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Ágrip 
Viðfangsefni þessarar rannsóknar er fámennir grunnskólar og eðli þeirra 
tengsla sem þeir mynda við samfélag sitt. Rannsóknin er tilviksrannsókn sem 
framkvæmd var í tveimur fámennum skólasamfélögum. Annars vegar var um 
að ræða fámennan grunnskóla sem talinn er mjög samfélagslega virkur. Hins 
vegar var samfélag þar sem nýlega var búið að leggja niður slíkan skóla. 
Gagna var aflað með viðtölum, vettvangsathugunum og skjalagreiningu. 

Fámennir skólar eru mikilvægur hluti skólaflórunnar hérlendis og forsenda 
þess að veita öllum nemendum aðgang að grunnmenntun í heimabyggð. 
Smæð þeirra og staðsetning í fámennum byggðarlögum skapar þeim einnig 
nokkra sérstöðu sem birtist meðal annars í möguleikum þeirra til að mynda 
víðtæk og öflug tengsl við samfélagið. Sú mynd sem rannsóknin dregur upp 
sýnir að tengsl fámenna skólans við samfélag sitt eru margþætt. Skólinn getur, 
þegar vel tekst til, verið leiðandi afl í félags- og menningarlífi síns 
byggðarlags. Tækifærin sem hann skapar íbúum samfélagsins til að hittast og 
taka höndum saman um ýmis verkefni eru dýrmæt og samfélagið nýtur einnig 
góðs af þeim mannauði sem er að finna í starfsfólki skólans.  

Lokanir og sameiningar grunnskóla mæta gjarnan harðri mótspyrnu og 
megnri óánægju samfélagsins enda geta slíkar aðgerðir haft mikil áhrif á 
samfélagið allt. Æ fleiri fámennir skólar hafa þó verið lagðir niður eða 
sameinaðir öðrum undanfarin ár. Þetta er yfirleitt gert undir merkjum 
rekstrarhagræðingar enda er grunnskólinn mörgum smærri sveitarfélögunum 
þungur í skauti eftir að þau tóku við rekstri hans af ríkinu. Umræðan um 
tekjustofna sveitarfélaganna, rekstur þeirra á grunnskólunum og hugsanlega 
fjárhagslega hagræðingu þarf því að taka tillit til margra þátta. Mikilvægt er 
að aðgerðir, sem ætlað var að styrkja sveitarstjórnarstigið snúist ekki upp í 
andhverfu sína og rýri þannig lífsgæði þeirra sem byggja dreifðustu byggðir 
landsins.  
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Abstract 
The subject of this study is the small rural schools and the relationships they 
form with their communities It is a case study of two small rural communities. 
One of them runs a small school that seems to be very important for the 
community. The other community has recently experienced a closure of its 
school. Research data were gathered through interwievs, field observations 
and analysis of various documents regarding the schools. The small rural 
schools are an important part of the Icelandic school system and without them 
it’s impossible to provide every student his or her education within the local 
community. As a result of their size and location small rural schools seem to 
have certain opportunities to build strong linkages between schools and 
communities. The research shows that these linkages are manifold and in 
many cases the small school can be an active force in the social and cultural 
life in its community. The school creates valuable opportunities for the 
members of the community to get together and strenghten the bonds between 
them. The staff of the schools are also often very community active and a 
valuable resource for the community.  

School closures often give rise to heated debates because of the effects they 
can have on the community. Many small rural schools have been closed 
during the last few years, usually on financial grounds. Since the 
municipalities took over the running of compulsory schools from the State 
many of the smaller ones have been struggling to fulfil that assignment. It is 
important that the future of rural schools and their positive effects on their 
communities will be included in the discussion of the financing of the 
municipalities. Otherwise actions that have been taken to strengthen the 
municipalities, by assigning them tasks from the State, might turn out to be 
counterproductive for the most rural parts of the country by making them less 
attractive as places to live and even inhabitable. 
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Formáli 
Þessi rannsóknarritgerð er lokaverkefni í meistaranámi í stjórnun við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri. Vægi ritgerðarinnar er 20 einingar. 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er fámennir grunnskólar og eðli þeirra tengsla 

sem þeir mynda við samfélag sitt. Undirbúningur að rannsókninni hófst 

haustið 2005 og hún fór fram fyrri hluta árs 2006. Leiðsögukennari minn var 

Rúnar Sigþórsson og ég vil nota þetta tækifæri til að færa honum mínar dýpstu 

þakkir fyrir trausta leiðsögn, uppbyggilega gagnrýni og endalausa hjálpsemi 

og velvilja. Þóra Björk Jónsdóttir var ráðunautur við ritgerðina og kann ég 

henni sömuleiðis bestu þakkir fyrir. Ég vil líka þakka einstaklega hlýlegar 

móttökur í skólasamfélögunum tveimur og öllum viðmælendum mínum fyrir 

að hafa gefið sér tíma til að deila með mér þekkingu sinni, hugsunum og 

skoðunum. Þannig varð þessi ritgerð að veruleika. 

Von mín er að þessi rannsókn geti orðið innlegg í umræðuna um mikilvægi 

fámenna skólans og framtíðarskipulag skólamála í fámennum sveitarfélögum 

á Íslandi.  

Fanney Ásgeirsdóttir 
 

Þeir, sem gefa þjóðum lög, 

þurfa mikið veganesti, 

verða að skilja dulin drög, 

drauma fólksins, hjartaslög, 

bænir þess og bresti. 

Þeim er skylt að eygja í anda 

inn í framtíð sinna landa... 

 
(úr kvæðinu Blysför eftir Davíð Stefánsson) 
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1. Inngangur 
Viðfangsefni þessarar rannsóknar eru fámennir grunnskólar og tengsl þeirra  

við samfélag sitt. Fámennir skólar eru mikilvægur hluti skólaflórunnar 

hérlendis og forsenda þess að veita öllum nemendum aðgang að 

grunnmenntun í heimabyggð. Smæð þeirra og staðsetning í fámennum 

byggðarlögum skapar þeim einnig nokkra sérstöðu sem birtist meðal annars í 

möguleikum þeirra til að mynda víðtæk og öflug tengsl við samfélagið. Áður 

en lengra er haldið skal athygli vakin á því að þegar talað er um skóla hér á 

eftir er átt við grunnskóla nema annað sé tekið fram. 

Samkvæmt skilgreiningu Samtaka fámennra skóla er grunnskóli talinn 

fámennur þegar „tveimur eða fleiri árgöngum er kennt saman, vegna fæðar 

nemenda“ (Rúnar Sigþórsson og Sigfús Grétarsson 1995:10). Tæp 33% 

grunnskóla landsins flokkuðust samkvæmt þessu sem fámennir skólar 

skólaárið 2004–2005.  

Undanfarin ár hafa verið mikill átakatími innan þessa geira skólakerfisins 

og sem dæmi má nefna að á árinu 2004 voru 13 fámennir skólar lagðir niður 

eða sameinaðir öðrum (Hagstofa Íslands 2005). 

Sem starfandi kennari og skólastjóri í fámennum skóla síðastliðin ár eru 

mér málefni þessarar skólagerðar eðlilega hugleikin. Ég hef haldið því fram að 

það séu forréttindi að fá að starfa við fámennan skóla. Slíkir skólar hafi öðrum 

fremur möguleika á að veita öllum nemendum sínum tækifæri til að blómstra, 

bæði félagslega og í námi, í öruggu umhverfi þar sem auðvelt sé að bera 

persónulega umhyggju fyrir hverjum og einum. 

Í starfi mínu með Samtökum fámennra skóla hef ég fylgst með þeim 

hræringum sem verða í samfélögum þar sem verið er að leggja niður eða 

sameina skóla. Eitt af því sem þar hefur vakið athygli mína er hve 
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skólasamfélagið1 fer gjarnan í öfluga vörn fyrir skólann sinn og slíkt 

einskorðast engan veginn við viðkomandi börn og foreldra þeirra. Viðbrögð á 

borð við að halda fram að verið sé að slíta hjartað úr samfélaginu eru ekki 

óalgeng og gjarnan er bent á að fari skólinn eigi viðkomandi samfélag fátt 

eftir til að sameinast um. Í erlendum rannsóknum má einnig finna 

vísbendingar um að tilvist skóla í byggðarlagi beri vott um lífsþrótt þess og 

lokun skólans hafi í för með sér ákveðna samfélagslega uppgjöf (Lyson 2002). 

Þetta kveikti áhuga minn á að kanna hvert samfélagslegt hlutverk skólans 

væri í raun, einkum í dreifbýlinu þar sem ef til vill er fátt annað til að sameina 

fólk á jafn víðtækan hátt og skólinn virðist vera fær um. Jafnhliða vaknaði sú 

spurning hvort skólar sem hefðu svona sterk ítök í samfélögum sínum gætu 

ekki lagt meira af mörkum til að efla þau og styrkja jafnhliða því að þjóna sem 

sameiningartákn. 

Undanfarna áratugi hefur byggð í dreifbýli stöðugt verið að grisjast. 

Samhliða því lækkar þjónustustigið í fámennustu byggðarlögunum og umsvif 

minnka. Ummerkin þekkja flestir sem búið hafa í litlu byggðakjörnunum; 

sjálfsalar leysa bensínafgreiðslumennina af hólmi, póstafgreiðslan færist inn í 

útibú bankanna sem raunar fer einnig fækkandi, þorpsverslanirnar loka og 

jafnvel læknisþjónusta getur verið af skornum skammti. Erfiðleikar í 

landbúnaði, einkum sauðfjárrækt, undanfarin ár hafa aukið á straum fólks burt 

úr sveitum landsins og sums staðar hafa jafnvel heilu byggðarlögin nánast 

lagst af.  

Ein grunnforsenda þess að fámennt samfélag lifi af þessar þjóðfélags-

breytingar er, að mínu mati, að íbúar þess taki höndum saman um að efla 

lífsþrótt þess. Þeir leiti nýrra sóknartækifæra og leggi sig fram um að byggja 

upp öflugt samfélag með örugga framtíðarsýn. Ég tel að skólinn hljóti, öðrum 

stofnunum fremur, að vera í aðstöðu til að taka virkan þátt í slíkri þróun. 

Þannig er hann hornsteinn samfélags síns um leið og hann nýtur stuðnings 

 
1 Hugtakið skólasamfélag er hér notað yfir alla sem búa eða starfa á því svæði sem 
viðkomandi skóli þjónar óháð því hve mikil tengsl þeir hafa við skólann að öðru leyti. 
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þess við sameiginlegt metnaðarmál beggja, uppeldi, menntun og þroska 

samfélagsþegnanna. 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að draga upp mynd af tengslum tveggja 

fámennra grunnskóla hérlendis við samfélag sitt. Þetta er gert í því augnamiði 

að átta sig á hvert mikilvægi slíkra skóla er fyrir samfélög þeirra og hvaða 

möguleika þeir hafi til að efla þau og taka þannig virkan þátt í byggða-

þróuninni. Í öðru tilvikinu er um að ræða fámennan grunnskóla sem talinn er 

mjög samfélagslega virkur. Hins vegar er samfélag þar sem nýlega er búið að 

leggja niður slíkan skóla. 

Ég lagði af stað í þetta verkefni með tvær rannsóknarspurningar:  

Í hverju getur samfélagsleg virkni fámennra grunnskóla falist? og Hvaða 

hlutdeild getur samfélagslega virkur fámennur grunnskóli átt í viðhaldi og 

eflingu samfélags síns? 

Til að leita svara við þessum spurningum tók ég viðtöl við fimmtán aðila 

sem tengdust skólunum tveimur á einn eða annan hátt. Auk þess fór ég í 

vettvangsathuganir í skólasamfélögin og viðaði að mér hvers kyns skjölum um 

skólastarfið í viðkomandi skólum.  

Í næsta kafla er rannsóknin sett í fræðilegt samhengi og farið yfir hvað 

vitað er um stöðu og einkenni fámennra skóla og samfélagsleg tengsl þeirra. 

Þriðji kafli fjallar um framkvæmd rannsóknarinnar og þær rannsóknaraðferðir 

sem beitt var. Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum og þær ræddar nánar í 

fimmta kafla og tengdar við þann fræðilega grunn sem búið er að leggja. Sjötti 

og síðasti kaflinn er svo samantekt á þessari umfjöllun og þar er leitast við að 

svara rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með. Í lokin eru settar fram 

nokkrar ábendingar um atriði sem vert væri að rannsaka nánar. 
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2. Fræðilegt samhengi  
Til þess að mynda bakgrunn að rannsókninni er hér gerð grein fyrir fámennum 

grunnskólum, stöðu þeirra og einkennum og sérstaklega er fjallað um tengsl 

þeirra við samfélag sitt. Einnig er fjallað um sameiningu grunnskóla, ástæður 

og afleiðingar.  

 

2.1. Fámennir skólar  
Í þessum kafla er gerð grein fyrir skilgreiningum á fámennum grunnskólum. 

Settar eru fram tölur um fjölda þessara skóla og hlutfall þeirra af grunnskólum 

landsins á undanförnum árum og farið yfir breytingar á stöðu þeirra. Helstu 

einkenni þessarar skólagerðar eru dregin fram svo og styrkleikar hennar og 

takmarkanir.  

Samtök fámennra skóla (SFS) skilgreina grunnskóla sem fámennan þegar: 

„tveimur eða fleiri árgöngum er kennt saman, vegna fæðar nemenda“ (Rúnar 

Sigþórsson og Sigfús Grétarsson 1995:10). Þessi skilgreining er sú sem nú er 

almennt notuð hér á landi. Hún hefur þó verið allmjög á reiki gegnum árin og 

þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hérlendis á fámennum skólum hafa ekki 

endilega notast við hana. Þannig miða t.d. Margrét Harðardóttir og Sigþór 

Magnússon (1990:2) við skóla með 40–50 nemendur eða mikla samkennslu 

árganga í rannsókn sinni árið 1990. Sú skilgreining að skóli sé fámennur ef 

nemendur eru færri en 100 hefur líka verið lífseig.   

Hér verður hins vegar gengið út frá skilgreiningu SFS. Hún á einkar vel við 

þar sem samkennsla árganga hefur löngum verið eitt helsta einkenni á starfi 

fámennra skóla. Vert er að benda á að samkennsla árganga verður æ 

útbreiddara form innan stóru skólanna. Þar má nefna t.d. Salaskóla í 

Kópavogi, Ingunnarskóla og Víkurskóla í Reykjavík, en þar er ástæða sam-
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kennslunnar vissulega ekki fæð nemenda. Þessir skólar falla því ekki undir 

skilgreiningu SFS.  

 
2.1.1. Staða fámennra skóla 
Á síðustu áratugum hafa orðið umtalsverðar breytingar á skólahaldi í dreifbýli 

á Íslandi. Hæst ber fækkun fámennu skólanna, oftast nær í hagræðingarskyni 

m.a. í kjölfar sameiningar stöðugt fleiri sveitarfélaga. Til að gefa nokkra 

hugmynd um þessar breytingar má nefna að veturinn 1988–1989 voru 147 

grunnskólar á landsbyggðinni (þ.e. utan Reykjavíkur og Reykjanesumdæmis). 

Í 55 þessara skóla voru 1–40 nemendur og í 40 skólum voru 41–100 

nemendur. Um 65% landsbyggðarskólanna eru þar skilgreindir sem fámennir 

skólar, þ.e. með 100 nemendur eða færri (Pétur Bjarnason 1995:45).  

Skólaárið 1998–1999 voru 196 grunnskólar á landinu öllu og þar af 85 

fámennir, þ.e. með einhverja samkennslu árganga vegna fæðar nemenda, eða 

44%. Skólaárið 2004–2005 var fjöldi grunnskóla í landinu kominn niður í 178 

og þar af flokkast 58 sem fámennir, eða tæp 33%. Grunnskólum landsins hafði 

þá fækkað um níu milli ára, nýir skólar voru fjórir talsins en þrettán skólar 

höfðu verið lagðir niður eða sameinaðir öðrum grunnskólum á árinu (Hagstofa 

Íslands 2005). Á tímabilinu 1996–2004 hefur grunnskólum landsins fækkað 

um 35 eða um tæplega fimm á ári hverju (Óskar J. Sandholt 2005). 

 
2.1.2. Nám og kennsluhættir 
Aldursblandaðir námshópar og mikil samvera barna á ólíkum aldri í leik og 

starfi eru helstu einkenni fámennra skóla. Nokkuð skiptar skoðanir hafa verið 

um gildi þessa í gegnum tíðina. Þannig hefur stundum verið litið svo á að litlir 

skólar geti ekki boðið nemendum sínum jafn þroskavænlegt umhverfi og þeir 

stærri. Rökin eru að börn hafi þörf fyrir að umgangast nokkuð stóran hóp 

jafnaldra sinna, að öðrum kosti sé hætta á að þau verði félagslega einangruð 

og skorti möguleika til eðlilegrar samkeppni (Bell og Sigsworth 1987:86). 

Sívaxandi áhugi virðist hins vegar vera á þeim möguleikum sem kunna að 

felast í aldursblöndun. Þetta sést til dæmis á því að ýmsir skólar hér á landi eru 
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að taka upp aldursblandaða námshópa vegna þeirra jákvæðu félagslegu áhrifa 

sem þeir telja að blöndunin hafi. Þannig segir til dæmis í starfsáætlun 

Salaskóla þar sem kennt er í aldursblönduðum hópum:   

Það hefur í för með sér að bekkir breytast að hluta til árlega og 
þannig tekst að uppræta neikvæð félagsleg mynstur sem gjarnan 
skapast í hópum sem halda sér lengi, en um leið að styrkja 
jákvæð samskipti. Markmið skólans með aldursblöndun eru bæði 
námsleg og félagsleg. Í samkennslu er horft á sérhvern nemanda 
og hún stuðlar að einstaklingsmiðaðri kennslu. Kennari horfir til 
þarfa og áhuga nemanda þegar hann skipuleggur kennsluna, 
fremur en til þess hversu gamall hann er. Nemendur fá því meira 
svigrúm til sinna starfa en ella (Salaskóli 2005). 

 
Í starfsáætlun Salaskóla er einnig lögð áhersla á að aldursblöndunin ýti 

undir góð tengsl milli nemenda þar sem þeir kynnist bæði sér eldri og yngri 

nemendum og þekki krakka í öðrum bekkjum en sínum eigin (Salaskóli 2005). 

Á heimasíðu Víkurskóla er fjallað um aldursblöndun á svipuðum nótum. Þar 

segir:  

Í aldursblönduðum hópum er gert ráð fyrir mismunandi hæfni og 
námsaðferðum. Nemendur gera ráð fyrir og hafa vanist því að 
þeir eru ólíkir en upplifa sig samt sem áður sem hluta af hópnum. 
Enginn þarf að líða fyrir það þó hann eða hún skeri sig úr að 
einhverju leyti (Víkurskóli 2006). 
 

Í fámennustu skólum hérlendis getur fjöldi nemenda í námshópi eða 

bekkjardeild verið allt niður í tvo eða þrjá nemendur og aldursbilið allt upp í 

fjögur ár. Það er því auðvelt að sjá að kennsla í slíkum námshópi krefst 

nokkuð annarra vinnubragða og skipulagningar af hálfu kennara en í stærri 

skólum. Þannig er algengt að í dæmigerðri samkennslustofu sé verið að vinna 

með þó nokkrar gerðir af námsefni á sama tíma og oft fleiri en eina 

námsgrein. Nemendur eru einnig á mismunandi aldri, hafa mismikla getu til 

náms og þurfa mismunandi útskýringar. Kennarinn þarf því að aðstoða hvern 

og einn persónulega og/eða gefa eldri og lengra komnum nemendum færi á að 

aðstoða þá sem komnir eru skemmra á veg.  

Inni í bekk þar sem allir nemendur eru á sama árinu er að sjálfsögðu 

töluverður þroskamunur. Sá munur er þó á margan hátt augljósari og 
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viðurkenndari inni í samkennslustofunni og gerir því meiri kröfur til 

kennarans um að mæta hverjum og einum þar sem hann er staddur (Hafsteinn 

Karlsson 1995b:62). Kennsla í aldursblönduðum hópum getur þannig orðið til 

þess að losa nemendur undan þeirri aldursbindingu sem annars einkennir 

gjarnan skólastarf og væntingar til nemenda en slíkt reynist mörgum 

nemendum erfitt (Kappler 2002:169).  

 Þessi breidd í aldri og þroska veitir nemendum aukin tækifæri til að læra 

hver af öðrum og miðla þekkingu sín á milli og léttir þeirri pressu af slakari 

nemendum í árgangi að vera alltaf þeir í stofunni sem minnst kunna og geta 

(Fanney Ásgeirsdóttir 2002:1). Hún veitir einnig bráðgerum nemendum aukið 

svigrúm og færi á að takast á við verkefni, sem hæfa þeim, með öðrum 

nemendum af svipaðri getu (Lloyd 1999:206). Tomlinson og Allan benda á 

niðurstöður rannsókna sem sýna fram á betri námsárangur og líðan nemenda í 

aldursblönduðum námshópum en annarra. Þar kemur einnig fram að sú 

reynsla sem nemendur öðlast í aldursblönduðum námshópum nýtist þeim 

áfram eftir að skólagöngu þeirra lýkur (Tomlinson og Allan 2000:24). 

Tomlinson og Allan staðhæfa að breiddin í námshópnum skipti máli í 

kennslustofunni og árangursríkt kennsluumhverfi með blönduðum námshópi 

sé mikilvæg undirstaða þess að byggja upp samfélag í skólanum. Mikilvægt sé 

að kennsla í blönduðum námshópum taki jafnt mið af sameiginlegum 

einkennum nemenda og því sem skilji þá að (sama rit, bls.17). Rétt er að geta 

þess að þegar Tomlinson og Allan tala um blandaða námshópa eru þær að tala 

um mismunandi samansetta hópa, sem geta jafnt verið aldurshreinir sem 

aldursblandaðir. Þær leggja hins vegar mikla áherslu á breiddina innan 

hópsins sem mikilvægan þátt í að miða kennslu og nám hvers einstaklings að 

þörfum viðkomandi (sama rit, bls. 5–6).  

Í fámenna skólanum er heldur ekki hægt að „hverfa í fjöldann“. Í stórum 

námshópum er sú hætta viðurkennd að nemendur sem láta lítið fara fyrir sér 

geti falið sig í hópnum og setið þar óáreittir og aðgerðalausir langtímum 
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saman. Fámennið og þau nánu tengsl sem myndast þar gera slíkt nánast 

ómögulegt (Melheim 2001:161).  

Vegna aldursblöndunarinnar er talsverður sveigjanleiki innbyggður í starf 

fámenna skólans. Þar fyrir utan eru kennararnir fáir og hafa hver og einn góða 

yfirsýn yfir allt skólastarfið. Það er því tiltölulega auðvelt að brjóta upp 

hefðbundið skólastarf, gera breytingar á stundaskrá og öðru skipulagi, þar sem 

ekki þarf að taka tillit til nema örfárra annarra starfsmanna (Hafsteinn 

Karlsson 1995b:66).  

Á sama hátt eru t.d. vettvangsferðir og annars konar fjölbreytni í námi 

auðveldari viðfangs þegar nemendur eru fáir. Fámennu skólarnir eru gjarnan í 

góðum tengslum við samfélag sitt og eiga möguleika á að taka þátt í 

byggðaþróuninni og leggja af mörkum við uppbyggingu samfélags síns. Þeir 

eru því kjörinn vettvangur ýmiss konar þróunarstarfs (Miller 1995:163).  

Í yfirliti yfir 30 rannsóknir, sem gerðar voru í Bandaríkjunum og Kanada, 

dregur Pratt (1986:113–114) þá ályktun að samkennsla árganga hafi fyrst og 

fremst jákvæð áhrif á félagslegan og tilfinningalegan þroska nemenda en ekki 

komi fram munur á námsárangri þegar á heildina er litið. Hins vegar kemur 

fram að vegna þess aukna sveigjanleika sem samkennslan felur í sér er 

auðveldara að mæta hverjum nemanda þar sem hann er staddur og seinfær 

jafnt sem bráðger börn njóta því góðs af veru sinni í aldursblandaðri 

skólastofu.  

Fjölbreytni í námsframboði hefur verið nokkuð snúið viðfangsefni víða í 

fámennum skólum. Erfitt getur reynst að halda uppi mikilli breidd í 

námsframboði þar sem nemendur eru fáir og ekki er sjálfgefið að hver 

fámennur skóli fyrir sig hafi yfir margvíslegri sérþekkingu að ráða. Ýmsar 

leiðir eru þó færar í þessu sambandi og þar sem metnaður er fyrir að reka 

góðan skóla hafa orðið til margar og fjölbreyttar lausnir á þessu viðfangsefni. 

Þannig hafa skólar t.d. myndað tengsl við ýmis fyrirtæki og sjálfstæða 

atvinnurekendur um að taka að sér kennslu á undirstöðuatriðum í sínu fagi og 

veita nemendum innsýn í sinn reynsluheim. Nýleg dæmi um slíkt eru t.d. 
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samstarf Grunnskóla Raufarhafnar og Véla- og trésmiðju SRS á Raufarhöfn 

þar sem boðið er upp á járnsmíði sem valfag í 9. og 10. bekk grunnskólans 

(Grunnskóli Raufarhafnar 2005). Í Öxarfjarðarskóla gefst nemendum 9. og 10. 

bekkjar meðal annars kostur á að taka þátt í störfum á leikskólanum í sama 

húsi, einu sinni í viku (Huld Aðalbjarnardóttir 2005). Slíkt hið sama er gert í 

Stórutjarnaskóla (Ólafur Arngrímsson 2006). Sums staðar er nemendum boðið 

upp á að taka ákveðna framhaldsskólaáfanga í fjarnámi sem hluta af vali 

(Hallormsstaðaskóli 2004). 

 
2.1.3. Félagsþroski 
Börnum er eðlilegt að læra af öðrum börnum og þar sem ólíkir aldurshópar 

eru saman færist þekking, hæfni og siðvenjur átakalítið frá þeim eldri til þeirra 

sem yngri eru (Hafsteinn Karlsson 1995a:60).  

Samvera barna á ólíkum aldri er einnig forsenda þess að þau þrói með sér 

sterka félagslega færni. Þannig þurfa yngri börnin á hinum eldri að halda sem 

fyrirmyndum, til að aðlagast gildandi menningu og hefðum. Á sama hátt þurfa 

eldri börn að fá tækifæri til að umgangast þau sem yngri eru til að æfast í að 

taka ábyrgð á öðrum og sýna af sér umhyggju í þeirra garð. Mikilvægur þáttur 

í námi og þroska í samkennsluskólunum er að þar fá allir nemendur að 

kynnast hvoru tveggja. Í fyrstu eru þeir yngstir í hópnum og þurfa á aðstoð 

þeirra eldri að halda til að aðlagast. Seinna verða þeir svo elstir og taka ábyrgð 

á að hjálpa þeim sem yngri eru að falla til í hópnum (Hafsteinn Karlsson 

1995b:62, Katz o.fl. 1990:10–13). 

Þegar samskipti nemenda einskorðast ekki við nemendur á sama aldri og 

jafnvel af sama kyni, eins og tilhneiging er til í stærri skólum með hreina 

aldursskiptingu, líta þeir frekar svo á að þeir tilheyri skólanum sem heild en 

ákveðnum bekk. Þeir hafa einnig meiri tilhneigingu til að meta nemendur úr 

öðrum aldurshópum, jafnt yngri sem eldri og óháð kyni, að verðleikum. Þeir 

læra því að umgangast jafnt yngri sem eldri, án þeirra hafta sem aldursskipti 

skólinn skapar sínum nemendum á slík samskipti (Bottery 1991:51). Bottery 
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bendir einnig á að tengsl kunni að vera milli vöntunar á samhjálp og um-

hyggjusamri hegðun bandarískra og vestrænna ungmenna og þess að þau eyði 

meirihluta æsku sinnar í jafnaldrahópi. Þau fái því litla hvatningu eða tækifæri 

til að taka ábyrgð á sér yngri börnum eða sýna þeim aðstoð og umhyggju 

(Bottery 1991:52).  

Aldursblöndunin getur því haft jákvæð áhrif á samskiptafærni, félagslegan, 

tilfinningalegan og málfarslegan þroska barna (Hafsteinn Karlsson 1995a:61) 

og samkennsluumhverfið virðist fela í sér möguleika á aukinni samvinnu, 

ábyrgðarkennd og umhyggju eldri nemenda og vináttu milli nemenda á 

ólíkum aldri (Katz o.fl. 1990, Bottery 1991). 

 
2.1.4. Samfélagið í skólanum 
Þeir þættir sem oftast eru nefndir sem styrkleikar fámenna skólans eru litlir 

námshópar, mikil einstaklingsmiðun í kennslu, sveigjanlegir starfshættir og 

persónuleg tengsl kennara, nemenda og foreldra. Smæð námshópanna skapar 

möguleika á að samband kennara og nemenda verði nánara en ella. Kennarinn 

þekkir nemendur sína vel og veit þar af leiðandi betur hvers hann getur vænst 

af þeim og hvers þeir þarfnast.  

Tengslin milli skóla og samfélags eru gjarnan náin í fámenninu og skólinn 

nýtur því öflugs stuðnings foreldra og samfélagsins alls (Bell og Sigsworth 

1992:28).  

 

2.1.4.1. Nemendur

Aldursblöndunin og fámennið gera það að verkum að í skólanum myndast 

ákveðið fjölskylduandrúmsloft sem skapar vellíðan, veitir nemendum öryggi 

og gefur þeim tækifæri til þroska á eigin forsendum (Melheim 2001:162–163). 

Í fámennum skóla er heldur engum nemanda ofaukið, það er þörf fyrir hvern 

og einn (sama rit, bls. 161).  

Þegar hópurinn er lítill þurfa allir að taka þátt í því sem fram fer. Þannig 

koma allir fram á skemmtunum skólans og félagslíf og leikir nemenda 
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byggjast á að allir séu með. Nemendur venjast á að taka þátt og átta sig á 

mikilvægi hvers og eins (Hafsteinn Karlsson 1995b:66).  

Þetta er í samræmi við niðurstöður Stevens og Peltiers (1994) sem tóku 

saman niðurstöður nokkurra bandarískra rannsókna á þátttöku nemenda í 

félags- og tómstundastarfi á vegum skóla í tengslum við skólastærð. 

Samkvæmt niðurstöðum þeirra taka hlutfallslega fleiri nemendur smærri skóla 

virkan þátt í slíku starfi. Sömuleiðis er mun hærra hlutfall nemenda í smærri 

skólunum en þeim stærri sem þarf að axla ábyrgð og gegna einhvers konar 

forystuhlutverki í tengslum við félagsstörf. Eftir því sem skólarnir eru 

fámennari finna nemendur betur fyrir mikilvægi hvers og eins. Fjölmörg 

tækifæri gefast einnig til að rækta forystuhæfileika nemenda og ábyrgðar-

kennd því í fámenninu er erfitt að skorast undan að taka þátt í því sem um er 

að vera. Stevens og Peltier leggja áherslu á að virk þátttaka ungmenna í 

félags- og tómstundastarfi sé líkleg til að veita þeim tækifæri til að þroska 

leiðtogahæfileika sína, ábyrgðarkennd og þrautseigju og gefa þeim aukið 

sjálfstraust og sjálfsálit. Þetta sé mikilvægur þáttur þess félagsþroska sem ungt 

fólk þurfi á að halda til þess að geta lifað farsælu lífi (Stevens og Peltier 

1994:117–118).  

Eitt af því sem gjarnan er nefnt, sem hindrun í starfi fámennra skóla, er 

lítill og oft einsleitur félagahópur í allra minnstu skólunum og því einhæft 

félagslíf nemenda. Þetta er atriði sem starfsfólk fámennra skóla er meðvitað 

um og margir skólar hafa brugðist við þessu, t.d. með sameiginlegum 

viðburðum með skólum í nágrenninu, samskóladögum og samskólaböllum. Á 

þann hátt er oft hægt að stækka félagahópinn með tiltölulega lítilli fyrirhöfn 

(Fanney Ásgeirsdóttir 2002:2). Eigi að síður er þetta þáttur sem taka verður 

tillit til við skipulagningu og mat á skólastarfi. 

 
2.1.4.2. Kennarar

Eitt af því sem sums staðar hefur staðið skólastarfi í fámennum skólum 

hérlendis fyrir þrifum er skortur á fagmenntuðum og hæfum kennurum. Svo 
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virðist sem réttindakennarar veigri sér við að sækja um vinnu í slíkum skólum. 

Fyrir því geta sjálfsagt verið margar ástæður. Ein er sú að í fámennum skóla er 

erfitt að ætla sér að ná fram mikilli sérhæfingu í starfi. Kennarar þurfa að vera 

tilbúnir að kenna margar ólíkar námsgreinar og vinna með breiðum aldurs-

hópi. Einnig mega kennarar fámennu skólanna búast við að þurfa að taka að 

sér fleiri viðfangsefni en kennslu, svo sem ýmis tómstundastörf. Kennarar 

virðast líka vera smeykir við samkennslu árganga og setja slíkar vinnu-

aðstæður fyrir sig þegar kemur að því að velja sér starfsvettvang. Kennaranám 

hérlendis sem erlendis hefur hingað til heldur ekki veitt markvissan undir-

búning fyrir starf í fámennum skólum og samkennslu árganga (Kristín 

Aðalsteinsdóttir 2000:102). Þannig telja t.d. kennarar og skólastjórar í könnun 

þeirra Margrétar Harðardóttur og Sigþórs Magnússonar (1990:65) að í 

kennaranáminu sé ekki lögð nægileg áhersla á að fagþekking kennara nýtist 

við kennslu í fámennum skólum. Margrét og Sigþór komast að þeirri niður-

stöðu að mikilvægt væri að skylda kennaranema til að kenna í ólíkum 

skólagerðum á námstíma sínum. Þannig mætti tryggja þeim nauðsynlega 

víðsýni og þekkingu á starfi þeirra og þeim aðstæðum og möguleikum sem þar 

eru fyrir hendi (sama rit, bls. 71). 

Í Kennaraháskóla Íslands hafa málefni fámennra skóla verið kynnt á 

inngangsnámskeiðum í kennslufræði og þau tengd áherslu á einstaklingsmiðað 

nám og samvinnunám. Þá hefur til skamms tíma verið boðið þar upp á 2 

eininga valnámskeið um nám og kennslu í fámennum skólum (Ingvar 

Sigurgeirsson 2005). Í Námskrá kennaradeildar Háskólans á Akureyri 

(2005:10) kemur fram að það sé vilji deildarinnar að greiða fyrir 

vettvangsnámi kennaranema í fámennum skóla. Þar segir einnig að leitast sé 

við að tengjast skólum af ólíkri gerð vegna vettvangsheimsókna og 

æfingakennslu til að gefa nemendum færi á að öðlast fjölbreytilega reynslu 

(sama rit, bls. 2).  

Þegar litið er til þess að helstu umkvörtunarefni kennara og streituvaldar í 

starfi eru aga- og hegðunarvandamál, fjöldi nemenda í námshópum og skortur 
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á tíma til að sinna hverjum og einum eins og skyldi (Anna Þóra Baldursdóttir 

2002:182), er þó í raun undrunarefni að kennarar skuli ekki sækja meira en 

raun ber vitni í störf í fámennum skólum.  

Aga- og hegðunarvandamál eru ekki óþekkt í fámennum skólum. Þó má 

ætla að þau séu bæði minni í sniðum og auðveldara að takast á við þau í þeim 

aðstæðum sem litlu námshóparnir hafa að bjóða. Það er líka staðreynd að 

góðir kennarar eru alltaf dýrmætir en enn dýrmætari í fámennu skólunum þar 

sem hver einstaklingur vegur þyngra í heildarmyndinni en í fjölmenninu. Í 

fámennu skólunum er í flestum tilvikum auðvelt fyrir kennarann að setja mark 

sitt á skólastarfið og hafa þar raunveruleg áhrif. Það ættu því að vera 

forréttindi fyrir metnaðarfullan kennara að komast í starf í fámennum skóla. 

Þar er nokkuð víst að hann fær að láta reyna á alla sína hæfileika. Hann hefur 

yfirleitt umtalsvert frjálsræði í starfi og bestu aðstæður til að prófa sig áfram 

með allskonar hópvinnu, þemaverkefni og annað frjótt skólastarf, þar sem 

nemendahópurinn er bæði af þægilegri stærð og yfirleitt vanur sjálfstæðum 

vinnubrögðum (Fanney Ásgeirsdóttir 2002:2). Slíkar aðstæður eru þó ekki 

nægjanleg forsenda fyrir góðu skólastarfi. Niðurstöður úr rannsókn Kristínar 

Aðalsteinsdóttur á samskiptum, kennsluháttum og viðmóti kennara í 

fámennum skólum sýna að þessir þættir eru óháðir stærð skóla eða bekkjar. 

Smæð skóla ein og sér gerir hann því ekki að góðu námsumhverfi. 

Þungamiðja í árangursríku skólastarfi er hæfir kennarar með góða 

fagþekkingu, góðan skilning á sjálfum sér og samskiptum við aðra (Kristín 

Aðalsteinsdóttir 2002:116).  

Í litlum skólum og samkennslustofum búa kennarar við þá áskorun að 

vinnuumhverfi þeirra og starf er ekki hefðbundið. Þeir þurfa því oft og tíðum 

að beita meiri hugmyndaauðgi og skipulag kennslu getur verið erfiðara og 

tímafrekara en ella. Þeir geta hins vegar glatt sig við það að allt bendir til að 

þetta umhverfi geti verið nemendum þeirra afar þroskavænlegt (Pratt 

1986:114). 
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Í könnun þeirra Margrétar Harðardóttur og Sigþórs Magnússonar (1990:62) 

kemur fram að allstór hluti kennara í fámennum skólum nefnir einangrun og 

lítið samstarf milli skóla sem helstu örðugleika sem þeir eigi við að etja í 

starfi. Mikið hefur verið talað um þessa faglegu einangrun sem viðvarandi 

vandamál í hinum dreifðu byggðum, jafnt hérlendis sem erlendis. Það kemur 

hins vegar í ljós þegar farið er að rýna í rannsóknir að einangrunin þarf ekki 

að vera meiri í fámennu skólunum heldur en innan þeirra fjölmennu. Þannig 

sést í könnun Waugh (1991:7) á faglegu samstarfi meðal skóla í Bretlandi að 

slíkt samstarf var mest meðal fámennra skóla. Þar fannst heldur ekki 

merkjanlegur munur á þátttöku kennara úr fámennum og fjölmennum skólum 

í endurmenntunarnámskeiðum eða í samstarfi innan skóla. Örlítið algengara 

var þó að kennarar í fámennu skólunum hefðu tækifæri á samstarfi milli skóla 

(Patrick 1991:61).  

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi gefa sömuleiðis til kynna 

mikla breidd í kennsluháttum og viðhorfum til endurmenntunar jafnt innan 

fámennu skólanna sem þeirra fjölmennari. Þannig segir Ingvar Sigurgeirsson 

(1989) að fámennu skólarnir standi fyllilega jafnfætis þeim stærri, hvað 

kennsluhætti varðar, þegar á heildina sé litið. Hann telur að fámennum skólum 

hérlendis megi í raun skipta í tvo hópa. Annars vegar séu skólar sem standi 

mjög framarlega, aðbúnaður sé tiltölulega góður og kennararnir áhugasamari 

en almennt gerist um skólaþróun. Þessir kennarar virðist fylgjast vel með 

öllum nýjungum og vera óhræddir við að taka þær í sína þjónustu. Þeir séu 

einnig ötulli að sækja sér námskeið og þekkingu en starfsbræður þeirra 

almennt. Í hinum hópnum telur hann að séu skólar þar sem aðbúnaður er 

lakari, viðhorf kennara íhaldssamari og hefðbundnari kennsluhættir alls-

ráðandi (Ingvar Sigurgeirsson 1989:19). 

Þessi rannsókn er komin nokkuð til ára sinna og óhætt er að fullyrða að 

aðstæður í skólunum hafa breyst töluvert til batnaðar hvað aðbúnað snertir. 

Hins vegar virðast þessar niðurstöður benda til þess að það sé ekki nemenda-

fjöldi eða landfræðileg afstaða sem ræður úrslitum um skólaþróun og faglegt 
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samstarf. Þar ræður miklu frekar sá metnaður og skólaandi sem skapast í 

hverjum skóla fyrir sig. Niðurstöður úr rannsókn Þóru Bjarkar Jónsdóttur 

(2000) á hugmyndum kennara fámennra skóla um stuðning við starf sitt renna 

enn frekari stoðum undir þessa ályktun. Þar kemur í ljós að mjög skiptar 

skoðanir eru um það meðal þátttakenda hvort um faglega einangrun sé að 

ræða eða ekki. Samskiptin innan hvers kennarahóps virðast ráða úrslitum um 

hvort kennarar telji sig einangraða vegna smæðar skólans. Þar sem næst upp 

gott og gefandi samstarf og metnaður fyrir skólaþróun telja kennarar fámennið 

enga fyrirstöðu. Þátttakendur í rannsókn Þóru Bjarkar benda einnig á að nú á 

tímum sé mönnum í sjálfsvald sett hvort þeir einangrist eða ekki; nóg framboð 

sé á faglegri endurmenntun og umræðu í gegnum tölvusamskipti (Þóra Björk 

Jónsdóttir 2000:71–72). Helsta ástæða þess að menn finna fyrir faglegri 

einangrun er að þeir finna sér ekki sálufélaga, aðila sem þeir treysta og vilja 

leita stuðnings og ráðgjafar hjá í kennarahópnum (sama rit, bls. 94).  

Í viðtali við Rúnar Sigþórsson (1996) leggur Bell, fyrrverandi dósent við 

University of East Anglia í Norwich, áherslu á að fámennur hópur hæfra 

fagmanna sem hafi áhuga á starfi sínu og sameiginlega sýn á það búi yfir 

miklum faglegum styrk. Hann bendir einnig á að húsaskipanin í fámennum 

skólum stuðli víða að miklum samskiptum milli kennara. Þar séu kennarar 

sýnilegir hver öðrum við kennslu sína og sjaldnar lokaðir af hver í sinni 

kennslustofu heldur en í stærri skólum. Þetta skapi sameiginlega reynslu og 

tækifæri til samvinnu og gagnkvæms stuðnings og stuðli að umræðum um 

kennsluhætti.  

Stuðningur og samvinna eru afar mikilvægir þættir í skólastarfi og 

mikilvægt að styðja við bakið á starfsfólki fámennra skóla, sem og annarra, í 

viðleitni til samstarfs jafnt innan skólans sem utan. Slíkt hlýtur að skila sér í 

hæfara og öruggara starfsfólki og þar með auknum gæðum skólastarfs. Þannig 

kemur til dæmis fram hjá Rúnari Sigþórssyni (1995:33) að þar sem skóla-

stjórar fámennra skóla tóku þátt í samstarfi töldu þeir slíkt mjög gefandi og 
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styðjandi fyrir skólann og þeir sem ekki voru í samstarfi töldu slíkt engu að 

síður eftirsóknarvert. 

 
2.1.4.3. Stjórnun og forysta

Flestum ber saman um að stjórnendur skóla standi frammi fyrir síauknum 

kröfum í starfi sínu og í raun hafi starf þeirra tekið gagngerum breytingum á 

undanförnum áratugum (Fullan 1997, Day o.fl. 1998). Þannig er æ meiri 

áhersla lögð á mikilvægi stöðugrar skólaþróunar og nauðsyn þess að skóla-

stjórnendur veiti þar öfluga forystu. Á sama tíma er leitast við að færa 

framkvæmdavaldið í auknum mæli til skólanna og auka rekstrarlega ábyrgð 

þeirra og sjálfstæði. Þar með aukast skyldur skólastjórnenda sem snúa beint að 

rekstrarlegri stjórnun. Afleiðingin er að skólastjórar finna sig, í vaxandi mæli, 

í eins konar línudansi milli þessarar rekstrarstjórnunar, faglega forystuhlut-

verksins, starfsmannastjórnunarinnar og fjölda annarra verkefna sem öll kalla 

á athygli þeirra. (Fullan 1997, Day o.fl. 2000). 

Day og félagar hans (2000) gerðu rannsókn á stjórnunarstíl farsælla skóla-

stjóra í tólf skólum í Bretlandi. Þar kom í ljós að viðkomandi skólastjórar voru 

sammála um að auknar utanaðkomandi kröfur gerðu að verkum að stöðugt 

meiri tími færi í beina rekstrarlega stjórnun (aðallega pappírsvinnu) og 

„krísustjórnun“ þ.e. að takast á við aðsteðjandi viðfangsefni frekar en að fást 

við að leggja línur fyrir framtíðina. Þeir töldu að það kostaði umtalsverða 

vinnu og auknar persónulegar fórnir að halda jafnvægi milli þessa og forystu-

hlutverksins. Flestir stjórnendurnir brugðust við þessu með því að framselja 

stjórnunarleg verkefni eftir föngum til þess að hafa tíma til að sinna fagþróun 

starfsfólks síns sem þeir lögðu mikla áherslu á (Day o.fl. 2000:137–138). 

Fullan (1997:2) bendir á að skólastjórar séu yfirleitt ekki mótfallnir þeirri 

auknu ábyrgð og verkefnum, sem þeim sé úthlutað, heldur horfi til þeirra 

möguleika sem í þeim felist. Hins vegar hafi þeir áhyggjur af tímaskorti til að 

sinna þessum verkefnum svo vel sé. 
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Í fámenna skólanum bætist einn þáttur enn við starf stjórnenda, kennslu-

skyldan. Waugh (1991:11) telur kennsluskyldu stjórnenda fámennra skóla 

vera einn af kostum þessarar skólagerðar, þar sem slíkt auðveldi aðkomu 

þeirra að aðlögun og útfærslu námskrár í skólastarfinu. 

Rúnar Sigþórsson (1995) rannsakaði skólastjórnun í nokkrum fámennum 

skólum á Íslandi og Englandi. Þar kemur fram að kennsluskylda skólastjóra er 

meiri á Englandi en hérlendis miðað við skólastærð. Þannig var algengt að 

skólastjórar í skólum með 50–60 nemendur kenndu fjóra heila daga í viku á 

meðan íslenskur skólastjóri með sambærilegan skóla kenndi 15–16 kennslu-

stundir. Ensku skólastjórarnir litu á kennsluna sem mjög mikilvægan þátt í 

starfi sínu og töldu hana styrkja þá sem faglega leiðtoga og gefa þeim 

möguleika á að vera starfsmönnum sínum fyrirmynd í kennslunni. Sumir 

þeirra lýstu eftirsjá yfir að hafa þurft að skera kennslu sína niður til að geta 

sinnt rekstrarstjórnuninni betur. Íslensku skólastjórarnir töldu einnig að 

kennslan væri dýrmætur þáttur í starfi þeirra. Þeir vildu þó allir geta kennt 

minna til þess að geta sinnt öðrum þáttum starfs síns betur og haft betri tíma 

til að veita faglega forystu í skólum sínum. Þeir bentu á að yfirfærsla skólans 

til sveitarfélaganna myndi breyta starfi þeirra mikið og færa þeim aukna 

ábyrgð og skyldur. Til þess að geta sinnt þessum nýju kröfum sáu þeir fátt 

annað til ráða en að minnka kennsluskylduna. 

Rúnar bendir á að þessi mismunur geti að einhverju leyti falist í þeirri 

staðreynd að íslensku skólastjórarnir, í fámennustu skólunum, hafi hvorki 

aðstoðarskólastjóra né ritara og eigi því ekki hægt með að deila út verkefnum 

og rýmka þannig um tíma sinn (Rúnar Sigþórsson 1995:28).  

Í ljósi þessa er ekki óeðlilegt að skólastjórarnir horfi til þess að auka 

svigrúm sitt með því að draga úr kennsluskyldunni. Í kjarasamningunum árið 

2005 fengu þeir þessar óskir sínar að nokkru uppfylltar. Samkvæmt þeim skal 

skólastjóri með 50–60 nemendur kenna 8–10 kennslustundir á viku og í 85–

130 nemenda skóla skal skólastjóri kenna fimm vikustundir (Kjarasamningur 

fyrir grunnskólann 2005). 
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Deila má þó um hvort þetta sé æskileg þróun. Sergiovanni (2006:128–137) 

talar um mikilvægi þess að skólastjórinn sé „fremstur meðal jafningja“ og sé 

starfsfólki sínu fyrirmynd í orðum og gjörðum. Day o.fl. (2000:61) leggja 

áherslu á að farsælu stjórnendurnir hafi verið sýnilegir, haldið nánum 

tengslum við starfsmenn, nemendur og foreldra og haft áhuga og metnað fyrir 

námi og framförum nemenda og starfsmanna sinna. 

Í fámennum skóla getur kennsla stjórnenda, eins og hér hefur komið fram, 

auðveldað þeim að vera fyrirmynd kennara sinna og styrkt þá sem faglega 

leiðtoga. Hún gefur þeim tækifæri á að mynda betri tengsl við nemendur og 

gerir þá sýnilegri í skólastarfinu. Hún opnar einnig leiðir til að ná betri yfirsýn 

yfir daglegt starf skólans og styðja við kennara og nemendur í viðfangsefnum 

sínum. 

Í ljósi þess sem rætt hefur verið um skort á fagmenntuðum kennurum við 

fámenna skóla hérlendis er jafnvel enn mikilvægara að skerða ekki hlutdeild 

skólastjóranna í kennslunni. Full ástæða er til að velta fyrir sér hvort ekki væri 

eðlilegra að þeir hefðu tækifæri til að ráða t.d. ritara í ákveðið stöðuhlutfall á 

sama hátt og stærri skólarnir. Þannig mætti skapa aukið svigrúm til að sinna 

faglegri hlið starfsins (Rúnar Sigþórsson 1995:42). 

 

2.2. Samfélagsleg áhrif fámenna skólans 
Viðfangsefni þessa kafla eru tengsl fámenna grunnskólans við samfélag sitt og 

hin ýmsu hlutverk sem hann getur leikið í samfélaginu. Markmið rannsóknar-

innar er að varpa ljósi á hlutverk fámenna skólans í samfélaginu. Lokun og 

sameining skóla í hagræðingarskyni hefur oftar en ekki mætt hörðum 

viðbrögðum frá viðkomandi skólasamfélagi. Hvað er í húfi fyrir samfélag sem 

missir skólann sinn? Er hér eingöngu um umhyggju fyrir nemendum að ræða 

og þá hugsun að maður viti hvað maður hefur en ekki hvað maður fær?  

Áður en lengra er haldið er rétt að glöggva sig á við hvað hér er átt þegar 

talað er um samfélag. Sergiovanni (2006) skilgreinir samfélag þannig að það 

sé hópur einstaklinga sem sameinast af fúsum og frjálsum vilja um ákveðnar 
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hugmyndir eða hugsjónir. Samstaða þeirra er nógu sterk til að einstaklings-

hyggja víki fyrir hópkennd sem er haldið við og styrkt með vef samskipta sem 

eru hópnum mikilvæg. Venjulega er hópurinn tengdur tilteknum stað og 

skapar sér varanleg viðhorf, hefðir og siði sem, ásamt sameiginlegri sögu sem 

samfélagið er stolt af, halda honum saman (Sergiovanni 2006:113–117).  

Í dreifbýlinu skiptist byggðin í ákveðnar einingar, gjarnan landfræðilega 

afmarkaðar á einhvern hátt. Þeir sem byggja hverja einingu telja sig hafa 

eitthvað sem sameinar þá og aðgreinir þá jafnframt frá öðrum. Oft ræður 

þarna ríkjum gömul hreppaskipting eða eitthvað annað sem hefur tengt fólk 

saman í tímans rás, svo sem sameiginleg viðfangsefni og gagnkvæmur 

stuðningur. Þannig hafa mótast ákveðin samfélög sem afmarkast ekki endilega 

af núverandi skiptingu landsins í sveitarfélög og í raun má segja að samfélag 

verði til og eigi líf sitt undir því að þegnar þess séu sameinaðir um eitthvað 

sem þeir telja að skipti máli. Eitt af því getur verið skóli samfélagsins. 

Hér er gengið út frá því að á skólasvæði hvers fámenns grunnskóla hafi 

myndast slíkt samfélag. Í samræmi við það verður hugtakið skólasamfélag því 

notað hér eftir yfir alla sem búa eða starfa á því svæði sem viðkomandi skóli 

þjónar óháð því hve mikil tengsl þeir hafa við skólann að öðru leyti.  

 
2.2.1. Skólinn sem sameiningartákn  
Kvalsund, Løvik og Myklebust (1991) komust að þeirri niðurstöðu í rannsókn 

sinni að tengslin milli heimila og skóla séu nánust í litlu skólasamfélögunum. 

Þar taka foreldrar virkastan þátt í skólastarfinu á formlegan hátt t.d. með því 

að mæta betur á foreldrafundi og ýmsa viðburði. Þeir hafa einnig öflugri 

óformleg tengsl við skólann sinn en tíðkast í stærri skólasamfélögunum. Þeir 

eru meðal annars duglegri að koma í skólaheimsóknir, stofna til kunnings-

skapar við kennarana og hjálpa til í hvívetna. Kvalsund og félagar (1991:261) 

leggja áherslu á að öflugasta foreldrasamstarfið sé við fámennu skólana. Í 

stærri skólasamfélögum hafi tengsl heimila og skóla hins vegar tilhneigingu til 

að rofna. Ein ástæða þessa gæti verið sú að við fámennu skólana er hvert 
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heimili svo stór hluti af skólasamfélaginu. Slíkt gerir t.d. að verkum að enginn 

getur skorast undan að taka þátt í störfum foreldrafélags og hver og einn 

upplifir að það er þörf fyrir hann og hann sé mikilvægur hlekkur í skóla-

samfélaginu (Melheim 2001:161). 

Öflugt foreldrasamstarf er ekki aðeins styrk stoð í starfi viðkomandi skóla. 

Slíkt samstarf er einnig mikilvægur þáttur í samfélaginu sjálfu. Bell og 

Sigsworth (1992) gerðu rannsókn á tengslum skóla og samfélags í dreifbýli á 

Englandi. Rannsóknin ber heitið „Hjarta samfélagsins“ og eins og nafnið 

bendir til komust höfundar að þeirri niðurstöðu að oft og tíðum væri skólinn 

orðinn það eina sem fólk í fámennari samfélögum hefði til að sameinast um.  

Þegar samstaða næst um ákveðnar athafnir í samfélagi er slíkt líklegt til að 

gæða samvinnu nýju lífi og ljá henni samfélagslega merkingu. Það er í þessu 

samhengi sem fámenni skólinn á mikilvægu hlutverki að gegna sem ákveðinn 

miðdepill þar sem samfélagið getur lagt fram sameinaða krafta sína. Hann 

verður þá nokkurs konar sameiningartákn samfélagsins sem leggur metnað 

sinn í að gera veg hans sem mestan. Þetta er sérstaklega áberandi þegar 

fólksfækkun verður í samfélögunum, aðrar stofnanir og fyrirtæki hverfa á 

brott og þjónustustigið lækkar. Þá verður skólinn gjarnan síðasta og eina 

sameiningartákn íbúanna. Þeir gera sér einnig ljóst mikilvægi þess að skólinn 

ali börn þeirra upp í þekkingu og skilningi á samfélaginu sem á allt sitt undir 

að næsta kynslóð vilji taka þátt í uppbyggingu þess (Bell og Sigsworth 

1992:14–15). Þetta skilar sér gjarnan í því að fólk er fúst til að veita skólanum 

aðgang að sérhæfileikum sínum eftir þörfum, eða eins og einn skólastjóri í 

rannsókninni orðaði það: „þetta er eins og að hafa hóp af sérfræðingum á 

bakvakt“ (sama rit, bls. 17). 

Á þennan hátt stendur fámenni skólinn samfélagi sínum mjög nærri. Íbúum 

þess finnst þeir bera ákveðna sameiginlega ábyrgð á skólanum og eru tilbúnir 

að hjálpa til ef þeir hafa færi á. Talsvert er þannig um að fólk komi inn í 

skólastarfið með beinum hætti t.d. með aðstoð í tímum, ýmis konar 

tómstundatilboð, tilsögn í listgreinum, aðstoð á bókasafni og svona mætti 
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lengi telja. Slíkt verður að sjálfsögðu aldrei metið að verðleikum. Þessi 

ábyrgðarkennd einskorðast ekki við foreldrahópinn eða fjölskyldur nemenda 

heldur virðist hinn almenni borgari telja sjálfsagt að leggja sitt af mörkum til 

næstu kynslóðar samfélagsins í gegnum skólastarfið (sama rit, bls. 30).  

Þessi eignar- og ábyrgðartilfinning í garð skólans og þörfin fyrir að hafa 

hann til að sameinast um er víða nánast áþreifanleg í íslensku dreifbýli. Gott 

dæmi um slíkt er að finna í viðtali við foreldri í Fljótshlíðinni í tengslum við 

lokun skólans þar. Þar segir:  

Svona skóli er hjarta sveitarinnar. Hér hittist fólk og gerir 
ýmislegt saman en þegar búið verður að loka skólanum er ekkert 
eftir sem tengir fólk (Svona skóli er hjarta sveitarinnar 2005).  

 
Bændur í Þistilfirði slá á svipaða strengi í blaðaviðtali þegar umræðan berst 

að mannlífinu í sveitinni. Þar kemur fram að byggðarlagið hafi borið gæfu til 

að halda sínum eigin skóla og hann sé  

fjöregg sveitarinnar ... Hann sameinar okkur meira en við gerum 
okkur grein fyrir. Þannig er það t.d. þegar skólabörnin boða til 
samkomu í Svalbarðsskóla, svo sem í bingó, félagsvist, dans eða 
hvað það nú er, þá mæta nánast allir í sveitinni. Allir sýna 
samstöðu og mæta (Gréta Bergrún Jóhannesdóttir 2006). 

 
2.2.2. Skólinn sem menningarmiðstöð 
Fyrir utan að veita börnum og unglingum tilskylda grunnmenntun hefur 

fámenni skólinn gjarnan þjónað því hlutverki að vera menningarmiðstöð 

samfélags síns. Þar hafa íþróttir, leiklist, tónlist og aðrar félagslegar athafnir 

átt mikilvægan þátt í að móta líf og sjálfsvitund samfélagsins og íbúa þess 

(Miller 1995:164).  

Í litlum samfélögum er skólinn mjög áberandi þáttur og starf hans verður 

áberandi í samfélaginu t.d. í formi tónleika, leiksýninga, íþróttaviðburða og 

fjáröflunar ýmiss konar. Skólinn hefur þannig ákveðin áhrif á líf fólks í 

nágrenninu „sýgur til sín fólk eins og svampur“ eins og einn skólastjórinn í 

rannsókn Bell og Sigsworth (1992:18) orðar það. Þeir sem hafa alist upp á 

svæðinu eru einnig tengdir skólanum og hver öðrum í gegnum sameiginlegar 
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minningar og hafa þannig bundið ákveðna tryggð við skólann sinn. Í þeirra 

augum er hann visst tákn um stöðugleika, nokkurs konar kjölfesta í 

samfélaginu. 

Í íslensku dreifbýli er skólahúsið oft og tíðum einnig félagsheimili sveitar-

innar og þar er því gjarnan aðstaða fyrir ýmis konar leik- og tónlistarflutning 

og aðrar samkomur og rík hefð fyrir að skólinn standi fyrir slíkum viðburðum. 

Þórunn Júlíusdóttir, formaður Samtaka fámennra skóla segir: 

Skólarnir eru oft menningarhús síns samfélags þar sem meðal 
annars myndlist, leiklist og tónlist dafnar. Þeir eru einnig 
símenntunarstöðvar fullorðna fólksins og tækjakostur þeirra 
nýtist vel til nýsköpunarverkefna og námskeiðahalds i dreif-
býlinu (Litlir skólar gjarnan þungamiðja byggðar 2005).  
 

Þetta er í fullu samræmi við það sem fram kemur í könnun þeirra Margrétar 

Harðardóttur og Sigþórs Magnússonar (1990:65) að skólinn sé mikilvægur 

hluti af félagslífi samfélags síns.  

 

2.2.3. Skólinn sem drifkraftur í samfélaginu og tákn um 

lífsþrótt þess 
Eins og fram hefur komið býr fámenni skólinn yfir vissum hæfileikum til að 

sameina krafta samfélagsins og fá íbúa þess til að fylkja sér undir merkjum 

hans. Slíkt samstarf er skólastarfinu að sjálfsögðu ómetanlegur styrkur en um 

leið nýtur samfélagið góðs af á margvíslegan hátt.  

Miller (1995) byggir skrif sín einkum á gögnum úr tveimur rannsóknar- og 

þróunarverkefnum í dreifbýli í norðvesturhluta Bandaríkjanna. Hann kemst að 

þeirri niðurstöðu að fámennu skólarnir geti verið virkur drifkraftur í byggða-

þróun. Þeir hafi tækifæri til að kenna nemendum sínum að þekkja og meta 

samfélag sitt að verðleikum og aðstoða þá við að leggja sitt af mörkum við 

uppbyggingu þess og leika þannig mikilvægt hlutverk sem virkir samfélags-

þegnar. 

Miller bendir á að skólinn sé mikilvægur hluti þess félags- og mannauðs 

sem hvert samfélag hefur yfir að ráða. Því miður hætti skólum gjarnan til að 
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skilgreina sig eingöngu sem uppsprettu menntunar fyrir ungmenni sam-

félagsins. Þannig horfi þeir framhjá talsverðum hluta af möguleikum sínum til 

áhrifa og uppbyggingar. Skólar hafi orðið faglegri og miðstýrðari stofnanir og 

samhliða hafi þeir gjarnan fjarlægst samfélagið sem þeir starfa í. Þannig hafi 

hinir mikilvægu hlekkir milli reynslu, starfs og menntunar veikst. Afleiðing 

þessa sé sú að skólarnir hafi glatað möguleikum sínum til að hafa uppbyggileg 

áhrif á samfélag sitt. Í framhaldi af þessu dregur Miller saman niðurstöður 

margra rannsakenda sem ber saman um að í mörgum tilfellum velti árangur 

slíkrar lífsbaráttu samfélaga á þeim samfélagslega auð sem skapa megi með 

auknu samstarfi og nánari tengslum skóla og samfélags (Miller 1995:163–

164).  

Í niðurstöðum sínum leggur Miller ennfremur áherslu á að samvinna skóla, 

atvinnurekenda og leiðtoga samfélagsins geti haft jákvæð áhrif á lífsþrótt og 

möguleika samfélagsins. Þetta eigi sérstaklega við þegar nemendur í samvinnu 

við fullorðna fái tækifæri til að nota samfélag sitt sem uppsprettu náms. 

Þannig geti þeir raunverulega lagt eitthvað af mörkum til samfélagsins jafn-

hliða því að efla þroska sinn og þekkingu. Með því að efla félagsauð skólans 

og ungmenna sinna stuðli samfélagið að því að ala upp ábyrga borgara og 

skapi möguleika fyrir leiðtoga morgundagsins til að stíga fram (sama rit, bls. 

171). 

Bell og Sigsworth (1992:47) taka í sama streng og benda á að hvenær sem 

skóli nýti sér tækifæri sín til að draga íbúa samfélagsins inn í starf sitt að 

einhverju leyti sé hann að leggja af mörkum til að auðga samfélagið. Þetta eigi 

jafnt við um beina þátttöku íbúanna í námi barnanna, mætingar á nemenda-

sýningu og í tengslum við grenndarkennslu.  

Ástæða er til að undirstrika að ekki er hægt að halda því fram að allir 

fámennir skólar tengist samfélagi sínu á þann hátt að bæði skóli og samfélag 

njóti af því verulegra hagsbóta. Slíkt er heldur ekki endilega afleiðing af stærð 

skólans heldur fremur af félags- og menningarlegri stöðu hans. Þar sem 

umrædd tengsl myndast er orsakanna vanalega að leita í stefnu skólans og sýn 
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skólastjórnenda á möguleika skólans til að láta gott af sér leiða í samfélaginu 

og styrkja það. Slíkt er meðal annars gert með því að skapa möguleika fyrir 

börn og fullorðna til að tileinka sér siði, venjur og menningu samfélagsins. 

Ungum sem öldnum er gert kleift að vinna saman að því að styrkja samfélag 

sitt þar sem þeir eiga svo mikilla hagsmuna að gæta (sama rit, bls. 66). 

Forsenda slíkrar tengslamyndunar er því að skólinn sjái þá möguleika sem þar 

liggja til hagsbóta fyrir nemendur, skólastarfið og samfélagið allt og leggi sig 

fram um að nýta þá til fullnustu. 

Aðstoð skóla við samfélag sitt getur verið af margvíslegu tagi. Þannig eru 

hérlendis dæmi um þemaverkefni sem unnin eru í tengslum við skipulag 

útivistarsvæða í samvinnu við sveitarstjórn, skráningu þjóðlegs fróðleiks og 

áhugaverðra staða í samráði við ferðaþjónustuaðila og margt fleira 

(Grunnskóli Svalbarðshrepps 2004).  

Í fjölmörgum tilfellum njóta einnig einstakir aðilar og samfélagshópar góðs 

af samstarfi við skólann. Þannig eru t.d. mörg dæmi um að fólk sem í upphafi 

bauðst til að aðstoða á einhvern hátt í skólastarfinu hafi vaxið að reynslu og 

þroska í gegnum þessa þátttöku. Það hafi endað með að hefja nám að nýju eða 

taka að sér ýmis ábyrgðarstörf í krafti nýrrar þekkingar og færni og þannig sé 

samfélagið auðugra eftir en áður (Bell og Sigsworth 1992:29).  

Offerdal (2001) leggur áherslu á mikilvægi frumkvöðlastarfs í skólum fyrir 

eflingu samfélagsins. Hann hvetur til að nemendum sé kennt að hafa opin 

augun fyrir tækifærum í umhverfi sínu og þeim hjálpað til að nýta þau til 

hagsbóta fyrir sjálfa sig og samfélagið í heild. Slíkt byggi jafnhliða upp 

öflugra samfélag og sterka einstaklinga með aukna þekkingu á eigin getu og 

traust tengsl við atvinnulífið og samfélag sitt (Offerdal 2001:183). 

Lyson (2002) greinir frá niðurstöðum rannsóknar sinnar á félags- og 

efnahagslegum áhrifum skóla í dreifbýli í New York ríki. Þar kemur fram að 

félags- og efnahagsleg velferð er meiri í þeim samfélögum sem enn hafa 

skóla. Þetta er einkum áberandi í smæstu samfélögunum (þar sem íbúar eru 

færri en 500). Lyson dregur þær ályktanir af niðurstöðum sínum að tilvist 
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skóla í byggðarlagi beri vott um félagslegan og efnahagslegan lífsþrótt þess og 

lokun þeirra virðist að sama skapi hafa í för með sér ákveðna uppgjöf í 

samfélaginu. Þetta sé mest áberandi í minnstu samfélögunum sem hafi ef til 

vill fátt annað til að sameinast um. Hann bendir á að mikilvægt sé að 

stjórnvöld geri sér grein fyrir því að ef lokun skóla hafi þau áhrif að 

samfélagið verði ekki jafn lífvænlegt og áður, sé hætt við að þeir fjármunir 

sem sparist við lokunina glatist á ný í minnkandi útsvari, lækkuðu fasteigna-

verði og fækkun fyrirtækja. Lyson slær þó þann varnagla að hann sé ekki að 

reyna að halda fram að orsakasamhengið sé í öllum tilvikum þetta. Stundum 

sé lokun skóla bara eitt af merkjunum um deyjandi samfélag. Hann telur þó að 

minnsta kosti óhætt að fullyrða að tilvist grunnskóla sé eitt af merkjunum um 

lífsþrótt samfélagsins og sem slík geti hún haft mikla þýðingu fyrir framtíð 

þess (Lyson 2002:131–137). 

Melheim (2001) tekur í sama streng og bendir á að við lokun skóla verði 

samfélagið ekki eins vænlegur búsetukostur einkum fyrir ungt barnafólk. Þetta 

geti hafi í för með sér að yngra fólkið flytji burt og minni líkur séu á að nýir 

komi og setjist að. Hann leggur áherslu á að í mörgum tilfellum sé tilvist 

fámenna skólans því jafn mikilvæg fyrir samfélagið og hún sé fyrir nemendur 

hans, skóli í heimabyggð sé hluti af grundvallarlífsgæðum (Melheim 

2001:157–168). 

Egelund og Laustsen (2006) hafa rannsakað langtímaafleiðingar skóla-

lokana í smærri samfélögum í Danmörku. Þau benda á að almennt séð dragi úr 

félagslegri virkni í samfélögum þar sem skólum er lokað. Þau telja sig hins 

vegar ekki hafa fundið nein merki þess að lokun skóla hafi beinlínis orðið til 

þess að fólk flytti burt eða forðaðist að setjast að í samfélaginu (Egelund og 

Laustsen 2006:438). Samkvæmt niðurstöðum þeirra er það fjarlægðin frá stóru 

þéttbýliskjörnunum og samgöngumöguleikar við þá sem ráða mestu um 

lífsmöguleika litlu samfélaganna. Í litlum samfélögum sem njóta góðs af 

nálægð við öflugt þéttbýli er mannfjöldi nokkuð stöðugur og talsvert félagslíf. 

Þar mætir lokun skóla gjarnan mikilli andspyrnu og biturðar og reiði gætir í 
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nokkur ár eftir lokunina. Rannsóknin sýnir þó að slík samfélög láta ógjarnan 

deigan síga. Eftir fá ár er búið að finna skólabyggingunni annað hlutverk sem 

skapar atvinnu og hentar samfélaginu eins vel eða jafnvel betur og lífið heldur 

áfram að ganga sinn vanagang (sama rit, bls. 433–435).  

Samfélögunum sem búa við slakari samgöngur og eru of langt í burtu frá 

stóru þéttbýliskjörnunum til að íbúar þeirra geti sótt þangað vinnu og þjónustu 

með góðu móti er hins vegar lýst sem deyjandi samfélögum. Þar fari íbúum 

stöðugt fækkandi, endurnýjun sé lítil sem engin og lokun skólans sé einungis 

eitt merki af mörgum um að samfélagið sé í dauðateygjunum. Þau Egelund og 

Laustsen benda einnig á að eftir því sem samfélögin eru einangraðri verði 

félagsleg þýðing skólans og starfsfólks hans meiri. Þannig séu t.d. kennarar 

skólanna á litlu eyjunum oft driffjöður alls félags- og menningarlífs á eyjunni 

(sama rit, bls. 436–437). 

Engar rannsóknir þar sem þetta samfélagslega hlutverk er í brennidepli 

hafa verið gerðar á Íslandi en ekki er úr vegi að álíta að við getum dregið þann 

lærdóm af niðurstöðum erlendis frá að ef til vill sé þetta hlutverk skólanna 

hérlendis ekki metið til fullnustu. Þetta á einkum við um skólana í dreifðustu 

byggðum landsins þar sem erfitt er að finna eitthvað sem getur komið í stað 

þeirra jafnt í félagslegu sem atvinnulegu tilliti. Það er vissulega alvarlegt ef 

sparnaðaraðgerðir sveitarfélaga í skólamálum verða til þess að slökkva 

neistann í samfélaginu og tvístra íbúum þess.  

 

2.3. Fækkun og sameining fámennra skóla 
Eins og fram kom í upphafi þessa kafla hefur fámennu skólunum fækkað 

talsvert á undanförnum árum. Hér á eftir verður fjallað um helstu orsakir 

þessarar þróunar og mögulegar afleiðingar hennar og tæpt á hugsanlegum 

aðgerðum til að styrkja stöðu fámenna skólans. 
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2.3.1. Orsakir og hugsanlegar afleiðingar 
Ýmsar ástæður liggja að baki þess að hér á landi eru stöðugt fleiri skólar 

lagðir niður eða sameinaðir öðrum. Ein þeirra er breyting á búsetu í landinu og 

fækkun íbúa í strjálbýlli héruðum þess. Slíkt hefur eðlilega í för með sér 

fækkun nemenda og hún leiðir gjarnan til spurninga um tilverurétt viðkomandi 

skóla. Samgöngukerfið í landinu fer líka stöðugt batnandi og því verður æ 

auðveldara að flytja nemendur um lengri veg og safna þeim saman í færri 

skóla.  

Rekstur grunnskóla er mjög kostnaðarsamur fyrir viðkomandi sveitarfélag 

og sá kostnaður fer vaxandi meðal annars í kjölfar nýrra kjarasamninga 

kennara 2004 og lengingar skólaársins, nú síðast árið 2001. Við athugun á 

rekstrarkostnaði grunnskóla sem hlutfall af heildarskatttekjum sveitarfélaga 

árið 2005 kemur í ljós mikil dreifing. Sveitarfélög verja allt frá 22,5% og upp í 

80,8% skatttekna sinna til rekstrar grunnskóla. Sé horft á landið allt árið 2005 

nemur rekstrarkostnaður allra sveitarfélaga vegna grunnskóla ríflega 39% af 

skatttekjum þeirra. Ef litið er eingöngu á sveitarfélög með 500 íbúa eða færri 

er vegið meðaltal beins rekstrarkostnaðar grunnskóla af skatttekjum sveitar-

félaganna 60%. Það kemur því glöggt í ljós að því fámennari sem sveitar-

félögin eru því hærra hlutfalli verja þau til reksturs grunnskólans (Samband 

íslenskra sveitarfélaga 2006:45). 

Þróun undanfarinna ára, hvað varðar sameiningu sveitarfélaga, hefur líka 

töluverð áhrif vegna þeirrar tilhneigingar að sameina skóla hins nýja sveitar-

félags undir einn hatt þar sem slíkt er framkvæmanlegt. Slíkt er oftast gert 

undir merkjum rekstrarhagræðingar en einnig er bent á að þannig fáist betri 

nýting á starfsfólki skólanna og hægt sé að auka sérhæfingu kennarahópsins. Í 

rannsókn sinni á tilgangi og árangri sameiningar íslenskra grunnskóla á 

tímabilinu 1996–2004 kannaði Óskar J. Sandholt  fimmtán sameiningartilvik í 

þrettán sveitarfélögum. Í niðurstöðum Óskars kemur fram að helsti tilgangur 

sameiningar var fjárhagsleg hagræðing og að efla faglegt starf. Einnig var 
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nokkuð um að skólar væru sameinaðir til að losna við ákveðna 

skólastjórnendur (Óskar J. Sandholt 2006:113–114). 

Sé horft til þess hve stór hluti af tekjum sveitarfélaga fer í rekstur grunn-

skóla er skiljanlegt að þar skuli vera leitað leiða til hagræðingar. Svipaða sögu 

er að segja frá öðrum löndum og þannig fer til dæmis fámennum skólum í 

dreifðum byggðum Noregs ört fækkandi, fyrst og fremst undir formerkjum 

rekstrarhagræðingar (Melheim 2001:158).   

Í þessu sambandi er umhugsunarverð sú stefnubreyting sem varð í mennta-

málum á Íslandi þegar rekstur grunnskólanna var fluttur alfarið yfir til 

sveitarfélaganna 1996. Í Skólastefnu Kennarasambands Íslands 2002–2005 er 

lögð áhersla á að menntun sé lykillinn að hagsæld þjóðarinnar, jafnt félags-

legri sem efnahagslegri og að skólinn eigi að vera ein af grundvallarundir-

stöðum samfélagsins. Í skýrslu Nefndar um mótun menntastefnu (1994:98) er 

ítrekað mikilvægi þess að allir landsmenn sitji við sama borð hvað varðar 

möguleika til menntunar. Áhersla er lögð á að ráðstafanir séu gerðar af hálfu 

samfélagins til að jafna aðstöðumun nemenda, m.a. vegna búsetu. Í gegnum 

árin hefur ríkt sameiginlegur skilningur í þjóðfélaginu um að menntun 

þegnanna væri samfélagslegt grundvallarviðfangsefni og á ábyrgð samfélags-

ins alls. 

Þrátt fyrir þetta er litið svo á í skýrslu Nefndar um mótun menntastefnu 

(1994:21) að rekstur grunnskólans og þar með grunnmenntun Íslendinga sé 

staðbundið verkefni hvers sveitarfélags fyrir sig, hluti af þjónustu viðkomandi 

sveitarfélags. Augljóst má þó vera að þau eru mjög misvel í stakk búin til að 

takast á við slíkt verkefni og þá vaknar sú spurning hvort þetta sé réttlætanlegt 

viðhorf. Spyrja má hvort það sé ekki vandi samfélagsins í heild ef einhver af 

fámennari og tekjulægri sveitarfélögunum berjast í bökkum og hafa tæpast 

bolmagn til að veita ungmennum sínum sambærilega menntun og þjónustu og 

annars staðar býðst? Jöfnunarsjóði sveitarfélaga er að vísu ætlað það hlutverk 

að jafna þennan aðstöðumun og vera þannig nokkurs konar samfélagslegt 
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öryggisnet. Auk hefðbundinna tekju- og útgjaldajöfnunarframlaga hans til 

sveitarfélaga, fara nú 0,77% af útsvarstekjum sveitarfélaga um sjóðinn og 

skal varið til þess að jafna launakostnað sveitarfélaga af kennslu í 
grunnskólum og annan kostnað af flutningi grunnskólans frá ríki til 
sveitarfélaga, þ.m.t. kostnað vegna sérþarfa fatlaðra nemenda og 
innflytjenda, og til greiðslu kostnaðar vegna þjónustusamninga  
(Lög um tekjustofna sveitarfélaga nr. 4/1995).  
 

Vert væri að kanna hvernig gengur að uppfylla þessi markmið þar sem 

sértækustu aðstæðurnar eru fyrir hendi í fámennum sveitarfélögum. Það 

verður þó ekki gert hér.  

Fyrirhugaðir kostir við yfirfærsluna voru meðal annarra að færa fram-

kvæmdavaldið nær skólasamfélögunum og sameina á eina hendi faglega og 

fjárhagslega ábyrgð (Nefnd um mótun menntastefnu 1994:21). Þannig átti að 

auka valddreifingu og sjálfstæði skólanna. Á Grunnskólaþingi Sambands 

íslenskra sveitarfélaga 2004 virtust menn engu að síður efins um hvort skólinn 

væri í raun kominn yfir til sveitarfélaganna. Kostnaðurinn væri það vissulega 

en í raun hefðu sveitarfélögin kannski ekki mikið yfir skólarekstrinum að 

segja (Samband íslenskra sveitarfélaga 2004). Þorvarður Hjaltason, 

framkvæmdastjóri Sambands sunnlenskra sveitarfélaga, benti til dæmis á í 

fyrirlestri sínum á þinginu að ýmislegt í verkaskiptingunni orkaði tvímælis. 

Þannig gæti menntamálaráðherra sett reglugerðir um breytta þjónustu sem 

hefði aukinn kostnað fyrir sveitarfélögin í för með sér. Þetta gæti gerst án þess 

að sveitarfélögin hefðu nokkuð um það að segja og án þess að breytingar yrðu 

á tekjustofnum þeirra til samræmis. Sama máli gilti um gerð námskráa. 

Sveitarfélögin kæmu lítið sem ekkert að gerð þeirra og þótt þær hefðu aukinn 

kostnað í för með sér væri engin trygging fyrir að auknar tekjur til sveitar-

félagana fylgdu með. Þorvarður velti upp spurningunni um hverjir stjórnuðu 

grunnskólarekstrinum í raun. Hann tók sem dæmi að á árunum eftir yfirfærslu 

grunnskólans hafi samræmdum prófum fjölgað verulega. Slík próf hafi því 

orðið meiri áhrif á skólastarfið og auki á miðstýringu í skólakerfinu. Þetta sé í 
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algjörri mótsögn við þá meginstefnu um valddreifingu sem legið hafi til 

grundvallar við yfirfærsluna (Þorvarður Hjaltason 2004).  

Togstreita milli miðstýringar og dreifstýringar er ekki séríslenskt viðfangs-

efni í menntamálum. Glíman við kröfur um aukna miðstýrða stefnumörkun og 

eftirlit annars vegar og aukið sjálfstæði í ákvarðanatöku og rekstri hins vegar 

er áberandi í menntakerfi flestra vestrænna þjóða. Þessi togstreita gerir skólum 

og staðbundnum yfirvöldum oft erfitt fyrir í viðleitni sinni til markvissrar 

skólaþróunar og bætts námsárangurs (Hopkins o.fl. 1994:15). 

Í úttekt sinni á þróun menntamála í Noregi bendir Solstad (1997) á að til 

þess að jafnræðis gæti í menntunartækifærum sé nauðsynlegt að ríkið haldi 

opnum möguleikum til að veita auknum fjármunum til þeirra sveitarfélaga 

sem erfiðast eiga með að standa undir rekstri grunnskólans. Án þess fari svo 

að eina leið sveitarfélaganna til að draga úr kostnaði við skólahald sé að 

sameina eða loka skólum. Þar með sé freklega gengið á jafnan rétt allra 

nemenda til skólagöngu sem næst heimili sínu. Þau byggðarlög, sem tapi 

sínum skólum, séu auk þess þar með svipt þeim drifkrafti í samfélags-

þróuninni sem skólarnir geti verið (Solstad 1997:63–64). Solstad varar einnig 

við því að valddreifingin geti auðveldlega snúist upp í andhverfu sína sé ekki 

gætt fyllstu varúðar, vegna þessarar togstreitu milli þess að dreifa valdi og 

einhvers konar miðstýrðrar baktryggingar (sama rit, bls. 85). 

Í ljósi þessa er full ástæða til að velta aftur fyrir sér orðum Þorvarðar, hér 

að framan, um tilhneigingu menntamálaráðuneytisins til aukinnar miðstýring-

ar í formi eftirlits, svo sem samræmdra prófa og nákvæmari aðalnámskrár. 

Eins og fram hefur komið hafa margir fámennu skólanna átt erfitt með að 

fá til sín nóg af fagmenntuðu starfsfólki. Ein af rökunum sem notuð eru fyrir 

sameiningu skóla eru að með því að stækka skólana náist betri nýting á 

kennarahópnum og möguleikar séu á aukinni sérhæfingu kennara. Í ljósi þess 

sem hér hefur komið fram eru þetta vissulega rök sem taka ber til greina þar 

sem þau eiga við. Slíkt er þó ekki alls staðar raunin þar sem skólum hefur 

verið lokað. Hins vegar ber einnig að líta á hvað tapast getur við slíkar 
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aðgerðir. Lokanir og sameiningar grunnskóla hafa oftar en ekki mætt harðri 

mótspyrnu og megnri óánægju skólasamfélagsins, jafnt hérlendis sem 

erlendis, enda geta slíkar aðgerðir haft mikil áhrif á nemendur, foreldra og 

samfélagið allt (Hopkins og Ellis 1991, Kristín Aðalsteinsdóttir 2000, 

Melheim 2001). 

Mörg þau rök sem beitt er í baráttu fyrir að halda skóla opnum snúast beint 

um heilsu og líðan nemenda. Þannig hafa foreldrar áhyggjur af aukinni 

fjarlægð milli heimilis og skóla. Hún leiðir af sér lengri veru barna í skólabíl 

tvisvar á dag og slíkt verður líklega seint talið breyting til batnaðar. Hérlendis 

hafa áhrif þessa ekki verið rannsökuð skipulega. Norðmenn hafa hins vegar 

sýnt fram á að slíkt hefur ekki aðeins í för með sér skertan frítíma og þar með 

gjarnan minni möguleika á skipulegri jafnt sem frjálsri hreyfingu og útivist 

þessara barna. Með lokun skóla hverfur yfirleitt einnig það framboð á tóm-

stundastarfi sem á svæðinu var. Þó það sé í boði að skóladegi loknum í nýja 

skólanum þá gerir skólakeyrslan þeim nemendum sem eru lengra að komnir 

erfitt fyrir að nýta sér slíkt (Melheim 2001:168). Þá á enn eftir að taka tillit til 

þeirra barna sem líður illa í skólabílnum, ýmist vegna bílveiki eða jafnvel 

vegna þess að skólabílar eru því miður staðir þar sem stríðni og einelti gerir 

ítrekað vart við sig. Niðurstöður úr fyrrnefndri rannsókn Óskars J. Sandholts 

benda þó til að óánægja foreldra vegna aukins skólaaksturs í tengslum við 

sameiningu skóla fjari út þegar fólk venst fyrirkomulaginu (Óskar J. Sandholt 

2006:122). 

Annað áhyggjuefni foreldra er að þegar skólinn er orðinn bæði lengra í 

burtu og stærri í sniðum missi þeir þau persónulegu tengsl og það nána 

samstarf sem gjarnan er til staðar í fámennu skólunum. Þeir bera, eins og fram 

hefur komið, einnig kvíðboga fyrir framtíð samfélags síns þegar skólinn er á 

bak og burt. Dæmi þessa má sjá í blaðagrein þar sem íbúi á Stokkseyri lýsir 

áhyggjum sínum vegna þróunar skólamála. Þar segir: „Ég skora á íbúa 

strandarinnar að vakna af Þyrnirósarsvefninum og láta í sér heyra, því bær án 

skóla er dauður bær“ (Sigurjón Birgisson 2006). Með tilliti til þess sem hér 
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hefur komið fram um stöðu fámenna skólans í samfélaginu og möguleika hans 

á að vera þar virkur drifkraftur verða slíkar áhyggjur að teljast í fyllsta máta 

réttmætar.  

 

2.3.2. Er mögulegt að styrkja stöðu fámennra skóla? 
Í ljósi þeirrar stöðu sem hér hefur verið greint frá er eðlilegt að sveitarfélög 

leiti leiða til að renna fleiri stoðum undir rekstur grunnskóla sinna og sporna 

þannig við of mikilli fækkun þeirra. 

Undanfarin ár hafa heyrst raddir um að gera þurfi breytingar á grunnskóla-

lögum í þá átt að sveitarfélögum verði gert kleift að reka leik-, grunn- og 

tónlistarskóla sem eina stofnun og undir einni stjórn. Slíkt hafi í för með sér 

ákveðna fjárhagslega hagræðingu, betri nýtingu á starfskröftum og húsakosti 

og bætta þjónustu við börn og foreldra. Tilraunir hafa verið gerðar með slíkan 

samrekstur í Noregi og þar má til dæmis nefna Fresvik-skóla, fámennan skóla 

í norsku sveitaþorpi með tæplega 300 íbúa. Þetta byggðarlag hefur verið í 

sömu sporum og íslenskt dreifbýli undanfarna áratugi, íbúum þess fækkar 

jafnt og þétt með tilheyrandi þrengingum í skólamálum. Fresvik-skóli var áður 

þrjár deildir (yngsta-, mið- og unglingastig) en svo var leikskólastiginu bætt 

við og þar með var orðinn til heildstæður skóli fyrir 1–16 ára börn, undir 

stjórn eins skólastjóra (Björkevoll 2001). Björkevoll segir reynslu Fresvikur-

búa af sameiningunni góða. Með þessu móti náist fram góð samfella í námi og 

uppeldi barnanna og aðstaða og starfsmenn skólanna nýtist betur með þessum 

hætti. Fleiri dæmi séu um slíka sameiningu í Noregi en hún sé þó umdeild. 

Fámennir skólar haldi kostum sameiningar á lofti og telji skynsamlegt að 

styrkja skólastofnanirnar með þessum hætti og reka eina öfluga stofnun í stað 

tveggja mjög lítilla. Stéttarfélög leikskólakennara séu hins vegar andvíg 

breytingunum og telji þær jafnvel lögbrot þar sem leikskólinn sé lögum 

samkvæmt sérstakt skólastig (Björkevoll 2001).  

Nokkrar tilraunir hafa verið gerðar hér á landi með sameiningu fámennra 

leik- og grunnskóla, einkum í því formi að skólarnir tveir hafi haft 
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sameiginlega yfirstjórn. Stórutjarnaskóli í Ljósavatnsskarði hefur stigið þetta 

skref til fulls og þar eru nú við nám og leik 60 nemendur á leik- og 

grunnskólaaldri. Auk leikskóladeildarinnar er einnig starfrækt tónlistardeild 

við skólann. Skólastjóri fer með yfirstjórn allra deildanna en fagmenntaðir 

deildarstjórar bera ábyrgð á innra starfi tónlistar- og leikskóladeildar 

(Stórutjarnaskóli 2006). Ólafur Arngrímsson, skólastjóri Stórutjarnaskóla, 

leggur áherslu á að þessi sameining sé styrkur fyrir allt skólastarfið. Betri 

nýting sé á þáttum eins og húsnæði, mannskap, mötuneyti og skólabílum. 

Leikskólanemendur njóti góðs af aðgangi að faggreinakennurum skólans og 

búið sé að brúa bilið milli skólastiga þar sem barn sem byrjar á leikskólanum 

sé þar með orðið nemandi í Stórutjarnaskóla og þátttakandi í því starfi og 

þeirri menningu sem þar ríki (Ólafur Arngrímsson 2005). Þrátt fyrir að 

leikskóladeildin sé þannig orðinn yfirlýstur hluti af Stórutjarnaskóla er bók-

haldið enn aðskilið þar sem lög gera ekki ráð fyrir að skólastofnanir sem 

þessar séu sameinaðar. Ólafur bendir á að í nýrri námskrá komi fram auknar 

kröfur um samvinnu skólastiga sem byggðar séu á nýrri sýn á uppbyggingu 

skólakerfisins. Að baki því liggi ýmis kennslufræðileg rök og einnig rök um 

aukna fræðilega breidd í skólastarfinu. Sameining skólastofnana í strjálbýlum 

sveitarfélögum sé því aðferð til að mynda eina sæmilega öfluga stofnun úr 

þremur sem annars væru hver um sig afar veikar bæði í rekstrarlegu og 

faglegu tilliti. Ólafur segir einnig að nauðsynlegt sé að halda áfram því 

verkefni að endurskoða lög og reglugerðir með það að markmiði að gera slíka 

sameiningu mögulega. Auk þess þurfi að endurskoða réttindamál kennara og 

kjarasamninga þannig að „flæði fagfólksins geti orðið sem eðlilegast og nota-

drýgst í skólastarfinu“ (Ólafur Arngrímsson 2006). 

Samtök fámennra skóla hafa einnig hvatt til að þessu úrræði verði gefinn 

meiri gaumur og sveitarfélögum þannig gert kleift að halda áfram að reka 

skóla í heimabyggð. Á fundi með nefnd um heildarendurskoðun grunnskóla-

laga í apríl 2006 lagði stjórn samtakanna áherslu á að nauðsynlegt væri að 

finna leiðir til að auka hagkvæmni fámennu skólanna og gera sveitarfélögum 
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þannig kleift að standa undir rekstri þeirra. Í því samhengi væri mikilvægt að 

opna möguleika fyrir fámenn sveitarfélög til að samreka leikskóla, grunnskóla 

og tónlistarskóla. Stjórnin benti á að talsverð umræða hefði verið um þessi 

efni undanfarin ár en lítið farið fyrir niðurstöðum hennar. Hún beindi þeirri 

ósk til nefndarinnar að endurskoðun grunnskólalaganna yrði til þess að auka 

svigrúm fámennu sveitarfélaganna til hagræðingar sem þessarar (Samtök 

fámennra skóla 2006).  

Þarna gæti hugsanlega verið á ferðinni lausn á vanda einhverra sveitar-

félaga sem vilja ekki gefa rekstur skóla sinna upp á bátinn þrátt fyrir erfiða 

rekstrarstöðu. Vert er að gefa gaum að slíkum möguleikum enda til mikils að 

vinna. Guðbjartur Gunnarsson, oddviti Eyja- og Miklaholtshrepps, segir í 

viðtali við Sveitarstjórnarmál:

Sveitarstjórnarmenn verða auðvitað að horfa á hvað kostar að reka 
skólann miðað við stærð hans en við höfum einnig haldið því fram 
að eitt það mikilvægasta fyrir búsetu fólks sé að hafa aðgang að 
góðum grunnskóla sem ekki er í allt of mikilli fjarlægð frá heimilum 
þess. 
 

Síðar í viðtalinu segir Guðbjartur:  

 
Engu að síður verður ekki hjá því komist að viðurkenna og á það vil 
ég leggja áherslu að aðgangur að góðum grunnskóla er eitt það allra 
mikilvægasta í hverri byggð og dæmi eru um að fólk hafi flutt 
búferlum til þess að eiga kost á góðum grunnskóla fyrir börnin 
(Rekstur litlu sveitarfélaganna verður sífellt erfiðari 2005). 

 

Umræðan um tekjustofna sveitarfélaganna, rekstur þeirra á grunnskólunum 

og hugsanlega fjárhagslega hagræðingu þarf því að taka tillit til margra þátta. 

Mikilvægt er að aðgerðir, sem ætlað var að styrkja sveitarstjórnarstigið snúist 

ekki upp í andhverfu sína og rýri þannig lífsgæði þeirra sem byggja dreifðustu 

byggðir landsins.  
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2.4. Samantekt 
Í kaflanum hefur verið gerð grein fyrir fámennum grunnskólum og 

breytingum á stöðu þeirra. Þessi skólagerð á nokkuð undir högg að sækja og 

margir fámennir skólar hafa verið lagðir niður eða sameinaðir öðrum á undan-

förnum árum. Þetta gerist einkum í kjölfar flutnings grunnskólarekstursins yfir 

til sveitarfélaganna og sameiningar æ fleiri sveitarfélaga. Þannig voru t.d. 13 

skólar lagðir niður eða sameinaðir öðrum árið 2004 (Hagstofa Íslands 2005). 

Ýmsar ástæður liggja að baki þessum breytingum. Fækkun íbúa í strjálbýlli 

héruðum landsins vegur þar þungt. Einnig má nefna betri samgöngur sem 

auðvelda flutning nemenda í færri og stærri skóla. Veigamesta ástæðan er þó 

líklega sú að rekstur grunnskóla er afar kostnaðarsamur fyrir viðkomandi 

sveitarfélög. Í fámennustu sveitarfélögunum nam kostnaður vegna grunn-

skólarekstrar þannig að meðaltali 60% af heildarskatttekjum sveitarfélagsins 

árið 2005 (Samband íslenskra sveitarfélaga 2006). 

Helstu einkenni fámennra skóla eru samkennsla árganga og mikil samvera 

barna á ólíkum aldri. Þessi þættir eru gjarnan taldir fram sem styrkleikar 

skólagerðarinnar en á sama tíma líta aðrir svo á að í þeim liggi takmarkanir 

hennar. Rökin fyrir því eru að börn þurfi að eiga möguleika á að umgangast 

nokkuð stóran hóp jafnaldra sinna. Án þess eigi þau á hættu að verða 

félagslega einangruð og skorti möguleika til eðlilegrar samkeppni (Bell og 

Sigsworth 1987:86). Fylgismenn aldursblöndunar benda hins vegar á að í 

samkennslustofunni séu kjöraðstæður fyrir einstaklingsmiðað nám. Breidd 

námshópsins í aldri og þroska hafi marga kosti og geti meðal annars orðið til 

þess að losa nemendur undan þeirri aldursbindingu sem annars einkenni 

gjarnan skólastarf (Kappler 2002:169, Tomlinson og Allan 2000:24). Börnum 

sé einnig eðlilegt að læra af öðrum börnum og aldursblöndunin stuðli að því 

að þekking og færni færist auðveldlega frá þeim eldri til þeirra sem yngri eru. 

Samvera barna á ólíkum aldri hafi því jákvæð áhrif á samskiptafærni þeirra, 

félagslegan, tilfinningalegan og málfarslegan þroska (Hafsteinn Karlsson 

1995a:60).  
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Nándin sem skapast í tengslum fámenna skólans við samfélag sitt virðist 

fela í sér möguleika til öflugs samstarfs sem skili gagnkvæmum ávinningi. 

Skólinn er sameiningartákn samfélagsins og tengir og treystir bönd milli 

manna (Gréta Bergrún Jóhannesdóttir 2006). Hann þjónar einnig hlutverki 

menningarmiðstöðvar og er mikilvægur hluti félagsslífs samfélags síns (Litlir 

skólar gjarnan þungamiðja byggðar 2005, Margrét Harðardóttir og Sigþór 

Magnússon 1990:65). Fámenni skólinn er mikilvægur hluti félags- og mann-

auðs samfélagsins og fámennu skólarnir geta verið virkur drifkraftur í byggða-

þróun (Miller 1995:164). Tilvist grunnskóla er eitt af merkjunum um lífsþrótt 

samfélagsins og sem slík getur hún haft mikla þýðingu fyrir framtíð þess 

(Lyson 2002:131–137).  

Möguleg leið til að styrkja stöðu fámenna skólans er að gera sveitar-

félögum kleift að reka leik-, grunn- og tónlistarskóla sem eina stofnun og 

undir einni stjórn. Þannig mætti t.d. ná fram betri nýtingu á húsnæði, mann-

skap og mötuneyti. Sameining skólastofnana í strjálbýlum sveitarfélögum er 

aðferð til að mynda eina sæmilega öfluga stofnun úr þremur sem annars væru 

hver um sig veikburða bæði í rekstrarlegu og faglegu tilliti (Ólafur Arngríms-

son 2006). Til þess að hægt sé að fara þessa leið þarf þó að endurskoða ýmis 

lög og reglugerðir þar sem ekki er gert ráð fyrir þessum möguleika í rekstri 

skólastofnana. 
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3. Rannsóknin 
Tilgangur rannsóknarinnar var að draga upp mynd af tengslum fámennra skóla 

við samfélög sín og átta sig þannig á hvert mikilvægi slíkra skóla er fyrir 

samfélög þeirra og hvaða möguleika þeir hafa til að efla þau og taka þannig 

virkan þátt í byggðaþróuninni. 

Í samræmi við það lagði ég upp með tvær rannsóknarspurningar:   

Í hverju getur samfélagsleg virkni fámenns grunnskóla falist? og Hvaða 

hlutdeild getur samfélagslega virkur fámennur skóli átt í viðhaldi og eflingu 

samfélags síns? 

3.1. Staða mín sem rannsakanda 
Ég hóf þessa rannsókn vegna einlægs áhuga á viðfangsefni hennar á 

grundvelli reynslu minnar af starfi og samfélagstengslum fámennra skóla. Ég 

hef starfað um sex ára skeið bæði sem kennari og skólastjóri við fámennan 

skóla. Á þessu tímabili hef ég starfað talsvert með Samtökum fámennra skóla 

og sit þar í stjórn þegar þetta er skrifað. Einnig hef ég setið í stjórn 

sveitarfélags með innan við 150 íbúa sem rak sinn eigin skóla. Auk þessa hef 

ég verið foreldri við fámennan skóla síðustu ár. Ég er því vel kunnug 

vettvangi fámenna skólans frá öllum hliðum.  

Þessi bakgrunnur kom mér að góðum notum við alla upplýsingaöflun í 

rannsókninni. Sérstaklega fannst mér viðmælendur mínir opnari og ófeimnari 

við að ræða málin þegar þeir fundu að við áttum þennan sameiginlega reynslu-

heim. Ég var þó einnig meðvituð um að ég yrði að gæta þess að reynsla mín 

og þær hugmyndir sem ég hafði fyrir um hlutverk skólans í samfélaginu yrðu 

ekki til þess að byrgja mér sýn í upplýsingaöfluninni. Sigríður Halldórsdóttir 

(2003:252) líkir rannsakanda sem fer inn í samræður uppfullur af fyrirfram-
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gerðum hugmyndum við mann sem réttir fram yfirfullan bolla af kaffi og 

biður um meira.  

Ég vissi að í mínum bolla var einlæg sannfæring um að fámenni skólinn 

geti skipað sér í framvarðarsveit samfélags síns og tekið virkan þátt í að 

byggja upp lífsþrótt þess og framtíðarsýn. Ég gerði mér því far um að leggja 

þessa sannfæringu mína til hliðar og forðast að láta hana lita öflun og túlkun 

gagnanna. 

 

3.2. Þátttakendur 
Þar sem tilgangur þessarar rannsóknar var að átta sig á möguleikum fámennra 

skóla til uppbyggilegra áhrifa á samfélag sitt var eðlilegt að velja til athugunar 

skólasamfélög þar sem talin eru vera öflug tengsl milli skóla og samfélags. 

Einnig fannst mér forvitnilegt að athuga hvað gerist í samfélagi þar sem slíkt 

hefur verið til staðar, en skólinn hefur nýlega verið lagður af.  

Með þennan ásetning að leiðarljósi valdi ég tvö skólasamfélög til skoðunar. 

Annað þeirra er rótgróinn fámennur dreifbýlisskóli og samfélagið í kringum 

hann. Hitt tilvikið er hliðstætt samfélag þar sem nýlega er búið að leggja niður 

skóla og því bæði hægt að athuga hvernig tengsl hans voru við samfélagið og 

hvort ætla megi að brotthvarf hans hafi einhverjar samfélagslegar breytingar í 

för með sér.  

Rannsóknin snýst fyrst og fremst um athugun á tengslum skóla og 

samfélags og áhrifamætti slíkra tengsla. Ég lagði því upp með að fá 

viðmælendur úr sem flestum hópum skólasamfélaganna. Meðal viðmælenda 

eru skólastjórnendur, kennarar, skólasálfræðingur, tónlistarkennarar, foreldrar, 

eldri borgarar, fulltrúar foreldrafélaga og fræðslunefndar, húsvörður og 

nemandi. Þar sem ég var ekki kunnug í skólasamfélögunum tveimur var ég 

ekki búin að velja mér aðra viðmælendur en skólastjórnendur í upphafi 

vettvangsathugana. Val á öðrum viðmælendum réðist af upplýsingum sem ég 

aflaði mér á vettvangi. Úrtakið var því snjóboltaúrtak þar sem einstaklingar 

sem fyrst er talað við benda á aðra og svo koll af kolli (Þorlákur Karlsson og 
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Þórólfur Þórlindsson 2003:62). Þar hafði ég að leiðarljósi að sem flestir hópar 

innan skólasamfélagsins ættu fulltrúa í úrtakinu. Þannig reyndi ég að átta mig 

á sem flestum hliðum skólastarfsins og hvernig þær sneru að íbúum svæðisins.  

Alls urðu viðmælendur mínir fimmtán, sjö úr öðru skólasamfélaginu og 

átta úr hinu, fimm karlar og tíu konur. Viðtölin voru alls átján. Auk þessara 

formlegu viðtala átti ég óformleg samskipti við allnokkru fleiri úr hinum ýmsu 

hópum skólasamfélagsins meðan á vettvangsathugunum stóð. 

 

3.3. Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 
Viðfangsefni rannsóknarinnar er fámenni grunnskólinn og samband hans við 

samfélag sitt, í öllum sínum fjölbreytileika. Hitchcock og Hughes (1995:95–

96) benda á nauðsyn „fitness for purpose“, það er að val á rannsóknaraðferð 

þurfi að ákvarðast af því hvert viðfangsefnið sé og hvaða gögn sé æskilegt að 

fá fram. Val aðferðar, gagnasöfnun og greining gagna sé allt samofið og það 

sé grundvallaratriði í eigindlegri rannsókn. Áhersla slíkra rannsókna sé einmitt 

á uppgötvun frekar en sannprófun viðtekinna kenninga.  

Til þess að geta dregið upp greinargóða mynd af samfélagstengslum 

skólanna og áhrifum þeirra varð niðurstaðan sú að heppilegt væri að gera 

tilviksrannsókn á tveimur skólasamfélögum. Rétt er að ítreka það sem áður 

hefur verið tekið fram að með skólasamfélagi á ég við skólann sjálfan, það 

svæði sem hann þjónar og alla sem því tilheyra, það er kennara, nemendur, 

foreldra og aðra íbúa svæðisins. Tilviksrannsóknir eru heppileg leið til 

rannsóknar á viðhorfum, samskiptum og tengslum fólks og jafnframt til að 

öðlast skilning á fyrirbærum sem lítið er vitað um fyrirfram. Einn af styrk-

leikum tilviksrannsókna er að þar er gert ráð fyrir mörgum ólíkum aðferðum 

við öflun gagna, svo sem viðtölum, vettvangsathugunum, og skjalagreiningu. 

Þessi nálgun kallast margprófun og hefur í för með sér að sama fyrirbærið er 

rannsakað frá ólíkum sjónarhornum (Rúnar Helgi Andrason 2003:287). Ef 

samhljómur næst milli þeirra gagna sem aflað er með þessum ólíku aðferðum 

styrkir slíkt óneitanlega niðurstöðurnar.  
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Við rannsóknina beitti ég etnógrafískum aðferðum en einkenni þeirra eru 

meðal annars að gagna er aflað með margvíslegum hætti og markmiðin eru að 

draga fram jafnt það hversdagslega og það sérstaka í lífi þess sem verið er að 

athuga (Hitchcock og Hughes 1995:119). Hitchcock og Hughes benda á að 

etnógrafískar aðferðir henti mjög vel í menntarannsóknum. Þær dragi 

athyglina að menningunni, umhverfinu, félagslegum bakgrunni barna og 

starfsfólks, smáatriðum í hversdagslegum samskiptum og þýðingu ýmissa 

atburða og athafna innan og utan skólans fyrir meðlimi skólasamfélagsins 

(sama rit, bls.120).  

Í upphafi ætlaði ég mér að taka hálfopin viðtöl þar sem ég styddist við 

ákveðinn viðtalsramma með spurningum sem ég taldi mig þurfa að fá svör 

við. Þegar að viðtölunum kom fannst mér ramminn þó setja samræðunum of 

miklar skorður og ákvað að halda mig við opin viðtöl. Slík viðtöl eru í raun 

samræður þar sem umræðuefnið er fyrir fram ákveðið en að öðru leyti er 

innihaldi samræðnanna ekki settar nánar skorður. Viðtölin miða að því að ná 

fram lýsingu á reynslu þátttakenda af umræðuefninu og að skilja þessa reynslu 

þeirra frá þeirra eigin sjónarhóli (Helga Jónsdóttir 2003:73).  

Auk viðtalanna fól gagnaöflunin í sér athuganir á hvers kyns rituðum 

heimildum sem tengdust starfinu í skólunum tveimur. Þar má nefna skóla-

námskrá, matsgögn og aðra umfjöllun um skólastarfið og tengsl skólans við 

samfélagið. Í skólanum sem enn er starfræktur fylgdist ég einnig með skóla-

starfinu á sem flestum sviðum þess einkum varðandi þætti sem tengjast 

samfélaginu með einum eða öðrum hætti. Nefna má veru annarra en nemenda 

og starfsfólks innan skólans og þátttöku þeirra í skólalífinu, viðburðum á 

vegum skólans og svo framvegis. Ég var fimm daga samfleytt við vettvangs-

athuganir í skólanum sem enn starfar og kom þangað tvívegis í heimsókn þar 

fyrir utan til að vera við ákveðna viðburði í skólastarfinu. Þessa daga safnaði 

ég að mér talsverðu magni af vettvangsglósum, bæði skriflegum og inn á 

upptökutæki sem ég talaði gjarnan inn á á heimleiðinni. Á þessum tíma tók ég 
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einnig þau átta viðtöl sem tekin voru í skólahúsnæðinu. Önnur viðtöl fóru 

ýmist fram heima hjá viðmælendum eða annars staðar eftir þeirra óskum.  

Í samfélaginu þar sem búið var að leggja niður skólann urðu vettvangs-

athuganir með nokkuð öðru sniði, þar sem ekki var hægt að fylgjast með 

skólastarfi. Ég fór samt sem áður og skoðaði skólasvæðið og ræddi þar við 

fyrrverandi starfsmann skólans. Einnig ók ég um sveitina, heimsótti viðtöku-

skóla barnanna og leitaðist við að setja mig inn í aðstæður íbúa. Auk 

vettvangsglósa og viðtala las ég öll tiltæk skrifleg gögn um skólastarfið á 

báðum stöðum, fylgdist með heimasíðu og spurðist fyrir um hvaðeina sem 

vakti áhuga minn. 

Viðmælendum mínum gerði ég grein fyrir tilgangi rannsóknarinnar, að 

samþykki þeirra væri forsenda fyrir notkun upplýsinga sem þeir kynnu að 

veita og að fyllsta trúnaðar yrði gætt við úrvinnslu viðtalanna. Viðtölin voru 

flest 45–60 mínútur á lengd. Sótt var um leyfi til viðkomandi sveitarstjóra og 

skólastjóra vegna vettvangsathugana. Rannsóknin var einnig tilkynnt til 

Persónuverndar. 

 

3.5. Úrvinnsla 
Öll viðtölin voru tekin upp á band og eftir að hafa hlustað á þau nokkrum 

sinnum afritaði ég þau orð fyrir orð og prentaði út. Yfirleitt hlustaði ég á 

viðtölin sem fyrst eftir að þau voru tekin og lagði innihald þeirra á minnið eftir 

fremsta megni. Þannig bættist smátt og smátt við þekkingu mína á skóla-

samfélaginu meðan á rannsókninni stóð. Eftir að hafa lokið viðtölum í hvoru 

skólasamfélagi fyrir sig lagðist ég svo yfir öll viðtöl sem tilheyrðu því. Ég las 

þau í þaula og leitaði eftir þemum sem gengu í gegnum frásagnir viðmælenda 

minna. Þessi þemu voru ekki þau sömu í skólasamfélögunum enda aðstæður 

ólíkar. Þannig varð áherslan í skólanum sem enn starfar á að lýsa skólastarfinu 

og viðburðum þar. Þar eru þemun: Leikskóladeildin, Grunnskólinn, 

Tónlistardeildin, Viðburðir á vegum skólans, Gagnkvæmur stuðningur og 

Skólinn okkar allra. Viðmælendur mínir í samfélaginu, þar sem búið var að 
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loka skólanum, voru á hinn bóginn uppteknari af lokun skólans og hvað hún 

gæti hugsanlega haft í för með sér. Þar urðu þemun: Skólastarfið, Tengsl skóla 

og samfélags, Baráttan fyrir skólanum, Skarð fyrir skildi og Hvað svo? 

Samhliða þessu hélt ég áfram að kynna mér betur önnur gögn um 

skólastarfið til að skýra þá mynd sem viðtölin drógu upp og leita frekari 

staðfestingar á henni. Árangur þessarar vinnu varð sá að viðtalsgögnin urðu 

ríkjandi þáttur í úrvinnslunni og ég valdi að fara þá leið að leyfa röddum 

viðmælenda minna að heyrast í niðurstöðum rannsóknarinnar. Vettvangs-

glósurnar og skjalagreiningin voru þó einnig nauðsynlegur hluti af heildar-

myndinni. Þau nýttust vel til stuðnings og margprófunar og lögðu grunn að 

nýjum spurningum fyrir viðmælendur mína. 

 

3.6. Réttmæti 
Í rannsókninni er leitast við að varpa ljósi á tengsl fámenna skólans við 

samfélag sitt og þá möguleika sem þar kunna að vera fólgnir til að stuðla að 

jákvæðri samfélagsþróun.  

Vissar hættur steðja að réttmæti þessarar rannsóknar. Þar má nefna bak-

grunn minn sem rannsakanda. Hann reyndist mér mikill styrkur eins og fram 

hefur komið en ég þurfti líka að gæta þess að láta ekki mínar eigin skoðanir og 

hugmyndir lita öflun og túlkun gagnanna. Einnig þurfti ég að gæta þess að láta 

ekki biturð og reiði íbúa í Hrútadal ná þeim tökum á mér og rannsókninni að 

réttmæti hennar raskaðist. Ég lagði mig því fram um að hafa þessi atriði 

stöðugt í huga, valdi viðmælendur mína af kostgæfni þannig að þeir endur-

spegluðu undirhópa í þýðinu og nýtti mér öll gögn sem ég hafði til marg-

prófunar. Þannig reyndi ég að sneiða hjá fyrrnefndum gildrum og vonast til að 

það hafi tekist að mestu leyti. 

Líta má á niðurstöður rannsóknarinnar sem vísbendingu um hvaða 

hlutverki fámenni skólinn geti gegnt í samfélaginu og hvaða máli samfélags-

lega virkur skóli geti skipt í byggðaþróuninni í hinum dreifðu byggðum. 

Ætlunin er þó hvorki að hægt sé að nota niðurstöður hennar til að alhæfa um 
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slík tengsl almennt, né til að draga fámenna skóla í dilka eftir því hvernig þeir 

uppfylli samfélagslegar skyldur sínar. Til þess eru aðstæður og áherslur 

fámennu skólanna of margbreytilegar og úrtakið of lítið. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Fjallað er um 

hvort skólasamfélag fyrir sig og leitast við að draga fram séreinkenni þeirra, 

styrkleika og veikleika, eftir atvikum. Skólunum og umhverfi þeirra eru gefin 

ný nöfn í þessari umfjöllun og eru þau sótt í íslenska bókmenntaarfinn. Þar 

eru þau fengin að láni úr ritverkum Þorgils gjallanda og Guðrúnar frá Lundi, 

sögum sem eiga rætur sínar í íslensku dreifbýli fyrri tíma. Þar tilheyrðu þessi 

nöfn nokkurs konar andlegum höfuðbólum og menningarmiðstöðvum. Þau 

mannanöfn sem fyrir koma eru sótt í sömu sögur. 

Umfjöllunin um hvorn skóla hefst á grunnupplýsingum um skólann og 

viðmælendur mína í tengslum við hann. Undirkaflarnir sem á eftir fara 

samsvara svo þeim þemum sem fram komu við gagnagreininguna. Þemun eru 

ekki þau sömu fyrir báða skólana, enda tilvikin ólík. Einkum markaði 

nýafstaðin barátta annars skólasamfélagsins fyrir skóla sínum djúp spor í 

gögnin sem þar var safnað. 

 

4.1. Grundarskóli 
Grundarskóli í Breiðárdal er fámennur samkennsluskóli með um 50 

nemendur, í 1.–10. bekk, í dreifbýlu landbúnaðarhéraði. Upphaflega stóðu 

fjögur sveitarfélög að byggingu hans en nú er hann annar af tveimur grunn-

skólum í sínu sveitarfélagi. Auk grunnskólanámsins eru starfræktar leikskóla- 

og tónlistardeild innan skólans. Skólastjóri Grundarskóla fer með yfirstjórn 

deildanna en þar starfa svo fagmenntaðir deildarstjórar sem bera ábyrgð á 

innra starfi deildanna og daglegri stjórnun í samráði við skólastjóra. Skólinn 

er heimanakstursskóli og nemendur fá morgunverð og hádegisverð í mötu-

neyti skólans. Haldið er úti félagsstarfi fyrir eldri nemendur (6.–10. bekk) eitt 

kvöld í viku og auk þess eru fjölmargar samkomur og viðburðir á vegum 
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skólans og nemenda. Í skólanum er einnig félagsheimili fyrir hluta skóla-

samfélagsins, sundlaug þess og íþróttahús, þar fara fram kóræfingar, starf 

eldri borgara hefur þar aðsetur og svona mætti lengi telja. Á sumrin er svo 

rekið hótel í húsnæði skólans.  

 

4.1.1. Viðmælendur 
Viðmælendur mínir vegna Grundarskóla voru sjö talsins en viðtölin urðu alls 

tíu. Í hópnum voru skólastjóri og deildarstjórar skólans, kennari, skóla-

sálfræðingur, fulltrúi fræðslunefndar og foreldra og þátttakandi í starfi eldri 

borgara. Rétt er að taka fram að í skóla af þessari stærð eru flestir starfsmenn í 

fleiri en einu hlutverki. Þannig gæti sami viðmælandinn verið t.d. kennari, 

þjálfari og bekkjarfulltrúi í foreldrafélaginu og raunar eru flestir starfsmenn 

einnig foreldrar við skólann. 

 

4.1.2. Allt á einum stað 
Að framansögðu er ljóst að Grundarskóli og húsnæði hans gegnir umtalsverðu 

hlutverki í samfélaginu. Ekki er óalgengt að skólahúsnæði í dreifbýli gegni 

fleiri hlutverkum en að hýsa nám og kennslu. Þar er gjarnan fundaraðstaða og 

félagsheimili skólasamfélagsins og algengt að þar sé rekin einhvers konar 

ferðaþjónusta yfir sumartímann til að styrkja rekstur þessara mannvirkja. 

Sjaldgæfara mun þó vera að þar séu líka heimastöðvar allrar íþróttaiðkunar 

samfélagsins jafnt inni sem úti. 

Eitt af því sem gefur Grundarskóla þó einna mesta sérstöðu í hópi fámennu 

skólanna er það skref sem þar hefur verið stigið með innlimun bæði leikskóla 

og tónlistarskóla samfélagsins í skólann. Sú tilhögun hefur verið nokkuð 

umdeild, enda gera lög ekki ráð fyrir að leik- og grunnskóli geti verið reknir 

sem ein stofnun.  
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4.1.3. Leikskóladeildin 
Í leikskóladeildinni eru 10 nemendur á aldrinum 2–6 ára og tveir starfsmenn 

auk deildarstjórans. Í stefnu leikskólans kemur fram að hann starfi með þarfir 

nemenda sinna og samfélags að leiðarljósi. Meginþættir stefnunnar eru 

eftirfarandi: 

 
• Að hver nemandi fái tækifæri til að þroskast og læra á sínum eigin 

forsendum. Til þess verði nýtt sú aðstaða og sá mannauður sem 
Grundarskóli hefur yfir að ráða. 

• Að stuðla að góðum tengslum leikskóla- og grunnskólastigs 
• Að komið sé til móts við félags- og leikþörf nemenda og leikurinn 

verði ríkjandi kennsluaðferð 
• Að nemendur læri að fara eftir þeim reglum sem gilda í 

leikskólanum og þeir þjálfist í samskiptum við aðra 
• Að nemendur fái hollar og góðar máltíðir í skólanum 
• Að nemendur fái tækifæri til hollrar hreyfingar í íþróttasal, 

sundlaug og á útileiksvæði 
• Að nemendur kynnist því starfi sem bíður þeirra í grunnskóla og 

þeir læri að líta á Grundarskóla sem skólann sinn.2

Eins og sést á þessu ber leikskólastarfið þess greinileg merki að vera hluti 

af stærri skólaheild og húsnæði og mannauður grunnskólans eru nýtt til að 

auðga starfsemina. 

 
Já, og svo er þetta líka fámennur leikskóli og virkar bara eins og 
einn hópur í skólanum. Þú ert náttúrulega búin að sjá það. Þetta 
er bara yngsta stigið og er bara talinn sjálfsagður hlutur hérna 
inni. Og leikskólinn er náttúrulega hluti af Grundarskóla og hér 
er bara ein menning, sama sýn á allt ... þetta er bara ein stofnun 
og allt starfsfólkið vinnur saman (deildarstjóri leikskóladeildar). 

 

Talsvert skipulegt samstarf er á milli leikskóladeildarinnar og grunn-

skólans. Ýmist er um að ræða samkennslu með 1.–3. bekk eða þá að 

leikskólabörnin fara í tíma hjá grunnskólakennurum í ýmsum greinum. Þá 

 
2 Samkvæmt reglum um heimildaskráningu ætti hér að vísa til 
heimildar. Það er hins vegar ekki gerlegt án þess að svipta 
þátttakendur í rannsókninni nafnleyndinni og verður því ekki 
gert þar sem verið er að vitna í gögn af þessu tagi. 
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koma börnin í grunnskólanum einnig öðru hvoru inn í leikskólann. Tveir elstu 

bekkir grunnskólans geta einnig valið sér starf í leikskólanum tvo tíma á viku 

sem valgrein. Grunnskólanemendur koma líka af og til og lesa fyrir 

leikskólabörnin og ýmislegt fleira gerist af þessu tagi. Þetta er meðal annars 

liður í að venja leikskólabörnin við aðstæður grunnskóla og gefa nemendum 

grunnskólans jafnframt tækifæri til að halda tengslum við leikskólann. Til 

frekari glöggvunar fylgir hér yfirlit yfir skipulegt samstarf við 1.–3. bekk. 

Skólahópur (5 ára) fer tvo tíma í viku inn í skólastofu til 1.–3. bekkjar og 

tekur þátt í almennu skólastarfi undir leiðsögn leikskólakennara og bekkjar-

kennara. Hann fer líka með þeim í íþróttir einu sinni í viku og sömuleiðis í 

tónmennt til tónmenntakennara. Einnig fer skólahópurinn tvo tíma á viku til 

handmenntakennara með hluta nemenda í 1.–3. bekk. Þessar stundir skiptast 

jafnt á milli smíða og textílmenntar. Auk þessa fá 4–5 ára nemendur 

vikulegan tíma í tölvustofu með tölvukennara grunnskólans og svo sjá 

kennarar tónlistardeildarinnar um vikulega tónlistarstund, fyrir allan leik-

skólann, í samráði við starfsfólk hans. 

Deildarstjóri leggur áherslu á að fagmenntun hans nýtist betur þegar 

skólastjóri fer með yfirstjórnina.  

 
Undir venjulegum kringumstæðum þá er leikskólastjóri orðinn 
mjög lítið inni á deild í leikskólum, að vinna. Og svo er það líka 
þannig á fámennum leikskólum að aðstæður geta verið þannig að 
leikskólastjórinn er sá eini með menntun í starfið. Og ef hann er 
ekki að vinna á deildinni þá er hann ekki að sýna það sem hann 
hefur lært eða vera starfsfólki sínu fyrirmynd. Þó að ófaglært 
starfsfólk kunni mjög margt og mikið líka. Menn eru oft ekki með 
þetta sjálfstraust og eru óöruggir og ef fagmaðurinn er með þeim í 
starfi getur hann fremur kallað fram þeirra hæfileika.  

 
Aðspurður hvort ekki hefðu komið upp áhyggjur meðal foreldra, um að 

leikskólinn myndi líða fyrir að verða undirdeild í skólanum, segir deildar-

stjórinn: 

 



50

Nei, það hefur aldrei komið upp. Það er mjög mikil jákvæðni 
út í þetta og ekki síst eftir að foreldrar áttuðu sig á því að þeir 
gátu nýtt skólabílana fyrir börn sín. 

 
Foreldrum leikskólabarna stendur til boða að nýta laus sæti í skólabílum 

fyrir börn sín til og frá skóla sér að kostnaðarlausu. Slíkt er þó algerlega 

samningsatriði milli foreldra og viðkomandi skólabílstjóra. Margir nýta sér 

þetta og það kemur í góðar þarfir ekki síst þar sem vegalengdirnar eru mestar. 

 
Þetta eru nú bara mest eldri börnin. Það hefur aðeins komið fyrir 
með yngri börn og þá verður bara einhver ábyrgur að vera í 
bílnum, annað hvort eldra systkini eða einhver sveitungi bara af 
næsta bæ, eldri krakki. Sem er bara mjög gott og þau eflast mjög 
af því að bera ábyrgð á einum litlum í bílnum (deildarstjóri 
leikskóladeildar). 

 

Við Grundarskóla er aðeins eitt foreldrafélag og stjórn þess mynda einn 

tengiliður frá hverjum samkennsluhópi og einn frá leikskólanum. Skólinn sem 

heild stendur því að mestu bak við samskipti við foreldra og samfélagið allt. 

Eiginlegt foreldrasamstarf af hálfu leikskólans takmarkast því við foreldra-

kaffi, jólaföndur og viðtöl og svo er á hverju ári boðað til afa- og ömmukaffis. 

Við slík tækifæri troða nemendur leikskólans upp, gjarnan með dyggri aðstoð 

tónlistarkennaranna.  

Leikskólinn tekur einnig þátt í öllum samkomum og viðburðum á vegum 

skólans en þeim verða gerð betri skil hér á eftir. 

 

4.1.4. Grunnskólinn 
Í grunnskólanum eru eins og fram hefur komið tæplega 50 nemendur. Þeim er 

kennt í fjórum bekkjardeildum og eru 2–3 árgangar í hverri. Skólinn er þannig 

dæmigerður samkennsluskóli. Nemendur vinna ýmist einstaklingslega eða í 

hópum og mikið er lagt upp úr sjálfstæði og ábyrgð þeirra í námi sínu.  

Í stefnu skólans eru eftirfarandi atriði meðal þeirra meginþátta sem settir 

eru fram. Þeim er ætlað að gegnsýra allt starf skólans og samskipti manna á 

milli. 
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• Til að allir geti einbeitt sér að vinnu sinni viljum við skapa hlýlegt 
og heimilislegt andrúmsloft, þar sem nemendum og starfsfólki líður 
vel. 

• Að samskipti innan skólans séu óþvinguð og á jákvæðum nótum. 
• Að skapa jákvætt viðhorf nemenda til skóla, og til mikilvægis 

menntunar. 
• Að nemendur læri að meta sína heimabyggð og finni sig mikilvæga 

í samfélaginu.  
• Að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til náms og ábyrgðar í 

skólastarfi. 
• Að nota fjölbreytilegar kennsluaðferðir, sem miða að því að 

uppfylla þarfir allra nemenda, sem þó eru ólíkir. 
• Að nemendur, foreldrar og starfsfólk sýni jákvætt viðhorf til 

skólans og líti á hann sem eðlilegan þátt í hinu daglega lífi. 
• Að nemendum sé jafnan gefinn kostur á að stunda nám í tónlist og 

hljóðfæraleik. 
• Að stuðla að góðum tengslum leikskóla- og grunnskólastigs.  
• Að skólinn hafi sem traustast samband við foreldra og heimili 

nemenda sinna. 
 
Á meðan á vettvangsathugunum stóð voru nemendur meðal annars að 

undirbúa skemmtiatriði fyrir þorrablót og virtust sjálfstæðir og öruggir við þá 

vinnu. Þannig rakst ég á kennara frammi á kennarastofu sem sögðu að sér 

hefði verið alveg ofaukið í stofum sínum meðan nemendur unnu að þessum 

verkefnum. Við nánari athugun gat ég ekki annað en tekið undir þetta 

sjónarmið því nemendur voru önnum kafnir og gáfu sér naumast tíma fyrir 

frímínútur. Samskipti nemenda og starfsfólks einkenndust af gagnkvæmri 

kurteisi og virðingu og þá daga sem athuganirnar stóðu yfir heyrði ég aldrei 

neinn hækka röddina annars staðar en í íþróttasalnum.  

Allir nemendur og starfsmenn borða saman morgun- og hádegisverð í 

matsal skólans. Þar ríkir örlítil stéttaskipting á þann veg að leikskólinn fær að 

koma fyrstur inn og fær matinn sinn á borðin. Yngstu nemendur grunnskólans 

eiga svo forgang í matarröðinni og komast því alltaf strax að jafnvel þó þeir 

komi seint inn í salinn. Kennarar njóta hins vegar engra forréttinda heldur fara 

bara í röð með eldri nemendunum. Á sama hátt eru það aðeins leikskólabörnin 

sem eiga föst sæti, aðrir nemendur setjast bara þar sem þeim hentar. Kennarar 
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dreifa sér um salinn og eiga þannig hægt með að spjalla við nemendur um 

daginn og veginn og koma með ábendingar til þeirra ef eitthvað má betur fara 

í framkomu þeirra eða borðsiðum. Þegar nemendur hafa lokið við að borða 

ganga þeir frá eftir sig á vagn, þakka fyrir sig og fara út í frímínútur. Þetta 

fyrirkomulag skilar sér í matartímum þar sem hávaði er í lágmarki og 

umgengni nemenda er góð.  

Aðspurður um sýn sína á skólastarfið í Grundarskóla segir skóla-

sálfræðingurinn:  

 
Sko, ég held þeirri skoðun minni ekkert fyrir mig að ég er 
ákaflega hrifin af Grundarskóla. Mér finnst hann sem samfélag, 
bæði frá degi til dags fyrir krakkana sem eru þarna alveg 
ótrúlega vinalegur, notalegur og heldur vel utan um og 
börnunum beinlínis líður vel í þessum skóla. Ég þori að fullyrða 
það, ég er búin að tala við þau mjög mörg. Þau eru óþvinguð, 
afslöppuð og andrúmsloftið allt í skólanum einkennist af svona 
gagnkvæmri virðingu og væntumþykju. Og það bara sést út í 
gegn. Og líka það að leikskólinn er þarna inni, þau borða öll 
saman í matsalnum og stóru krakkarnir þekkja litlu krakkana og 
öfugt þannig að þetta er skemmtilegt samfélag. 

 
Annað dæmi um eflingu samkenndar innan skólans er þorrablót nemenda 

og starfsfólks. Fyrirkomulagið er á þann veg að leikskólinn og 1.–5. bekkur, 

kennarar þeirra og skólastjórnendur halda þorrablót á skólatíma. Það er allt 

með hefðbundnu sniði, borðaður þorramatur, sungin viðeigandi lög og 

nemendur eru með skemmtiatriði. Kvöldið eftir halda svo eldri nemendur og 

starfsfólk skólans sitt þorrablót.  

 
Og þá voru skólaliðarnir, skólabílstjórarnir og allir kennararnir 
og starfsfólkið í eldhúsinu sem svo sem hefur líka veg og vanda 
af veitingunum. Það eru skemmtiatriði sem bæði börnin eru með 
og kennararnir og bílstjórarnir. Það eru allir með skemmtiatriði. 
Og eins og Sveinbjörn sagði þegar hann var að kynna – þá sagði 
hann að það væri verið að æfa okkur í að taka þátt í samfélagi. 
Og í samfélagi eru þorrablót. Þar er maður með mat, þar er 
maður með skemmtiatriði og þar er maður með söng. Það var 
nefnilega búið að útbúa sönghefti og þetta var alvöru þorrablót, 
eins og þau gerast í sveitarfélögum, í skólanum þeirra. Og þetta 
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var slík skemmtun, það var svo gaman. Það var mikið hlegið, 
mikið borðað og mikið sungið og þetta var bara alveg dúndur 
þorrablót (skólasálfræðingur). 

 
Dagana eftir þorrablótið birtust þessar umsagnir nokkurra nemenda um 

atburðinn inni á heimasíðu skólans. 

 
fyndið
Sveinbjörn var svo hrikalega fyndinn í kjól og engum sokka-
buxum að ég dó næstum úr hlátri og svo voru Brandur, Einar og 
Jósteinn auðvitað líka æði. 

 
kennarar fara á kostum
þetta var svo fyndið að ég held að ég hafi aldrei hlegið jafn 
mikið og ég er sammála Þuríði að Sveinbjörn var algert 
meistaraverk og Brandur var líka skaðlega fyndinn. Mér fannst 
líka gaman að leika kjaftakerlingu. 
 
rosa vel heppnað þorrablót!!
þetta var rosa vel heppnað þorrablót og kennararnir voru ótrúlega 
fyndnir og auðvitað hin skemmtiatriðin líka. 

 
Unglingarnir njóta einnig góðs af veru leikskólans í húsinu. Meðal þess 

sem þeim býðst í vali er að fá að starfa á leikskólanum tvo tíma í viku. Þetta 

hefur verið í boði síðastliðna tvo vetur við góðar undirtektir.  

 
Svo höfum við verið með þrjár stelpur bara í vetur og það er bara 
mjög gott. Ég er yfirleitt búin að búa til skipulag á hvað þær gera 
og byrjaði náttúrlega á að kynna fyrir þeim hvernig leikskólastarf 
færi fram og hvað þyrfti að gera ... Þær fá bara að reyna sig 
hvernig þetta er. Og ég hef rætt um það við þær bæði hvort þetta 
svari þeirra væntingum í þessu vali og hvernig þeim líði þegar 
þær eru hérna inni. Svörin eru bara á þá leið að þetta sé mjög 
gaman og þeim líði bara rosalega vel. Þær segjast bara gleyma 
sér í starfinu (deildarstjóri leikskóladeildar). 
 

Nemendur Grundarskóla eru almennt að sýna góðan námsárangur og 

skólinn hefur komið vel út á samræmdum prófum á undanförnum árum. 

Þannig má nefna að niðurstöður hans liggja talsvert yfir landsmeðaltali þegar 

litið er á meðaltal samræmdra grunnskólaeinkunna áranna 2003–2005 í 
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íslensku, stærðfræði, dönsku, náttúrufræði og samfélagsgreinum. Meðal-

einkunin í ensku liggur á landsmeðaltalinu. Í nýlegri foreldrakönnun sem lögð 

var fyrir sem hluti af sjálfsmati skólans kemur fram að 96% foreldra sem 

svara könnuninni eru ánægðir eða mjög ánægðir með skólann. Sama hlutfall 

telur sig vel, eða mjög vel, geta mælt með skólanum við aðra foreldra. 90% 

telja að barninu sínu líði vel eða mjög vel í skólanum og enginn telur að barn 

viðkomandi hafi orðið fyrir einelti eða mjög alvarlegri stríðni á skólaárinu. 

 

4.1.5. Tónlistardeildin 
Við Grundarskóla starfar, eins og fram hefur komið, tónlistardeild sem lýtur 

yfirstjórn skólastjóra en innra starf deildarinnar og dagleg stjórnun er í 

höndum deildarstjóra. Auk deildarstjórans, sem er tónlistarkennari, starfa tveir 

kennarar við deildina. Starfsmenn tónlistardeildar sjá um alla tónmennta-

kennslu í skólanum, tónlistarnám nemenda, skólakórinn og skólahljóm-

sveitina. Allir nemendur leikskóla og grunnskóla njóta tónmenntakennslu sem 

hluta af námi sínu við skólann. Elstu nemendur leikskólans fá tilsögn í 

tónmennt með yngstu nemendum grunnskólans. Deildarstjóri tónlistarskólans 

segir: 

 
Þetta er auðvitað mjög gaman fyrir 1.–3. bekkinn að fá 
leikskólabörnin inn. Vegna þess að þá eru þau fyrirmynd þeirra 
yngri og þá láta þau ekki illa heldur eru mjög stillt og leiðbeina 
leikskólakrökkunum. Við erum líka að æfa smá nótnaskrift og 
leikskólakrakkarnir vanda sig líka mjög mikið við hana. Ég held 
að þetta sé mjög gott fyrir allan hópinn. 

 
Auk þessa er rúmlega helmingur nemenda grunnskólans og einn leikskóla-

nemandi í eiginlegu tónlistarnámi við deildina. Nemendur tónlistarskólans 

setja talsverðan svip á flesta viðburði á vegum skólans, auk þess að spila á 

hefðbundnum jóla- og vortónleikum og halda tónleika í kirkjum skóla-

svæðisins.  
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4.1.6. Viðburðir á vegum skólans 
Grundarskóli stendur fyrir margs konar viðburðum sem ætlað er hvort tveggja 

í senn að veita nemendum tækifæri til að koma fram og styrkja tengsl skólans 

og samfélagsins. Menningarstundirnar eru gott dæmi um þennan þátt 

skólastarfsins. Þessar stundir eru haldnar einu sinni i mánuði á starfstíma 

skólans. Þær eru auglýstar á heimasíðu skólans og foreldrar og aðrir sem 

áhuga hafa eru hvattir til að mæta. Menningarstundir eru haldnar á skólatíma 

og taka um það bil eina kennslustund. Þá safnast allir nemendur og starfsfólk 

skólans á sal ásamt gestum og hlýða á dagskrá hjá nemendum. Dagskráin er 

fjölbreytt og mismunandi frá einni stund til annarrar. Á efnisskránni eru 

vanalega nokkur atriði frá tónlistarskólanum, stundum framlag frá einhverjum 

bekkjardeildum og/eða leikskólinn kemur með atriði. 

Á þeirri menningarstund sem ég fylgdist með var til dæmis leiklestur á 

ljóðum og sýning á fatnaði sem elstu nemendur höfðu verið að sauma, auk 

fjölmargra atriða frá tónlistarskólanum. Skólakórinn kom fram og stundin 

endaði á söng nemanda við undirleik skólahljómsveitar. Áhersla er lögð á 

mikilvægi þessara stunda, bæði fyrir þá sem þar fá tækifæri til að koma fram 

og þá sem þarna læra að hlusta á það sem aðrir hafa fram að færa og sýna því 

tilhlýðilega virðingu. Alltaf eru einhverjir sem koma til að hlusta og mætingin 

er alltaf að aukast þrátt fyrir að margir foreldrar séu í vinnu eða eigi ekki 

heimangengt á þessum tíma.  

 
Þetta æfir krakkana í að koma fram og þetta er ævinlega boðað 
inni á heimasíðunni þannig að foreldrar vita af þessu og það eru 
allir velkomnir. Og það eru alltaf einhverjir foreldrar sem koma 
og jafnvel afar og ömmur. Og þá er bara setið á gólfinu í salnum 
og hlustað á skemmtun í heilan tíma (kennari). 

 
Þetta finnst mér hreinasti munaður. Bæði það að krakkarnir eru 
að læra að koma fram, foreldrarnir fá tækifæri til að vera stoltir 
af sínum börnum sem eru að koma fram ... Og svo er það að 
foreldrarnir upplifa sig velkomna í skólann (skólasálfræðingur). 
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Eldhúsfólkið, skólaliðarnir, það koma allir og taka þátt í þessari 
stund. Og þessi samvera og samheldni hún stuðlar að, finnst mér, 
eða það upplifi ég sem gestkomandi á þessum stað, að hún virkji 
þessa tilfinningu að þetta er skólinn okkar allra 
(skólasálfræðingur). 

 

1. des.-hátíð skólans er önnur grein af sama meiði. Sú hátíð er ætíð með 

þjóðlegum blæ til að minnast fullveldisins en þar saman við er fléttað dans-

sýningu, nokkurs konar uppskeruhátíð í lok danskennslu sem er árviss 

viðburður á þessum tíma. Hátíðinni lýkur með því að öllum samkomugestum 

er boðið til glæsilegrar kaffiveislu í matsal skólans. Þessar samkomur eru 

mjög vel sóttar og alltaf fullt hús. Í haust var uppistaðan í hátíðinni sýning í 

tengslum við grenndarkennsluverkefni sem fimm ára nemendur leikskólans 

og 1.–5. bekkur höfðu unnið vikurnar þar á undan. Verkefnið hét 

Heimabyggðin og var samstarfsverkefni, í anda söguaðferðarinnar. Auk 

umsjónarkennara þessara nemendahópa komu tónlistar-, textíl-, og 

íþróttakennarar skólans að vinnunni og tveir eldri borgarar úr 

skólasamfélaginu tóku að sér að kenna nemendum nokkur atriði úr „gamla 

marsinum“.3

Kennarar úr leik- og grunnskólanum sem tóku þátt í þessari vinnu segja: 

 
Svo fórum við þrjár úr skólanum á námskeið um söguverkefnið í 
haust og þá datt okkur í hug að fara að tengja leikskólann og 
grunnskólann meira saman og þá tókum við líka eldri borgarana 
inn í þetta samstarfsverkefni sem við kölluðum Heimabyggðina. 
Þetta var í rauninni alveg þriggja vikna vinna og endaði á 
danssýningunni. Við vorum með sýningu tengda verkefninu og 
þar á meðal sýndu nemendur þessi atriði úr gamla marsinum.  

 
Mætingin á uppákomur af þessu tagi er góð og einskorðast ekki við 

nánustu fjölskyldu nemenda.  

 
[fólk] sem að hefur átt börn hér, eða kannski aldrei átt börn en 
býr hérna og er frændi einhvers eða frænka einhvers sem að er í 
skólanum. Það bara mætir eins og á árshátíð og – til dæmis 

 
3 Gamall dans sem algengt var að dansaður væri áður fyrr í Breiðárdal. 
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árshátíðin núna hún var nú gott dæmi. Það var miður inflúensu-
faraldur. Þannig að ég hélt að það yrði sko léleg mæting á 
árshátíðina en það var ekki. Það var alveg yfirfullt og það er 
yfirleitt þannig. Það er alveg sama hvað er í gangi (foreldri). 
 

Íbúar samfélagsins í Breiðárdal virðast því líta á viðburði í skólanum sem 

kærkomið tækifæri til að hittast og njóta þess sem fram fer með 

ungmennunum í skólanum sínum. 

 

4.1.7. Gagnkvæmur stuðningur 
Eldri borgarar í skólasamfélaginu eru ekki ókunnugir í skólahúsnæðinu. Á 

vorönn 2004 var, að frumkvæði skólastjórnenda, fitjað upp á þeirri nýjung að 

bjóða eldri borgurum að kaupa sér hádegisverð í mötuneyti skólans einu sinni 

í viku á kostnaðarverði (300 kr. máltíðina). Þetta mæltist vel fyrir og því var 

haldið áfram á sömu braut og nú mætir hópur aldraðra tvisvar í viku í 

hádegisverð í skólanum. Í framhaldi af máltíðinni sitja þeir gjarnan og spjalla 

saman í matsalnum. Stundum hafa þeir líka farið með nemendum í hand-

menntastofuna og lært eitthvað nýtt eða miðlað af þekkingu sinni, nú eða kíkt 

í heimsókn á leikskólann. Hálfsmánaðarlega eru svo haldin opin hús fyrir 

aldraða í skólanum seinni part dags. Sú starfsemi er ekki á vegum skólans 

heldur sveitarfélagsins en allnokkuð er um að til dæmis tónlistarskólinn komi 

með atriði inn á þessar stundir. Skólinn og starf hans stendur þeim því 

allnærri. 

Þau tvö, úr hópnum, sem beðin voru að aðstoða við þemaverkefnið létu 

heldur ekki biðja sig tvisvar. Snjólaug segir: 

 
Ja, ég var náttúrulega hér tónlistarkennari og það vissu allir að ég 
gat spilað svo þær báðu mig endilega að koma og spila danslög 
fyrir krakkana. Og þetta er nú það skemmtilegasta sem ég geri 
svo það var náttúrulega ekkert nema sjálfsagt. Þetta var 
afskaplega gaman að geta gert þetta og það var hérna fullorðinn 
maður sem að kunni gömlu dansana líka og við komum hérna 
nokkrum sinnum saman. ... því að kennararnir sjálfir, þessar 
ungu konur, þær kunna þetta ekki einu sinni. 
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Ég fylgdist með eldri borgara hópnum einn dag frá því þau komu í skólann 

í hádegismat og þangað til opnu húsi hjá þeim lauk. Um tíu manns kom í 

hádegisverð um það leyti sem nemendur voru að ljúka við að matast. Þó 

nokkur yngstu barnanna áttu ömmu og afa í hópnum, eða bara góða vini og 

heilsuðu þeim með virktum, stoppuðu jafnvel smástund og spjölluðu áður en 

þau drifu sig út. Hópurinn fékk sér svo að borða og sat svo og spjallaði yfir 

kaffibolla á meðan þeir sem ekki höfðu verið í mat, en ætluðu að taka þátt í 

opna húsinu tíndust inn smátt og smátt. Alls mættu tæplega 30 manns.  

Menn vildu, sem von var, vita hvað ég væri að gera þarna og ég sagði þeim 

frá erindi mínu, að ég væri að kynna mér skólastarfið og möguleg tengsl skóla 

af þessari gerð við samfélagið. Viðbrögðin létu ekki á sér standa og einn 

viðmælandi minn sagði:  

 
Ja, þá ertu komin á réttan stað. Því í þennan skóla er hægt að 
koma frá vöggu til grafar, eins og þú sérð. 

 
Í kjölfarið fylgdi talsverð umræða um skólann og fólki var ofarlega í huga 

þakklæti fyrir þessa aðstöðu sem það hefði í skólanum og sérstaklega mögu-

leikana á hádegismatnum. Fólk lagði líka áherslu á að hér væri gott að koma 

og starfsfólk skólans tæki alltaf ákaflega vel á móti þeim. Einnig væri bæði 

starfsfólk og nemendur dugleg við að leggja af mörkum til þessara samveru-

stunda. Þannig hefði til dæmis komið kennari og verið með leikfimi fyrir eldri 

borgara og ýmislegt fleira fyrir utan framlög tónlistarskólans.  

Skólastjórinn leit við í matsalnum og heilsaði upp á gestina og sama gerði 

deildarstjóri leikskólans stuttu seinna. Í samtölum við þá báða daginn eftir 

undirstrikuðu þeir mikilvægi ýmiss konar samfélagslegrar þjónusta og 

þátttöku þeirra og annarra starfsmanna skólans í því sem fram færi í sam-

félaginu. Þetta töldu þeir grundvallarþátt í að byggja upp sterk og jákvæð 

tengsl skólans við samfélagið. Slíkt leiddi af sér aukna velvild og traust 

samfélagsins í garð skólans og starfsfólks hans. Auk þess væri ýmislegt 

tómstundastarf sem fram færi í skólanum, án þess að vera beint á hans vegum, 
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sem varla væri til staðar ef skólans og starfsfólks hans nyti ekki við. Dæmi 

um þetta er íþróttaþjálfun ungmenna í skólasamfélaginu.  

 
Það er til dæmis. þannig með ungmennafélögin að þau eru þrjú á 
skólasvæðinu. Og það er orðið svo fámennt í þessum byggðum 
að ekkert þessara ungmennafélaga getur staðið á bak við 
einhverjar hópíþróttir. Og eina leiðin til að halda þeim gangandi 
það er það sem skólinn gerir og er gert hér innan dyra og af 
kennurunum yfirleitt. Að vísu er það aldrei nema einn og einn 
kennari sem stendur í þessu en hér náum við öllum krökkunum 
saman. Hér eru þau höfð á krakkablaksæfingum og körfu-
boltaæfingum og þetta er allt saman starfsfólk skólans sem er að 
vasast í þessu og láta ungmennafélögin gera þetta. Þeir sem eru 
að stjórna ungmennafélögunum eru náttúrulega guðs lifandi 
fegnir og kunna að meta þetta. En þarna er ekkert hægt að gera 
nema það komi allir saman úr þessum þremur félögum. Ef að 
skólinn væri ekki þessi sameiningarþáttur þá held ég að þetta 
væri bara einfaldlega ekki gert (skólastjóri). 

 
Tveir kennarar við skólann eru í íþróttanefndum ungmennafélaganna. Þeir 

sjá um nauðsynlega skipulagningu og tengsl við skólann. Skólinn leggur til 

aðstöðuna en ungmennafélögin sjá um þjálfaralaunin. Þjálfararnir eru báðir úr 

kennaraliði skólans. 

 
Já, og þetta er alveg sjálfsagður hlutur talinn í skólanum, allt 
starfsfólk telur þetta sjálfsagt og ungmennafélögin borga ekki 
leigu fyrir aðstöðuna þannig að það má segja að þetta sé samstarf 
skólans og ungmennafélaganna (kennari). 

 
Kennari sem hefur starfað við slíka þjálfun leggur áherslu á að hún hafi 

einnig gefið honum mikið. Þarna hafi hann fengið að taka þátt í lífi nemenda á 

nýjum forsendum og jafnvel séð þau blómstra. 

 
Krakkarnir nefnilega, þeim finnst svo gaman að vera með 
kennaranum sínum í einhverju svona. Og þetta styrkir þau tengsl 
sem nauðsynleg eru til að geta kennt þessum börnum. Þetta er 
eitthvað sem skilar manni svo miklu inn í þetta starf. 

 
Starfsfólk tónlistardeildarinnar setur líka allmikinn svip á mannlífið. 

Deildarstjórinn stjórnar 45 manna blönduðum kór sem samanstendur að mestu 
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af heimafólki þó nokkrir komi lengra að til að fá að vera með. Konan hans, 

sem einnig kennir við deildina, aðstoðar við raddæfingar og við slík tækifæri 

er æft í skólanum svo hægt sé að dreifa sér um húsnæðið. Ennfremur er 

starfandi hljómsveit, sem samanstendur aðallega af starfsfólki við skólann, 

sem kemur fram við ýmis tækifæri innan sveitar og utan, spilar á þorrablótum 

og fleira í þeim dúr.  

Þessu til viðbótar má nefna að skólinn stendur fyrir ýmsum fyrirlestrum og 

fræðslufundum varðandi skóla- og uppeldismál einu sinni til tvisvar á ári og 

þeir eru ævinlega boðaðir inn á hvert heimili. 

 

4.1.8. Skólinn okkar allra 
Í Grundarskóla er mikið kapp lagt á að gestum og gangandi finnist þeir 

velkomnir og vel sé tekið á móti þeim. Skólastjórinn nefnir sem dæmi að 

tvisvar á ári séu samkomur í skólanum þar sem öllum samkomugestum sé 

boðið til veislu. Það sé annars vegar 1. des hátíðin og hins vegar árshátíð 

skólans.  

 
Og þetta bara gerir það að verkum að fólki þykir betra að koma 
hérna. Það er eins á foreldradögum að þá erum við að reyna að 
bjóða öllum upp á eitthvað, heitar vöfflur og rjóma og eitthvað 
svona. Þannig að allir sem koma á foreldradag þeir eiga að fara í 
kaffi líka. Þetta hefur mjög mikið að segja. Það skiptir nefnilega 
miklu máli að fólk finni sig velkomið í skólanum og það sé reynt 
að taka vel á móti því. Og þetta er svona einfaldasta aðferðin til 
þess, að reyna að gera vel við menn með einhverjum veitingum 
og sýna þeim þannig áhuga. Og eins náttúrulega bara að allt 
starfsfólkið sé glaðlegt og taki vel á móti fólki og sé ekki með 
neinn vandræðagang. Þannig að mönnum finnist þeir ekki vera 
eins og álfar út úr hól þegar þeir koma hér inn. 

 
Af sama toga er frásögn kennara af félagsmálakvöldum eldri nemenda.  

 
Það er líka alltaf hérna félagsmálakvöld einu sinni i viku, á 
fimmtudögum. Þá er einn kennari á vakt alltaf þá er líka opin 
sundlaugin fyrir almenning, þannig að þá koma foreldrar og nýta 
ferðina, eru að keyra börnin sín í félagsmál og fara í heita pottinn 
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og sund á meðan jafnvel með yngri börn sem mega ekki vera á 
félagsmálakvöldi. Svo er opnuð sjoppa hálf tíu og þá hafa menn 
skroppið í sjoppu og fengið sér nammi. En ég veit ekki hvernig 
þetta er alveg hjá hinum kennurunum en þegar við höfum verið 
við ... þá hefur bara verið full kennarastofan af foreldrum í kaffi.  

 
Af viðtölum við foreldra má ráða að þessi þáttur sé síður en svo ofmetinn. 

Þeir leggja áherslu á mikilvægi þess fyrir samfélagið að menn hittist, í 

skólanum, hann skapi ákveðinn farveg fyrir samskipti manna á milli, þjappi 

fólki saman og gefi því eitthvað að sameinast um. 

 
Og ég veit einmitt svona dæmi þar sem að krakkarnir eru komnir 
upp úr skólanum, foreldrar sem eiga ekki lengur börn í 
skólanum, þeim finnst þetta mjög erfitt. 
 
Það er hugsað um fólk og því sýnd velvild. Eins og þegar 
foreldrar koma í skólann, þá fá þeir sér kaffi og setjast niður. 
 
Þetta er ekki bara staður barnanna og eitthvað sem þú kemur í 
heimsókn í heldur eitthvað sem þú átt þína hlutdeild í. 
 
Hann er náttúrulega svona hálfgerð félagsmiðstöð í rauninni. Það 
er bara þannig. Það mæta þarna allir það er alveg sama hvað er í 
gangi, það er mjög góð mæting og þarna hittist fólk. Og semsagt 
við skólasetninguna á haustin, það er bara svona dæmigert, það 
kemur einhver með öllum börnum og það er kaffi og svona í 
leiðinni og spjallað. Og svoleiðis er það í raun og veru allan 
veturinn. Alltaf þegar er eitthvað í gangi þá er bara mjög góð 
mæting og það eru ekki bara foreldrar, það eru ömmur og afar, 
frændi og frænkur og allt þetta ættarlið. Eins á skólaslitum þarna 
mæta allir og í rauninni er það svolítið þannig – mér finnst það 
svolítið skrýtið sko og ég uppgötvaði það í rauninni ekki fyrr en 
ég flutti hérna – að maður kveður fólk á vorin og sér stóran hluta 
ekki aftur fyrr en við skólasetningu á haustin. Það er bara þannig. 
Það náttúrulega er mikið að gera hjá öllum hérna yfir sumarið. 

 
Þrátt fyrir að ljóslega sé mikið lagt upp úr öflugum tengslum skólans og 

samfélags hans ber ekki mikið á þessum þætti i stefnumörkun skólans. 

Skólastjórinn segir: 
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Ég held nú í sjálfu sér að það sé ekki hægt að segja að verið sé 
að vinna að því á mjög markvissan hátt. Það er til dæmis hvergi 
skráð stefna af þessu tagi í skólanámskrá. Ég held að þetta gerist 
nú kannski svona ósjálfrátt út frá þeim aðstæðum sem bæði eru í 
skólanum það er að segja formgerðinni á skólanum sem slíkum 
og sumpart kannski húsnæðið líka sem hjálpar mikið til við að 
mynda tengsl við samfélagið. Þetta er að mínu mati jákvætt og 
kannski þegar maður – ég get alveg játað það að framan af 
mínum skólastjóraferli þá hugsaði ég ekki mikið um þetta og var 
ekki búinn að átta mig á þeim möguleikum sem í sjálfu sér felast 
í þessu.  

 
Foreldrar taka í sama streng með að þau tengsl sem séu til staðar séu 

afleiðing af samspili samfélagsgerðarinnar, aðstöðunnar og viðleitni skólans 

til að styrkja böndin.  

 
Þetta er hvoru tveggja. Þetta er samfélagsgerðin, kannski af því 
að þessar sveitir, eins og þetta var, sameinuðust um þennan skóla 
og svo líka gerir skólinn í þessu, með – þú veist, það er boðið 
upp á kaffi, þannig að fólk fær tækifæri til að hittast og spjalla, 
það er bara þannig. Þannig að skólinn er í raun meðvitað að 
bjóða upp á þetta líka, skapa þennan farveg. 
 

Grundarskóli hefur þannig axlað það hlutverk að vera ákveðinn 

hornsteinn í samfélaginu í Breiðárdal. Fyrir utan að búa börn og 

ungmenni þar undir líf og starf lætur hann sér annt um aðra íbúa 

samfélagsins og býður þá velkomna til sín við hvert tækifæri. Skólinn 

og starfsfólk hans stendur einnig fyrir fjölbreyttum viðburðum í 

menningar- og félagslífi í Breiðárdal. Skólinn stuðlar að tengingu milli 

kynslóða, samveru og samstarfi íbúa dalsins og eflir þannig samkennd 

manna á milli. 

 

4.2. Nautaflataskóli 
Skólinn á Nautaflötum í Hrútadal var lagður niður sumarið 2005 og nemendur 

hans fluttir í stærri skóla í þéttbýliskjarna sveitarfélagsins, Ströndinni. Tildrög 

þessa voru að árið 1998 sameinaðist hreppurinn, sem að skólanum stóð, 

tveimur nágrannasveitarfélögum sínum. Hið nýja sveitarfélag tók við rekstri 
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þeirra þriggja skóla sem á svæði þess voru. Á árinu 2000 var hafin vinna á 

vegum sveitarfélagsins við endurskoðun á rekstri grunnskólanna með það fyrir 

augum að auka hagræðingu í rekstrinum. Niðurstaða sveitarstjórnar varð sú að 

fækka skólunum niður í einn grunnskóla með tvær starfsstöðvar og loka 

skólanum á Nautaflötum.  

Nautaflataskóli var fámennur samkennsluskóli með tæplega 50 nemendur í 

1.–9. bekk. Við skólann var ennfremur rekin leikskóladeild frá árinu 1997 og 

þar voru 7–8 nemendur hálfan daginn. Skólinn var heimanakstursskóli og 

nemendur fengu morgunverð og hádegisverð í mötuneyti skólans. Kennarar 

frá tónlistarskóla sveitarfélagsins komu í skólann í hverri viku og nemendur 

Nautaflataskóla gátu þannig stundað tónlistarnám sem hluta af skóladegi 

sínum. 

Á skólasvæðinu stendur einnig nýlegt samkomuhús sveitarinnar, þar er 

aðstaða til íþróttaiðkunar og á staðnum er lítil sundlaug. Skólinn hýsti einnig, 

þar til nýlega, bókasafn sveitarinnar. Umhverfi skólans býður líka upp á 

margvíslega afþreyingu þar eru góðar brekkur fyrir sleðaferðir og tjarnir og 

skurðir með auðugu lífríki vor og haust. 

 

4.2.1. Viðmælendur 
Viðmælendur mínir vegna Nautaflataskóla voru átta talsins. Fimm þeirra eru 

búsettir í dalnum og í þeim hópi er fyrrverandi starfsfólk við Nautaflataskóla, 

foreldrar barna sem þar voru og fleiri íbúar dalsins. Fyrrverandi skólastjóri 

skólans, annar stjórnandi viðtökuskólans og nemandi sem stundaði nám við 

Nautaflataskóla en bjó á Ströndinni eru einnig meðal viðmælenda. Rétt er að 

taka fram að ekki er gerður greinarmunur á foreldrum grunn- og leikskóla-

barna, enda áttu sumir viðmælenda minna börn á báðum skólastigum. 

 

4.2.2. Skólastarfið 
Á Nautaflötum var, eins áður sagði, rekin leikskóladeild við grunnskólann. 

Slíkt fyrirkomulag er þó enn á gráu svæði og því voru þessar stofnanir reknar 
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á pappírunum sem tvær sjálfstæðar stofnanir með aðskilinn fjárhag þó 

stjórnandinn væri sá sami. Í hugum fólks var þetta þó einn og sami skólinn og 

sést það meðal annars á því að foreldrafélagið var eitt og hið sama. 

Skólastjórinn segir:  

 
Leikskólinn kom alltaf yfir einu sinni í viku og var í söng með 
yngstu börnunum. Og eldri börnin skiptu á milli sín að fara einu 
sinni í viku yfir á leikskólann og lesa fyrir þau. Þessi formlegu 
samskipti voru á þessum nótum. En leikskólinn var alltaf með í 
öllu. Við fundum aldrei fyrir að við værum sitt hvor stofnunin. 
Við vissum ekkert af því fyrr en maður þarf að setja sig í þær 
stellingar að hugsa þær í sundur. 

 
Í leikskólanum var einn starfsmaður og sjö til átta börn, eftir aldri þeirra. 

Elstu nemendur grunnskólans skiptust svo á að aðstoða við að klæða börnin 

og koma þeim í útiveru. Á sama hátt stóðu eldri nemendur svokallaðar eldhús-

vaktir og aðstoðuðu leikskólabörnin og yngstu nemendur grunnskólans í 

matsalnum. 

 
Já, þau voru sest þegar stóru komu. Og stóru tóku á móti þeim. 
Eða þau sem sagt skiptu því á sig. Það voru vaktir hjá 5. bekk og 
eldri svokölluð eldhúsvakt. Það fólst í því að taka á móti litlu 
þegar þau komu tíu mínútum á undan hinum. ... Og þetta var 
kannski korter á viku fyrir tvo og maður þurfti að vera á þremur 
vöktum yfir veturinn (skólastjóri). 

 
Nemendur leikskólans komu með skólabílum á morgnana, foreldrar eða 

eldri systkini fylgdu þeim í bílinn og spenntu þá í sætin og skólastjóri og 

húsvörður tóku á móti bílnum í skólanum. Starfi leikskólans lauk svo klukkan 

12 á hádegi og þá sóttu foreldrar börn sín. Þar var oft glatt á hjalla og fólk 

notaði tækifærið til að spjalla við nágranna og vini, hitta eldri börnin sem voru 

í útiveru og jafnvel kíkja inn í skóla og fá sér kaffisopa. Leikskólinn svaraði 

því ekki einungis félagsþörf barnanna heldur styrkti einnig tengsl milli 

foreldra í samfélaginu. Foreldrar eru mjög meðvitaðir um þennan þátt og 

nefna hann sérstaklega sem áberandi breytu í samfélagsmynstrinu. 
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En þú varst líka að tala um tengslin við leikskólann, það minnir 
mig einmitt á, að það er svo margt sem mér finnst skemmast 
þegar leikskólinn er slitinn frá að við fórum einmitt þessir 
foreldrar, þegar við vorum að sækja leikskólabörnin. Ég var oft í 
hálftíma og stundum upp í klukkutíma að sækja barnið mitt í 
leikskólann því þá voru krakkar í útivist í hádeginu og maður var 
að hitta þau bara og spjalla við þau úti í rólunum og kennarana 
sem voru á vakt og ég skrapp gjarnan aðeins inn í skóla að tala 
við einhvern. Þú veist, þetta var svona 

 
Jú, jú, það var æði oft lengi staðið og talað. Þannig að það er 
náttúrulega ekki spurning að menn hittust þá á hverjum degi að 
sækja börnin og eins bara fyrir börnin að vera hérna í skólanum 
sínum, af því þau voru – fóru alltaf í mat í skólanum, sáu alla 
hina, þau voru bara byrjuð á Nautaflötum. 

 
Mikið var lagt upp úr samskiptum og gagnkvæmri virðingu manna á milli í 

Nautaflataskóla og nemendur leikskólans voru sjálfsagður hluti af hópnum. 

 
Já, leikskólabörnin voru líka alltaf með í söng á sal. Já, þau tóku 
eiginlega þátt í öllu sko. Og á Nautaflötum var það þannig að 
æðsta virðingarstaðan var sá sem var minnstur. Það var sko alveg 
öfugt við það sem maður á að venjast. Það var vikið úr vegi fyrir 
smælkinu (skólastjóri). 

 
Áhersla var lögð á sameiginlega ábyrgð og lýðræðisleg vinnubrögð, fjöl-

breytta kennsluhætti og nýsköpun. Nemendur og kennarar litu svo á að 

skólinn væri sameiginlegur vinnustaður þeirra og þeir bæru ábyrgð á honum. 

Fyrrverandi nemandi á Nautaflötum sem nú er að ljúka skólagöngu sinni í 

viðtökuskólanum segir.  

 
Það var allt öðru vísi á Nautaflötum. Þar vorum við öll bara vinir 
og allir gátu gert eitthvað saman, líka litlu krakkarnir. Og 
krakkarnir sem voru búin að vera í einhverju veseni og svona, 
þeim gekk miklu betur þar. Og kennararnir voru líka bara vinir 
manns. 
 
Þau eru vön að taka þátt og hjálpa til. Það var eins og var á 
Nautaflötum og var reyndar orðið fast að þau voru svona 
skólavinir og það var alltaf bara ákveðið kerfi. Það voru tveir á 
vakt í frímínútum úti með kennaranum og þetta virkaði ofsalega 
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vel. Og í öllum sparnaðinum, þá var tekinn einn starfsmaður úr 
eldhúsinu en í staðinn sett inn tvö börn. Og það var bara þeirra 
nám, það var sett inn í lífsleikni og eitthvað og þau voru að 
aðstoða þessi yngstu og þetta var bara svo frábært sko. Og það 
einmitt ... þeim fannst þetta bara sjálfsagt og kennararnir kölluðu 
bara í aðstoð (foreldri). 

 
Talsvert var um að í Nautaflataskóla kæmu börn sem átt höfðu í 

erfiðleikum í skólakerfinu annars staðar. Flest komu frá þéttbýliskjarna 

sveitarfélagsins en nokkur voru vistuð í Hrútadal um lengri eða skemmri tíma. 

Að sögn vistforeldra í skólasamfélaginu var samstarfið við skólann gott og 

mikilvægt fyrir börnin að komast þangað þar sem skólinn hafi verið þeim eins 

og stór fjölskylda. Skólinn naut almenns trausts í samfélaginu og viðmælendur 

mínir nefna allir að nemendum sem hafi átt erfitt í skólum annars staðar hafi 

gengið vel að ná fótfestu þar. Hvað námsárangur varðar má nefna að sé litið á 

meðaltal samræmdra grunnskólaeinkunna í 4. og 7. bekk á árunum 2002–2004 

sést að Nautaflataskóli er yfir landsmeðaltali bæði í íslensku og stærðfræði í 4. 

bekk. Í 7. bekk er hann enn yfir landsmeðaltali í stærðfræði en er kominn 

undir það í íslensku. Taka ber tillit til þess að þarna er um fámennan hóp að 

ræða og meðaltalið því viðkvæmt fyrir frammistöðu hvers einstaks nemanda. 

Þannig er til dæmis mögulegt að vistun nemenda annars staðar frá í skólanum 

um lengri eða skemmri tíma hafi þarna nokkur áhrif. 

 

4.2.3. Tengsl skóla og samfélags 
Í Nautaflataskóla var mikið lagt upp úr tengslum við samfélagið og áhersla 

lögð á að skólinn stæði foreldrum og öðrum sveitungum sínum ávallt opinn. 

Foreldrafélag var starfandi við skólann og tók virkan þátt í ýmiskonar 

uppákomum í skólastarfinu. Formaður foreldrafélagsins segir: 

 
Á haustin þá var það orðið þannig að á foreldrafundinum þá var 
bara látið ganga blað og við skrifuðum okkur í uppákomunefndir. 
Þú veist – ég er til í að sjá um brennuna þarna, ég er til í að sjá um 
öskudaginn – og þetta gekk alltaf upp. Það var bara raðað niður að 
hausti í hvað fólk vildi helst fara og þá gekk þetta bara.   
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Helstu verkefni foreldrafélagsins voru öskudagshátíðahöldin, veitingar á 

þrettándabrennu, ruslatínsludagur og vorhátíð sem haldin var síðasta skóla-

daginn. Á öskudag mættu nemendur í skólann og fóru með kennurum og 

starfsliði í þéttbýliskjarnann og sungu í verslunum og fyrirtækjum eins og 

vaninn bauð. Eftir hádegismat tóku foreldrar við stjórntaumunum.  

 
Foreldrafélagið tók svo við deginum, klukkan hálftvö, þá var 
skemmtun, sleginn kötturinn úr tunnunni og þá komu allir með 
bakkelsi og það var bara hlaðborð og kaffisamsæti. Það var alveg 
stórkostlegt ... Og þá komu bara nánast allir úr sveitinni á þessa 
hátíð.  
 

Hefð var fyrir að nemendur hreinsuðu rusl meðfram vegum sveitarinnar og 

fengju greitt fyrir það frá Vegagerðinni. Foreldrafélagið var nýlega farið að 

taka þátt í þessari vinnu. 

 
Núna síðasta árið þá var foreldrafélagið fengið til að sjá um þessa 
ferð. Annars hafði bara skólinn gert það. Þannig að við fórum með 
í það og það var virkilega gaman. Það fór bara rúta, sitt hvoru 
megin, og svo voru nokkrar mömmur búnar að baka skúffukökur 
og snúða og ýmislegt og voru með kaffi tilbúið þegar við komum 
úr ferðinni (formaður foreldrafélags). 
 

Síðasta skóladaginn að vori lögðust foreldrar og starfslið skólans á eitt við 

að búa til skemmtilegan dag. 

 
Skólinn sá um fyrri partinn. Þau byrjuðu að morgninum á að fara í 
ratleiki. Það var gerður einn risa ratleikur sem allir tóku þátt í. 
Kennararnir sáu um það og svo komu foreldrar, tíndust að svona 
um hálf ellefu þegar þau voru kannski að klára ratleikinn og þá var 
farið í fótbolta, það voru fullorðnir á móti börnum og kennarar á 
móti krökkum og ýmislegt og það voru grillaðar pylsur og ís á 
eftir. Það sá skólinn reyndar um, þær sem sáu um mötuneytið þær 
voru bara með mat. En foreldrarnir grilluðu. Þetta var mjög mikill 
hátíðisdagur. Það var alltaf voða gaman þennan dag (foreldri). 

 
Samstarf skólans og foreldrafélagsins var gott og formaður foreldra-

félagsins leggur áherslu á mikilvægi þess:  
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Stjórn foreldrafélagsins og það, þetta var ekkert mikil kvöð. Það 
var svo mikil tenging við skólastjórann og hún hélt svo mikið utan 
um allt með okkur og það var þannig bara gegnum tíðina skilst 
mér að þetta var allt unnið saman.  

 
Auk starfsemi foreldrafélagsins var margt í starfi skólans sem bauð upp á 

þátttöku samfélagsins. Árshátíð skólans var haldin í desember og var einnig 

jólaskemmtun sveitarinnar. Nemendur æfðu leikrit og þess háttar og að 

dagskrá lokinni var dansað kringum jólatré og öllum viðstöddum boðið í 

veislukaffi. Mjög vel var mætt á þessa hátíð eins og aðrar uppákomur á vegum 

skólans og að sögn skólastjóra var ekki óvenjulegt að um 200 manns mættu á 

árshátíðina. Skólaslitin voru sömuleiðis haldin hátíðleg, þar var selt kaffi á 

vegum ferðasjóðs nemenda og sett upp sýning á ýmsum verkefnum vetrarins. 

Dagur íslenskrar tungu var haldinn hátíðlegur og Stóra upplestrarkeppnin fékk 

talsvert rými og athygli í skólastarfinu og samfélaginu. Skólinn stóð fyrir 

þrettándabrennu sveitarinnar þar sem foreldrafélagið bauð öllum viðstöddum 

upp á kakó og smákökur. Tónfundir, þar sem nemendur í tónlistarnámi sáu um 

dagskrá, voru einnig öllum opnir og sömuleiðis „söngur á sal“ flesta 

mánudagsmorgna.  

Skólinn gaf út fréttabréf, sem hét Tengja. Fréttabréfið fór heim á alla bæi í 

skólasamfélaginu, óháð því hvort þar voru nemendur eða ekki. Þar kom alltaf 

fram hvað væri að gerast í mánuðinum og fólk hvatt til að mæta á þær 

uppákomur sem framundan voru. Heimasíða skólans var mjög virk og þar 

voru meðal annars reglulega settar inn myndaseríur og texti. Þessi síða var 

mikið notuð af skólasamfélaginu og nemendur notuðu hana gjarnan til að sýna 

vinum og kunningjum frá skólanum sínum. 

Foreldrar taka fram að þessi þáttur hafi skipt miklu máli og stuðlað að því 

að skólasamfélagið allt vissi hvað börnin voru að taka sér fyrir hendur.  

 
Alltaf kom Tengja ... Og þar var tíundað hvað væri á döfinni og 
fólki þótti mjög vænt um þetta og ég veit að mikið hérna fram í 
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dal, eldra fólk þar sem engin börn eru á bæjunum þeim fannst þetta 
ofsalega gott og töluðu um það  (foreldri). 

 
Foreldraviðtöl í skólanum voru líka með fremur óvenjulegu sniði. 

Foreldrum var gefinn sá tími sem þeir þurftu fyrir viðtölin, þeir gátu komið á 

þeim tíma dags sem þeim hentaði og lagt var upp úr því að taka vel á móti 

þeim. Skólastjórinn segir:  

 
Og svo eru bara eins og foreldraviðtölin. Þau voru þannig að þá 
var opið hús, menn gátu komið milli átta og tvö og það var 
ekkert kortersviðtal eða eitthvað slíkt. Það var bara sá tími sem 
menn þurftu og menn sátu bara og biðu og voru í sjálfu sér 
ekkert að bíða, þeir voru að hitta sveitunga sína og skoða um 
allan skóla. 

 
Öllum viðmælendum mínum ber saman um að íbúum skólasamfélagsins 

hefði fundist þeir velkomnir í skólann og tengsl skóla og samfélags hefðu 

verið sterk og traust. Fólki hafi fundist sjálfsagt að koma í skólann við ýmis 

tækifæri jafnvel þó það tengdist honum ekki með beinum hætti, það er 

gegnum skólagöngu barna eða barnabarna. Ummæli viðmælenda minna tjá 

þetta skýrt:  

 
Ja, það er náttúrulega eins og menn voru alltaf að segja, þetta er 
svona hjartað í þessari byggð. Og það er náttúrulega í rauninni 
sennilega það eina þar sem allir þræðir mætast. Fólk á þarna börn 
og öll börnin eru þarna og fyrir vikið þá hittist fólk mikið í 
gegnum skólann. Á þangað erindi og þetta er svona einhvers konar 
félagsmiðstöð ekki síður en menntastofnun, fólk tengist svo 
margvíslegum böndum. Síðan þegar skólinn hverfur þá verður 
tilfinnanlegt eitthvert tóm þarna (kennari). 
 
Það var fólk að koma hérna [á árshátíð] þó að það væru – ja við 
getum sagt – engin tengsl þannig séð, áttu ekki börn eða barnabörn 
eða eitthvað svoleiðis þó að það væri náttúrulega langmest 
svoleiðis. Og eins svona til dæmis við skólaslit, þá var alltaf 
kaffisala og þá var fólk að koma bara til að svona skoða 
handavinnuna og bara fyrir forvitni sakir, kaupa kaffi og styrkja 
ferðasjóð nemenda og svona (kennari). 
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Í viðtölunum kom í ljós að samfélagið fann fyrir mikilli eignarhalds-

tilfinningu í garð skólans og fannst sjálfsagt að leggja hönd á plóg í 

skólastarfinu þar sem hægt var að verða að gagni. Fleiri en einn notaði þá 

samlíkingu að skólinn hefði verið hjarta sveitarinnar. Ég velti fyrir mér hvort 

þessi nánu tengsl orsökuðust af samfélagsgerðinni eða væru afleiðing af 

markvissu starfi skólans að þessum málum. Skólastjórinn segir:  

 
Ég held að það sé hluti af því ... að hann var þessi öxull. Ég held 
að þetta sé sko samþætt að menn eiga hann en hann þjónaði líka 
ákveðnu hlutverki. Og af því hann þjónaði hlutverkinu þá gátu 
menn eignað sér hann. 

 
Og einn kennarinn hefur þetta um málið að segja:  

 
Ja, bæði sko. Það var mjög öflugt foreldrastarf sem hefði kannski 
ekkert endilega þurft að vera svo öflugt. Það gerist ekkert 
sjálfkrafa. En margt af þessu er náttúrulega bara eðli stofnunar-
innar, skólans, og í svona litlu samfélagi þar sem fólk þekkist 
svona náið eins og þarna þar sem börnin eru ekki bara nemendur 
heldur kannski börn nágrannanna. Maður þekkir og tengist fólki 
öðruvísi en bara sem kennari og þá náttúrulega gerist þetta bara 
ósjálfrátt að stofnunin verður fólki hjartfólgin. Og síðan voru 
náttúrulega reglulegar samkomur, litlu jólin og árshátíðin og öll 
þessi skipti sem eitthvað var um að vera í skólanum og fólki var 
boðið að koma. 
 

Mikilvægi þessara tengsla virtist öllum ljóst og skólastjórinn tekur 

sérstaklega fram hve mikils virði það sé skóla þegar samfélag hans setur hann 

í forgang:  

 
Það er eiginlega ómetanlegt og það eina sem við getum gert núna 
er að taka það með okkur, þetta dýrmæti, að vita að það er gott 
að starfa í svona samfélagi og að það þarf að byggja það upp 
annars staðar. Því að um leið og þú hefur þetta þá áttu miklu 
greiðari leið, það er fullt af hindrunum farnar, þær eru ekki til 
staðar. Og þá áttu miklu greiðari leið til þess að halda utan um 
námið og til þess að nemendur læri meira. 
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Starfsfólk skólans á Nautaflötum hélt ekki aðeins uppi öflugu skólastarfi í 

samvinnu við heimilin í dalnum. Það lék líka stórt hlutverk í menntun og 

menningarlífi sveitunga sinna. Þannig stóðu kennarar t.d. fyrir námskeiðum af 

ýmsu tagi, tóku þátt í íþróttaþjálfun, sáu um bókasafnið og fleira í þeim dúr. 

Það kom skýrt fram hjá viðmælendum mínum hve mikils virði það hefði verið 

fyrir samfélagið að eiga þann mannauð sem fólginn væri í starfsfólki skólans. 

Tilvist skólans og fúsleiki hans til að uppfylla hlutverk sitt sem sam-

einingartákn og menningarmiðstöð samfélagsins virðast hafa haft mikil áhrif á 

mannlífið í dalnum enda voru íbúar þar ekki tilbúnir að gefa hann upp á bátinn 

baráttulaust.  

 

4.2.4. Baráttan fyrir skólanum 
Ákvörðun sveitarstjórnar um að loka skólanum á Nautaflötum og þær vinnu-

aðferðir sem viðhafðar voru vöktu mikla reiði og gífurlega andstöðu í skóla-

samfélagi hans. Fólk taldi sig svikið og vitnaði óspart til kynningar samstarfs-

nefndar um sameiningu hreppanna. Þar kom meðal annars fram að skipan 

grunnskólamála yrði í aðalatriðum óbreytt og allir skólarnir yrðu reknir áfram 

hver með sinn stjórnanda. Sömuleiðis voru þær meginlínur lagðar í samstarfs-

samningi sveitarstjórnarflokkanna 2002–2006 að grunnskólarnir yrðu áfram 

þrír en leitað yrði leiða til rekstrarhagræðingar og aukinnar samvinnu milli 

þeirra. Skipulagið skyldi unnið í samráði við foreldra. 

Íbúar Hrútadals töldu því tilvist skólans tryggða að minnsta kosti fyrst um 

sinn, þótt börnum á skólasvæðinu hefði fækkað nokkuð og uppi væru raddir 

um nauðsyn hagræðingar í skólarekstrinum. Haustið 2004 var svo boðað til 

kynningar- og umræðufundar um skólamál í sveitarfélaginu. Þar voru kynntar 

niðurstöður hagkvæmniathugunar á færslu starfssemi skólans á Nautaflötum 

út á Ströndina. Samkvæmt athuguninni var þar um allmikla fjárhagslega 

hagræðingu að ræða og í framhaldinu var farið að ræða þennan möguleika í 

fullri alvöru. Mikil reiði greip um sig í Hrútadal og menn þjöppuðu sér saman 

utan um skólann, ákveðnir í að berjast fyrir honum af öllu afli. Í kjölfarið 
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fylgdu ýmis konar mótmæli, blaðaskrif og bænaskrár þar sem bæjarstjórn var 

hvött til að leita annarra úrræða í samvinnu við skólasamfélagið. Allt kom 

fyrir ekki og í byrjun mars 2005 tók bæjarstjórn endanlega ákvörðun um lokun 

skólans. 

Særindi og biturð einkenndu frásagnir viðmælenda minna af endalokum 

skólans þeirra. Viðbrögð þessi beindust ekki síður að því hvernig ákvörðunin 

var tekin en að henni sjálfri. Viðmælendur litu svo á að þeir hefðu verið 

blekktir inn í sameiningu sveitarfélaganna undir því yfirskini að skólinn fengi 

að halda sér. Í framhaldi af því hefðu meðlimir bæjarstjórnar gengið á bak 

orða sinna og brugðist því trausti sem þeir hefðu notið.  

Án þess að hér verði tekin afstaða til réttmætis þeirrar ákvörðunar að loka 

skólanum er greinilegt að sú atburðarás sem átt hefur sér stað í tengslum við 

hana hefur skilið eftir sig mörg sár og sett mark sitt á samfélagið. 

 
Já, þetta bara, allt svona í kringum þetta er eiginlega bara hálf-
sorglegt hvernig var staðið að þessu. Það hefði ábyggilega verið 
hægt að hafa þetta mun friðsamlegra ef að það hefði verið bara 
hugsað eitthvað fram í tímann. Ég meina, við gátum alveg búist 
við þessu, að að þessu kæmi, að þessi möguleiki yrði skoðaður 
en ekki að yrði gengið fram í þessu með svona miklu offorsi og 
svona bara leiðindum. ... Og svo einhvern veginn hefur þetta 
þróast þannig, eins og sveitin sé vondi kallinn. Það séu allir 
hérna ægilega agressífir og sé ekkert hægt að tala við okkur 
(foreldri). 

 
Sko í augnablikinu er náttúrulega mikil biturð og reiði sem 
kannski stendur því fyrir þrifum að menn hafi treyst sér til þess 
að hugsa þetta mál burt að þarna verði aldrei grunnskóli. Menn 
vilja bara kljúfa sveitarfélagið og bara með öllum ráðum, þetta 
var náttúrulega alveg hrikalega erfitt mál og fólk varð mjög reitt 
(kennari). 

 
Miklar tilfinningar og fólk var svikið og þá náttúrulega er það 
eitthvað sem þarf tíma til að jafna sig en síðan veit maður ekki 
hvað gerist, það verður náttúrulega annars konar sveitarfélag 
(kennari). 
 



73

Og það sem verra var að þetta fólk sem að var í sveitarstjórn, 
sumt af því, það reyndi að blekkja fólkið alveg fram á síðustu 
stundu (íbúi í dalnum). 
 

Viðmælendur mínir eru hins vegar sammála um að vel hafi tekist til með 

skólaskipti fyrrum nemenda á Nautaflötum. Starfsfólk skólanna beggja hafi 

lagt sig fram um að auðvelda nemendunum skólaskiptin þegar endanleg 

ákvörðun um lokun skólans lá fyrir og foreldrafélag Nautaflataskóla hafi 

einnig tekið þar virkan þátt. Flestir nota tækifærið til að árétta að barátta 

þeirra fyrir skólanum sínum eigi á engan hátt að skoðast sem vantraust eða 

óánægja í garð skólans á Ströndinni.  

 
Þetta var svo mikið bara staðurinn, þó að menn hafi haldið því 
fram að við værum eitthvað á móti skólanum á Ströndinni þá var 
það svo mikið passað að það kæmi ekki neitt fram þó að 
auðvitað geti einn og einn hafa misst það út úr sér og við vitum 
að þetta er allt öðruvísi skóli og það verður alltaf öðruvísi að 
vera þar sem eru 40–50 börn eða þar sem eru 300. En eins og ég 
segi, menn pössuðu það svo vel að það væri ekki verið að 
gagnrýna að skólinn niður frá væri eitthvað verri heldur vildum 
við bara halda þessu hér, eins og það væri. Bara þessum hefðum 
og þessu bara starfi sem færi hérna fram (kennari). 

 
Annar skólastjórnandinn á Ströndinni tekur í sama streng. 

 
Nú, það voru haldnir fundir með foreldrum, foreldraráðunum 
semsagt, og þau komu með punkta um það hvaða hefðir og 
venjur þau myndu vilja halda í hérna í skólanum og við reyndum 
svona að verða við því eins og við gátum. ... Og það má nú 
eiginlega segja það að fólkið hefur ekkert verið að býsnast út í 
skólann hér. Alls ekki. Reiðin hefur kannski beinst að þeim sem 
að stjórnuðu og tóku þessa ákvörðun á sínum tíma. ... þau hafa 
verið mjög jákvæð í okkar garð. Eins og ég segi þá var enginn 
barningur út í skólann hérna. 
 

4.2.5. Skarð fyrir skildi 
Tómleiki, söknuður og jafnvel sorg. Þetta eru tilfinningarnar sem við-

mælendur mínir úr Hrútadal lýsa þegar talað er um endalok skólastarfsins á 

Nautaflötum. Öllum ber þeim saman um að jafnvel þó að nemendum Nauta-
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flataskóla sé vel borgið í skólanum á Ströndinni sé samfélagið ekki samt og 

vandséð að það verði það nokkurn tíma.  

 
Nei, nei, það má eiginlega segja – ég vil ekki segja að sveitin hafi 
nú dáið sko en hún er alls ekki söm. Vegna þess að skólinn var og 
er – það er ekkert endilega hérna, heldur náttúrulega sjálfsagt í 
flestöllum sveitum – gríðarlega mikill póstur bara í því að halda 
líka uppi menningarlífi einhverju (íbúi í dalnum). 
 
Mannlífið, það var svo mikið ÞARNA í kringum skólann. Þar var 
svo mikið tilefni til að hittast sem nú glatast. Og það sem stendur 
eftir núna er kannski bara þorrablótið og hestamannaballið 
(kennari). 
 

Viðmælendur mínir reikna allir með því að breytingin á samfélags-

mynstrinu sé varanleg, þó þeir leggi áherslu á mikilvægi þess að reyna að 

fylla í skarðið eftir megni. 

 
Það hlýtur að verða það vegna þess að það detta niður þarna í 
rauninni ótal samverustundir. Þó það sé verið að reyna að koma á 
einhverju í staðinn, segjum að kvenfélagið var með þarna 
barnaballið, nokkrir foreldrar tóku sig saman og héldu þrettánda-
brennuna og hvoru tveggja var bara ljómandi vel sótt, en þá er bara 
ekkert meira (foreldri). 
 

Eins og fram hefur komið hefur dregið úr daglegum samskiptum fólks í 

samfélaginu einkum við brotthvarf leikskólans. Börnin fara sem fyrr með 

skólabílum en eru nú í tveimur leikskólum á Ströndinni. Tímasetningar eru 

mismunandi þannig að fólk hittist ekki þegar það sækir börnin og ekki er hægt 

að skiptast á að ná í nokkur þeirra eins og áður. Afleiðingin er sú að fólk sem 

áður hittist kannski fimm sinnum í viku hefur nú varla sést síðastliðna 10 

mánuði. 

 
Og ég einmitt sakna, ég til dæmis hitti fólk sem býr hérna fram í 
dalnum, við hittumst á Ströndinni á árshátíðinni einmitt. Og þá var 
ég einmitt að segja að ég hafði ekki hitt manninn síðan við 
hittumst alltaf að sækja börnin í leikskólann. Síðan hafði ég bara 
ekki séð hann (foreldri). 
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Skólinn og starfsemi hans virðist hafa verið helsti hvatinn að því að fólk 

hittist og gerði sér glaðan dag og þar mynduðust tækifæri til að treysta tengsl 

milli manna og efla samkenndina. Foreldrar, kennarar og aðrir íbúar minnast 

slíkra viðburða með greinilegum söknuði. Foreldrar segja: 

 
Nei, ég meina auðvitað fer maður í heimsókn, það er bara eins 
og gengur og gerist, það eru bara einhverjir fáir og við erum til 
dæmis ekkert mikið í því, að fara í heimsóknir á bæi. Það er 
svona helst ef maður er að skreppa og fá eitthvað lánað og þess 
háttar. Á erindi. En einhvern veginn í skólanum, þá var svo 
mikið, maður hitti svo marga, austan frá og framan úr dal. 

 
En auðvitað voru þessar uppákomur sem tengdust skólanum 
aðalsamkomurnar í rauninni, fyrir fólkið í sveitinni. 

 
Viðmælendum mínum ber saman um að þessu samfélagslega hlutverki geti 

skólinn á Ströndinni ekki tekið við nema að litlu leyti og þar komi margt til. Í 

fyrsta lagi sé hann of stór, með sína 270 nemendur. Allir viðburðir svo sem 

árshátíðin séu þar af leiðandi stigskiptir og þar með sé fólkið úr dalnum hætt 

að geta mætt allt á sama tíma og hitt hvert annað í leiðinni. Nándin sé ekki sú 

sama og áður og afleiðingin verði sú að það dragi úr þátttöku þeirra sem ekki 

séu í því nánari tengslum við nemendur. Auk þessa gangi erfiðlega að flytja 

hefðir og venjur milli skólanna, jafnvel þó viðtökuskólinn sé allur af vilja 

gerður og eignartilfinning fólks í garð skólans tapist þegar það hætti að geta 

komið saman sem hópur utan um starfsemi hans. 

 
Þá ertu bara með þitt barn, kannski í 3. bekk, en hinir foreldrarnir 
í sveitinni þeir eiga ekkert barn í 3. bekk, þeir eiga bara í 4. og 5. 
og það er á allt öðrum tíma. Litlu jólin, eða þessi árshátíð til 
dæmis hún er mjög svona bekkjaskipt og það er allt svona meira 
í kössum. Og allt verður miklu stærra. Þó ég vilji alls ekki draga 
úr því að fólk hittist þar en þá eru tengslin önnur. Sveitin er ekki 
þessi grúppa lengur heldur ertu bara einn af einhverjum hóp sem 
að þú kannski þekkir ekkert mikið. Það verður aldrei sama 
nándin (foreldri). 
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Þrátt fyrir þessa sannfæringu fólks um að mannlíf sveitarinnar verði aldrei 

samt eftir lokun skólans er áhersla lögð á að fólk þjappi sér saman og reyni 

eftir bestu getu að halda uppi ýmsum hefðum og venjum sem áður voru á 

skólans herðum. Þannig hóf kvenfélagið á ný að halda jólatrésskemmtun til 

þess að reyna að fylla í skarðið eftir Litlu jól Nautaflataskóla. Menn voru 

sammála um að það hefði verið gott framtak og tekist vel þó ekki væri hægt 

að bera það saman við Litlu jólin. Foreldrar segja: 

 
Það var ákveðið á fundi að prófa af því nú yrði enginn skóli og 
engin litlu jól og engin jólaskemmtun, að hafa ball. Og það tókst 
mjög vel. Það kom heilmikið af fólki. Þannig að það er komið 
aftur. Samt verður þetta náttúrulega aldrei eins af því það er svo 
mikil stemning í kringum – eins og þú veist – skólastarfið, svona 
sem smitast heim. 

 
Auðvitað er það ekki nándar nærri sami markaður, eða hvað á 
maður að segja, þarna kemur þá meira kannski fólk með yngri 
börn þó það hafi verið reynt að auglýsa svona að þetta væri síðan 
kaffi og svona, en það var svo mikið fólk sem kom til að horfa á 
leikritin og svona sem ekki kemur á bara jólatrésskemmtun. 

 
Þrettándabrennan var annar þáttur í mannlífinu sem skólasamfélagið gat 

ekki hugsað sér að félli niður. Nokkrir foreldrar tóku sig saman í nafni 

foreldrafélagsins fyrrverandi og stóðu fyrir brennunni þennan fyrsta vetur. Í 

framhaldinu fæddist sú hugmynd að sækja um leyfi til að halda áfram með 

árlega ruslatínsludaginn sem minnst var á hér að framan og nota peningana 

sem koma inn fyrir þá vinnu til að fjármagna brennuhöldin í framtíðinni. 

 
Og þá er þetta bara hugsað þannig að við myndum bara auglýsa, 
bara senda dreifibréf í sveitina, það yrði bara ákveðinn einhver 
dagur í vor, þá yrði bara rusladagur og bara allir sem vilja og 
geta kæmu og við ætluðum svo að hittast einhvers staðar og 
grilla pylsur handa krökkunum og svona. Því það var svo mikið, 
sko maður hittir svo lítið fólkið í sveitinni eftir að skólinn fór. 
Það er alveg ótrúlega mikill munur (formaður foreldrafélagsins). 

 
Á sama hátt er nú í umræðunni að koma á aftur öskudagsskemmtun í 

líkingu við þá sem Nautaflataskóli hélt. Mikill missir þótti að skemmtuninni 
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og lítil sárabót þó hægt væri að komast í að slá köttinn úr tunnunni á 

Ströndinni. Skemmtunin hafði verið fjölsótt og þangað komu til að mynda 

gjarnan fyrrverandi nemendur. 

 
Og svo var svo gaman að stóru krakkarnir, sem voru búin á 
Nautaflötum, þau komu alltaf svona í einhver ár á eftir og oft 
lengi. Og þau komu í búningum og voru með okkur. Ég hugsa að 
þetta sé eitt af því sem að við söknuðum mest núna og sum tóku 
þetta svo nærri sér, hérna úr dalnum, að þau fóru ekki einu sinni 
niður á Strönd. Þeim fannst bara ónýtur öskudagurinn, voru bara 
heima (foreldri). 

 
Það voru allir alveg á því að nú bara yrðum við og það var 
eiginlega bara ákveðið að við myndum bara fá félagsheimilið 
næsta ár og hafa okkar hátíð þar. Þau sakna þess svo mikið 
krakkarnir og finna svo mikið – svo er þetta náttúrulega, þau eru 
búin að fá svona uppákomur þar sem að það eru allir saman, þá 
náttúrulega er þetta svolítið erfitt. ... Þannig að ég held að það sé 
ekki spurning, miðað við áhugann hjá fólki (foreldri). 

 
Vafist hefur fyrir fólki hvernig eigi að standa að framantöldum viðburðum 

og hverjir eigi að bera á þeim ábyrgð. Sú hugmynd hefur komið upp að skyn-

samlegast væri að skipa uppákomunefnd í dalnum, þar sem menn myndu taka 

sæti til skiptis, í líkingu við það sem nú tíðkast víðast með þorrablótsnefndir. 

 

4.2.6. Hvað svo? 
Þegar viðmælendur mínir eru beðnir að horfa til framtíðar og reyna að gera sér 

grein fyrir hvort og þá hvernig áhrifa af lokun skólans muni gæta þar, er 

ýmislegt tínt til.  

Flestir nefna að skólinn hafi verið vinnustaður margra og þó ekkert geti 

komið beinlínis í staðinn fyrir hann sé afar mikilvægt að húsin verði nýtt undir 

einhverja atvinnustarfsemi. Í því sambandi er til dæmis nefnt að auðveldlega 

mætti efla ferðaþjónustuþáttinn sem hafi verið til staðar í rekstri húsanna og 

styrkja þannig þjónustu við ferðamenn sem bæði aðal- og aukabúgrein í daln-

um. Einnig hafi nokkrir heimamenn tekið sig saman og sótt um leyfi til að 

opna leikskóla í húsnæðinu enda sé skortur á leikskólaplássi í sveitarfélaginu. 
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Allir tala um að sú óvissa sem ríki um framtíðarnotkun og eignarhald 

bygginganna sé mönnum erfið og auki á tómleikatilfinninguna í kjölfar 

lokunar skólans. Ákveðin hræðsla er ríkjandi vegna þess möguleika að 

húsnæðið verði boðið til sölu. Heimamenn hafa til dæmis áhyggjur af því að 

ef hætt verði að bjóða upp á gistingu í skólanum á sumrin hafi það ófyrir-

sjáanleg áhrif á atvinnutækifæri margra í tengslum við ferðaþjónustu 

 
Sérstaklega á sumrin, þá hafa heimamenn verið að berjast við 
það að vera hérna með alls konar starfsemi og hefur verið mjög 
mikið hérna um ættarmót og líka að koma hópar til þess að 
ganga hér á fjöll og það er nú svona gert út á það hérna í 
sveitinni, hérna fram í dölunum. Ef að þeir gerðu það [seldu 
húsin] þá auðvitað væri þetta búið sko (íbúi í dalnum). 

 
Þegar þetta er ritað hafa yfirvöld sveitarfélagsins ekki tekið neina ákvörðun 

um framtíðarnýtingu eða sölu húseignanna. Húsin standa því auð að mestu en 

taka við einstaka námskeiðshópum. Félagsheimilið er eina húsið sem er í 

venjubundinni notkun og engin umræða um breytingar á eignarhaldi á því 

enda er það að hluta til í eigu ýmissa félagasamtaka sveitarinnar. 

Þeir sem fóru fyrir baráttunni gegn lokun skólans reyndu ákaft að draga 

athygli manna að þeirri staðreynd að af þeim fáu húsum sem byggð hefðu 

verið í sveitarfélaginu undanfarinn áratug standi meira en helmingurinn á 

svæðinu kringum Nautaflataskóla. Á sama hátt hafi lausar jarðir í nágrenni 

skólans byggst upp af barnafólki sem hafi kosið sér búsetu þar eingöngu 

vegna skólans jafnvel þó það þyrfti að sækja atvinnu sína að mestu annað. 

Þrátt fyrir áhyggjur heimamanna af búsetubreytingum þessa hóps í kjölfar 

lokunar skólans virðist ekki vera um slíkt að ræða, að minnsta kosti ekki enn 

sem komið er, enda einungis tæpt ár liðið frá lokun skólans. Þó virðist talsverð 

óánægja innan þessara raða og fólk telur sig svikið. 

 
En menn geta ekki tekið sig upp – þó þá langi til þess kannski í 
reiði sinni – bara einn, tveir og þrír (íbúi í dalnum). 
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Flestir viðmælendur mínir eru þeirrar skoðunar að skólinn hafi verið 

meginaðdráttarafl sveitarinnar. Þeir lýsa áhyggjum sínum yfir því að þegar 

hann sé ekki lengur fyrir hendi sé ekki orðin nein ástæða fyrir barnafólk til að 

setjast að í dalnum. Yfirbragð sveitarinnar sé orðið allt annað og ekki jafn 

aðlaðandi eftir að skólinn fór og mannlífið sé fátæklegra. Líklegt sé að flytji 

fleira fólk á svæðið þá verði það fyrst og fremst eldra fólk sem sæki í 

friðsældina í sveitinni. Unga fólkinu fækki og drifkraftur sveitarinnar fari 

dvínandi. 

 
Það á eftir að finnast meiri munur. Það fer að breytast samfélagið 
verða svona laustengdara, kannski ekki sá kjarni sem það var 
(kennari). 

 
Nokkrir nefna að þeir ali þá von í brjósti að barátta samfélagsins fyrir 

skólanum sínum hafi vakið næga athygli til þess að önnur sveitarfélög hugsi 

sig tvisvar um áður en þar verði teknar vanhugsaðar ákvarðanir í skólamálum. 

Þannig geti þeir kannski orðið til þess að forða einhverjum frá því að falla í 

sömu gryfju og þeirra eigið sveitarfélag. Þeir telja sig einnig vita dæmi þess að 

fyrirhugaðar sameiningar sveitarfélaga hafi strandað vegna ótta fólks við að 

lenda í svipuðum kringumstæðum. 
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5. Umræða 
Í kaflanum hér að framan koma fram helstu niðurstöður athugana minna á 

skólasamfélögunum tveimur. Ég legg áherslu á að draga fram þá þætti skóla-

starfsins sem varða samfélagið á einhvern hátt og kanna tengsl skóla og 

samfélags. Tilgangur rannsóknarinnar var að draga upp mynd af þessum 

tengslum í því augnamiði að átta sig á hvert mikilvægi fámennra skóla er fyrir 

samfélög þeirra og hvaða möguleika þeir hafa til að efla þau og taka þannig 

virkan þátt í byggðaþróuninni. Hér á eftir fjalla ég nánar um þessa þætti 

niðurstaðnanna. Ég dreg út þemu sem ganga í gegnum niðurstöður frá báðum 

skólunum og skoða hvernig þau falla saman við það sem þegar er vitað, 

einkum erlendis frá. Þemun sem fjallað er um eru:  

• Skóli sem nýtur trausts og virðingar í samfélaginu  
• Miðstöð félagslífs og menningar  
• Drifkraftur og öxull mannlífsins  
• Skólinn verður að axla hlutverk sitt   
• Að mörgu að hyggja 

Sú staðreynd að annar skólinn í rannsókninni hefur verið lagður niður 

veldur nokkrum vandræðum þegar farið er að fjalla um ýmis einkenni á starfi 

þeirra beggja. Eðlilegast hlýtur að vera að fjalla um starf Grundaskóla í nútíð 

en það er hins vegar ekki hægt þegar skólinn á Nautaflötum á í hlut. Því er 

sums staðar hér á eftir farin sú leið að lýsa ákveðnum þáttum í starfi annars 

skólans og benda svo á að slíkt hið sama gildi eða hafi gilt um starf hins. 

Þannig er hægt að komast hjá því að tala um báða skólana í einu. Lesendum 

kann að þykja þetta óþarfa málalengingar, en örðugt er að leysa þetta á annan 

hátt. 
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5.1. Skóli sem nýtur trausts og virðingar í samfélaginu 
Skólarnir sem um ræðir eiga það sameiginlegt að vera mikils metnir af 

samfélögum sínum og álitnir þroskavænlegar menntastofnanir fyrir börn og 

ungmenni samfélagsins. Þannig kemur fram í foreldrakönnun í Grundarskóla 

að 96% foreldra sem svara könnuninni eru ánægðir eða mjög ánægðir með 

skólann. Sama hlutfall telur sig vel, eða mjög vel, geta mælt með skólanum 

við aðra foreldra. Þetta fellur vel saman við að 90% foreldra telja að barninu 

sínu líði vel eða mjög vel í skólanum og enginn telur að barn viðkomandi hafi 

orðið fyrir einelti eða mjög alvarlegri stríðni á skólaárinu. Skólinn leggur 

áherslu á að nemendur öðlist jákvætt viðhorf til náms og ábyrgðar í skólastarfi 

og tölur um námsárangur nemenda benda til þess að svo sé.  

Íbúar Hrútadals eru einnig sannfærðir um að skólinn á Nautaflötum hafi 

veitt börnum þeirra góðan undirbúning fyrir lífið. Þeir halda fram að þar hafi 

verið lögð áhersla á sameiginlega ábyrgð og að nemendum hafi verið veitt 

ýmis tækifæri til að axla ábyrgð. Þannig skiptust eldri nemendur á við eldhús-

störf og aðstoðuðu þá yngri í matsal og úti í frímínútum. Viðmælendur mínir 

eru sammála um að þessi atriði hafi stuðlað að auknum félagsþroska og virkni 

nemenda. Þeir benda á að í skólanum hafi ríkt jákvæð viðhorf til náms og 

nemendur hafi almennt lagt sig fram. Nemendum sem hafi komið annars 

staðar frá hafi einnig gengið vel að fóta sig í skólanum enda hafi verið vel 

hugsað um hvern og einn. 

Þetta er í samræmi við það sem Melheim segir um aldursblöndunina og 

fámennið. Hann telur að það stuðli að því að í skólanum myndist ákveðið 

fjölskylduandrúmsloft sem skapi vellíðan, veiti nemendum öryggi og gefi 

þeim tækifæri til þroska á eigin forsendum. Hann bendir einnig á að fámennið 

leiði til þess að hver og einn finni að það sé þörf fyrir hann, engum sé ofaukið 

(Melheim 2001:161–163). Samvera barna á ólíkum aldri er einnig talin 

mikilvæg forsenda þess að þau þrói með sér sterka félagslega færni (Hafsteinn 

Karlsson 1995b:62). Pratt (1986) telur að samkennsla árganga hafi fyrst og 

fremst jákvæð áhrif á félagslegan og tilfinningalegan þroska nemenda. Erfitt 
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sé að benda á áhrif á námsárangur þegar á heildina sé litið. Hins vegar geri sá 

aukni sveigjanleiki sem samkennslan felur í sér auðveldara að mæta hverjum 

nemanda þar sem hann er staddur. Seinfær jafnt sem bráðger börn njóti því 

góðs af veru í aldursblandaðri skólastofu (Pratt 1986:113–114). 

Í Grundarskóla er lögð áhersla á að skapa nemendum fjölmörg tækifæri til 

að koma fram og flytja bæði sín eigin verk og annarra fyrir áhorfendur. 

Tilgangurinn er einkum að efla sjálfstraust, tjáningar- og félagsfærni nemenda 

og kenna þeim að hlusta hver á annan og sýna framlagi hvers annars virðingu. 

Sömu áherslur einkenndu starf skólans á Nautaflötum. Fámennið gerði það að 

verkum að auðvelt var að veita öllum tækifæri á að koma fram og gerði raunar 

þá kröfu að enginn skoraðist undan. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

Stevens og Peltiers (1994:117).  

 

5.2. Miðstöð félagslífs og menningar 
Viðmælendur mínir leggja mikið upp úr félagslegu hlutverki skólanna sinna. 

Fram kemur að skólinn sé í raun nokkurs konar félagsmiðstöð samfélagsins. 

Fyrir utan að nemendur fái félagsþörf sinni svalað þar þá skapi skólinn öðrum 

íbúum tækifæri til að hittast, spjalla saman og treysta tengsl milli manna 

mörgum sinnum á ári. Í viðtölum við skólastjórnendur beggja skólanna kemur 

fram að þeir eru sér meðvitaðir um þennan þátt skólastarfsins og telja mikil-

vægt að sinna honum. Dæmi um þetta eru til dæmis mánaðarlegu menningar-

stundirnar í Grundarskóla þar sem gestum er boðið í kaffisopa í matsalnum að 

dagskrá lokinni. Þar myndast tækifæri til að hittast, spjalla saman, ræða við 

það starfsfólk skólans sem er til taks og fylgjast með öðru auganu með 

skólastarfinu sem gengur sinn vanagang á meðan. Á sama hátt má nefna 

kaffisamsætin sem haldin eru í lok 1. des.-hátíðar og árshátíðar í Grundarskóla 

og þá venju að foreldrar staldri við í skólanum og þiggi góðgerðir þegar þeir 

koma í foreldraviðtöl. Tilgangurinn er fyrst og fremst að fólki finnist það 

velkomið í skólann og eigi notalegar stundir saman.  



83

Foreldraviðtalsdagar á Nautaflötum voru grein af sama meiði. Þar voru 

ekki afmarkaðir viðtalstímar heldur var opið hús allan daginn og menn gátu 

komið þegar þeim hentaði, rölt um skólann, rætt við kennara í góðu tómi og 

fengið sér kaffisopa með sveitungum sínum í sömu erindagjörðum. Litlu jól 

skólans, sem jafnframt voru árshátíð hans, voru einnig hátíð sem ætlað var að 

höfða til allra íbúa samfélagsins. Auk þessa starfaði foreldrafélag Nautaflata-

skóla náið með skólanum og tók virkan þátt í viðburðum í skólalífinu þar sem 

nemendur, starfsfólk skólans og sveitungar þeirra tóku höndum saman í starfi 

og leik. Nægir þar að nefna öskudaginn og vorhátíðina sem lýst er hér að 

framan. 

Margir viðmælenda minna í báðum skólasamfélögum greina frá því að 

stóran hluta sveitunga sinna sjái þeir varla nema á skólatengdum skemmt-

unum. Þeir leggja einnig áherslu á að skóli sé ekki aðeins staður barnanna 

heldur eigi allir íbúar skólasamfélagsins hlutdeild í honum og slíkt tengi fólk 

saman. Skólinn og húsnæði hans virðist líka vera staður þar sem fólki finnst 

eðlilegast að hittast, hvert svo sem tilefnið er og þar virðast allir telja sig 

velkomna. Áberandi er hve fólkið í samfélaginu sem misst hefur skólann sinn 

saknar þessa þáttar. Þar upplifa íbúar að ekkert sé eftir til að sameinast um og 

fáar ástæður til að hittast og gera eitthvað saman.  

Þetta er í samræmi við niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið í 

Noregi, Englandi og víðar. Þær benda til þess að foreldrar taki virkari þátt í 

skólastarfinu, bæði formlega og óformlega, í fámennu skólunum en þeim 

fjölmennari. Þeir séu þannig duglegri við að koma í heimsóknir í skólann, 

hjálpa til og stofna til kunningsskapar við kennara barna sinna, auk þess að 

mæta betur á uppákomur í skólastarfinu. Þetta samstarf virðist ekki aðeins 

koma skólanum til góða heldur einnig vera mikilvægur þáttur í samfélaginu 

sjálfu. Skólinn virðist oft vera orðinn það eina sem fólk í fámennum 

samfélögum hefur til að sameinast um (Bell og Sigsworth 1992:14–15, 

Kvalsund, Løvik og Myklebust 1991:261, Melheim 2001:161). 
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Skólarnir eða einstakir starfsmenn þeirra eiga einnig hlut að máli í flest-

öllum menningarviðburðum í skólasamfélögunum. Auk skemmtana sem nem-

endur bjóða til má nefna það forystuhlutverk sem kennarar tónlistardeildar 

Grundarskóla hafa í tónlistarlífi í Breiðárdal og framlag kennara til íþrótta-

starfs þar. Á sama hátt stóðu kennarar á Nautaflötum fyrir ýmis konar 

námskeiðum. Önnur félagsstarfssemi samfélaganna fer yfirleitt einnig fram í 

skólahúsnæði þeirra. Þó hún sé ekki beinlínis á vegum skólanna virðast 

stjórnendur þeirra láta sér annt um að vera þar innan handar í hvívetna. Dæmi 

um þetta er eldri borgara starfið í Grundarskóla þar sem nemendur tónlistar-

deildar koma gjarnan inn með atriði. Stjórnendur skólans gera sér einnig far 

um að líta við og skiptast alla vega á nokkrum orðum við þátttakendur.  

Þetta samræmist vel niðurstöðum eldri rannsókna, jafnt hérlendis sem 

erlendis. Þar kemur fram rík hefð fyrir því að fámenni skólinn standi fyrir 

ýmis konar leik- og tónlistarflutningi, íþróttaviðburðum og öðrum uppá-

komum og leiki þannig stórt menningarhlutverk í samfélagi sínu. Hann sé því 

mikilvægur hluti af félagslífi samfélags síns og sterkur mótunarþáttur í lífi og 

sjálfsvitund samfélagsins og íbúa þess (Margrét Harðardóttir og Sigþór 

Magnússon 1990:65; Miller 1995:164). 

Eitt af því sem skapar skólunum tveimur í rannsókninni nokkra sérstöðu 

meðal íslenskra fámennra skóla var rekstur leikskóladeildar við báða skólana 

og auk þess rekstur tónlistardeildar við Grundarskóla. Þessi samrekstur rennir 

enn fleiri stoðum undir félags- og menningarhlutverk skólanna. Þannig töluðu 

foreldrar á Nautaflötum með hlýju um ferðir sínar til að sækja börn sín á 

leikskólann. Þar hittust sveitungar og tóku tal saman, spjölluðu við eldri 

börnin sem þá voru í hádegishléi og skruppu jafnvel inn í skóla til skrafs og 

ráðagerða. Af þessu leiðir einnig að foreldrahópurinn við skólann er stærri og 

foreldrar eru lengur þátttakendur í skólastarfinu. Tilvera tónlistardeildarinnar 

sem hluta af Grundarskóla er á sama hátt ákveðin lyftistöng í skólastarfinu. 

Hún auðgar þann þátt þess sem snýr að þjónustu við samfélagið um leið og 
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starfsemi deildarinnar verður að öllum líkindum sýnilegri heldur en ef 

tónlistarskólinn væri til húsa annars staðar í samfélaginu. 

 

5.3. Drifkraftur og öxull mannlífsins 
Fámenn byggðarlög þurfa á öllum sínum mannauði að halda til þess að skapa 

samfélög sem gott er að tilheyra og þar virðist skólinn í lykilaðstöðu. Eins og 

fram hefur komið virðist starfið í kringum skólann geta verið grundvallar-

þáttur í félags- og menningarlífi samfélagsins. Starfsfólk skólans og aðkoma 

þess að samfélaginu virðist líka vera talsverður ávinningur. Kennarar á Nauta-

flötum áttu áberandi hlutdeild í menningarlífinu og báru gjarnan hitann og 

þungann þar sem skólinn sjálfur var ekki í forsvari. Auk þessa stóð skólinn 

opinn fyrir hvers kyns námskeiðahald eða aðra mannfundi. Sama er uppi á 

teningnum með starfsfólk og húsnæði Grundarskóla. Tækjakostur skólanna og 

húsnæði eru því líka ákveðin hlunnindi og geta auðveldað ýmis konar 

menningarstarfsemi innan samfélagsins.  

Eins og fram hefur komið verður viðmælendum mínum tíðrætt um 

mikilvægi þátttöku samfélagsins í skólastarfinu í báðum skólum og sú 

tilfinning að skólinn sé sameign allra sem að honum standa er almenn. 

Árangurinn er sá að aðstandendur barnanna og aðrir íbúar skólasamfélagsins, 

ef því er að skipta, mæta afar vel á alla viðburði í skólalífi Grundarskóla og 

eru fúsir til að leggja hönd á plóg þegar tækifæri gefst. Þannig var það einnig í 

skólanum á Nautaflötum. Þetta er eitt af því sem Bell og Sigsworth (1992:30) 

segja að einkenni fámenn skólasamfélög; að íbúum samfélagsins finnist þeir 

bera sameiginlega ábyrgð á skólanum sínum og séu því tilbúnir að hjálpa til 

þegar færi gefst. Þetta eigi ekki aðeins við um foreldra heldur virðist íbúarnir 

almennt tilbúnir að leggja sitt af mörkum til skólastarfsins.  

Skólinn leggur af mörkum til samfélagsins í hvert sinn sem hann dregur 

íbúa þess inn í starf sitt með einum eða öðrum hætti, skapar þeim aðstæður til 

að hittast, styrkja tengsl milli manna og vera virkir þátttakendur í þeim 
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verkefnum sem fyrir hendi eru í samfélaginu. Þannig stuðlar hann að upp-

byggingu og velferð samfélags síns (Bell og Sigsworth 1992:47–66).  

Skólinn getur líka leikið stórt hlutverk í að laða fólk til búsetu í sam-

félaginu, sé eftirsóknarvert að taka þátt í starfi hans. Dæmi um þetta er sú 

nýliðun sem varð í kringum Nautaflataskóla á undanförnum árum þar sem 

barnafólk flutti að til þess að koma börnum sínum í skólann. Þar byggðust 

bæði upp jarðir þar sem búskap hafði verið hætt og ný hús voru byggð á 

svæðinu. Ekki var þar þó eingöngu um barnafólk að ræða heldur virtist eldra 

fólk einnig sækja í að vera í nágrenni þessarar menningarmiðstöðvar. Fólki 

fækkar stöðugt í dreifbýli á Íslandi, einkum í landbúnaðarhéruðum eins og 

þeim sem skólarnir, sem hér voru til rannsóknar, tilheyra. Þeir sem eftir standa 

þurfa á öllum sínum mannauði að halda til að byggja upp samfélög sín þannig 

að þar sé gott og eftirsóknarvert að búa.  

Fámenni skólinn virðist hafa möguleika á að verða sá öxull sem mannlífið í 

samfélaginu snýst um og því er ekki óeðlilegt að tilvist hans sé íbúum þess 

uppörvun, hvatning og sönnun um ágæti samfélags þeirra. Það kemur líka 

glögglega fram hjá öllum viðmælendum mínum hve stoltir þeir eru af skóla-

num sínum. Á sama hátt virðist fólk fyllast vonleysi og uppgjöf þegar skólinn 

er ekki lengur til staðar, líkt og slíkt sé opinber yfirlýsing um að ekki sé lengur 

lífvænlegt að búa í samfélaginu. Samfélagið í Hrútadal er fullt eftirsjár og 

íbúar tala um að búið sé að rífa hjartað úr byggðarlaginu, botninn sé dottinn úr 

öllu félagslífi og ekkert sé eftir til að sameinast um eftir lokun Nautaflata-

skóla. Þetta er í samræmi við niðurstöður Lysons (2002:131–136) sem segir 

að tilvist grunnskóla í samfélagi sé meðal merkja þess um lífsþrótt og sé sem 

slík þýðingarmikil fyrir framtíð þess. Lokun skóla virðist á hinn bóginn hafa í 

för með sér ákveðna uppgjöf í samfélaginu. Melheim (2001:157) bendir á í 

þessu sambandi að tilvist fámenna skólans sé í mörgum tilfellum ekki síður 

mikilvæg fyrir samfélagið en fyrir nemendur hans. Athygli vekur í þessu 

sambandi að þó að íbúar Hrútadals telji nemendum þaðan ágætlega borgið í 

skólanum á Ströndinni sjá þeir ekki fyrir sér að sá skóli geti tekið við þessu 
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félagslega hlutverki nema að litlu leyti. Ástæður þess segja þeir meðal annars 

vera stærð skólans, þar geti aldrei allir verið saman heldur verði allt foreldra-

samstarf, árshátíðir og þess háttar að fara fram í aldursskiptum hópum. Þar 

með vanti þennan heimilislega blæ þar sem öll sveitin hittist. Nándin og 

persónulegi blærinn í samskiptum við skólann geti heldur aldrei orðið til 

staðar í sama mæli. Í þessu samhengi er rétt að benda á að lítil reynsla er 

komin á hvernig samfélaginu muni takast að aðlagast breyttum aðstæðum. Í 

rannsókn Óskars J. Sandholt (2006:110) á sameiningu grunnskóla yfir níu ára 

tímabil kemur fram að meirihluti þátttakenda telur að umræddar sameiningar 

hafi tekist vel. Egelund og Laustsen (2006:435) benda einnig á að í 

samfélögum þar sem íbúafjöldi sé nægur og öflugt mannlíf til staðar hafi 

lokun skóla ekki í för með sér grundvallarbreytingar á samfélagsgerðinni 

þegar til lengri tíma sé litið. 

Skólastarfið og þátttaka samfélagsins í því myndar farveg og hvatningu 

fyrir íbúa samfélagsins til að láta til sín taka á ýmsan hátt. Má þar t.d. nefna 

aðstoð eldri borgara við grenndarkennsluverkefni í Grundarskóla og þátttöku 

foreldra á Nautaflötum í umhverfisverndarverkefnum. Skólinn leggur þannig 

sitt af mörkum og skapar möguleika fyrir börn og fullorðna til að taka höndum 

saman og styrkja og auðga samfélag sitt.  

Offerdal (2001:183) hvetur til að nemendum sé hjálpað til að koma auga á 

tækifærin í umhverfi sínu og nýta þau í sína þágu og samfélagsins. Miller 

(1995:164–171) tekur í sama streng og talar um að fámennu skólarnir geti 

verið öflugur drifkraftur í byggðaþróun. Þetta geri þeir meðal annars með því 

að miðla menningu, hefðum og sögu samfélagsins til nemenda sinna, kenna 

þeim að meta það að verðleikum og gefa þeim tækifæri til að stuðla að upp-

byggingu þess. Hann bendir einnig á að umtalsverðir möguleikar geti falist í 

öflugu samstarfi skóla, atvinnurekenda og leiðtoga samfélags einkum ef 

nemendur fái tækifæri til að nota samfélag sitt sem uppsprettu náms i 

samvinnu við fullorðna. Þannig fái nemendur að leika mikilvægt hlutverk sem 

virkir samfélagsþegnar og slíkt stuðli í senn að þroska þeirra og eflingu 
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samfélagsins. Dæmi um þetta má t.d. sjá í stefnu Grundarskóla þar sem 

áhersla er lögð á að nemendur læri að meta sína heimabyggð og finni sig 

mikilvæga í samfélaginu. Grenndarkennsluverkefnið sem lýst er hér að framan 

er grein af þessum meiði. Mikið er líka lagt upp úr sameiginlegri ábyrgð og 

lýðræðislegum vinnubrögðum í Grundarskóla og nemendum þannig gefin 

tækifæri til að læra hvað það felur í sér að vera hluti af samfélagi. Þessar 

áherslur einkenndu einnig starfið á Nautaflötum.  

 

5.4. Skólinn verður að axla hlutverk sitt 
Skólarnir í rannsókn minni virðast hafa myndað öflug, gagnvirk tengsl við 

samfélög sín til hagsbóta fyrir báða aðila. Þessi tengslamyndun hefur þó ekki 

átt sér stað af sjálfu sér. Samfélagsgerðin, fámennið og nándin virðast skapa 

kjöraðstæður fyrir skólann til að verða miðpunktur samfélags síns en til þess 

að það gerist í raun verður skólinn að taka sér ákveðið forystu- og jafnframt 

þjónustuhlutverk í samfélaginu. Þó umræddir skólar hafi ekki sett fram sem 

eindregna stefnu sína að leika slíkt hlutverk í samfélaginu þá benda niður-

stöðurnar til þess að svo sé eigi að síður.  

Skólarnir eru báðir eins konar óskabörn sinnar sveitar og fram kemur í 

viðtölunum að fólk hefur frá upphafi verið fúst til að leggja þeim lið í 

hvívetna. Stjórnendum þeirra ber saman um að löng hefð sé fyrir góðum 

samskiptum samfélags og skóla en nauðsynlegt sé eigi að síður að leggja við 

þau stöðuga rækt. Stjórnendur eru einnig allir meðvitaðir um að miklu máli 

skipti að skólinn sé fús til að koma til móts við samfélagið, að starfsfólk hans 

sé tilbúið til að gefa af sér umfram kennsluna eina og að það sé alltaf gott að 

koma í skólann. Aðrir viðmælendur mínir taka í sama streng og segja að 

tengslin hafi alltaf verið góð. Orsök þess sé margþætt. Það sé samfélags-

gerðin, velvilji í garð skólans, nándin og að starfsfólk skólans hafi lagt sig í 

framkróka við að mæta þörfum samfélagsins. Í þessu sambandi eru gjarnan 

nefnd ýmis tækifæri sem skólinn skapi fyrir fólk til að hittast og atriði eins og 
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að starfsfólk skólans leggi á sig að vera t.d. með veitingar á skóla-

skemmtunum.  

Bell og Sigsworth (1992:66) leggja áherslu á að forsenda þessara öflugu 

samfélagstengsla sé frumkvæði skólastjórnenda og sýn þeirra á að skólastarfið 

feli í sér margvíslega möguleika til að láta gott af sér leiða í samfélaginu. 

Það er því á engan hátt sjálfgefið að fámennur skóli myndi slík tengsl við 

samfélag sitt þrátt fyrir að möguleikarnir séu til staðar. Mikilvæg forsenda 

þess er að skólinn sé fús til að leika þetta margþætta forystu-, leiðsagnar- og 

þjónustuhlutverk sem honum stendur til boða. Þess ber einnig að gæta að 

skólasamfélög eru ólík innbyrðis og afstaða þeirra til dæmis til samstarfs við 

skólann er mismunandi. Ekki er því hægt að fullyrða neitt um að skóla-

stjórnendur geti alls staðar náð upp góðu og gefandi samstarfi við skóla-

samfélagið. Takist það hins vegar virðast skólarnir í aðstöðu til að hafa 

umtalsverð áhrif á mannlífið.  

 

5.5. Að mörgu að hyggja  
Greinilegt er að Grundarskóli er talsverð félagsleg kjölfesta í samfélagi sínu. 

Hann virkjar íbúa þess til þátttöku í hinum ýmsu athöfnum, treystir tengsl 

milli manna og eflir þannig lífsþrótt samfélagsins, sem lítur á hann sem 

fjöregg sitt. Sama hlutverki gegndi skólinn á Nautaflötum og íbúar Hrútadals 

óttast að fátt eða ekkert sé eftir sem geti tekið við þessu kjölfestuhlutverki 

hans. Þetta samræmist því sem fram hefur komið í erlendum rannsóknum. 

Þannig bendir Melheim (2001:157) á að tilvist fámenna skólans sé oft ekki 

síður mikilvæg fyrir samfélagið en fyrir nemendurna. Lyson (2002:136) 

bendir einnig á að lokun skóla virðist gjarnan hafa í för með sér ákveðna 

uppgjöf í samfélaginu.  

Tilvist Grundarskóla hefur einnig í för með sér aukna atvinnumöguleika í 

samfélaginu og auknar líkur á að fólk með fjölbreytta menntun og reynslu 

setjist þar að. Hann á þannig mikilvægan þátt í að efla mannauðinn í sam-

félaginu enda kemur fram í rannsókninni að starfsfólk skólans kemur í 
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miklum mæli að hvers kyns félags- og menningarstarfsemi í samfélaginu. Það 

virðist því greinilegt að skólinn er samfélagi sínu styrkur bæði í félagslegu og 

atvinnulegu tilliti. Þetta átti einnig við um skólann á Nautaflötum en ekki er 

nógu langt liðið frá lokun hans til að hægt sé að átta sig á hvort það fólk sem 

þar starfaði komi til með að tilheyra samfélaginu til frambúðar. 

Þegar taka á ákvörðun um áframhaldandi tilvist skóla þarf hins vegar að 

líta til fleiri þátta en hér hafa verið nefndir. Þar vegur efnahagur viðkomandi 

sveitarfélags gjarnan þyngst. Eins og fram hefur komið er rekstur grunnskóla 

mjög kostnaðarsamur fyrir viðkomandi sveitarfélag. Sá kostnaður fer vaxandi 

meðal annars með kröfum um aukna þjónustu við nemendur og í kjölfar nýrra 

kjarasamninga kennara frá 2004. Í kjölfar sameiningar sveitarfélaga situr nýtt 

sveitarfélag gjarnan uppi með fleiri en einn skóla sem hver um sig myndar 

óhagkvæma rekstrareiningu. Í núverandi fjárhagsumhverfi eiga sveitarfélögin 

því varla annars úrkosta en að leita leiða til rekstrarhagræðingar þó að 

fórnarkostnaðurinn kunni að vera allnokkur í félagslegu og atvinnulegu tilliti. 

Þessi sjónarmið réðu úrslitum um lokun skólans á Nautaflötum eins og 

margra annarra á undanförnum árum. Nauðsynlegt er að sveitarfélög fái önnur 

tækifæri til rekstrarhagræðingar en beinar skólalokanir. Þar hefur verið bent á 

að gera þurfi sveitarfélögum kleift að reka leik-, grunn-, og tónlistarskóla sem 

eina stofnun og undir einni stjórn. Þannig mætti ná fram betri nýtingu á t.d. 

húsnæði, mannskap og mötuneyti og mynda eina nokkuð öfluga stofnun úr 

þremur sem annars væru hver um sig veikburða bæði í faglegu og rekstrarlegu 

tilliti (Ólafur Arngrímsson 2006, Samtök fámennra skóla 2006).  
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6. Samantekt, svör við rannsóknarspurningum og 
hugmyndir að frekari rannsóknum 
 

Hér á eftir eru tekin saman helstu atriði úr niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Leitast er við að draga upp mynd af tengslum fámenna skólans við samfélag 

sitt. Tilgangurinn er að átta sig á hvert mikilvægi slíks skóla er fyrir 

samfélagið og hvaða möguleika hann hefur til að efla það og taka þannig 

virkan þátt í byggðaþróuninni. Að lokum eru settar fram hugmyndir að frekari 

rannsóknum. 

 

6.1. Samantekt og svör 
Rannsóknarspurningarnar sem lagt var upp með eru eftirfarandi:  

Í hverju getur samfélagsleg virkni fámenns grunnskóla falist? og Hvaða 

hlutdeild getur samfélagslega virkur fámennur skóli átt í viðhaldi og eflingu 

samfélags síns? 

Sú mynd sem rannsóknin dregur upp sýnir að fámennir skólar geta verið 

þroskavænlegar menntastofnanir hvað varðar samskipti innan skóla, kennslu, 

nám og árangur nemenda, jafnt bóklegan sem félagslegan. Tengsl fámenna 

skólans við samfélag sitt eru margþætt og skólinn getur, þegar vel tekst til, 

verið leiðandi afl í félags- og menningarlífi síns byggðarlags. Fyrst ber að 

nefna þau tækifæri sem skólastarfið sjálft býður upp á til mannfunda til 

skemmtunar og fróðleiks. Þau eru ætíð nokkur í hefðbundnu skólastarfi og í 

skólunum sem hér eru til skoðunar var lögð áhersla á að nýta þau sem best og 

að þau höfðuðu til sem flestra í samfélaginu. Skólastjórnendur voru með-

vitaðir um mikilvægi þessa þáttar skólastarfsins og lögðu sig fram um að 

skapa tækifæri fyrir sveitunga sína til að hittast í skólanum og efla samkennd 

sína. Þau tækifæri reyndust fjölmörg og það helgast hugsanlega einnig af því 

fyrirkomulagi í skólamálum þessara sveitarfélaga að sameina rekstur leik-, 
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grunn- og jafnvel tónlistarskóla. Við þessa sameiningu styrkist samfélagslegt 

hlutverk skólans enn, hann hefur fleira að bjóða samfélaginu og samfélagið 

meira til hans að sækja. Í slíkum samrekstri felast einnig tækifæri til að styrkja 

rekstrargrundvöll fámenna skólans og auðvelda þannig sveitarfélögum að 

halda rekstri skóla sinna áfram. Þess utan njóta samfélögin góðs af þeim 

mannauði sem starfsfólk skólanna er. Þannig eru kennarar skólans áberandi í 

menningar- og félagslífi byggðarlagsins og bera þar hitann og þungann af 

tónlistarlífi, íþróttaiðkun og fleiru. Síðast en ekki síst má nefna að húsa- og 

tækjakostur skólans er mikilvægur fyrir ýmiss konar menningarstarfsemi 

innan samfélagsins.  

Hverju samfélagi er mikilvægt að hafa eitthvað til að sameinast um. Orðið 

„samfélag“ ber það með sér. Íbúar í samfélagi þurfa að eiga sér fjöregg. 

Eitthvað sem tengir fólk saman og veitir því sameiginlega ábyrgð, tilgang og 

þá tilfinningu að það sé hluti af stærri heild. Fámenni skólinn hefur alla burði 

til að vera þetta fjöregg og í samfélögunum sem hér voru til umfjöllunar lítur 

fólk þannig á skólann sinn. Hann gefur íbúum byggðarlagsins eitthvað til að 

sameinast um og vera stoltir af. Þar hittast menn, treysta tengslin og taka 

höndum saman um ýmiss konar verkefni þvert á allt kynslóðabil.  

Viðmælendur mínir leggja áherslu á hve mikilvægt það sé fyrir mannlífið í 

byggðarlaginu að skólinn skapi íbúum þess tækifæri til að hittast. Margir 

nefna að suma sveitunga sína sjái þeir aldrei nema í skólanum. Í samfélaginu 

sem misst hefur skólann sinn eru íbúarnir því að leita leiða til að halda 

gangandi ýmsum viðburðum sem skólinn hafði áður staðið fyrir. Uppi eru 

hugmyndir um að stofna eins konar skemmtinefnd sem kosið yrði í árlega til 

að standa fyrir öskudagsskemmtun, þrettándabrennu og fleiri viðburðum sem 

skólinn hafði komið að. Þannig hyggjast menn reyna að sporna við hnignun 

félagslífs í samfélaginu. Íbúarnir eru þó uggandi um að byggðarlagið hafi 

misst aðdráttarafl sitt og eftir að skólinn sé farinn komi fólk ekki til með að sjá 

ástæðu til að setjast að í dalnum. 
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Á tímum örra þjóðfélagsbreytinga og mikillar fólksfækkunar víða í dreif-

býli er mikilvægt fyrir fámenn byggðarlög að virkja allan sinn mannauð til að 

byggja upp öflugt samfélag sem eftirsóknarvert verður að vera hluti af. 

Byggðarlag sem ekki telur sig hafa af neinu sérstöku að státa er ekki eftir-

sóknarverður staður til búsetu. Fámenni skólinn hefur möguleika á að taka sér 

ákveðið leiðtogahlutverk í samfélagi sínu, vera leiðandi afl í að byggja þar 

upp öflugt og eftirsóknarvert mannlíf og styðja við hvers kyns uppbyggingu 

og nýsköpun með ráðum og dáð. Hann hefur enn fremur tækifæri til að setja 

stefnuna fyrir ókomin ár með því að kenna nemendum sínum að meta 

samfélag sitt að verðleikum og aðstoða þá við að styrkja hag þess eftir mætti. 

Hann getur þannig verið mikilvægur bandamaður samfélags síns í baráttunni 

fyrir öflugu samfélagi.  

Rétt er þó að undirstrika að hér er einungis um ákveðna möguleika að 

ræða. Fámennir grunnskólar eru í misjafnlega góðum tengslum við samfélag 

sitt, aðstæður þeirra og áherslur eru margbreytilegar og samfélög þeirra ólík 

innbyrðis. Öflug gagnvirk tengsl milli skóla og samfélags verða ekki til af 

sjálfu sér, frumkvæðið að þeim þarf að koma frá skólanum en þau eru líka 

samspil margra annarra þátta. Það er því ekki sjálfgefið að þau verði alls 

staðar til án mikillar fyrirhafnar. Þó skólarnir sem hér eru til umfjöllunar hafi 

verið í þeirri stöðu gegnum árin að njóta velvildar samfélags síns ber stjórn-

endum þeirra saman um það að til að koma á góðum tengslum, viðhalda þeim 

og efla, þurfi að leggja við þau stöðuga rækt. Mikilvægt sé að skólinn sé fús til 

að koma til móts við samfélag sitt í hvívetna á þann hátt sem honum er unnt 

og að starfsfólk hans sé tilbúið að taka þátt í því sem þar fer fram. Miklu skipti 

að viðhalda þeirri tilfinningu íbúa byggðarlagsins að skólinn sé þeirra. Þannig 

sé t.d. mikilvægt að taka vel á móti þeim þegar þeir koma í skólann í margvís-

legum erindagjörðum og leita til þeirra eftir aðstoð ef svo ber undir. Takist vel 

til séu þau gagnvirku tengsl sem myndast milli skóla og samfélags til mikilla 

hagsbóta fyrir báða aðila. 
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6.3. Hugmyndir að frekari rannsóknum 
Við undirbúning og úrvinnslu rannsóknarinnar kviknuðu ýmsar spurningar 

sem ekki var hægt að svara að þessu sinni. Hér verða nefnd nokkur atriði sem 

vert væri að kanna betur. 

 
• Hvaða samfélagsbreytingar verða, til lengri tíma litið, í kjölfar 

skólalokunar? 

Þegar tekist er á um sameiningu eða lokun skóla fullyrða menn gjarnan að 

með því að loka skólanum sé verið að valda samfélagi hans varanlegum 

skaða. Rannsaka þarf hvað gerist í slíkum samfélögum hérlendis á nokkurra 

ára tímabili með tilliti til félagslegra, efnahagslegra og búsetutengdra þátta. 

 
• Hvaða skoðun hafa stjórnendur fámennra grunnskóla á 

hugsanlegum möguleikum skólans til hlutdeildar í byggðaþróun? 

Rannsóknir benda til að frumkvæði að gagnvirkum og öflugum tengslum 

skóla og samfélags verði að koma frá stjórnendum skólans. Vert væri að 

rannsaka hvaða augum stjórnendur líta slík tengsl, til dæmis hvort þeir telji 

það yfirleitt í verkahring skólans að þjónusta samfélagið á þennan hátt. 

 
• Hver er staðan í skólamálum í fámennari og tekjulægri 

sveitarfélögum landsins? 

Jöfnunarsjóði er ætlað að jafna launakostnað sveitarfélaga af kennslu og annan 

kostnað af flutningi grunnskólans frá ríki til sveitarfélaga. Rannsaka þarf 

hvernig tekist hefur að uppfylla það markmið. Sömuleiðis er vert að kanna 

hvort íbúar í dreifbýlustu sveitarfélögunum búi við sambærilega þjónustu í 

skólamálum og aðrir landsmenn varðandi til dæmis sértæk úrræði og 

möguleika á skólagöngu í ásættanlegri fjarlægð frá heimili.  
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