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Fylgiskjal 1   

Bréf til sveitarfélaga 1 

 

 

 

 

Ágæti viðtakandi 

 

Ég heiti Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir og er að vinna lokaverkefni í meistaranámi við HA.  

Rannsókn mín tengist sameiningu grunnskóla  og upplifun nemenda á því ferli.  

Ég er að leita eftir upplýsingum frá öllum sveitarfélögum landsins varðandi sameiningar 

grunnskóla og það væri mér mikils virði ef unnt væri að svara þessum tölvupósti og 

veita mér upplýsingar um eftirfarandi. 

Hafa grunnskólar verið sameinaðir í þínu sveitarfélagi  á árabilinu 2000 – 2011? 

Var einhver þeirra (einn eða fleiri) lagður niður sem starfsstöð? 

Ef svo, hvert var nafn þeirrar starfsstöðvar sem lögð var niður og hvert er nafn 

núverandi starfsstöðvar? 

Að sjálfsögðu geta sveitarfélög hafnað þátttöku í þessari könnun minni  ef þau vilja ekki 

að veita þessar upplýsingar og jafnframt dregið upplýsingar sínar til baka meðan á 

vinnslu rannsóknarinnar stendur en lok hennar eru áætluð í maí 2012. 

Ef nánari upplýsinga er óskað má leita þeirra hjá undirritaðri í síma 864-4310 eða á 

netfangið harpa@hafralaekjaarskoli.is . 

Með bestu þökkum og von um góðar undirtektir 

Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir 
  

mailto:harpa@hafralaekjaarskoli.is
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Fylgiskjal 2   

Bréf til sveitarfélaga 2 

 
 Ágæti viðtakandi 

 

 

 Fyrir nokkrum vikum sendi ég fyrirspurn til allra sveitarfélaga landsins vegna 

undirbúnings að rannsókn vegna meistaraverkefnis míns við HA og vil ég nota þetta 

tækifæri til að þakka góðar undirtektir. Niðurstaða forkönnunar minnar leiddi í ljós að 

þitt sveitarfélag uppfyllir þau skilyrði sem rannsóknin lítur að, þ.e. að skólar hafi verið 

sameinaðir á tímabilinu 1.ágúst 2000 – 31. júlí 2011 og starfsstöð (ein eða fleiri) lögð 

niður í kjölfarið. Rannsókn mín felst í því að leggja spurningalista fyrir þá sem voru 

nemendur á unglingastigi á þeim tíma sem skólar þeirra voru lagðir niður sem starfsstöð 

. Til þess að það sé unnt, þarf ég upplýsingar um þá einstaklinga sem um ræðir. Ekki 

verður unnt að rekja svör til einstaklinga eða einstakra skóla/sveitarfélaga og verður 

rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. Í þeim tilvikum sem einstaklingar eru innan við 

18 ára aldur, verður leitað samþykkis foreldra fyrir þátttöku þeirra.  

Samkvæmt mínum upplýsingum hafa eftirtaldir skólar í þínu sveitarfélagi verið lagðir 

niður á þessu tímabili: xx 

 

 

Hér með óska ég eftir upplýsingum um nöfn nemenda sem stunduðu nám í 7.-9. 

bekk á síðasta starfsári x og hófu nám í sameinuðum skóla, y, í 8.-10. bekk . Gott 

væri ef það gæti fylgt með kennitala og þáverandi heimilisfang.  

 

Ef þú ert ekki réttur aðili að leita til varðandi þessar upplýsingar væri það mér mikils 

virði ef þú gætir bent mér á hvert ég gæti leitað eða áframsent erindi mitt á þann aðila.  

Nánari upplýsinga má leita hjá undirritaðri í síma 864-4310 eða með tölvupósti 

harpa@hafralaekjarskoli.is  

 

Með fyrirfram þökkum  

 

Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir 

 

 

 

 

  

mailto:harpa@hafralaekjarskoli.is
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Fylgiskjal 3   

Bréf til þátttakenda 

 

Reynsla af því að vera nemandi í grunnskóla sem lagður var niður og sameinaður öðrum 

skóla 

Ágæti viðtakandi 

Ég leita til þín þar sem þú ert (varst) nemandi á unglingastigi í skóla sem lagður var niður og 

sameinaður öðrum skóla á árabilinu 2000-2011. Ástæða þess að ég leita aðstoðar þinnar er að ég 

er að vinna að rannsókn vegna meistaraprófsverkefnis við Háskólann á Akureyri. Leiðbeinandi 

minn frá HA er Bragi Guðmundsson og ráðunautur er Guðmundur Heiðar Frímannsson. 

Verkefni mitt varðar upplifun nemenda á unglingastigi í skólum sem lagðir hafa verið niður og 

sameinaðir öðrum skólum.  

Tilgangur rannsóknarinnar er að draga upp mynd af því hvernig nemendur upplifa slíkar 

breytingar og aðdraganda þeirra, hvaða áhrif þær hafa og fá svör við því hvort reynslan hafi 

svarað til þeirra væntinga sem nemendur höfðu til breytinganna fyrirfram.  

Það væri undirritaðri mikils virði ef þú sæir þér fært að taka þátt í þessari rannsókn. Vert er að 

taka fram að ekki verður unnt að rekja svör til einstakra þátttakenda og að í öllu ferli 

rannsóknarinnar verður farið að reglum Persónuverndar, jafnt við upplýsingaöflun, 

rannsóknaraðferðir, meðferð upplýsinga og framsetningu niðurstaðna. Rannsóknin hefur verið 

tilkynnt til Persónuverndar. 

 

Hér að neðan fylgir slóð inn á rafrænan spurningalista. Það tekur u.þ.b. 10 -15 mínútur að svara 

þessum spurningum. Til þess að svara spurningalistanum smellir þú á eftirfarandi vefslóð, og þá 

birtist könnunin. Gættu þess að vista hana að svörun lokinni. Hægt er að vista könnunina og fara 

inn aftur ef óskað er.  

Þátttaka þín í könnuninni skoðast sem upplýst samþykki þitt fyrir þátttöku í rannsókninni og að 

nota megi svör þín sem gögn í henni. Tekið skal fram að þú hefur rétt til að óska eftir að hætta 

þátttöku og draga svör þín til baka á meðan á rannsókn stendur.  

Með bestu þökkum 

Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir 

 Hólabaki við Hafralækjarskóla 

 641 Húsavík 

 Sími: 864-4310 

Vefslóð könnunar  
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Fylgiskjal 4   

Bréf til foreldra/forráðamanna 

 

 

Reynsla af því að vera nemandi á unglingastigi í grunnskóla sem 

 lagður var niður og sameinaður öðrum skóla 

 

Ágæta foreldri/forráðamaður 

Ég leita til þín þar sem þú ert foreldri/forráðamaður  nemanda sem var á unglingastigi í skóla 

sem lagður var niður og sameinaður öðrum skóla á árabilinu 2000-2011. Ástæða þess að ég leita 

aðstoðar þinnar er að ég er að vinna að rannsókn vegna meistaraprófsverkefnis við Háskólann á 

Akureyri. Leiðbeinandi minn frá HA er Bragi Guðmundsson og ráðunautur er Guðmundur 

Heiðar Frímannsson. 

Verkefni mitt varðar upplifun nemenda á unglingastigi af því að vera í skóla sem lagður var 

niður og sameinaður öðrum skóla 

Tilgangur rannsóknarinnar er að draga upp mynd af því hvernig nemendur upplifa slíkar 

breytingar og aðdraganda þeirra, hvaða áhrif þær hafa og fá svör við því hvort reynslan hafi 

svarað til þeirra væntinga sem nemendur höfðu til breytinganna fyrirfram.  

Hér með óska ég eftir því að barn þitt fái að taka þátt í þessari rannsókn með því að svara 

rafrænum spurningalista. Skólastjórnendur grunnskólans hafa tekið að sér að koma veflyklum til 

nemenda og veita þeim tækifæri til að svara könnuninni. Vert er að taka fram að ekki verður 

unnt að rekja svör til einstakra þátttakenda og að í öllu ferli rannsóknarinnar verður farið að 

reglum Persónuverndar, jafnt við upplýsingaöflun, rannsóknaraðferðir, meðferð upplýsinga og 

framsetningu niðurstaðna. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

 

Óskir þú eftir að barn þitt taki ekki þátt í þessari rannsókn ert þú beðin(n) um að hafa samband 

við [nafn og netfang milligöngumanns] 

 

Með bestu þökkum 

Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir 

 Hólabaki við Hafralækjarskóla 

 641 Húsavík 

 Sími: 864-4310 

 harpa@hafralaekjarskoli.is 

 

 

mailto:harpa@hafralaekjarskoli.is
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Fylgiskjal 5   

Spurningakönnun 

Reynsla af því að vera unglingur í skóla sem lagður er niður  

og fara í annan skóla 

 

Ágæti viðtakandi 

Ég leita til þín þar sem þú varst nemandi á unglingastigi í skóla sem var lagður niður og 

sameinaður öðrum skóla á árabilinu 2000-2011.   

     Tilgangur rannsóknarinnar er að draga upp mynd af því hvernig nemendur upplifa 

slíkar breytingar, aðdraganda þeirra og framkvæmd.  

     Það væri undirritaðri mikils virði ef þú sæir þér fært að taka þátt í þessari 

rannsókn. Vert er að taka fram að í öllu ferli rannsóknarinnar verður farið að reglum 

Persónuverndar, jafnt við upplýsingaöflun, rannsóknaraðferðir, meðferð upplýsinga og 

framsetningu niðurstaðna. Ekki verður unnt að rekja svör til einstakra þátttakenda. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

     Þátttaka þín í könnuninni skoðast sem samþykki þitt fyrir þátttöku í rannsókninni og 

að nota megi svör þín sem gögn í henni. 

 

                 Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir 

 

Í könnuninni koma eftirtalin hugtök oft fyrir: 

„Gamli skólinn“: Skólinn sem lagður var niður við sameiningu. 

„Nýi skólinn“: Skólinn sem tók við nemendum úr “gamla skólanum“. 

„Skólasamfélag“: Samfélag þeirra sem að skólanum standa, svo sem nemendur, 

kennarar, annað starfsfólk, foreldrar og nærsamfélag. 

Það eru 33 spurningar í þessari könnun 

Kyn 

1. Hvort ert þú karlkyns eða kvenkyns? * 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 
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Kvenkyn  

Karlkyn  

Fjölvalsspurningar 

2. Þegar skólarnir voru sameinaðir var ég í  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

8.bekk  

9.bekk  

10. bekk  

3. Hvert var viðhorf þitt til sameiningar skólanna meðan á undirbúningi/umræðum 

um 

 sameininguna stóð?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Ég var mjög jákvæð(ur) fyrir sameiningunni  

Ég var fremur jákvæð(ur) fyrir sameiningunni  

Mér var alveg sama  

Ég var fremur neikvæð(ur) fyrir sameiningunni  

Ég var mjög neikvæð(ur) fyrir sameiningunni  

4. Hvað telur þú að hafi ráðið mestu um viðhorf þitt?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Eigin tilfinningar og viðhorf  

Umræður og viðhorf á heimilinu  

Umræður og viðhorf félaganna  

Umræður og viðhorf í fjölmiðlum  

Annað, hvað? Skrifa umsögn  

Skrifaðu þínar athugasemdir hér:  

  

5. Hvernig telur þú að viðhorf skólasamfélags „gamla skólans“ hafi verið til 

 sameiningarinnar?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Mjög jákvætt  

Fremur jákvætt  

Hvorki jákvætt né neikvætt  
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Fremur neikvætt  

Mjög neikvætt  

6. Hvernig telur þú að viðhorf skólasamfélags „nýja skólans“ hafi verið til 

 sameiningarinnar? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Mjög jákvætt  

Fremur jákvætt  

Hvorki jákvætt né neikvætt  

Fremur neikvætt  

Mjög neikvætt  

7. Hvernig leið þér þegar ákvörðun um sameiningu hafði verið tekin?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Ég var mjög sátt(ur) við ákvörðunina  

Ég var fremur sátt(ur) við ákvörðunina  

Mér var alveg sama  

Ég var fremur ósátt(ur) við ákvörðunina  

Ég var mjög ósátt(ur) við ákvörðunina  

8. Þegar ákvörðun um sameiningu hafði verið tekin, leið að mínu mati  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

of stuttur tími þar til „gamli skólinn“ var lagður niður  

hæfilega langur tími þar til „gamli skólinn“ var lagður niður  

of langur tími þar til „gamli skólinn“ var lagður niður  

9. Tengsl milli „gamla“ og „nýja skólans“ voru  

(t.d. heimsóknir milli skóla, nemendasamskipti, sameiginlegir atburðir)  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

engin áður en kom til sameiningar  

fremur lítil áður en kom til sameiningar  

hvorki lítil né mikil áður en kom til sameiningar  

fremur mikil áður en kom til sameiningar  

mikil áður en kom til sameiningar  
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Spurningar 10 – 18  varða líðan þína þegar þú byrjaðir í „nýja skólanum“. 

  

Merktu við þá fullyrðingu sem þú telur að lýsi líðan þinni best. 

 

10. Nýr skóli. 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Ég hlakkaði til að koma í nýjan skóla  

Ég kveið fyrir að koma í nýjan skóla  

Ég bæði hlakkaði til og kveið fyrir að koma í nýjan skóla  

Ég hvorki hlakkaði til né kveið fyrir að koma í nýjan skóla  

11. Nýir bekkjarfélagar  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Ég hlakkaði til að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

Ég kveið fyrir að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

Ég bæði hlakkaði til og kveið fyrir að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

Ég hvorki hlakkaði til né kveið fyrir að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

12.  Starfsfólk ,,nýja skólans“ (hér er átt við alla sem þar starfa)  

Ég hlakkaði til að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

Ég kveið fyrir að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

Ég bæði hlakkaði til og kveið fyrir að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

Ég hvorki hlakkaði til né kveið fyrir að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

13.Skólabíllinn  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Ég hlakkaði til að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

Ég kveið fyrir að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

Ég bæði hlakkaði til og kveið fyrir að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

Ég hvorki hlakkaði til né kveið fyrir að kynnast nýjum bekkjarfélögum   

14.Frímínúturnar  

Ég hlakkaði til að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

Ég kveið fyrir að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

Ég bæði hlakkaði til og kveið fyrir að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

Ég hvorki hlakkaði til né kveið fyrir að kynnast nýjum bekkjarfélögum  
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15.Matartíminn  

Ég hlakkaði til að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

Ég kveið fyrir að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

Ég bæði hlakkaði til og kveið fyrir að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

 Ég hvorki hlakkaði til né kveið fyrir að kynnast nýjum bekkjarfélögum  

16.Íþróttatímarnir  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Ég hlakkaði til íþróttatímanna í nýja skólanum  

Ég kveið fyrir íþróttatímunum í nýja skólanum  

Ég bæði hlakkaði til og kveið fyrir íþróttatímunum í nýja skólanum  

Ég hvorki hlakkaði til né kveið fyrir íþróttatímunum í nýja skólanum  

17.Bóklegir tímar 

 ( íslenska, tungumál, stærðfr, náttúrufr, samfélagsfr o.s.frv) 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Ég hlakkaði til bóklegu tímanna í nýja skólanum  

Ég kveið fyrir bóklegu tímunum í nýja skólanum  

Ég bæði hlakkaði til og kveið fyrir bóklegu tímunum í nýja skólanum  

Ég hvorki hlakkaði til né kveið fyrir bóklegu tímunum í nýja skólanum  

18.List- og verkgreinatímar (Heimilisfræði, myndmennt, smíðar, textílmennt,  

tónlist o.s. frv.)  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Ég hlakkaði til list- og verkgreinatíma í nýja skólanum  

Ég kveið fyrir list- og verkgreinatímunum í nýja skólanum  

Ég bæði hlakkaði til og kveið fyrir list- og verkgreinatímunum í nýja skólanum  

Ég hvorki hlakkaði til né kveið fyrir list- og verkgreinatímunum í nýja skólanum 

 

19.Mér fannst best tekið á móti mér í „nýja skólanum“ af:  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

nemendum  

kennurum  

öðru starfsfólki  
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öðrum í skólasamfélaginu  

20.Í „nýja skólanum“ fannst mér ég  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

strax vera hluti af hópnum  

fljótlega vera hluti af hópnum  

eiga erfitt með komast inn í hópinn  

aldrei komast inn í hópinn  

21. Í „nýja skólanum“  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

var ég bara með vinum úr „gamla skólanum“  

eignaðist ég nýja vini  

átti ég enga vini  

var ég lagður/lögð í einelti  

22. Í „gamla skólanum“ átti ég  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

marga vini  

fáa vini  

einn vin  

engan vin  

23.Hvernig gekk þér í námi í „gamla skólanum“?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Mjög vel  

Fremur vel  

Hvorki vel né illa  

Fremur illa  

Mjög illa  

24.Hvernig gekk þér í námi í „nýja skólanum“?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Mjög vel  
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Fremur vel  

Hvorki vel né illa  

Fremur illa  

Mjög illa  

25. Í nýja skólann þurfti ég að fara  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

styttri leið í skólabíl en áður  

lengri leið í skólabíl en áður  

jafn langa leið í skólabíl og áður  

ég fór ekki með skólabíl  

26.Í skólabílnum  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

leið mér mjög vel  

leið mér fremur vel  

leið mér hvorki vel né illa  

leið mér fremur illa  

leið mér mjög illa  

ég fór ekki með skólabíl  

27.Hvernig leið þér í „gamla skólanum“?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Mér leið mjög vel  

Mér leið frekar vel  

Mér leið hvorki vel né illa  

Mér leið frekar illa  

Mér leið mjög illa  

28. Hvernig leið þér í „nýja skólanum“ fyrsta skólaárið þar?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Mér leið mjög vel  

Mér leið frekar vel  

Mér leið hvorki vel né illa  

Mér leið frekar illa  
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Mér leið mjög illa  

29. Hvernig leið þér í „nýja skólanum“annað skólaárið þar?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Mér leið mjög vel  

Mér leið frekar vel  

Mér leið hvorki vel né illa  

Mér leið frekar illa  

Mér leið mjög illa  

Á ekki við  

30.Hvernig leið þér í „nýja skólanum“ þriðja skólaárið þar?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Mér leið mjög vel  

Mér leið frekar vel  

Mér leið hvorki vel né illa  

Mér leið frekar illa  

Mér leið mjög illa  

Á ekki við  

31. Hvert er viðhorf þitt í dag til sameiningar skólanna?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

Mér finnst að sameiningin hafi verið mjög jákvæð.  

Mér finnst að sameiningin hafi verið fremur jákvæð  

Ég hef enga skoðun á því  

Mér finnst að sameiningin hafi verið fremur neikvæð  

Mér finnst að sameiningin hafi verið mjög neikvæð  

Textaspurningar 

32.      Þegar þú horfir til baka, geturðu nefnt 1-3 atriði sem hefðu mátt betur fara í 

aðdraganda og framkvæmd sameiningarinnar hvað varðar nemendur?  

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 
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33.      Þegar þú horfir til baka, geturðu nefnt 1-3 atriði sem þér finnst að hafi tekist vel 

í aðdraganda og framkvæmd sameiningarinnar hvað varðar nemendur?  

Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér: 

 

Bestu þakkir fyrir aðstoðina. 

 

Harpa Þ. Hólmgrímsdóttir 

 

Þátttaka þín í könnuninni skoðast sem samþykki þitt fyrir þátttöku í rannsókninni  

og að nota megi svör þín sem gögn í henni. 
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Fylgiskjal 6 

Kynning á rannsókn 

Ég undirrituð, Harpa Þorbjörg Hólmgrímsdóttir, er að vinna að lokaverkefni í 

meistaranámi við Háskólann á Akureyri. Verkefnið felst í því að gera rannsókn á 

reynslu þeirra sem á unglingsaldri upplifðu það að grunnskóli, þar sem þeir stunduðu 

nám, var lagður niður á árunum 2000-2011 og skólastarf fært annað. Rannsókn mín er 

þríþætt. Í fyrsta lagi var aflað gagna um þá skóla sem uppfylla þessi skilyrði, í öðru lagi 

var sendur spurningalisti til þeirra sem höfðu verið nemendur á unglingastigi í 

tilgreindum skólum þegar breytingin átti sér stað og að síðustu tekin viðtöl við einn til 

tvo aðila úr hverjum skóla.  

 Þú hefur nú þegar tekið þátt í öðrum hluta rannsóknar minnar með því að svara 

spurningalista og kann ég þér bestu þakkir fyrir þinn þátt.  

Það væri mér mikils virði ef þú sæir þér einnig fært að taka þátt í lokahluta 

rannsóknarinnar og deila enn frekar með mér reynslu þinni. Þátttaka í lokahlutanum 

felst í því að ég fæ að taka við þig viðtal sem tekur hálfa til eina klukkustund. Viðtalið 

verður hljóðritað og síðan mun ég rita það upp frá orði til orðs til frekari úrvinnslu. Allt 

sem kemur fram í samtalinu er bundið trúnaði okkar á milli og því vil ég biðja þig að 

leitast við að nefna ekki nöfn, hvorki á persónum né stöðum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar verða birtar í rituðu máli en þar mun hvorki koma fram þitt nafn né 

þeirra sem þú kannt að nefna í viðtalinu því öllum nöfnum verður sleppt eða breytt. 

Velferð þín og virðing fyrir þér og þínum högum verður höfð að leiðarljósi og þess gætt 

að í rannsóknarniðurstöðum komi ekkert fram sem rekja megi til þín persónulega.  

 Þú hefur fullan rétt til að svara ekki þeim spurningum sem þér finnast 

óþægilegar eða vilt einhverra hluta vegna ekki svara. Þér er einnig frjálst að draga 

þátttöku þína til baka og óska þess að þau gögn sem orðið hafa til vegna þátttöku þinnar 

verði ekki notuð í þágu rannsóknarinnar. 

 Staðsetning viðtalsins verður valin í samráði við viðmælanda hverju sinni með 

tilliti til að engin utanaðkomandi truflun verði meðan á viðtalinu stendur. 

Rannsóknarspurningar mínar eru settar fram í þremur þáttum en eru alls sjö liðir.  

 Hvaða skólar hafa verið lagðir niður við sameiningu við aðra skóla á árunum 

2000-2011? 

 Viðhorf 

o Hver voru viðhorf nemenda til sameiningar skóla fyrir sameiningu? 

o Hver eru viðhorf nemenda til sameiningarinnar í dag? 

o Hverjir voru helstu áhrifavaldar á viðhorf nemenda til sameiningarinnar? 

 Sameiningarferlið 
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o Hver er reynsla nemenda af sameiningarferlinu? 

o Hver var ávinningurinn fyrir nemendur af sameiningunni? 

o Hvað hefði mátt betur fara í sameiningunni hvað varðar nemendur? 

 

Upplýst samþykki 

Ég undirrituð/undirritaður samþykki að taka þátt í þessu verkefni, hef lesið kynningu á 

því og teysti því að farið verði með öll gögn sem trúnaðarmál. 

 

 

___________________________________ 

Staður og dagsetning    

 

 

___________________________________ 

Þátttakandi í rannsókn 

(má setja merki í stað nafns) 
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Fylgiskjal 7  

Viðtalarammi 

Viðtalarammi 

Öll viðtöl munu hefjast á þessa leið: 

Mig langar að biðja þig að segja mér frá reynslu þinni af því að fara í nýjan grunnskóla 

eftir að gamli skólinn þinn var lagður niður. 

 

Áhersla verður lögð á að leyfa viðmælanda að segja sem mest frá ótrufluðum en 

spurningunum sem hér fara á eftir er ætlaður að vera spyrjanda til stuðnings ef til kemur 

og til innskots til að draga fram ákveðin atriði. Líklegt er að mörgum þeim spurningum 

sem hér fara á eftir verði svarað án þess að þær séu bornar beint upp. 

  

 Hvað fannst þér um að það ætti að sameina skólana? 

 Hvers vegna fannst þér það? 

 Þekktirðu til í nýja skólanum, t.d. nemendur, starfsfólks, staðhátta og 

húsnæðis? 

 Manstu eftir síðasta  skóladeginum í gamla skólanum? Geturðu sagt mér frá 

honum? 

 Manstu eftir fyrsta skóladeginum í nýja skólanum? Geturðu sagt mér frá honum?   

 Hvernig hafði þessi breyting  áhrif á líf þitt á þessum tíma? 

 Hvernig áhrif hafði þessi breyting á námsárangur þinn? 

 Hvernig áhrif hafði þessi breyting á félagslega stöðu þína? 

 Hvernig upplifðir þú skólaaksturinn? 

 Hvernig hafði þessi breyting áhrif á heimilið og samstarf heimilis og 

skóla? 

 Hvernig áhrif hafði breytingin á samfélag gamla skólans í heild sinni? 

 Hvernig hafði þessi breyting áhrif á samnemendur þína úr gamla skólanum? 

 Telur þú að það hafi verið ávinningur af sameiningunni : 

 fyrir þig? 

 fyrir alla/einhverja úr gamla skólanum? 

 fyrir alla /einhverja úr nýja skólanum? 
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 Hvort hefur þú meiri samskipti við jafnaldra þína úr gamla eða nýja skólanum í 

dag? 

 Saknaðir þú einhvers úr gamla skólanum? Hvers? 

 Hvað, ef eitthvað, úr skólabrag gamla skólans fluttist með ykkur og var tekið 

upp í nýja skólanum? 

 Hvað ef eitthvað, úr skólabrag gamla skólans ,,týndist“ við flutninginn? 

 Hvað fannst þér erfiðast við þessa breytingu? 

 Hvað fannst þér best, mest spennandi/skemmtilegast við þessa breytingu? 

 Var einelti í gamla skólanum? En í nýja skólanum?  

 Gerendur/þolendur – fluttust ,,hlutverk“ á milli?  

 Eru sátt(ur) í dag við sameininguna og hvernig tókst til með hana? 

 Telur þú að það ríki sátt í samfélaginu um þessa tilhögun? 

 Ef  ég myndi biðja þig um að gefa nemendum sem stæðu í þeim sporum í dag að 

leggja ætti skólann þeirra niður og þeir fara annað eitt  heilræði, hvert væri það? 

 Ef  ég myndi biðja þig um að gefa samfélagi sem stæði í þeim sporum í dag að 

leggja ætti skólann þeirra niður eitt  heilræði, hvert væri það? 

 

Í viðtölunum geta líka komið upp þræðir sem þótt geti áhugavert að fylgja og geta gefið 

hugmyndir að umræðuþáttum þeirra viðtala sem á eftir koma.  


