkum inn en það þarf samt 
kannski í rauninni að taka fram og þau átta sig alveg á því að manneskjan sem er að 
koma inn er að koma af því að þessi er ekki góður í einhverju. Þá á bara að ræða það 
og útskýra eins og eðlilegan hlut.  
 
Spurning 7. 
Aðkoma foreldra í fjölmennum og fámennum skólum er mjög mismunandi. Ég er 
samt ekkert endilega viss um að það fari eftir skólagerðinni heldur frekar eftir 
foreldrunum og því fólki sem að börnunum stendur. Mér fannst mjög gott 
foreldrasamstarf þar sem ég starfaði í fámenna skólanum og það kom til vegna 
nálægðarinnar, þ.e.a.s. allir þekktust og mér fannst, óvenjulegt nok af því að þetta er 
sjávarþorp, viðhorf foreldra til náms óvenju jákvæð og foreldrar höfðu mikin metnað 
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fyrir hönd barna sinna, vildu að þau stæðu sig, vildu að þau héldu áfram í námi eftir 
grunnskóla sem er einmitt öfugt við það sem almennt er talað um varðandi 
sjávarþorpin. Sérstaklega varðandi strákanna. Ég er alin þarna upp og fólki fannst það 
ferlega skrítið þegar ég fór í menntaskóla. Ég átti bara að giftast og eignast born, finna 
mér góðan sjómann. Nú er Grenivík aftur á móti komin nær Akureyri og það hefur 
breyst. Þetta geta hinsvegar verið vandamál innar í landinu og lengra frá 
þéttbýlisstöðum, viðhorfið til náms getur verið öðruvísi, eins og t.d. á Vestfjörðum. Ef 
að barnið fer í nám þá flytur það í burtu og barnabörnin fæðast í Reykjavík eða 
Akureyri og það er hending hvort þau komi aftur. Það er hinsvegar sameiginlegt 
báðum skólagerðum að foreldrar eru yfirleitt jákvæðir gagnvart skólanum en það eru 
alltaf einhverjir sem hafa leiðindaviðhorf. Almennt tel ég að fólk hafi jákvætt viðhorf 
og vilji skólanum vel af því að það þarf til að skólinn geti staðsett sig gagnvart 
barninu þeirra. Það að foreldrar hafi neikvæða mynd af skólanum úr æsku skiptir 
rosalega miku máli, umræðan heima hefur gríðarleg áhrif á barnið. Maður er alltaf að 
reyna að benda foreldrum á það, ef þau eru óánægð þá eiga þau að tala við skólann, 
ekki um hann. Hafa samband við okkur og láta vita, við getum ekki fundið það á 
okkur. Mikið meiri samskipti með tilkomu netsins. Streita í samskiptum, gat komið 
fram í barnaverndarmálum sem gátu verið erfið. Ef það eru erfið mál sem koma upp, 
einhver agavandamál, barn gerir eitthvað sem við ætlumst til að það geri ekki þá getur 
smæðin haft leiðinleg áhrif, það getur verið erfitt fyrir þig að tala við vinkonu þína 
hvað barnið hennar sé ómögulegt.  
 
Spurning 8. 
t.d. grenndarkennsla er auðveldari í fámennum skólum, kennsla um allt svæðið, það er 
ekkert hægt að fara neitt án þess að setjast upp í bíl og þá kostar það svo og svo mikið 
í rútur. Smæðin gerir það líka að verkum að það er jafnvel auðveldara að sinna slíku, 
þau eru svo fá í fámennu skólunum. Í fámennum skólum er auðveldara að ná utan um 
hvern og einn af því að þau eru svo fá, maður getur ekki haldið utan um 4-500 börn. 
Ég myndi ekki vilja sjá neitt annað en fámenna skóla, líka á Akureyri. Þetta eru allt of 
stórir skólar, allavega er það mín skoðun. Leikskólar á Akureyri eru ekki svona stórir, 
velti því oft fyrir mér hvers konar vitleysa þetta sé, náttúrulega verið að spara. 
 
Spurning 9. 
Það getur sjálfsagt verið bæði, það getur verið styrkleiki að vera í fámennum skóla, 
foreldarsamstarf getur orðið sterkara en það getur líka orðið viðkvæmara. Ef vel 
gengur þá getur þetta orðið flott en ef það vaknar ágreiningur þá getur þetta kannski 
orðið erfiðara. Ég veit það ekki. Það getur orðið mjög viðkvæmt, ég er ekki í vafa um 
það. Það þarf mikla lagni til að laga hlutina þegar þeir fara í hnút. 
 
Spurning 10. 
Það er náttúrlega bara að það eigi að vera eins í litlum og stórum skólum, foreldar eiga 
að geta hringt og haft samband við kennarann, komið inn í bekkina, fylgst með, setið 
kennslustundir með börnunum sínum. Mér finnst  að skólinn eigi alltaf að vera opinn, 
foreldrar eiga alltaf að vera velkomnir, bæði inn í kennslustundir og svo inn á 
kaffistofuna, fá sér kaffi og spjalla, það er draumaskólinn.  
Hinsvegar koma foreldrarnir ekki, þeir eru náttúrulega að vinna og ég veit svosem 
ekki hvað við getum gert í því. Ég veit að sumir skólar hafa verið með svona 
kaffimorgna, þá jafnvel fyrir eða um 8, bara stutt. Ég veit að Brekkuskóli hefur verið 
að þessu, börnin borða hafragraut og foreldrarnir koma í morgunkaffi ef þeir vilja, 
finnst ég hafa heyrt þetta, getur verið vitleysa.  
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Ég vil hafa skólann algjörlega opinn, mjög mikilvægt, ég fagna því í hvert skipti sem 
foreldri bankar á dyrnar hjá mér en það er því miður mjög sjaldgæft. Það bætir líka 
samskipti foreldranna við kennarann, þú ferð að þekkja inn á fólk hægt og rólega og 
samskiptin verða líka óþvingaðri og betri.  
Spurning 11. 
Ég veit ekki hvernig er hægt að sýna fram á það [nema] með því að prófa eitthvað, 
með því að reyna eins og við getum að draga foreldrana meira inn í skólanna, hvernig 
sem við gerum það, hægt að gera það með svona morgunstundum eins og ég talaði um 
áðan. Ég veit ekki hvernig á að sýna fram á það en ég veit að það skiptir svo miklu 
máli, af því að gott foreldrasamstarf, sérstaklega í bekkjum þar sem eru agavandamál, 
það lagar slíkt mjög oft. Að fá foreldra til samstarfs um það að bæta þessa hluti. Ég 
veit það líka að ef að foreldrar barna þekkjast þá dregur það úr líkum á því að börn 
fari út í neyslu tóbaks, áfengis og/eða fíkniefna. Þetta er mjög mikilvægt atriði. 
Foreldar innan árgangs þekkjist vel. Svo vitum við það að krakkar/unglingar eru 
ekkert mjög gamlir þegar þeir fatta það að það er hægt að skrökva eða segja hálfan 
sannleikann. Unglingar geta alveg komið og sagt má ég gista hjá Gunnu og 
foreldrarnir segja já og hugsa svo ekkert meira út í það og barnið er svo bara niðri í 
bæ að detta í það. Ef að fólk þekkist þá erum við í leiðinni að búa til net og þá sjá 
krakkarnir að þeir komast ekki upp með hvað sem er. Það er svo mikilvægt að við 
áttum okkur á því að við eigum þessi börn, þau eru ekki bara börn hinna. Mér finnst 
það ekki rétt að ganga framhjá börnunum þar sem þau eru að gera eitthvað sem þau 
eiga ekki að gera og gera ekkert í því þar sem þau eru ekki þín eigin börn. Við eigum 
að sýna samkennd. Ég held að það þurfi að vinna mjög vel með þessa hluti og 
foreldrasamstarf er mjög mikilvægt í þessu sambandi en hvernig á að koma því á, það 
veit ég ekki. Þetta fundastand sem við erum með í skólunum það dregur fólk ekki 
með, það hefur ekki áhrif. Það þarf eitthvað annað, gera eitthvað skemmtilegt með 
foreldrunum. Kennarar, foreldrar og börn, allir saman.  
 

Að lokum: Foreldrasamstarfið í þessum tveimur skólum sem ég hef samanburð um er 
ekkert mjög ólíkt, það var ekkert mikið foreldrasamstarf á Grenivík, það var hins 
vegar mun auðveldara að ná fólki saman. Ef það var valgreinafundur þá mættu allir 
foreldrar, það er ekki svoleiðis hér [á Akureyri]. Ef það var eins og í söguaðferðinni 
þá var svo algengt að það var sýning í lokin þá komu allir foreldar, afar og ömmur. 
Minni líkur á að það gerðist hér á Akureyri, kannski frekar í yngri bekkjum. 
Eitt verkefni okkar á Grenivík í söguaðferðinni var svo stórt og okkur tókst að draga 
samfélagið inn í þetta að meira að segja barnlaus maður fór sérstaklega á sjó fyrir 
okkur og kom með fullt af allavega sjókvikindum upp í skóla til okkar. Svo var bara 
allur skólinn kominn í þetta þó það hafi ekki átt að vera þannig. Þegar við vorum með 
svona grenndarkennslu þá sýndi fólk áhuga og það vildi vera með. Það er kannski 
minna um það hér á Akureyri.  


