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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að veita innsýn í alþjóðlegt samstarf í 
Brekkuskóla á Akureyri og hvaða mögulegan ávinning kennarar og nemendur 
hafa af slíku starfi. Rannsóknin byggist á eigindlegri rannsókn og stóðu 
rannsóknargögn saman af fjórum viðtölum við ellefu kennara og nemendur. 
Tvö viðtöl voru tekin við rýnihópa kennara í Brekkuskóla sem komið hafa að 
alþjóðlegu samstarfi og einnig tvö tveggja manna viðtöl við nemendur skólans 
sem fóru erlendis á vegum alþjóðlegs verkefnis. Með því að skoða reynslu af 
alþjóðlegu samstarfi frá sjónarhornum bæði kennara og nemenda var leitast við 
að finna hver ávinningur samstarfsins er út frá mismunandi reynslu þeirra og 
upplifun. 

Niðurstöður sýndu að allir viðmælendur töldu sig hafa haft bæði faglegan 
og persónulegan ávinning af samstarfinu. Fram kom að kennarar hefðu hag af 
þeim alþjóðlegu tengslum sem slíkt samstarf skapar, þeir fá nýjar hugmyndir 
varðandi kennslu og kennsluhætti auk þess sem vinnan við alþjóðlegt samstarf 
eykur starfsánægju þeirra og kemur í veg fyrir kulnun í starfi. Nemendur töldu 
sig hafa námslegan ávinning af starfinu auk þess að þeir lærðu að bera virðingu 
fyrir annarri menningu og öðluðust nýja sýn á sitt eigið samfélag. Niðurstöður 
sýndu einnig að mikil vinna liggur að baki alþjóðlegs samstarfs og voru 
kennarar sammála um að eðlilegt væri að alþjóðafulltrúi væri starfandi við 
skóla til að standa vörð um alþjóðlega og fjölmenningarlega þætti 
skólastarfsins. Þegar niðurstöður voru bornar saman við fyrri rannsóknir kom 
fram að skólasamfélagið þyrfti að vanda sig betur í umræðunni um 
skólaheimsóknir og vera duglegra að sýna þann ávinning sem hlýst af slíkum 
heimsóknum og öllu alþjóðlegu samstarfi. 

Ávinningur alþjóðlegs samstarfs hefur lítið verið rannsakaður hér á landi 
hingað til og því standa vonir til að rannsóknin veiti innsýn í samfélagslegt 
mikilvægi slíks starfs. 

 
 
 





 

Abstract 

The aim of this research was to give some insight into international cooperation 
in Brekkuskóli, Akureyri and discover the potential benefits that teachers and 
students can gain from participating in such work. The research method was 
qualitative and data was gathered through two focus groups of five teachers in 
Brekkuskóli that have participated in international cooperation and two 
interviews with four students who went abroad on behalf of an international 
project of the school. By exploring international cooperation from the 
perspectives of both teachers and students the reasearcher seeks to understand 
the benefits of the cooperation from different views and experience. 

Results showed that all participants felt that they had both professional and 
personal benefits of the cooperation. Teachers stated that they benefit from 
international relations with other teachers, they get new ideas on teaching and 
teaching methods and at the same time international cooperation enhances their 
job satisfaction and prevents burnout. Students said they had educational 
benefits from the cooperation as well as they learned to respect other cultures 
and gained a new perspective on their own community. Results also showed 
that much work lies behind international cooperation and teachers agreed that 
having an international coordinator working in the school would safeguard 
international and multicultural aspects of school operations. When results were 
compared with previous studies it indicated that the school community has to 
be careful how their school visits abroad are presented and be sure to 
demonstrate the benefits of such visits and all international cooperation. 

The benefits of international cooperation in Icelandic elementary schools 
has not been the subject of many Icelandic studies. Hopefully this research will 
provide insight into the social importance of such work. 

 





 

Formáli 

Lokaverkefni þetta er til meistaragráðu í menntunarfræðum við Háskólann á 
Akureyri. Verkefnið er 30 einingar og leiðbeinandi var Hermína 
Gunnþórsdóttir. 

Áhuga minn á alþjóðlegu samstarfi má rekja aftur til ársins 1997 þegar ég 
fór sem skiptiliði til Kólumbíu, Suður-Ameríku. Dvaldi ég þar í eitt ár, bjó hjá 
kólumbískri fjölskyldu og starfaði sem sjálfboðaliði að samfélagslegum 
verkefnum. Þar kynntist ég af eigin raun hvaða ávinning það getur haft fyrir 
ungmenni að fá tækifæri til þess að kynnast mannlífi og menningu annarra 
landa og öðlast þannig nýja sýn á veruleika sinn og annarra. Þessi áhugi minn 
leiddi mig áfram í BA-nám í mannfræði og hef ég leitast við að vinna í 
fjölbreyttu og jafnvel fjölmenningarlegu umhverfi síðan.  

Þegar ég ákvað að nema menntunarfræði við Háskólann á Akureyri fann ég 
fljótt að áhugi minn beindist ekki síður í átt að hinum félagslega þætti náms en 
hinum kennslufræðilega. Það var þó ekki fyrr en ég stundaði æfingakennslu 
við Brekkuskóla sem mér varð ljóst hvað grunnskólar á Íslandi eiga í 
fjölbreyttu alþjóðlegu samstarfi við aðra skóla víðs vegar í heiminum. Í 
kjölfarið kviknaði sú hugmynd að taka þetta efni fyrir í mínu lokaverkefni og 
skoða hver ávinningur slíks samstarf sé fyrir kennara, nemendur og 
skólastarfið í heild. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Hermínu Gunnþórsdóttur, fyrir 
ánægjulegt samstarf, stuðning og hvatningu. Einnig vil ég þakka starfsfólki og 
nemendum Brekkuskóla fyrir að taka mér opnum örmum og styðja mig til 
góðra verka. Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir 
stuðninginn og þolinmæðina meðan ég vann að verkefninu og kólumbísku 
fjölskyldu minni fyrir að hafa tekið svona vel á móti mér fyrir 19 árum. 

 
Akureyri, mars 2016 

Anna María Þórhallsdóttir 
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1. Inngangur 

Meistaraverkefni þetta er byggt á eigindlegri rannsókn um ávinning kennara 
og nemenda í Brekkuskóla af alþjóðlegu samstarfi. Brekkuskóli hefur verið 
virkur í alþjóðlegu samstarfi um árabil og í stefnu skólans um Evrópusamstarf 
(sjá fylgiskjal 1) segir að markmiðið sé að gefa nemendum og starfsfólki 
tækifæri til samskipta við skóla og stofnanir annarra Evrópulanda með það í 
huga að búa nemendur betur til framtíðar hvað varðar menntun, atvinnu og 
búsetu. Er það stefna skólans að viðhalda alþjóðlegu samstarfi og gefa 
kennurum og nemendum tækifæri á að sækja sér nám og reynslu sem víðast. 

Vinsældir félagslegs náms hafa aukist síðstu áratugi þar sem lögð er áhersla 
á að nemendur læri af eigin upplifun og geti sett eigin reynslu í merkingarbært 
samhengi. Hugmyndir um félagslegt nám eru raktar til félagslegrar 
hugsmíðahyggju, þar á meðal kenninga Vygotsky og Dewey (Meyvant 
Þórólfsson, 2003, bls. 2–4). Áhugi á félagslegu námi er ekki síst tilkominn af 
breyttu samskiptamynstri landa á milli vegna aukinnar samskiptatækni og 
auðveldari ferðamáta. Að áliti fræðimanna vex nú úr grasi kynslóð sem mun 
lifa í hnattvæddum heimi þar sem efnahagslegar breytingar og aðrir 
lýðfræðilegir þættir munu hafa sömu áhrif á einstaklinga óháð búsetu (Suárez-
Orozco og Sattin, 2007, bls. 7). Taka verður tillit til áhrifa hnattvæðingar á 
nám og kennslu og ganga úr skugga um að námsumhverfið komi til móts við 
fjölbreyttar þarfir nemenda og leggi grunninn að lífi í fjölmenningarlegu 
samfélagi. 

Skólaumhverfi hér á Íslandi hefur vissulega tekið ákveðnum breytingum 
undanfarna áratugi ekki síst vegna aukinna krafa alþjóðasamfélagsins um 
skilvirkara menntunarkerfi fyrir fjölbreyttari nemendahóp (Rúnar Sigþórsson 
og Rósa Eggertsdóttir, 2008, bls. 294). Hugtökin skóli án aðgreiningar og 
fjölmenningarleg menntun hafa þar verið áberandi. Tilgangur þeirra er að 
fjölbreytileikinn sé hafður að leiðarljósi í öllu skólastarfi og lögð sé áhersla á 
að kennarar séu í stakk búnir til að meðtaka hann og nýta til góðs í kennslu 
(Banks, 2010, bls. 20). 

Eitt meginmarkmið fjölmenningarlegrar menntunar er að nemendur öðlist 
aukna færni til að lifa í lýðræðislegu samfélagi og séu færir um að eiga í 
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samskiptum við fólk af ólíkum uppruna (Banks, 2010, bls. 3). Undanfarin ár 
hefur orðið mikil breyting á tengslum einstaklinga og samfélagsins á þann veg 
að einstaklingar eru ekki lengur aðilar að fastmótuðum menningarheimi eða 
félagshópum, heldur skapa sér sína eigin félagslegu stöðu. Þessi 
einstaklingsvæðing setur meiri ábyrgð á sérhverja manneskju að velja sér sinn 
eigin farveg í lífinu og að standast kröfur samfélagsins (Gestur Guðmundsson, 
2012, bls. 109). 

Með tilkomu breyttra samfélagshátta hefur þörfin fyrir borgaravitund orðið 
meiri og krafa gerð um að fólk geri sér grein fyrir skyldum sínum og ábyrgð í 
lýðræðissamfélagi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 343–344). Á tímum 
hnattvæðingar er hins vegar gerð krafa um að samfélagsleg ábyrgð nái út fyrir 
nærsamfélagið og hafa þannig gildi annarra samfélaga færst okkur nær. 
Mikilvægt er að geta sett sig í spor annarra og horft á hlutina frá mismunandi 
sjónarhornum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 344–348). Þörfin fyrir 
þverþjóðlega færni er því mikil og undirstaða hennar er alþjóðlegt nám (Hildur 
Blöndal og Hanna Ragnarsdóttir, 2011, bls. 3–4). 

1.1 Val á verkefni 

Hugmyndin að rannsókninni kviknaði þegar ég var við æfingakennslu í 
Brekkuskóla á Akureyri haustið 2015 og sat kennarafund þar sem farið var yfir 
stöðu alþjóðlegra verkefna innan skólans og hvað væri framundan í þeim 
efnum. Ég kom að máli við kennarana sem héldu kynninguna eftir fundinn og 
spurði hvernig þeim litist á að ég gerði meistararannsókn mína um alþjóðlegt 
samstarf í Brekkuskóla. Þeir voru mjög jákvæðir í garð hugmyndarinnar sem 
og leiðbeinandi minn sem hvatti mig til að takast á við þetta áður ókannaða 
viðfangsefni og hjálpaði mér með efnistök og útfærslu þess. 

Ég byrjaði á því að fá formlegt leyfi skólastjóra Brekkuskóla og 
fræðslustjóra Akureyrar (sjá fylgiskjal 2) fyrir rannsókninni og tilkynnti hana 
til Persónuverndar. Viðtölin fóru fram í febrúar 2016. Ég fékk ábendingar frá 
áðurnefndum kennurum um hverjir væru heppilegir viðmælendur, kennarar og 
nemendur, fyrir rannsóknina og setti ég mig í samband við þá aðila og leitaðist 
eftir viðtali. Allir viðmælendur mínir tóku þeirri beiðni vel og voru áhugasamir 
um þátttöku. 
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1.2 Fræðilegt og hagnýtt gildi rannsóknar 

Í þessari ritgerð er gerð grein fyrir því alþjóðlega samstarfi sem fer fram í 
Brekkuskóla og ávinnig þess eins og hann birtist kennurum og nemendum 
skólans. Með auknum samskiptum milli ólíkra menningarheima er gerð sú 
krafa að fólk geti átt samskipti við ólíka einstaklinga af mismunandi uppruna. 
Hlutverk skóla er að búa nemendur undir líf og störf í fjölmenningarlegum 
samfélögum og breyttum atvinnuháttum sem munu leggja sífellt meiri áherslu 
á sveigjanleika, samskiptafærni, menningarlæsi og gagnrýna hugsun. Það er 
von mín að rannsóknin geti gefið hugmynd um hvaða áhrif alþjóðlegt samstarf 
getur haft á nám og kennslu og hvaða þýðingu það hefur fyrir skólasamfélagið. 

Fræðilegt gildi rannsóknarinnar felst því í að gefa gleggri mynd af ávinningi 
sem getur hlotist af alþjóðlegu samstarfi grunnskóla, en hann hefur lítið sem 
ekkert verið rannsakaður hingað til hér á landi. Fjölmargir skólar á Íslandi eiga 
í alþjóðlegu samstarfi og með tilliti til aukinnar hnattvæðingar og 
fjölmenningalegra áherslna er forvitnilegt að vita hvaða lóð alþjóðlegt samstarf 
leggur á vogaskálarnar með tilliti til aukins samfélagslegs skilnings og 
virðingu gagnvart mismunandi menningu. 

1.3 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar er að fá innsýn í alþjóðlegt samstarf sem unnið er í 
Brekkuskóla og kynnast því hver upplifun og reynsla kennara og nemenda er 
af starfinu. Reynt er að finna hvaða merkingu viðmælendur rannsóknarinnar 
leggja í alþjóðlegt samstarf, hver ávinningur þess er þeim til handa og 
skólastarfsins í heild. Leitast er við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningu:  

• Hver er ávinningur alþjóðlegs samstarfs í Brekkuskóla fyrir 
kennara og nemendur? 

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla og hefst á inngangi. Í 2. kafla er fjallað um 
fræðilegan grundvöll rannsóknarinnar í fjórum undirköflum þar sem farið er 
yfir helstu hugmyndir og kenningar sem liggja að baki félagslegu námi og 
hvaða máli það skiptir í hnattvæddum heimi. Í síðasta undirkaflanum er svo 
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farið yfir tilurð alþjóðlegs samstarfs í íslensku skólakerfi, hvernig það birtist í 
Brekkuskóla og fjallað um fyrri rannsóknir sem gerðar hafa verið á alþjóðlegu 
samstarfi hér á landi. Í 3. kafla er gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem 
rannsóknin byggist á, þátttakendum hennar og framkvæmd. Einnig er farið yfir 
siðferðisleg álitamál rannsóknarinnar ásamt réttmæti og áreiðanleika 
eigindlegra rannsókna. Í 4. kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar í 
fjórum undirköflum sem allir einkennast af áhersluþáttum sem greindir voru í 
gagnagreiningu. Gerð er grein fyrir hvernig þessir þættir birtast út frá reynslu 
og upplifun viðmælenda og lýsa þannig ávinningi þeirra af alþjóðlegu 
samstarfi. Í 5. kafla er farið yfir niðurstöður með tilliti til fræðilegra kenninga 
og þeirrar fræðilegu umfjöllunar sem áður hefur verið reifuð. Ritgerðinni lýkur 
svo á lokaorðum höfundar. 
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2. Menntun í minnkandi heimi 

Í þessum kafla verður fjallað um fræðilegan grunn rannsóknarinnar og þær 
kenningar sem hafðar voru til hliðsjónar við gerð og úrvinnslu hennar. 
Kaflanum er skipt í fjóra undirkafla þar sem lykilhugtök og hugmyndir sem 
höfð voru að leiðarljósi í rannsókninni eru reifuð. Fyrst er farið yfir kenningar 
þeirra Vygotsky og Dewey um félagslegt nám og hvernig þær tengjast námi í 
alþjóðlegu samhengi. Því næst er fjallað um hlutverk skóla samtímans og 
lykilhugtökin hnattvæðing, skóli án aðgreiningar og fjölmenningarleg 
menntun eru rædd til að gefa gleggri mynd af því menntunarlega umhverfi sem 
viðgengst á Íslandi í dag. Í þriðja undirkafla er talað um nýja áhersluþætti í 
skólastarfi, það er borgaravitund og þverþjóðlega færni. Einnig er farið yfir 
hvað felst í hugtökunum einstaklingsvæðing og lýðræði og hvaða þýðingu þau 
hafa í menntunar- og samfélagslegu tilliti. Að lokum er farið yfir alþjóðlegt 
samstarf grunnskóla á Íslandi, alþjóðlegt samstarf í Brekkuskóla og fyrri 
rannsóknir um ávinning slíks samstarfs. Fræðilegur grunnur rannsóknarinnar 
byggir á því að varpa ljósi á þann þátt alþjóðlegs samstarfs sem snýr að 
félagslegu námi og er til þess fallinn að auka færni einstaklinga til félagslegrar 
þátttöku og lýðræðislegrar ábyrgðar í fjölmenningarlegum heimi. 

2.1 Félagslegt nám 

Áhersla á félagslegt samhengi náms hefur aukist talsvert síðustu áratugi þar 
sem fjallað er um félagslegar aðstæður, vitsmunaþroska og beitingu 
tungumálsins. Meyvant Þórólfsson (2003, bls. 2 – 5) segir áherslur á félagslegt 
nám eiga uppruna sinn í hugsmíðahyggju (e. constuctivist theory) þar sem 
áhersla er lögð á merkingu, tengsl og röksamhengi í námi barna, það er að þau 
læri mest af eigin upplifun. Félagslega hugsmíðahyggju (e. social 
constructionism) rekur hann hins vegar til Vygtosky þar sem meiri áhersla er 
lögð á að þessi upplifun eigi sér stað í samvinnu við aðra, hvort sem um ræðir 
samvinnu fullorðinna og barna eða barna á mismunandi þroskastigum. 
Samkvæmt félagslegri hugsmíðahyggju miðast kjöraðstæður náms og þroska 
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við samvinnu og samskipti. Nám verður einnig að eiga sér stað í 
menningarlegu og merkingarbæru samhengi svo nemandinn eigi þess kost að 
geta tengt sínar forhugmyndir við nýjar og framandi hugmyndir og þannig 
skapað með sér nýja þekkingu. Hér verður fjallað um þær kenningar Vygotsky 
og Dewey sem snúa að félagslegu námi. 

Vygotsky 

Kenningar rússneska sálfræðingsins Lev Vygotsky (1896-1934) um 
nærþroskabil eða svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal development) 
hafa notið vinsælda þeirra sem vilja leggja áherslu á hinn félagslega þátt í námi. 
Inntak kenningarinnar er að bil sé á milli þess sem að barn getur gert upp á 
eigin spýtur og þess sem það getur einungis gert með aðstoð þeirra sem meira 
kunna. Vygotsky leit svo á að þetta bil væri eins konar þroskarými fyrir 
faglegan skilning almenns eðlis og óhlutbundins sem svo nýtist við skilning á 
ákveðnum viðfangsefnum sem nemandinn lærir í framhaldi. Þessi faglegi 
skilningur verður þó ekki að veruleika nema í samstarfi við aðra (Sabo, 2003, 
bls. 16). 

Vygotsky setti spurningarmerki við þá hugmynd að þroskaferli barna væri 
einsleitt og algilt. Hann vildi meina að börn þroskuðu með sér þekkingu og 
hæfni í gegnum félagsleg samskipti fremur en að það væri sjálfsprottið. 
Vygotsky lagði því áherslu á samvinnu og samskipti í námi þar sem hinn 
félagslegi þáttur og hlutverk tungumálsins skipta sköpum í vitsmunaþroska 
barna (Vygotsky, 1978, bls. 89–90). Þannig getur nám í anda Vygotsky leitt til 
fjölda mismunandi þroskaferla sem ákvarðast af umhverfi og samskiptum 
barnsins við aðra. Mismunandi kennsla leiðir af sér mismunandi nám og þar af 
leiðandi mismunandi þroskaferla einstakra nemenda. Með nærþroskabili eða 
svæði mögulegs þroska er þó ekki átt við fyrirfram fastmótað þroska- og/eða 
námssvæði sem miða á kennsluna við, heldur er það mögulegur árangur 
einstaklingsins af því að taka þátt í félagslegum starfsháttum sem svo leiða til 
aukins skilnings. Með öðrum orðum að það sem nemandinn megnar ekki að 
gera einn síns liðs getur hann framkvæmt í félagi við aðra. Einnig er mikilvægt 
að nemendur fái tækifæri til að tengja inntakið við sinn fyrirliggjandi 
hversdagsskilning á sviðinu og við óhlutbundið eðli undirliggjandi hugtaka 
þess. Þannig eykur nemandinn bæði skilning sinn og þroska (Sabo, 2003, bls. 
16–17). 
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Kenningar Vygotskys um nám byggjast á hugmyndafræði félagslegrar 
hugsmíðahyggju. Í henni felst að nám og félagslegar athafnir fari saman, það 
er að þekking eigi sér stað í félagslegu samhengi. Félagsleg mótun, samkvæmt 
félagslegri hugsmíðahyggju, á sér ekki einungis stað í félagslegu umhverfi 
einstaklinga heldur einnig sögulegu og menningarlegu umhverfi þeirra. 
Hugmyndir félagslegrar hugsmíðahyggju fjalla þó ekki eingöngu um hvernig 
félagslegir þættir hafa áhrif á túlkun einstaklinga heldur einnig um hvernig 
tilvera okkar er mótuð af félagslegum ferlum og tengslum (Young og Collin, 
2004, bls. 375–377). 

Samstarf gefur tækifæri til þess að sjá og nema hluti frá sjónarhorni annarra. 
Í alþjóðlegu samstarfi bætist einnig við mismunandi menningarlegur 
bakgrunnur. Með því að setja saman hópa af einstaklingum sem koma úr ólíku 
umhverfi en vinna að sama marki, skapast tækifæri til þess að nýta færni og 
reynslu annarra til eigin þekkingarsköpunar. Því má ætla að tækifæri til náms 
leynist í slíku samstarfi og auki getu einstaklinga til ákveðinna verka.  

Dewey 

Annar talsmaður félagslegrar hugsmíðahyggju var John Dewey (1859-1952), 
bandarískur heimspekingur og menntunarfræðingur. Hann var frumkvöðull 
hugmynda um verkhyggju (e. pragmatism). Inntak hennar er að ekki er 
eingöngu litið á þekkingu sem útkomu rannsóknar heldur er rannsóknarferlið 
sjálft virkt ferli og hluti af þekkingunni. Dewey vildi þess vegna meina að 
reynsla væri grundvöllur allrar menntunar. Þekkingarleit yrði að vera byggð á 
einhvers konar reynslu eða skynjun nemandans. Skynhæfni mannsins væri þar 
af leiðandi nauðsynleg forsenda þekkingar á heiminum (Ólafur Páll Jónsson, 
2010, bls. 14–20).  

Í bók sinni Hugsun og menntun (2000, bls. 35–36) segir Dewey að 
reynslumiðað nám (e. experiental education) byggi á því að órjúfanleg tengsl 
séu á milli menntunar og persónulegrar reynslu. Dewey vill hins vegar meina 
að til þess að reynslan nýtist til náms þurfi hún að vera skipulögð á ákveðnum 
forsendum og er það í höndum kennara að skapa það námsumhverfi sem 
stuðlar að aukinni þekkingu þátttakenda. Dewey segir jafnframt (2000, bls. 
185–186) að hlutur verði börnum merkingarbær fyrst og fremst með því að 
gefa þeim tækifæri til þess að vinna með hlutinn sjálfan. Með því að virkja 
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skynhrif þeirra gagnvart ákveðnum hlutum þróa þau með sér sinn eigin 
skilning á viðfangsefninu og ná vitsmunalegum tökum á virkni þeirra.  

Dewey veltir fyrir sér mismunandi leiðum nemenda til náms, hver sé 
tilgangur röklegra aðferða svo sem rökleiðslu og afleiðslu. Rökleiðslu telur 
Dewey vera mikilvæga í námi en bara ef nemandinn fær tækifæri til þess að 
beita henni upp á eigin spýtur og á eigin forsendum. Það er ekki nóg að leyfa 
nemendum að varpa fram hugmyndum sem svo eru samþykktar eða hafnað af 
kennaranum. Nemendur verða að fá að þróa hugmyndir sínar sjálfir, tengja þær 
viðfangsefninu og komast sjálfir að niðurstöðum hvort þær tengist í raun 
vandanum sem verið er að leysa. Örva verður ígrundaða hugsun nemenda í 
stað þess að safna að sér staðreyndum. Afleiðsla getur hins vegar verið 
varasöm ef gengið er út frá ákveðnum reglum í byrjun verkefnis án þess að 
gera sér grein fyrir þeim staðreyndum sem reglurnar byggja á. Þó getur verið 
nytsamlegt að setja sér ákveðin mörk í upphafi svo lengi sem þau koma ekki í 
veg fyrir rannsókn og þekkingarleit. Tilgangur röklegra aðferða er því sá að 
tileinka sér og skilja ákveðna þætti eða færni. Nemendum verður að gefast 
kostur á að beita slíkum aðferðum á raunveruleg dæmi til að öðlast skilning. 
Ekki er nóg að tileinka sér ákveðna færni eða þekkingu út frá almennum 
kenningum heldur verður að gefa nemandanum færi á að máta þekkinguna við 
eigin veruleika (Dewey, 2000, bls. 229 –231). 

Hafþór Guðjónsson (2012, bls. 8) gerir hugtakið aðstæðuviðhorf (e. 
situative view) að umræðu í grein sinni um kennaramenntun og skólastarf. 
Aðstæðuviðhorf skilgreinir hann sem náið samspil manns við efnislegt, 
félagslegt og menningarlegt umhverfi sitt sem svo hafi áhrif á hugsun hans og 
nám. Rætur þess, segir hann, liggi víða en meðal annars í kenningum Dewey 
og Vygotsky. Má segja að aðstæðuviðhorfið sé að mörgu leyti í andstöðu við 
viðtökuhorfið (e. transmission view, acquisition view) þar sem áhersla er lögð 
á að nemandinn sé eins konar óvirkur þekkingarþegi sem er mataður af 
staðreyndum og upplýsingum. Félagsleg hugsmíðahyggja og 
aðstæðuviðhorfið krefjast þess að nemandinn sé virkur þátttakandi í eigin námi 
og það að læra í skóla sé ekki bara spurning um að verða sér út um þekkingu 
heldur að skapa sig sjálfan í samspili við aðra (Hafþór Guðjónsson, 2012, bls. 
15). 

Það að tengja nám við mismunandi umhverfi og aðstæður hjálpar okkur að 
styðja nemendur til þess að nema í samfélagi við aðra. Þó vill það verða svo 
að þeir sem tilheyra sama samfélagi öðlast oft samskonar skilning og túlkun á 
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viðfangsefnunum. Þess vegna er mikilvægt að skapa aðstæður þar sem fólk af 
ólíkum uppruna getur komið saman og unnið að sameiginlegum markmiðum. 
Þannig öðlast þeir einstaklingar ákveðna færni og þekkingu sem annars stæði 
þeim ekki til boða og eiga ef til vill auðveldara með að fóta sig í flóknu 
samfélagi nútímans. 

 

2.2 Hlutverk skóla samtímans 

Á tímum hnattvæðingar og nær ótakmarkaðra samskipta þvert á lönd og höf 
litast samfélög heimsins mun meira hvert af öðru en áður var. Skil milli landa 
og heimsálfa dofna og aðrir menningarheimar eru okkur ekki lengur jafn 
fjarlægir og áður. Ísland er ekki lengur einangrað eyríki langt norður í 
Atlantshafi heldur þrífst hér fjölmenningarlegt samfélag og litskrúðugt mannlíf 
sem taka verður tillit til í skólastarfi sem og á öðrum vettvangi. 

Hér verður fjallað um kenningar um hnattvæðingu og hvaða áhrif hún getur 
haft á menntun og skólastarf. Einnig verða kynntar til leiks stefnurnar skóli án 
aðgreiningar (e. inclusion) og fjölmenningarleg menntun (e. multicultural 
education). Leitast er við að bera saman hugmyndafræði þessara tveggja 
stefna, finna út hvar áherslur þeirra liggja og hvernig birtingarmynd þeirra er í 
íslensku skólakerfi. 

Hnattvæðing 

Hnattvæðing hefur verið skilgreind á margvíslegan hátt í gegnum tíðina, allt 
eftir því hver útgangspunkturinn er. Kristín Loftsdóttir (2001) skilgreinir 
hnattvæðingu sem aukna samtenginu jarðarbúa sem hlýst af hraðri þróun á 
samskipta- og flutningstækni, saman ber veraldarvefinn og hreyfingu 
fjármagns milli landsvæða. Með auknum tengslum verða samskiptin flóknari 
og viðkvæmari. Suárez-Orozco og Sattin (2007, bls. 7–8) taka í sama streng 
og skilgreina hnattvæðingu einfaldlega sem aukna samtengingu milli fólks á 
jörðinni. Ýmsir þættir stuðla þar að, svo sem tækniþróun, fjölmiðlar og 
menning svo fátt eitt sé nefnt. Hlutir geta átt sér stað samtímis um allan heim 
og eins getur atburður á einum stað haft áhrif á líf fólks hinu megin á 
hnettinum. Veröldin er að minnka og það er okkar að takast á við breytt 
umhverfi hennar. 
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Hlutverk skólanna er að undirbúa nemendur sína fyrir líf í hnattvæddum 
heimi. Atvinnulífið verður einnig að aðlaga sig að breyttu umhverfi og 
fyrirtæki munu í sífellt meira mæli sækjast eftir starfsmönnum sem búa yfir 
ákveðnum sveigjanleika eins og að taka að sér ný verkefni eða skipta um 
starfsvettvang, jafnvel í nýju landi. Þessar breytingar kalla á 
endurskipulagningu í menntamálum (Cheng, 2007, bls. 180–182). 
Sveigjanleiki, hæfni til að aðlagast, hreyfanleiki, sjálfstæði, stafrænt læsi, 
samskiptafærni og gagnrýnin hugsun eru allt eiginleikar sem munu skipta 
sköpum á vinnumarkaði framtíðar (Suárez-Orozco og Sattin, 2007, bls. 2). 

Hugonnier (2007, bls. 155) heldur því fram að aukin krafa sé um 
tungumálakunnáttu og þekkingu á menningu annarra þjóða. Því sé mikilvægt 
að rækta gildi umburðarlyndis, samvinnu og samstöðu í skólastarfi, jafnvel 
þvert á lönd og þjóðir. Gardner (2004, bls. 255–257) tekur undir þetta og leggur 
áherslu á að komandi kynslóðir verði að geta hugsað og starfað með fólki af 
ólíkum uppruna burt séð frá mismunandi trú, menningu, siðum og venjum. 
Jöfn virðing fyrir eigin menningu og gildum sem og annarra verður að vera 
útgangspunktur kennslu á tímum hnattvæðingar. 

 

Skóli án aðgreiningar 

Skólaumhverfi hefur breyst mikið í áranna rás og má segja að síðustu ár 20. 
aldar og fram á okkar dag hafi verið miklir umbrotatímar í íslenskum 
skólamálum. Auknar kröfur alþjóðasamfélagsins um skilvirkari 
menntunarkerfi skipa þar stóran sess og með fjölbreyttari nemendahópi fór 
hugmyndafræði skóla án aðgreiningar að verða meira áberandi (Rúnar 
Sigþórsson og Rósa Eggertsdóttir, 2008, bls. 294). 

Hugtakið skóli án aðgreiningar hefur verið skilgreint á marga vegu. Skiptir 
þar máli hver vettvangur umræðunnar er hverju sinni. Skóla án aðgreiningar 
má þó útskýra sem svo að þar sé öllum nemendum með skipulögðum hætti gert 
kleift að stunda þá menntun sem þeir eiga rétt á sama hver staða þeirra er eða 
hvaða þarfir þeir hafa (Armstrong, Armstrong og Spandagou, 2010, bls. 31). 
Skóli án aðgreiningar snýst þó ekki eingöngu um að koma nemendum með 
sérþarfir fyrir inn í skólastarfinu og í raun ekki heldur um hversu skólarnir eru 
móttækilegir fyrir margbreytileika, heldur hversu móttækilegt samfélagið er í 
heild sinni fyrir fjölbreytileika lífsins. Skóli án aðgreiningar snýst um 
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sanngjarnt samfélag fyrir alla (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 116–117 og 
125). Hugmyndin um skóla án aðgreiningar er upphaflega sú að með því að 
útiloka aðgreiningu í skólum þá smá saman minnki aðgreining í samfélögum 
(Armstrong, Armstrong og Spandagou, 2010, bls. 12). 

Skóli án aðgreiningar hefur verið opinber stefna í íslensku menntakerfi frá 
2008 samkvæmt lögum um grunnskóla. Þar segir í 17. gr. að allir nemendur 
eigi rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra, án tillits til líkamlegs eða 
andlegs atgervis (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í Aðalnámskrá grunnskóla, 
almennum hluta, segir að hlutverk hvers skólastigs sé að koma til móts við 
mismunandi námsþarfir ólíkra einstaklinga, skólarnir eigi að haga störfum 
sínum í samræmi við þarfir barna og ungmenna og stuðla þannig að velferð og 
menntun hvers og eins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 12). 

Þegar kemur að því að fylgja stefnu um skóla án aðgreiningar í verki þarf 
að skapa réttar kringumstæður, það er eitt að hafa fallega hugsjón en annað að 
framkvæma. Skóli án aðgreiningar þarf að vera ríkjandi hugmyndafræði allra 
sem koma að skólastarfinu (Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 115–116). Í 
rannsókn sem gerð var á viðhorfi íslenskra grunnskólakennara til skóla án 
aðgreiningar kemur fram að íslenskir kennarar líta almennt á stefnuna sem 
aukaþátt og aukaálag við starf sitt frekar en hugmyndafræði sem allt 
kennarastarfið byggir á. Kennurum finnst þeir ekki í stakk búnir til þess að 
kenna fötluðum nemendum og/eða nemendum með mikla námsörðugleika inni 
í bekk og hafa því blendnar tilfinningar til stefnunnar, aðhyllast 
mannréttindaþátt hennar en finnst hún ekki ganga upp í framkvæmd (Hermína 
Gunnþórsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013, bls. 580 – 582). Það er 
því augljóst að hugmyndafræði skóla án aðgreiningar hefur ekki enn náð að 
skjóta rótum hér á Íslandi þó svo að hún sé áberandi í umræðunni (Hermína 
Gunnþórsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013, bls. 597). Svo virðist 
að hér sem annars staðar í heiminum einskorðist stefnan aðallega við 
fræðasamfélagið og umræðuna en minna við framkvæmd hennar úti í 
skólunum sjálfum. 

Fjölmenningarleg menntun 

Hugtakið fjölmenning getur bæði vísað til lýðfræðilegrar lögunar samfélags, 
það er samsetningu þjóðarbrota innan samfélagsins, og sem hugmyndafræði 
sem tekur á menningarlegri fjölbreytni og hvernig hún endurspeglast í hinum 
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ýmsu þáttum samfélagsins. Með því að leggja áherslu á fjölmenningarlega 
hugmyndafræði er verið að tryggja þátttöku allra hópa samfélagsins og bæta 
félagslega og efnahagslega stöðu minnihlutahópa. Fjölmenningarlegri stefnu 
er ætlað að útrýma mismunum og auka jafnrétti (van de Vijver, Breugelmans 
og Schalk-Soekar, 2008, bls. 93).  

Í bókinni Fjölmenning á Íslandi er vísað í Guðrúnu Pétursdóttur sem eina 
af fyrstu Íslendingunum til að nota hugtakið fjölmenning. Hennar skilgreining 
er sú að hugtakið nær ekki eingöngu yfir minnihlutahópa innan samfélags hvað 
varðar uppruna og/eða þjóðerni heldur er það mun víðtækara og á frekar við 
um allan fjölbreytileika, það er mismunandi kyn, trú, áhugamál, þekkingu, 
menntun, efnahag, gildismat, lífsviðhorf og svo mætti lengi telja. Samkvæmt 
þessari skilgreiningu eru því öll samfélög fjölmenningarleg og í þeim 
samfélögum þar sem stefna um skóla án aðgreiningar er höfð að leiðarljósi í 
menntamálum verður því að taka tillit til allra þessara þátta (Björk Helle 
Lassen, Fríða B. Jónsdóttir, Hildur Blöndal o.fl., 2007, bls. 161–162). 

Athygli vekur þó að hvergi er minnst á hugtakið fjölmenningarleg menntun 
í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2011. Ólíkt stefnu um skóla án 
aðgreiningar virðist sem að fjölmenningarleg menntun sé ekki hluti af 
opinberri menntastefnu landsins. Hins vegar segir í grunnskólalögum 
nr.91/2008 í 24 gr. um aðalnámskrá að: 

...við skipulagningu náms og kennslu og við gerð og val námsgagna skal 
þess sérstaklega gætt að allir nemendur fái jöfn tækifæri til náms og eigi 
þess kost að velja sér viðfangsefni og nálgun í eigin námi. Markmið 
náms og kennslu og starfshættir grunnskóla skulu vera þannig að komið 
sé í veg fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, kynhneigðar, búsetu, 
stéttar, trúarbragða, heilsufars, fötlunar eða stöðu að öðru leyti (Lög um 
grunnskóla nr. 91/2008). 

Það er því ljóst að hugtakið ætti vel heima í aðalnámskrá ef skólasamfélagið 
vill undirstrika að nemendum sé ekki mismunað á menningarlegum grundvelli 
í íslensku skólakerfi. 

En hvert er inntak fjölmenningarlegrar menntunar? Hanna Ragnarsdóttir 
vísar í Banks og skilgreinir fjölmenningarlega menntun sem „hugmynd að allir 
nemendur – óháð kyni þeirra, félagslegri stöðu, uppruna og menningarlegum 
einkennum – eigi að hafa jöfn tækifæri til menntunar“ (Hanna Ragnarsdóttir, 
2007a, bls. 256). Þar er einnig talað um að helstu áhersluþættir stefnunnar 
skiptist í fimm hluta: 

1) Samþættingu inntaks (e. content integration), að kennarar hafi í 
huga ólíka menningarheima í framsetningu námsefnis. 
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2) Að smíða þekkingu (e. knowledge contruction process), að kennarar 
geri grein fyrir mismunandi sýn og menningarlegri afstöðu innan 
fræðigreina. 

3) Að minnka fordóma (e. prejudice reduction), að kennarar leggi sig 
fram um að eyða mögulegum fordómum með ákveðnum 
kennsluaðferðum og námsefni. 

4) Uppeldisfræði jöfnuðar og réttlætis (e. equity pedagogy), að 
kennarar hagi kennslu sinni þannig að árangur ólíkra nemenda sé sá 
sami. 

5) Skólamenningu sem eflir (e. empowering school culture), að allir 
innan skólasamfélagsins stuðli að jöfnuði milli nemenda (Hanna 
Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 256–257).  

Talsmenn fjölmenningarlegrar menntunar ganga út frá því að skólar séu 
mikilvægur þáttur í að viðhalda gildum, svo sem mannréttindum, virðingu og 
fjölbreytileika. Að þeirra mati er gagnrýnin hugsun og lýðræðisleg þátttaka 
mikilvægustu grunngildi skólastarfs (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 110). 

Þróun fjölmenningarlegrar menntunar hefur almennt verið sú að í stað þess 
að einblína á námsárangur minnihlutahópa er velt upp spurningum hvernig 
haga eigi menntun svo passi öllum nemendum með breytingum á námskrá og 
heildarskipulagi skóla. Lögð er áhersla á að samfélög þurfi að gera sér grein 
fyrir hvernig þau eru saman sett samanborið við önnur samfélög og hver sé 
þeirra samfélagslega sjálfsmynd. Finna verður jafnvægið milli þess að halda 
til haga tungumáli sínu og menningarlegum séreinkennum annars vegar og 
taka inn í myndina samfélagslegan margbreytileika og mállega fjölhyggju hins 
vegar (Hanna Ragnarsdóttir, 2007b, bls. 257–258). 

Hlutverk kennara er stórt þegar kemur að innleiðingu fjölmenningarlegrar 
menntunar. Það er mikilvægt að kennarinn sé fjölmenningarlega hæfur og skilji 
forsendur fjölmenningarlegrar kennslu (Hanna Ragnarsdóttir og Kristín 
Loftsdóttir, 2010, bls. 213–14). Banks (2010, bls. 20 ) telur að með stöðugri 
ígrundun í starfi séu kennarar frekar í stakk búnir til þess að meðtaka 
margbreytileikann og nýta sér hann til góðs í kennslu. Þannig á kennarinn 
auðveldara með að þróa kennsluhætti sína og getur þar af leiðandi betur komið 
til móts við ólíkar þarfir nemenda. 

Eitt meginmarkmið fjölmenningarlegrar menntunar er að hjálpa nemendum 
í að öðlast þekkingu og færni til að lifa í lýðræðislegu samfélagi og eiga í 
samskiptum á jafnræðisgrunni við fólk af ólíkum uppruna (Banks, 2010, bls. 
3). Stefna um skóla án aðgreiningar tekur undir þetta sjónarmið en leggur 
einnig áherslu á að hlutverk skólans sé ekki bara að miðla gögnum og þekkingu 
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fyrir hlutverk í lýðræðislegu þjóðfélagi heldur að byggja upp lýðræðislega 
hugsun og lýðræðislegt viðhorf sem vinnur gegn mismunun (Ólafur Páll 
Jónsson, 2011, bls. 123). 

Áhrif félagslegs náms, eins og það birtist í alþjóðlegum 
samstarfsverkefnum, hafa lítið verið rannsökuð hér á landi og fræðileg umræða 
um áhrifaþætti fjölmenningarlegrar reynslu í skólastarfi er því nánast engin. 
Markmið skóla án aðgreiningar og fjölmenningarlegrar menntunar eru þó í takt 
við nýjar áherslur samfélaga í hnattvæddum heimi og marka stefnu íslenskra 
skólayfirvalda hvað varðar samfélagslegan skilning og ábyrgð. 

 

2.3 Líf í lýðræðislegu samfélagi 

Mikil breyting hefur átt sér stað í flest öllum samfélögum með tilkomu 
hnattvæðingar og aukins flæðis milli landa og heimsálfa. Þessar breytingar 
hafa opnað margar dyr en einnig orðið til þess að horfa verður á ýmsa þætti í 
samfélagi manna með öðrum augum og standa vörð um lýðræði og 
mannréttindi. Hér verður fjallað um þessar breytingar og hvað þær þýða í 
menntunarlegu samhengi. 

Einstaklingsvæðing 

Í nútímaskilningi er hver manneskja einstök með eigin reynslu, tilfinningar og 
túlkun á tilveru sinni. Með tímanum hafa menn orðið sér meðvitaðri um 
einstaklingsbundin sérkenni sín og tekið að leggja rækt við það sem er 
persónulegt og greinir þá frá öðrum (Hjalti Hugason, 2008, bls. 225). 
Einstaklingsvæðing (e. individualization) er samkvæmt Ólafi Páli Jónssyni 
(2011, bls. 186) félagsfræðileg kenning um það hvernig manneskjur skilgreina 
sjálfar sig ólíkt einstaklingshyggju (e. individualism) sem er safn pólitískra 
kenninga um einstaklingsbundin réttindi. Þessi vaxandi sjálfsmeðvitund hefur 
orðið til þess að sjálfsmyndin er ekki skilgreind á sama hátt og áður. Í stað þess 
að miðað sé við ætterni, uppruna og félagslega stöðu er meira horft til 
persónulegra hæfileika, lífssögu og framtíðaráforma. Einstaklingar bera sig 
ekki lengur saman við viðtekin viðmið heldur sjá þeir sjálfir um að skapa eigin 
lífssögu út frá hæfni sinni og persónulegum áhuga. Lífssagan einkennist af vali 
fremur en venju sem skiptir miklu máli þegar kemur að menntun. Eða eins og 
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Ólafur Páll (2011, bls. 187) segir: „Ákvörðun um hvað maður ætti að læra er 
ekki bara ákvörðun um starfsvettvang, þetta er ákvörðun um hver maður er og 
verður“. 

Helstu höfundar kenninga um einstaklingsvæðingu eru þýski 
félagsfræðingurinn Ulrich Beck og breski félagsfræðingurinn Anthony 
Giddens. Þeir eru sammála um að miklar breytingar hafi átt sér stað á 
samfélagsþróun síðustu áratuga og nauðsynlegt sé að endurskoða 
hugmyndafræði félagsfræðinnar hvað þetta varðar. Giddens og Beck héldu því 
fram upp úr 9. áratugi síðustu aldar að runnið væri upp nýtt skeið 
nútímavæðingar. Einstaklingar væru í enn meira mæli að brjóta sér leið undan 
viðmiðum, venjum og gildum og nýir samfélagshættir væru að ryðja sér til 
rúms þar sem einstaklingurinn hefði meira vægi til móts við mismunandi 
samfélagslega hópa. Um þetta nýja skeið notuðu þeir orðið síðnútími (e. late 
modernity) og að einstaklingsvæðingin væri einkenni þess (Gestur 
Guðmundsson, 2012, bls. 113–114). 

Einstaklingsmyndun (e. individuation) er það ferli þegar einstaklingurinn 
greinir sig frá öðrum, bæði í eigin augum og annarra. Með nútímavæðingunni 
fékk einstaklingsmyndunin meira vægi og persónulegir eiginleikar og sérkenni 
urðu meira áberandi en með síðnútímanum og einstaklingsvæðingunni varð 
svo einstaklingurinn viðmiðun alls (Gestur Guðmundsson, 2012, bls. 115–
116). 

Gestur Guðmundsson (2012, bls. 116–117) segir að afleiðing 
einstaklingsvæðingarinnar sé, að nú til dags er ekki lengur horft til staðlaðrar 
reynslu þegar kemur að vinnu eða annarri samfélagsþátttöku, heldur er áhersla 
lögð á einstaklingsbundna færni og ekki síður á þann eiginleika að tileinka sér 
nýja færni þar sem mikil þróun er á starfsháttum og aðstæðum. 
Einstaklingsmiðun er einnig áberandi í ýmsum samfélagsstofnunum eins og 
skólum og sjúkrahúsum svo dæmi séu tekin. Hvarvetna eru fyrirmæli um 
einstaklingsmiðaðar áætlanir. Einstaklingarnir koma oft sjálfir að 
áætlanagerðinni og taka þannig hluta af ábyrgðinni. Eintaklingsvæðingin er 
einnig áberandi í neyslumenningu okkar tíma. Hún einkennist af blöndu af 
persónulegum smekk og staðlaðri ímynd. Neyslan er eins konar eltingarleikur 
við staðalímyndir og einstaklingurinn mótar sjálfsmynd sína, gagnvart sér 
sjálfum og öðrum, í gegnum neysluna. 

Niðurstaðan er sú að mikil breyting hefur orðið á tengslum einstaklings og 
samfélags á síðustu árum. Einstaklingar tilheyra í mun minna mæli ákveðnum 
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félagshópum eða menningarheimi og lúta þar af leiðandi ekki sérstökum 
hefðum og hugmyndakerfum þeirra líkt og áður tíðkaðist. Það er á valdi 
einstaklinganna sjálfra að móta félagslega stöðu sína (Gestur Guðmundsson, 
2012, bls. 109). Þetta aukna frjálsræði hefur marga kosti en setur einnig aukna 
ábyrgð á einstaklinga að velja sér farveg í lífinu og standast auknar kröfur 
samfélagsins um að vera hvoru tveggja í senn almennur og einstakur. 

Lýðræði 

Lýðræði er einn af grunnþáttum menntunar samkvæmt Aðalnámskrá 
grunnskóla frá árinu 2011. Þar segir að viðhafa þurfi lýðræðisleg vinnubrögð 
til að auka skilning á fjölbreytileika samfélaga og gera sér grein fyrir mikilvægi 
eigin velferðar og annarra. Virk lýðræðisþátttaka nemenda innan skóla og utan 
hjálpar þeim að skilja samfélagið og gerir þeim kleift að móta það. Miða þurfi 
við að nemenda bíði þátttaka í lýðræðissamfélagi og því sé mikilvægt að þeir 
séu undir það búnir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 13–21). 

Wolfgang Edelstein (2008, bls. 66–67) vísar í Birzéa og segir að 
lýðræðisnám einkennist af þrenns konar aðgerðum: að læra lýðræði, að móta 
lýðræði og að lifa lýðræði. Hann segir jafnframt að þessar skilgreiningar 
lýðræðisnáms eigi rætur sínar að rekja til kenninga Dewey um reynslutengt 
nám. Meðvituð þekkingarleit og virk reynsla leiða til skilnings á lýðræði og 
því hvernig lýðræði starfar. Því verða skólar að gefa nemendum tækifæri til 
lýðræðislegra samskipta og aðgerða til að efla þá og þroska. 

Þær aðferðir sem skólar geta notað til að ala nemendur upp til lýðræðislegra 
starfshátta þurfa að byggja á virkri þátttöku í sameiginlegu ferli. Sem dæmi má 
nefna bekkjarráð til að efla þátttökumenningu í bekk, þátttökunám (e. service 
learning) til að ýta undir samábyrgð og samkennd og samborgaralega menntun 
(e. citizenship education) sem leggur grunn að lýðræðishæfni (Wolfgang 
Edelstein, 2010, bls. 3–5). 

Ólafur Páll Jónsson (2011, bls. 109–110) veltir fyrir sér að hvaða leyti sé 
réttlætanlegt að hafa inngrip í viðhorf og gildismat barna og kemst að þeirri 
niðurstöðu að slík inngrip ættu alltaf að takmarkast við að gera nemendum 
kleift að lifa sem manneskjur í samfélagi mannréttinda og lýðræðis. Þess vegna 
er höfuðmarkmið skóla að gera einstaklingum kleift að setja sér sjálfum verðug 
markmið og leitast við að gera þau að veruleika. 
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Nútíminn býður þó ekki eingöngu upp á opið og lýðræðislegt 
fjölmenningarsamfélag heldur einnig samfélag sem einkennist af 
hnattvæðingu, hraða, markaðshyggju og mikilli samkeppni. Til að komast af í 
slíkum veruleika þarf að leggja rækt við mennskuna, það er að tileinka sér að 
takast á við margbreytileika samferðafólks síns með næmni og kærleika 
(Ólafur Páll Jónsson, 2011, bls. 157). Það er einkum tvennt sem ógnar 
lýðræðinu nú á tímum, einstaklingshyggja annars vegar og hnattvæðing hins 
vegar. Þegar þessir tveir þættir stýra þjóðfélögum á efnahagslegum forsendum 
veikir það félagslega samheldni og ýtir þannig undir hagsmunaátök milli 
þjóðfélagshópa. Hlutverk skólanna er að kenna gagnkvæma virðingu með 
réttlætissjónarmið fyrir augum til þess að skapa samfélag þar sem samhugur 
og ábyrgð gagnvart heildinni er eftirsóknarverðari en einstaklingsmiðun og 
sérhagsmunir (Wolfgang Edelstein, 2010, bls. 1) 

Í skólastarfi er grundvöllur lýðræðis komandi kynslóða mótaður, taka 
verður tillit til sérhvers barns með velferð heildarinnar að leiðarljósi og öfugt. 
Með því að gefa hverjum nemanda færi á að rækta hæfileika sína og færni í 
samvinnu við aðra og kynnast einstaklingum úr ólíku umhverfi er verið að 
styðja við færni til þátttöku í lýðræðisríki og stuðla að réttlátara samfélagi 
öllum til handa.  

Borgaravitund 

Með tilkomu breyttra samfélagshátta, svo sem efnahagslegra breytinga, 
alþjóðavæðingar og fjölmenningar, hefur þörfin fyrir borgaravitund (e. 
citizenship) orðið meiri og ríkari áhersla er lögð á skilning fólks gagnvart 
lýðræðislegu samfélagi. Hefðbundin skilgreining á hugtakinu tengist yfirleitt 
skoðunum og athöfnum út frá stjórnmálum, en með borgaravitund í 
lýðræðisþjóðfélagi er frekar átt við lýðræðislegar skyldur og ábyrgð hvers 
þegns sem hann gegnir með virkri þátttöku sinni í samfélaginu (Sigrún 
Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 343–344). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta, er borgaravitund skilgreind 
sem „...viðhorf og hæfni fólks til að vera virkir þátttakendur í lýðræðislegu 
samfélagi í samræmi við réttindi sín og skyldur“ (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). Í hluta aðalnámskrár sem snýr að 
greinasviðum er borgaravitund einnig nefnd sem eitt af hæfniviðmiðum 
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samfélagsfræðigreina og þáttur í hæfni nemenda til að mynda og þróa tengsl 
sín við aðra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 197). 

Á tímum hnattvæðingar hafa gildi réttlætis, mannréttinda, jöfnuðar og 
umburðarlyndis fengið aukið vægi og hugmyndir okkar um þessi gildi ná nú 
ekki eingöngu til nærsamfélags okkar heldur hafa gildi annarra samfélaga færst 
okkur nær. Við tengjum borgaravitund í æ meira mæli við sjálfsmynd okkar, 
félags- og tilfinningaþroska og siðferðiskennd. Þannig nær hugtakið annarri 
vídd í umræðunni. Mikilvægur þáttur borgaravitundar er hæfnin að geta sett 
sig í spor annarra og horfa á málin út frá mismunandi sjónarhornum. Þessi 
hæfni gerir það að verkum að einstaklingar eiga auðveldara með að vinna með 
öðrum og komast að samkomulagi við aðra. Markmið borgaravitundar í 
skólastarfi er því að stuðla að ábyrgðarkennd gagnvart samfélaginu, réttlæti og 
lýðræði. Leiðir til þess að ná slíkum markmiðum fást með kennslu á sviðum 
mannréttinda og fjölmenningar með áherslu á virka þátttöku, samræðu og 
samvinnu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 344–348). 

Þrátt fyrir þá vitundarvakningu sem orðið hefur varðandi lýðræðisnám hafa 
þó ýmsir lýst yfir áhyggjum sínum varðandi skort á lýðræðislegri 
borgaravitund ungs fólks. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2011, bls. 16) vísar í 
Flanagan og Faison sem segja að tilhneiging Vesturlandabúa sé sú að hver og 
einn hugsi fyrst og fremst um sig sjálfan og hver réttindi sín séu, frekar en að 
hugsa um skyldur sínar og ábyrgð gagnvart samborgurum. Svo virðist sem að 
því meiri sem efnishyggjan er ríkjandi því einstaklingsmiðaðri er 
hugsunarhátturinn og umburðarlyndið minna. 

Greinilegt er að nám sem stuðlar að aukinni borgaravitund er nauðsynlegt í 
nútíma samfélögum. Standa þarf vörð um lýðræðið og gildi þess. Þrátt fyrir 
miklar tækniframfarir og auðveldari leiðir til samskipta og samvinnu virðist 
sem svo að einstaklingshyggja og sérhagsmunir séu samkenndinni og 
réttlætinu yfirsterkari á köflum. Því er mikilvægt að finna árangursríkar leiðir 
til að efla samábyrgð og samskiptahæfni til að koma í veg fyrir sundrung og 
misrétti. 

Þverþjóðleg færni 

Eins og fjallað hefur verið um hér að framan hefur hlutverk borgara breyst með 
tilkomu breyttra samfélaga. Þessar breytingar kalla á annars konar færni og 
áherslur í mannlegum samskiptum innan og utan samfélaga. Hildur Blöndal og 



19 

Hanna Ragnarsdóttir fjalla um þverþjóðlega færni (e. intercultural sensitivity) 
í grein sinni um menntun í alþjóðlegu samhengi. Varðandi skilgreiningu á 
hugtakinu vísa þær í Milton Bennett og útskýra það sem færni til að eiga 
samskipti þvert á ólíka menningu. Þessi færni er ekki meðfædd heldur byggir 
á persónulegri reynslu og þroska sem hver og einn verður að fara í gegnum 
(Hildur Blöndal og Hanna Ragnarsdóttir, 2011, bls. 6–7). 

Undirstaða þverþjóðlegrar færni er alþjóðlegt nám. Tilgangur alþjóðlegs 
náms, samkvæmt Hildi og Hönnu, er að þroska með nemendum hugmyndir um 
samvinnu, réttlæti og innsæi ásamt því að stuðla að friði í heiminum. Til þess 
að ná þessum markmiðum þarf tryggingu fyrir því að nemendur af ólíkum 
uppruna fái tækifæri til að tengjast í leik og starfi. Það sama gildir um kennara. 
Mikilvægt er að þeir fái einnig tækifæri til alþjóðlegrar tengingar í sínu starfi 
og menntun. Að mati Hildar og Hönnu þarf að breyta inntaki náms á Íslandi í 
takt við breyttar áherslur svo komið verði til móts við menningarlegan 
margbreytileika sem tilheyrir skólastarfi í dag. Fjölbreyttan kennarahóp þarf til 
að kenna fjölbreyttum hópi nemenda. Leggja þær Hildur og Hanna til að 
kennaranemar taki hluta náms síns erlendis og boðið sé upp á alþjóðlegt nám 
og námskeið í menntunarfræðum (Hildur Blöndal og Hanna Ragnarsdóttir, 
2011, bls. 3–5). 

Hildur og Hanna (2011, bls. 8–9) vísa til rannsóknar Koehn og Rosenau frá 
árinu 2002 til að skilgreina betur kenningar um þverþjóðlega færni. Í rannsókn 
þeirra kom í ljós að undirstaða þessarar hæfni býr í ólíkum þáttum þekkingar, 
færni og viðhorfa. Koehn og Rosenau skipta þessum þáttum í fimm hluta: 

1) Hæfnina til að ígrunda/greina (e. analytic competence). Felur í sér 
þekkingu og skilning á viðhorfum og gildum samfélaga og hæfni 
til að yfirfæra þekkingu sína í nýtt samhengi og aðstæður. Einnig 
er mikilvægt að viðkomandi búi yfir sjálfsskilningi og kunni að 
læra af eigin mistökum. 

2) Tilfinningaleg færni (e. emotional competence). Felur í sér áhuga 
og virðingu fyrir ólíkri menningu og samfélagsgerð. Viðkomandi 
verður að vera opinn fyrir nýrri reynslu og áhrifum, geta sýnt 
menningarlega hluttekningu og skynjað fjölbreytileika ólíkra 
einstaklinga út frá aðstæðum þeirra og umhverfi. 

3) Hæfni til sköpunar (e. creative/imaginative competence). Felur í sér 
hæfileikann að vinna í samstarfi við fólk af ólíkum uppruna með 
það að leiðarljósi að auðga þekkingu sína og öðlast færni í að leysa 
úr flóknum viðfangsefnum menningarlegs margbreytileika. 
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4) Samskiptahæfni (e. behavioral competence/communicative 
facility). Felur í sér færni til að tjá sig á öðrum tungumálum en 
móðurmálinu og geta gert sig skiljanlegan í menningarlegu tilliti, 
það er að eiga í uppbyggilegum samskiptum þar sem komist er að 
kjarna málsins án misskilnings og samskiptalegra árekstra. 

5) Hagnýtir eiginleikar (e. functional adroitness). Felur í sér 
kunnáttuna að hegða sér með menningarlega viðeigandi hætti. 
Eykur það líkurnar á því að mál séu til lykta leidd á farsælan hátt 
og að samskipti leiði til tengslamyndunar milli ólíkra menninga. 
 

Þessir þættir eru hverjum og einum mikilvægir til þess að þroska með sér 
þverþjóðlega færni og er það í höndum menntakerfa nútímans að þjálfa 
nemendur sína með það að markmiði að gera þá hæfari í heimi sem einkennist 
af hnattvæddum hreyfanleika. 

Niðurstaða Hildar og Hönnu (2011, bls. 9–10) er sú að kominn sé tími til 
að taka tillit til hnattvædds veruleika okkar í menntastefnu Íslendinga. Leggja 
þurfi meiri áherslu á alþjóðleg málefni í menntakerfum landsins, ekki síst í 
kennaramenntun. Horfa þær til nýjustu aðalnámskráar sem fyrirheit um að 
stefnan sé að koma betur til móts við margbreytilegan hóp nemenda og 
fjölmenningarlegs samfélags. 

Menningarlæsi 

E. D. Hirsch setti fyrstur fram hugtakið menningarlæsi (e. cultural literacy) 
árið 1987 í bók sinni Cultural Literacy. What Every American Needs to Know. 
Þar hélt Hirsch því fram að hugmyndin um læsi ætti ekki eingöngu við um 
lestur heldur einnig þá bakgrunnsþekkingu sem hver og einn býr yfir og mótar 
skilning okkar og túlkun á því er lesið er. Menningarlegt umhverfi hefur áhrif 
á bakgrunnsþekkingu þeirra sem þar búa og þess vegna er skynjun þeirra 
menningarlegs eðlis (Shamshayooadeh, 2011, bls. 273). Jón Karl Helgason, 
bókmenntafræðingur, útskýrir hugtakið í bloggfærslu árið 2008. Þar vísar hann 
einnig í E.D. Hirsch og segir að menningarlæsi sé sú bakgrunnsþekking sem 
ætlast er til að ákveðnir málnotendur hafi á valdi sínu. Segir Jón að Hirsch hafi 
talið sögulega vanþekkingu Bandaríkjamanna stafa af skorti á markvissri 
uppfræðslu á ákveðnum sögulegum staðreyndum í fyrstu bekkjum grunnskóla 
(Jón Karl Helgason, 2008).  

Skilgreining á hugtakinu hefur þó breyst með tímanum og orðið víðtækari 
en áður var. Í grein sem birtist í Viðskiptablaðinu árið 2009, skilgreinir Margrét 
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Jónsdóttir, þáverandi forstöðumaður alþjóðasviðs Háskólans í Reykjavík, 
menningarlæsi sem einn hluta alþjóðlegrar færni ásamt þekkingu á 
landsvæðum og tungumálakunnáttu. Um menningarlæsi skrifar hún 
eftirfarandi: „Góð skilgreining á menningarlæsi er að það feli í sér 
vitsmunalega, hegðunarlega og tilfinningalega þekkingu sem gerir 
einstaklingum kleift að aðlagast vel alþjóðlegu umhverfi“. Segir hún jafnframt 
að tryggja verði að íslenskir háskólanemendur öðlist alþjóðlega færni í námi 
svo þeir eigi þess kost að taka þátt á alþjóðlegum vinnumarkaði og í alþjóðlegu 
samstarfi (Margrét Jónsdóttir, 2009). Samkvæmt þessari skilgreiningu hefur 
merking hugtaksins menningarlæsis færst nær hugmyndum um þverþjóðlega 
færni sem lýst er hér að framan, leiða má líkum að því að skilja megi hugtakið 
menningarlæsi í dag sem einn hluta þverþjóðlegrar færni. 

Lítið hefur verið skrifað um menningarlæsi af íslenskum fræðimönnum, er 
það einna helst í tengslum við viðskipta- og/eða ferðamálafræði sem hugtakið 
hefur verið reifað en nánast ekkert hefur verið fjallað um það varðandi nám og 
kennslu. Þó talar Rafn Kjartansson lektor í viðskiptafræði (2005, bls. 23) um 
að hnattvæðing hafi ýtt undir alþjóðleg viðskipti og samskipti við önnur 
menningarsvæði og því skipti sköpum að Íslendingar öðlist alþjóðlega þjálfun 
og að lögð sé áhersla á menningarlæsi innan skólakerfisins.  
 

2.4 Alþjóðlegt samstarf í skólum 

Með tilkomu tækniframfara samskiptamiðla og aukinnar alþjóðlegrar 
samvinnu er vert að spyrja hver staða íslensks skólakerfis sé gagnvart 
alþjóðlegu samstarfi. Hver er stefna íslenskra stjórnvalda varðandi alþjóðlegt 
samstarf skóla og hver er tilgangurinn?  

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 16) er tekið fram að menntastefna 
íslenskra grunnskóla taki mið af alþjóðlegum samningum, svo sem 
Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, og stefnumörkun alþjóðlegra stofnanna, 
svo sem UNESCO og Evrópuráðs. Einnig er höfð til hliðsjónar reynsla 
íslenskra skóla af þróunarstarfi. Í aðalnámskrá (2011, bls. 36–37) segir 
jafnframt að þeir áhersluþættir sem horft er til við gerð aðalnámskrár og byggja 
á 24. grein laga um grunnskóla, séu markmiðsákvæði grunnþátta íslenskrar 
menntunar og eigi að hafa að leiðarljósi í öllu skólastarfi. Meðal þessara 
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áhersluþátta eru sjálfsvitund, borgaravitund og félagsfærni sem allir gegna 
stóru hlutverki í alþjóðlegri samvinnu. 

UNESCO 

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna eða UNESCO (United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization) hefur það hlutverk að efla 
skilning á þróunar-, mennta- og menningarmálum. Auk þess að stuðla að rétti 
til náms í öllum heimshlutum vinnur UNESCO að því að efla menntaforystu í 
heiminum og bregðast þannig við menntunarlegum áskorunum hnattvæðingar. 
UNESCO var stofnað árið 1945 í kjölfar tveggja heimstyrjalda til þess að 
stuðla að friði. Hlutverk UNESCO er fyrst og fremst að leggja áherslu á 
siðferðislega og vitsmunalega samstöðu mannkyns til móts við pólitískar og 
efnahagslegar áherslur (UNESCO, ed.). 

Árið 2012 hleyptu Sameinuðu þjóðirnar af stað átakinu „Menntun fyrir 
alla“ (e. Education for all) eða EFA. Því er ætlað að efla menntun í heiminum 
út frá þremur áhersluatriðum: 

1) Að tryggja menntunarmöguleika allra barna í heiminum. 
2) Að bæta gæði menntunar í heiminum. 
3) Að hlúa að menntunarlegum þætti borgaravitundar með áherslu á 

frið, virðingu og umhverfisvernd. 

Átakið á að vara til ársins 2021 (UN global education first initiative, e.d.). 
 

Evrópusamstarf 

Margir íslenskir skólar hafa átt í samstarfi við önnur Evrópulönd og nýtt sér 
samstarfsáætlanir á borð við Leonardo, Sókrates, Nordplus og Comenius svo 
eitthvað sé nefnt. Ekki hefur verið gerð skipuleg úttekt á slíku samstarfi og það 
hefur lítið sem ekkert verið rannsakað hingað til. Á heimasíðu 
menntamálaráðuneytisins má þó finna lista yfir samstarfsaðila og áætlanir 
alþjóðlegs samstarfs. 

Á fundi í Lissabon árið 2000 setti Evrópusambandið sér það markmið að 
búa yfir best búna þekkingarsamfélagi heimsins árið 2010. Grunnstoðir þessa 
öfluga efnahagskerfis áttu að felast í þekkingu, sjálfbærri þróun, 
eftirsóknarverðum atvinnutækifærum og jafnrétti. Í kjölfar Lissabon-
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yfirlýsingarinnar var löndum sambandsins gert að endurskoða menntastefnu 
sína og var Íslandi boðið að vera með sem samstarfsaðila Evrópusambandsins. 
Stefna þessara endurbóta var að auka gæði og skilvirkni menntakerfa landanna, 
gera menntun aðgengilegri öllum og opna menntakerfin fyrir auknu samstarfi 
út fyrir álfuna (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 4 og 7). Í lok árs 2004 var 
gerð úttekt á Lissabon-ferlinu svokallaða og voru niðurstöðurnar þær að vinnan 
hefði litlu skilað og enn væri langt í land að Evrópusambandið næði markmiði 
sínu. Farið var í að endurskoða vinnuferlið og gerð var krafa um ábyrgðarfyllri 
og virkari þátttöku. Ákveðið var að þátttökulöndin mótuðu sína eigin stefnu og 
skipuðu sér í hópa í kringum valin þemu þar sem unnið væri út frá 
jafningjamati (e. peer-learning clusters of countries). Lögð var áhersla á 
tengslanet, námsheimsóknir og tilraunaverkefni (Menntamálaráðuneytið, 
2007, bls. 9). Mikilvægur þáttur samstarfsins sneri einnig að stefnu 
aðildarríkjanna um nám alla ævi. Lögð var áhersla á að horfa heildstætt á nám 
frá leikskólaaldri fram á efri ár. Tilgangurinn var að þróun menntunar héldist í 
hendur við annars konar þróun í álfunni og auðveldaði einstaklingum að fá 
nám sitt metið á milli landa. Til að ná fram þessum markmiðum var ákveðið 
að taka á brotthvarfi úr námi, efla fullorðinsfræðslu, þróa kennaramenntun og 
styrkja starfsmenntun (Menntamálaráðuneytið, 2009, bls. 5-6). 

Íslenska menntamálaráðuneytið stóð fyrir ráðstefnu árið 2006 undir nafninu 
„Menntun í mótun: Þróun menntastefnu á Íslandi í evrópsku samhengi“ og í 
kjölfar ráðstefnunnar var gefin út skýrsla undir sama nafni. Tilgangur hennar 
var að gefa yfirlit yfir stefnumótunarvinnu ESB í menntamálum og gera grein 
fyrir þátttöku Íslands í þeirri vinnu (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 6). 
Skýrslan var svo endurgerð árið 2009 í kjölfar tveggja rýnifunda sérfræðinga 
úr atvinnulífinu, menntageiranum og hagsmunasamtökum. Þar eru settir fram 
sextán árangursvísar til að mæla framgang Lissabon-markmiðanna og reifaðar 
niðurstöður rýnihópanna um viðfangsefni íslenskrar menntastefnu í ljósi 
áhersla Evrópusambandsins. Í skýrslunni kemur meðal annars fram sú 
spurning hvort að skólakerfið komi til móts við þarfir einstaklinga og 
samfélagsins um menntun og hvort mælikvarðar á árangur taki ekki nógu 
mikið tillit til ýmissa hæfni, svo sem sköpunar, samskiptahæfni og 
siðferðisþroska (Menntamálaráðuneytið, 2009, bls. 8–9).  

Í kjölfar Lissabon-samningsins voru sett ný lög um öll skólastig og 
kennaramenntun á Íslandi og sérstök lög um framhaldsfræðslu 
(Menntamálaráðuneytið, 2009, bls. 5). 
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Brekkuskóli og alþjóðlegt samstarf 

Brekkuskóli á Akureyri hefur verið í alþjóðlegu samstarfi við aðra skóla í 
Evrópu síðan 2007. Í stefnu Brekkuskóla um Evrópusamstarf (sjá fylgiskjal 1) 
segir að Brekkuskóli einsetji sér að gefa nemendum sínum og starfsfólki 
tækifæri til samskipta við skóla og stofnanir í öðrum Evrópulöndum. Með því 
er stuðlað að auknum áhuga og færni í tungumálum, samfélagsfræðum og 
menningarlæsi ásamt því að auka víðsýni og skilning á ólíkri menningu. Í sama 
skjali er talað um að framtíðin beri það í skauti sér að sífellt fleiri nemendur 
skólans muni leita sér menntunar, atvinnu og jafnvel búsetu erlendis. Því sé 
mikilvægt að kynna umheiminn fyrir nemendum og efla fjölmenningarlega 
kennsluhætti. 

Erasmus+ 

Brekkuskóli hefur verið í Evrópusamstarfi styrktu af Comenius síðan 2007 og 
Nordplus síðan 2013. Síðla árs 2011 kynnti ESB nýja samstarfsáætlun fyrir 
menntun, þjálfun, æskulýðsmál og íþróttir 2014-2020. Áætlunin sem sameinar 
sjö eldri áætlanir í eina, þar á meðal Comenius, hlaut nafnið Erasmus+. Ætlunin 
með sameiningunni er að einfalda aðgerðir varðandi samstarf á milli 
Evrópulanda um áður nefnda þætti og virkja einstaklinga til þátttöku (Mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, e.d.). Á heimasíðu Erasmus+ segir að markmið 
samstarfsáætlunarinnar sé tvíþætt; annars vegar að auka færni og hæfni 
einstaklinga til að takast á við störf framtíðarinnar og hins vegar að tryggja 
nútímavæðingu mennta- og æskulýðskerfa innan þátttökulandanna (Erasmus+, 
e.d.). Í handbók Erasmus+ segir jafnframt að samstarfið sé hugsað til þess að 
greiða götu þátttakenda í framtíðinni á atvinnumarkaði þar sem gerðar eru æ 
meiri kröfur til fjölbreyttrar hæfni starfsmanna og draga þannig úr atvinnuleysi 
í Evrópu. Því til viðbótar er samstarfinu ætlað að ýta undir félagslega færni 
þvert á lönd og auka þannig borgaravitund ungs fólks (Framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins, 2016, bls. 7). 

Brekkuskóli tekur nú þátt í samstarfsverkefni á vegum Erasmus+ með fimm 
öðrum Evrópulöndum, Ítalíu, Danmörku, Wales, Spáni og Þýskalandi. 
Verkefnið kallast „Lærum, sköpum og spjöllum“ og byggist á sköpun og 
samskiptum í gegnum margmiðla. Verkefnið er til þriggja ára og lýkur í júní 
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2018. Brekkuskóli hefur einnig hlotið Erasmus+-styrk í flokknum „Nám og 
þjálfun“. Styrkurinn er til starfsþróunar og er nýttur til endurmenntunar 
starfsfólks (Brekkuskóli, e.d.).  

Nordplus 

Brekkuskóli tók þátt í samstarfsverkefni með Noregi og Lettlandi um rafrænt 
nám á árunum 2013-2015. Verkefnið var styrkt af Nordplus sem er 
menntaáætlun norrænu ráðherranefndarinnar og er ætlað að stuðla að samstarfi 
og gæðum í menntun á Norðurlöndum og í Eystrasaltsríkjum (Rannís, e.d.). 

Á heimsíðu verkefnisins segir að markmið þess séu að efla rafrænt nám 
fyrir alla og stuðla þannig að auknum tækifærum fyrir einstaklingsmiðað nám, 
að stuðla að nýsköpun og auknum gæðum í námi, að efla og þróa samstarf milli 
skóla, styrkja norræn tungumál og efla þekkingu og skilning á milli 
þátttökulanda. Verkefnið var þannig upp byggt að sett var upp sérstök valgrein 
fyrir nemendur sem tóku þátt í verkefninu á vegum Brekkuskóla. Útbúin var 
heimasíða ásamt hinum þátttökuskólunum þar sem unnin voru ýmis verkefni 
með mismunandi forritum og lögð var áhersla á einstaklingsmiðað nám og 
jafningjafræðslu. Haustið 2014 var svo haldið skólaþing í Brekkuskóla um 
örugga netnotkun. Í október sama ár fékk Brekkuskóli heimsókn frá skólunum 
í Noregi og Lettlandi og í maí 2015 fóru tveir kennarar ásamt fjórum 
nemendum úr Brekkuskóla í heimsókn til Aizkraukle-skóla í Lettlandi (Using 
technologies for student development, e.d.). 

Verkefnið var í raun framhald af þróunarverkefni um innleiðingu og þróun 
UST (upplýsinga- og samskiptatækni) í skólastarfi sem Brekkuskóli hafði 
hleypt af stokkunum árið 2012 með styrk frá Sprotasjóði (Sprotasjóður, 2015, 
bls. 4). Samkvæmt lokaskýrslu verkefnisins voru helstu ávinningar þeir að 
fjölbreytni í notkun rafrænnar tækni jókst í kennslu og sýnt var fram á nýtingu 
hennar í kennslu nemenda með skilgreinda námsörðugleika. Almenn 
vitundarvakning varð innan skólans um fleiri kennslumöguleika og urðu 
kennarar opnari fyrir faglegri þróun samfélagsmiðla og rafrænni stjórnsýslu 
skólans (Sprotasjóður, 2015, bls. 12). 
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Fyrri rannsóknir á alþjóðlegu samstarfi 

Eins og fyrr segir hefur alþjóðlegt samstarf í grunnskólum lítið verið rannskað 
hingað til. Þó hafa verið gerðar tvær meistararannsóknir á síðustu árum um 
gildi náms- og kynnisferða grunnskólakennara fyrir starfsþróun. 

Árið 2014 birtu þau Guðrún Þorsteinsdóttir og Trausti Þorsteinsson grein í 
tímaritinu Stjórnmál & stjórnsýsla sem unnin var upp úr meistaraverkefni 
Guðrúnar frá árinu 2012 um náms- og kynnisferðir grunnskólakennara, 
markmið þeirra, fyrirkomulag og ávinning. Í greininni kemur fram að 
niðurstöður rannsóknar Guðrúnar bendi til þess að gildi náms- og kynnisferða 
sé frekar takmarkað þegar kemur að starfs- og skólaþróun í grunnskólum. 
Einkum sé horft á þær sem skemmtiferðir til að efla kennarahópinn og auka 
víðsýni (Guðrún Þorsteinsdóttir og Trausti Þorsteinsson, 2014, bls. 521). 

Rannsakaðar voru þrjátíu og átta skýrslur skóla um slíkar ferðir sem farnar 
voru á árunum 2008-2011, tekin viðtöl við sex skólastjórnendur þeirra skóla 
og rætt við tvo embættismenn úr íslenska skólakerfinu um sýn þeirra á slíkar 
ferðir og gildi þeirra (Guðrún Þorsteinsdóttir og Trausti Þorsteinsson, 2014, 
bls. 528-529). Rannsóknin leiddi í ljós að yfirleitt voru markmiðssetningar 
ferðanna óljósar og undirbúningur ómarkviss og fimm þeirra skólastjórnenda 
sem rætt var við sögðust ekki hafa komið að skipulagningu ferðarinnar umfram 
annað starfsfólk. Í aðeins 37% skýrslanna var greint frá tilgangi ferðanna sem 
fólst aðallega í að kynnast nýjum starfsaðferðum og skipulagi, fá hugmyndir 
að þróunar- og uppbyggingarstarfi og efla starfsfólkið (Guðrún Þorsteinsdóttir 
og Trausti Þorsteinsson, 2014, bls. 530-532). 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru, eins og fyrr segir, frekar neikvæðar í garð 
náms- og kynnisferða af þessu tagi. Tekið er fram að háum fjárhæðum hafi 
verið varið í slíkar ferðir á ákveðnu tímabili án þess að rannsaka og leggja mat 
á gildi þeirra. Skýrslur skólanna voru mjög misjafnar og því illa 
samanburðarhæfar og markmið ferðanna ekki nægjanlega vel skilgreind meðal 
skólastjórnenda og annarra þátttakenda. Þó kemur fram í viðtölum við 
skólastjórnendur að náms- og kynnisferðir séu til þess að auka víðsýni 
starfsfólks og gefa þeim auknar hugmyndir í starfi sínu en samkvæmt 
rannsókninni eru fá dæmi um breytta starfshætti við heimkomu. Náms- og 
kynnisferðir eru því ekki nægjanlega skilvirkur þáttur í starfsþróun kennara að 
mati þeirra Guðrúnar og Trausta (Guðrún Þorsteinsdóttir og Trausti 
Þorsteinsson, 2014, bls. 537-540). 
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Úlfar Björnsson tekur í sama streng í rannsókn sinni um náms- og 
kynnisferðir frá árinu 2014. Úlfar rannsakaði skýrslur fjögurra grunnskóla sem 
fengið höfðu ferðastyrk til náms- og kynnisferða, tók viðtöl við skólastjóra 
þessara skóla ásamt viðtölum við rýnihóp kennara í hverjum skóla fyrir sig. 
Meginniðurstöður rannsóknar Úlfars benda til þess að náms- og kynnisferðir 
hafi ekki mikið gildi í starfsþróun grunnskólakennara, markmiðssetning þeirra 
sé frekar óskýr og tilgangurinn sé, umfram annað, hópefli starfsfólksins. Þó 
benda niðurstöður Úlfars til þess að ef slíkar ferðir eru vel undirbúnar og hafi 
skýr markmið, geti orðið faglegur ávinningur sem skili sér í starfsþróun 
kennara (Úlfar Björnsson, 2014, bls. 53-58). 

 Að öðru leyti hefur lítið verið fjallað um alþjóðlegt samstarf grunnskóla og 
engar haldbærar heimildir er að finna um stefnuyfirlýsingu stjórnvalda um 
alþjóðlegt samstarf í skólakerfinu fyrir utan það sem hefur verið nefnt í 
aðalnámskrám og lagasetningum. Því er erfitt að svara þeim spurningum hver 
stefna íslenskra stjórnvalda sé þegar kemur að alþjóðlegu samstarfi eða hver 
sé yfirlýstur tilgangur þess innan skólakerfisins. Svo virðist sem að 
skólasamfélagið í heild hafi gefið ávinningi alþjóðlegs samstarfs lítinn gaum í 
fræðilegum skilningi enn sem komið er og því séu markmiðssetningar því 
tengdar bæði óljósar og ómarkvissar. 
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3. Rannsóknin 

Þessi rannsókn byggist á eigindlegri rannsóknaraðferð (e. qualitative research 
method). Eigindlegar rannsóknaraðferðir eiga sér rætur í heimspeki fyrri alda 
og hafa það markmið að veita innsýn í reynsluheim fólks og sýna fram á hvaða 
skilning og merkingu fólk leggur í eigin upplifun eða reynslu (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013a, bls. 239). Í eigindlegum rannsóknaraðferðum er unnið 
út frá aðleiðslu, það er að rannsakandinn vinnur ekki út frá fyrir fram mótuðum 
kenningum heldur leiða athuganir hann áfram og hafa þannig viðmælendur og 
ferlið sjálft mótandi áhrif á rannsóknina (Taylor og Bogdan, 1998, bls. 7). 
Segja má að í eigindlegum rannsóknum sé rannsakandinn sjálft mælitækið. 
Hann þarf því að vera meðvitaður um viðhorf sín og hugmyndir um 
viðfangsefnið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 239-240).  

Rannsóknaraðferðir eigindlegra rannsókna eru margvíslegar. Þar má sem 
dæmi nefna vettvangsrannsóknir, þátttökuathuganir, starfendarannsóknir og 
fyrirbærafræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2013a, bls. 240) sem er grundvöllur 
þessarar rannsóknar. Í bókinni Handbók í aðferðafræði rannsókna, vitnar 
Sigríður Halldórsdóttir (2013b, bls. 281) í Merleau-Ponty sem segir að 
fyrirbærafræðin rannsaki fyrirbæri út frá sjónarhóli þeirra sem hafa tiltekna 
reynslu, með það að markmiði að dýpka skilning og auka þekkingu á 
fyrirbærinu. Michael Crotty (1998, bls. 4–9) leggur áherslu á að einstaklingar 
leggi merkingu í hlutina út frá félagslegum samskiptum sínum við aðra og er 
því merking persónubundin og margbreytileg. Þannig er ekki um einn 
veruleika eða sannleik að ræða, heldur verður hann til í hugsunum okkar 
sjálfra. Það er svo rannsakandans að setja sig inn í reynsluheim viðmælenda 
sinna og öðlast þannig innsýn í upplifun þeirra, viðhorf og reynslu.  

Notaðar eru ákveðnar aðferðir til þess að ná fram markmiðum 
fyrirbærafræðinnar. Í þessari rannsókn eru það hálfstöðluð opin viðtöl (e. semi-
structured) þar sem reynt er að skilja reynslu þátttakenda frá þeirra eigin 
sjónarhóli og laða fram sammannlega reynslu af alþjóðlegu samstarfi (Helga 
Jónsdóttir, 2013, bls. 143). Bæði var notast við tveggja manna viðtöl og 
rýnihópa þar sem rannsakandi notaði viðtalsramma (sjá fylgiskjöl 3 og 4) til 
að leiða viðtölin áfram. Með viðtalsramma er átt við ákveðinn spurningaramma 
út frá rannsóknarspurningum sem rannsakandi gengur út frá í viðtölum. Þó 
verður að gæta þess að viðtalsramminn hefti ekki flæði umræðna innan hópsins 
eða á milli einstaklinga, rannsakandi verður að vera sveigjanlegur og fylgja 
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flæði samtalsins. Hálfstöðluð viðtöl eiga að líkjast eðlilegum samræðum sem 
mest en eru þó frábrugðin þeim að því leyti að aðeins viðmælendurnir eru þeir 
sem greina frá (Creswell, 2013, bls. 76). 

Í þessu tilviki er reynt að finna hver ávinningur alþjóðlegs samstarfs er fyrir 
kennara og nemendur Brekkuskóla út frá reynslu þeirra og upplifun af 
samstarfi við önnur lönd á vegum skólans með þeim aðferðum 
fyrirbærafræðinnar sem hér hefur verið lýst. 

3.1 Viðtöl 

Viðtöl eru tiltölulega nýleg aðferð við gagnasöfnun og eru ýmist notuð ein og 
sér eða samhliða öðrum aðferðum svo sem athugunum, skýrslum og 
dagbókum. Viðtöl eru félagsleg athöfn sem byggir á samskiptum rannsakanda 
og viðmælanda og endurspeglar flókið samspil hugsana, skynjana og 
tilfinninga (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137). Í þessari rannsókn var notast við 
tvær gerðir viðtala, einstaklingsviðtöl og rýnihópaviðtöl. Reyndar var ákveðið, 
í samráði við leiðbeinanda, að nemendur yrðu tveir og tveir saman í viðtölum. 
Var það gert til að auðvelda nemendum að tjá sig og fá meira flæði í samtölin.  

Grundvallaratriði eigindlegra viðtala er að fá viðmælendur til þess að tjá sig 
sem frjálsast innan ramma rannsóknarspurningar og tilgang rannsóknar. 
Rannsakandinn sjálfur spilar stórt hlutverk sem spyrjandi, hann leiðir viðtalið 
áfram en þarf að gæta þess að hefta ekki tjáningu viðmælandans eða leggja 
honum orð í munn. Mikilvægt er að skoða viðfangsefnið frá sem ólíkustu 
sjónarhornum til að ná dýpt í umfjöllunina og er því góð hlustun spyrjanda eitt 
lykilatriði árangursríkra viðtala. Rannsakandi verður einnig að vera fær um að 
lesa í viðbrögð viðmælandans, túlka tjáningu hans og tilfinningu gagnvart 
umfjöllunarefninu. Rannsakandi þarf því að sýna samhygð og einlægni í 
samskiptum sínum við viðmælendur svo þeir finni fyrir trausti og virðingu í 
garð sinn og sinna skoðanna (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143–145). 

Viðtöl við kennara fóru fram í tveimur rýnihópum, einum þriggja manna og 
öðrum fjögurra manna. Markmið rýnihópa er að öðlast skilning á mismunandi 
viðhorfum og reynslu þeirra sem taka þátt. Myndaðir eru hópar, oftast með 4-
12 einstaklingum, sem eitthvað eiga sameiginlegt og samræmast tilgangi 
rannsóknarinnar. Hópurinn þarf að vera nógu lítill til þess allir komist að í 
umræðunni og nógu stór til þess að ná fram mismunandi sjónarmiðum. Það 
veltur þó á umfangi rannsóknar og umfjöllunarefni hversu margir viðmælendur 
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eru í hverjum hópi og hversu marga hópa er rætt við í rannsókninni (Sóley 
Bender, 2013, bls. 300–302). Styrkur rýnihópa liggur í samskiptum milli 
þátttakenda og sameiginlegum reynsluheimi þeirra sem stuðlar oft að því að 
viðmælendur tjá sig meira en í einstaklingsviðtölum. Ókostirnir geta hins vegar 
verið þeir að umræður í hópum geta orðið ruglingslegar og gagnagreining því 
erfiðari en ef viðmælandinn er einn. Einnig getur áherslan orðið á hópinn 
sjálfan frekar en einstaklingana innan hans sem gerir það að verkum að erfitt 
er að yfirfæra niðurstöður viðtala úr einum hópi yfir á annan (Sóley Bender, 
2013, bls. 309-310). 

Ástæðan fyrir því að valin voru viðtöl til gagnasöfnunar í þessari rannsókn 
er sú að þau þóttu henta best til þess að svara rannsóknarspurningunni. 
Samkvæmt Helgu Jónsdóttur (2013, bls. 137) henta viðtöl þeim rannsóknum 
þar sem skoðuð er reynsla fólks af ákveðnum fyrirbærum og tilgangurinn er að 
kynnast rannsóknarefninu frá sjónarhóli viðmælenda. Því þótti best að notast 
við viðtalsaðferðir til þess að grennslast fyrir um upplifun kennara og nemenda 
af alþjóðlegu samstarfi og hvernig þátttaka af slíku starfi hafi mótað veruleika 
þeirra. 

3.2 Þátttakendur 

Rannsóknin byggir á viðtölum við ellefu einstaklinga, kennara og 
nemendur í Brekkuskóla á Akureyri, sem komið hafa að alþjóðlegu samstarfi 
innan skólans. Rætt var við fjóra nemendur, úr 9. og 10. bekk, í tveimur 
paraviðtölum sem farið höfðu til Lettlands á vegum skólans í gegnum 
Nordplus-verkefni vorið 2015. Einnig var rætt við sex kennara og einn 
námsráðgjafa í tveimur rýnihópsviðtölum, sem allir hafa tekið þátt í 
alþjóðlegum verkefnum og sumir hverjir verið leiðandi í uppbyggingu 
alþjóðlegs samstarfs innan skólans. Allir þátttakendur þessarar rannsóknar 
fengu gervinöfn og er því ekki vísað til þeirra undir eigin nafni í niðurstöðum 
en nafn skólans er tekið fram í samráði við skólastjórnendur og skólayfirvöld. 
Annar rýnihópurinn saman stóð af tveimur kennurum og einum námsráðgjafa 
sem fóru til Svíþjóðar í starfsþróunarferð á vegum Erasmus+. Er hann nefndur 
rýnihópur 1 hér í niðurstöðum og fengu viðmælendur í þeim hópi gervinöfnin 
Drífa, Mjöll  og Snædís. Hinn rýnihópurinn saman stóð af fjórum kennurum 
sem hafa verið leiðandi í alþjóðlegum samstarfsverkefnum í Brekkuskóla, 
bæði á vegum Erasmums+ og Nordplus. Sá hópur er nefndur rýnihópur 2 og 
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fengu viðmælendur í þeim hópi gervinöfnin Björk, Lilja , Rósa og Sóley. 
Nemendurnir fjórir sem voru fengnir í viðtöl vegna rannsóknarinnar fengu 
gervinöfnin Eva, Elí, Lóa og Leó. 

Aðgengi að þátttakendum var gott þar sem að rannsakandi hafði verið við 
æfingakennslu í Brekkuskóla fyrripart vetrar og þekkti því bæði til kennara og 
nemenda. Eftir kynningarfundinn um alþjóðlegt samstarf setti rannsakandi sig 
í samband við þá kennara sem héldu kynninguna með þá hugmynd að gera 
rannsókn um alþjóðlegt samstarf í Brekkuskóla. Þessir tveir kennarar féllust 
strax á að taka þátt í rannsókninni og bentu á aðra mögulega viðmælendur. 
Rannsakandi setti sig einnig í samband við skólastjóra til að senda út beiðni til 
foreldra og forsjáraðila þeirra nemenda sem fóru út á vegum skólans í 
Nordplus-verkefnið (sjá fylgiskjal 5). Í beiðninni kom fram að ef einhver 
forsjáraðili væri ósáttur við að sitt barn tæki þátt í rannsókninni þá yrði það 
tekið til greina og sá nemandi ekki tekinn í viðtal. Engar slíkar mótbárur bárust 
og því voru tekin viðtöl við alla nemendurna fjóra. Rannsakandi setti sig í 
samband við kennara og námsráðgjafa í gegnum tölvupóst til að koma á 
tveimur rýnihópsfundum. Allir viðmælendur tóku vel í þátttöku og gerðu sitt 
besta til að greiða götu rannsakanda í öllu rannsóknarferlinu.  

 

3.3 Framkvæmd, úrvinnsla og gagnagreining 

Eiginleg vinna við verkefnið hófst í desember 2015 með upplýsingaöflun og 
afmörkun efnistaka í samráði við leiðbeinanda. Nýtt ár 2016 hófst með 
heimildavinnu og ritun fræðilegs kafla en gagnasöfnunin fór svo fram í febrúar. 
Sem fyrr segir voru tekin fjögur hálfstöðluð opin viðtöl, tvö tveggja manna 
viðtöl við nemendur og tvö rýnihópaviðtöl við kennara. Viðtölin voru alls 182 
mínútur að lengd eða um 3 klst. Strax að loknum viðtölum skráði rannsakandi 
hjá sér vettvangsnótur þar sem fram kom lýsing á undirbúningi viðtals, lýsing 
á viðtalinu sjálfu, það er umhverfi, fólki og samskiptum og þeim aðalatriðum 
sem fram komu í viðtalinu. Samkvæmt Sóleyju Bender (2013, bls. 307) er 
mikilvægt að rannsakandi skrái hjá sér atriði af þessu tagi til að halda betur 
utan um gögn sín og hugmyndir sem síðar geta reynst rannsókninni 
mikilvægar. 

Afritun gagna fór svo fram fljótlega eftir hvert viðtal eins og færi gafst og 
hófst gagnagreining samhliða henni. Við gagnagreininguna var stuðst við 
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aðferðir grundaðrar kenningar (e. grounded theory). Samkvæmt grundaðri 
kenningu er samspil á milli gagnasöfnunar og greiningar á öllum stigum 
rannsóknarinnar, það er að kenningin myndast á grundvelli gagnanna í stað 
þess að rannsakandi vinni út frá fyrirfram gefnum hugmyndum. Því þarf 
rannsakandinn að vera opinn fyrir öllu því sem gæti haft þýðingu fyrir 
rannsóknina, jafnvel þótt ekki sjáist bein tengsl við rannsóknarspurninguna við 
fyrstu sýn (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013, bls. 362). 

Aðferðir grundaðrar kenningar byggjast á opinni kóðun (e. open coding) 
sem felur í sér að gögnin eru afrituð línu fyrir línu og greind í þemu eftir þeim 
upplýsingum sem þar birtast. Eftir að ákveðin meginþemu hafa veirð greind úr 
gögnunum tekur við markvissari kóðun (e. focused coding) þar sem lögð er 
áhersla á ákveðna áhersluþætti og leitast við að finna samhengi þeirra og 
merkingu út frá gögnunum (Unnur Guðrún Óttarsdóttir, 2013, bls. 364-365). 

3.4 Siðferðileg álitamál 

Rannsóknir þurfa ekki síður að standast siðferðilegar kröfur en 
aðferðafræðilegar til að standa undir nafni. Rannsakanda eigindlegra 
rannsóknar ber að hafa í huga þau siðferðilegu álitamál sem upp kunna að 
koma. Siðferðisviðmið eigindlegra rannsókna felast í að þátttakendur séu 
upplýstir um hver tilgangur rannsóknarinnar er og gert grein fyrir að þeir geti 
hætt þátttöku á hvaða tímapunkti sem er. Viðmælendur í viðtölum hafa rétt á 
að vita í hverju þátttaka þeirra felst og er því gert að skrifa undir upplýst 
samþykki þar sem fram kemur tilgangur og eðli rannsóknarinnar og 
trúnaðaryfirlýsing rannsakanda. Mikilvægt er að gæta nafnleyndar þeirra sem 
taka þátt, nema að annað sé tekið fram, svo ekki sé hægt að persónugera 
niðurstöðurnar (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 81–83). 

Í þessari rannsókn var rætt við bæði fullorðna einstaklinga sem og 
ungmenni undir lögaldri, því þurfti að leita eftir upplýstu samþykki forelda eins 
og áður hefur verið lýst. Þeir nemendur sem rætt var við voru einnig spurðir 
fyrirfram hvort þeir hefðu áhuga á að taka þátt í rannsókninni og gefinn kostur 
á að afþakka sýndist þeim svo. Þeir kennarar sem tóku þátt í rýnihópunum 
skrifuðu hins vegar undir upplýst samþykki (sjá fylgiskjal 6) í upphafi hvors 
viðtals. Öllum viðmælendum var gert ljóst í upphafi viðtals að umræddur skóli 
yrði nafngreindur í rannsókninni en viðmælendur sjálfir myndu njóta 
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nafnleyndar svo ekki væri hægt að rekja svörin til ákveðinna aðila. Rannsóknin 
var einnig tilkynnt til Persónuverndar. 

3.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Góð rannsókn byggir á góðum gögnum sem skoðuð eru út frá réttmæti og 
áreiðanleika þeirra (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, 
bls. 211). Erfitt getur verið að meta réttmæti eigindlegra rannsókna. Sigríður 
Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013, bls. 217–219) vísa í kenningar 
Lincoln og Guba sem skiptu viðmiðum um réttmæti og áreiðanleika í 
eftirfarandi fjóra þætti; sannleiksgildi (e. truth value), notagildi (e. 
applicability), stöðugleika (e. consistency) og hlutleysi (e. neutrality). 
Varðandi réttmæti eigindlegra rannsókna vildu Lincoln og Guba meina að þar 
skipti mestu máli að sýna trúverðugleika í túlkunum gagna, að niðurstöðurnar 
spegli gögnin sem þær eru byggðar á, að hægt sé að yfirfæra niðurstöðurnar á 
annað þýði og aðrar aðstæður og að gætt sé hlutleysis í öllu ferli 
rannsóknarinnar. 

Trúverðugleiki eigindlegra rannsókna er háður því hversu trúanlegar 
niðurstöðurnar eru gagnvart gögnunum og gagnagreiningunni. Hvað varðar 
þessa rannsókn reyndi sennilega mest á hlutleysið þar sem að rannsakandi 
starfar innan skólans og þekkir því til allra sinna viðmælenda. Þegar 
rannsóknin hófst hafði rannsakandi þó ekki kynnt sér alþjóðlegt samstarf innan 
skólans né komið að þeim alþjóðlegu verkefnum sem þar eru unnin. Vegna 
þessara tengsla gætti ég vel að hlutleysi mínu í rannsóknarvinnunni og lagði 
mig fram um að viðmælendur mínir kæmu sínum skoðunum á framfæri 
óáreittir.  
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. 
Kaflanum er skipt niður í fjóra undirkafla sem hver og einn fjallar um ákveðið 
þema sem greint var við gagnagreiningu. Þemunum er ætlað að taka mið af 
rannsóknarspurningunni og lýsa þeim ávinningi sem hlotist hefur af alþjóðlegu 
samstarfi í Brekkuskóla út frá reynslu bæði nemenda og kennara. Í fyrsta 
undirkafla er talað um samskipti og hvaða áhrif samskipti og samvinna þvert á 
lönd hafa á kennara, nemendur og skólastarfið í heild. Í öðrum undirkafla er 
rætt um kennsluhætti og þau áhrif sem alþjóðlegt samstarf getur haft á nám og 
kennslu. Þriðji undirkafli fjallar um starfsþróun kennara og starfsfólks skóla í 
kjölfar alþjóðlegrar samvinnu og fjórði undirkafli fjallar svo um þann ávinning, 
faglegan og persónulegan, sem hlotist getur af alþjóðlegu samstarfi. 

Til hagræðingar við lesturinn verður hér ítrekað fyrir hvað alþjóðlegt 
samstarf stendur í Brekkuskóla og hver reynsla viðmælenda er af því. 
Alþjóðlegt samstarf sem hér er til umræðu skiptist í þrennt. Í fyrsta lagi eru það 
alþjóðleg samstarfsverkefni á vegum Erasmus+ og Nordplus, þar sem 
kennarar, og stundum nemendur, ferðast á milli landa og ákveðin verkefni eru 
unnin innan skólans í samstarfi við aðra þátttökuskóla erlendis. Í öðru lagi er 
um að ræða starfsþróunarverkefni á vegum Erasmus+ þar sem kennurum og 
starfsfólki skóla gefst kostur á að sækja sér styrk til ferða erlendis og kynna sér 
skólastarf annars staðar með ákveðna áhersluþætti í huga. Í þriðja lagi eru 
svokallaðar skólaheimsóknir ræddar sem skilgreindar eru í fræðilegum kafla 
og gerðar hafa verið rannsóknir um hér á landi og þær bornar saman við 
áðurnefnt samstarf. Eru slíkar skólaheimsóknir kallaðar hér hefðbundnar 
skólaheimsóknir til aðgreiningar frá skólaheimsóknum starfsþróunarferða. 

4.1 Samskipti 

Fram kemur í rannsóknargögnum að samskipti spila stórt hlutverk í upplifun, 
bæði nemenda og kennara, af alþjóðlegu samstarfi. Allir viðmælendur mínir 
virtust sammála um að með auknum samskiptum út á við öðluðust þeir nýja 
sýn á bæði sjálfa sig og aðra sem hjálpar þeim að nálgast viðfangsefni sín með 
opnari huga. Fram komu nokkrir áhersluþættir varðandi samskipti þegar 
gögnin voru greind og verður fjallað um hvern og einn þeirra í eftirfarandi 
undirköflum; menningarlæsi, alþjóðleg tengsl og vinátta. 
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Menningarlæsi 

Þeir nemendur sem rætt var við í tengslum við rannsóknina nefndu samskipti 
við nemendur af öðru þjóðerni sem eitt meginmarkmið þess verkefnis sem þau 
tóku þátt í. Að kynnast annarri menningu og krökkum frá öðru landi var 
mikilvægur þáttur í þeirra augum ásamt því að læra að nýta sér tækni í námi. 
Eva nefndi sérstaklega að henni fyndist gaman að upplifa aðra menningu á 
þennan hátt: „Þetta var svona öðruvísi menning og allskonar lifnaðarhættir og 
mér fannst bara gaman að tala við þau og hvernig þau líta öðruvísi á lífið.“ 

Þegar nemendur voru spurðir um hvað þeim hafi fundist erfiðast í ferðinni, 
nefndu þeir allir kalda súpu, þjóðarrétt Letta sem eldaður var fyrir þau og 
engum fannst góður. Lóa lýsti því þannig:  

 
Svo var hún bara vond! Allir voru rosa spenntir að við myndum smakka 
og svo var hún bara ógeðslega vond og við þurftum að láta eins og hún 
væri góð. Ég meina þetta var köld súpa, hvað er það? Súpa á ekki að 
vera köld! 
 

Og Leó bætir við: „Nei og svo var hún bleik líka (hlær). Já og maturinn var 
bara almennt ekkert sérstaklega góður og það var dálítið erfitt því maður vildi 
ekki móðga neinn“. Var greinilegt að þau gerðu sér grein fyrir að ókurteisi væri 
að fúlsa við súpunni og létu sig hafa að borða hana þó þau væru óvön kaldri 
súpu og líkaði hún alls ekki. 

Nemendur rákust á fleiri örðugleika í samskiptum í ferðinni og þurftu þeir 
að taka tillit til annarra þátta en þeir eiga að venjast. Í báðum nemendaviðtölum 
kom sterklega fram að nemendur hefðu upplifað að mikill munur væri gerður 
á kynjunum í Lettlandi, að ekki væri komið eins fram við stelpur og stráka og 
að verkaskipting milli þeirra væri mjög afgerandi. Sem dæmi nefndu 
viðmælendur að eingöngu strákar hafi verið í smíðum og eingöngu stelpur í 
handavinnu. Elí lýsir því þannig:  

 
Allir strákarnir voru í smíðum og allar stelpurnar voru í saumum, þau 
máttu skipta sko en þau gerðu það ekki. Það var líka bara einn strákur 
sem ég sá sem fór í heimilisfræði og ef stelpurnar fóru þarna í 
smíðastofuna og það, þá fóru þær að sauma og þegar strákarnir fóru í 
heimilisfræði þá fóru þeir að grilla eða eitthvað. 
 

Virtist þetta hafa farið talsvert fyrir brjóstið á þeim og þau ekki vitað hvernig 
þau áttu að höndla þessar aðstæður sem voru svo ólíkar því sem þau eiga að 
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venjast. Lóa var þó sú eina sem gekk fram og hafði orð á þessu óréttlæti sem 
henni fannst. Hún lýsir því á þennan veg: 

 
Já við fórum til dæmis í einhvern svona sumarbústað og áttum að gera 
einhverja súpu og byrja á því að tína einhver grös í þessa súpu. 
Kennarinn, hann bauð bara stelpunum að koma að hjálpa til að gera 
matinn, ekki strákunum! Og ég spurði bara af hverju strákarnir mættu 
ekki koma með líka, af því að ég er frekar mikill femínisti. Þá fór hann 
og náði í strákana og þeir fóru eitthvað að tína (hlær). 
 

Þau voru þó ekki öll sammála um viðbrögð Lóu og Elí fannst að hún hefði 
frekar átt að sitja á sér. Þegar hann var spurður hvort þau hefðu getað sagt allt 
sem þau vildu segja eða hvort þau hefðu þurft að passa sig í samskiptum 
svaraði hann:  
 

Tja nei... eða jú kannski eins og þegar við vorum þarna að gera súpuna 
þá byrjaði Lóa að tala aðeins um eitthvað hvað henni fyndist þetta 
skrýtið og eitthvað... já hún var dálítið pirruð. Þá sá maður svona að þeim 
fannst það mjög óþægilegt subject og ... já þeim fannst þetta náttúrlega 
bara normalt og já... ég veit ekki alveg hvort það var rétt af henni. 
 

Leó tók einnig fram að þau hefðu þurft að passa sig hvað þau sögðu þar sem 
menningin var öðruvísi og þau ekki í sama félagsskap og venjulega. Hann 
nefndi sérstaklega eitt atvik þegar hann samdi spurningar fyrir viðtal sem hann 
tók við Letta í ferðinni. Leó sagði: 

 
Ég hugsaði svona uhmm að það verða náttúrlega oft stríð út af 
einhverjum erfiðleikum með samskipti eða misskiling eða eitthvað, 
kannski ég ætti að spyrja um það, en svo hugsaði ég að það er svona hiti 
á milli Rússlands og Lettlands, það er eitthvað ennþá í gangi þarna 
þannig að ég hugsaði að ég væri ekkert að fara að spyrja um þetta. 
 

Þarna þurfti Leó að setja sig í spor viðmælanda síns og semja spurningar út frá 
hans veruleika frekar en sínum eigin. Eva og Elí minntust á í þeirra viðtali að 
þau hafi meðvitað verið með varann á sér í öllum samskiptum í ferðinni, líka 
þegar þau töluðu íslensku, svo ekki væri hægt að lesa eitthvað út úr þeirra 
háttarlagi eða viðbrögðum sem gæti valdið misskilningi. Töluðu þau um að 
það hafi verið ákveðinn léttir þegar íslenski hópurinn var orðinn einn eftir í 
Riga, síðasta dag ferðarinnar, og lettneski hópurinn var farinn til síns heima. 
Þá loksins gafst þeim tækifæri til að slappa af og þurftu ekki að þaulhugsa 
hverja setningu sem þau sögðu. 
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Þegar nemendur voru spurðir hvað þeir hefðu lært mest af verkefninu var 
svarið á þann veg að sennilega hefðu þau lært mest að taka ekki öllu sem 
sjálfsögðum hlut, það er að virða það sem þau eiga hér heima á Íslandi auk 
þess að læra að bera virðingu fyrir annarri menningu. Þegar þeir voru spurðir 
hvort það væri eitthvað sem þeir hefðu viljað gera öðruvísi nefndu allir að þeir 
hefðu mátt vera minna feimnir og óhræddari við að tjá sig og hafa frumkvæði 
að samskiptum. Voru nemendur sammála um að næst þegar þeir færu í svona 
ferð þá myndu þeir vera opnari og ekki jafn varir um sig. 

Í viðtölum við kennara kom fram að þeir teldu að alþjóðlegt samstarf hefði 
mjög jákvæð áhrif fyrir nemendur, sérstaklega varðandi samskiptafærni og 
samskiptagetu þeirra. Þeim fannst nemendur þjálfast í að hlusta á skoðanir 
annarra og koma sínum eigin skoðunum á framfæri. Töldu kennararnir að þeir 
nemendur sem tækju þátt í slíku starfi ættu síður eftir að hræðast nýjungar í 
framtíðinni og vera þess vegna óhræddari við að nýta sér ýmis tækifæri sem 
gefast. Einnig tóku kennararnir fram að framundan væru breyttir tímar sem 
kalla á breyttar áherslur varðandi færni og getu einstaklinga og skólakerfið í 
dag yrði að gera sér grein fyrir að starfsumhverfi framtíðarinnar verður með 
öðru sniði en við eiguma að venjast núna. Eða eins og Sóley tók til orða: 

 
Og það er eitt líka sem við höfum alltaf sett inn í okkar umsóknir um 
samstarfsverkefni og það er að við þurfum að kynna fyrir okkar börnum, 
okkar nemendum, að þeirra starfsvettvangur verður ekkert endilega hér 
í nærsamfélaginu, heldur er það öll Evrópa sem er undir og jafnvel allur 
heimurinn. 
 

Varðandi kennarana sjálfa kom það fram skýrt fram í gögnunum að þeir 
töldu aukna víðsýni einn stærsta kost alþjóðlegs samstarfs, bæði fyrir þá 
persónulega og faglega. Aðspurðir hvað alþjóðlegt samstarf gæfi þeim, 
svöruðu kennarar í rýnihópi 1 því þannig að þeim þætti mikilvægt að auka 
víðsýni sína í starfi og fá nýjar hugmyndir um kennsluhætti og skipulagningu 
því það væri auðvelt að festast í sama farinu ef enginn væri samanburður við 
aðra og því væri svo mikilvægt að fá að fara á staðinn og upplifa eitthvað 
annað. Eða eins og Mjöll orðar það: 

 
Já að upplifa gefur manni svo mikið, það er svona gagnvirkara. Já og 
svo bara til þess að auka víðsýni og að fólk skilji betur aðrar þjóðir og 
svona. Það er náttúrlega svo fljótt að myndast allskonar fordómar og 
eitthvað. Í mörgum þessum verkefnum eru sko mjög ólíkar þjóðir að 
vinna saman, það hefur til dæmis komið vel fram á fundum hér hjá 
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okkur, allskonar samanburður og vísun í eitthvað sem fólk hefur 
upplifað annars staðar í gegnum svona samstarf. 
 

Kennarar í hinum rýnihópnum vildu einnig leggja á það áherslu að alþjóðleg 
samvinna auðveldaði mótttöku erlendra nemenda. Bæði nemendur og 
starfsfólk væri opnara fyrir nýjum menningarstraumum og ættu auðveldara 
með samskipti við fólk frá öðrum löndum. 
 

Alþjóðleg tengsl 

Eins og fram kemur hér að framan er heimurinn að minnka í þeim skilningi að 
auðveldara er nú, sem aldrei fyrr, að ferðast og hafa samskipti heimsálfa á milli. 
Má ætla að í kjölfarið breytist tengslanet fólks frá því að einskorðast við 
nærsamfélagið til þess að dreifast um víða veröld. Alþjóðleg tengsl verða því 
sífellt meira áberandi og mikilvægari í daglegu lífi og allar líkur eru á að 
starfshæfni muni miðast að miklu leyti við alþjóðleg samskipti og samvinnu í 
framtíðinni.  

Upphaf alþjóðlegs samstarfs í Brekkuskóla má rekja til alþjóðlegra tengsla 
þar sem að einn kennari skólans stundaði áður nám í alþjóðlegum skóla í 
Danmörku og það var einmitt skólasystir þessa kennara sem bauð honum og 
Brekkuskóla að vera með í fyrsta alþjóðlega samstarfsverkefninu. Samkvæmt 
þeim kennara fannst honum alþjóðleg tengsl í skólastarfi vera eftirsóknarverð 
og því greip hann tækifærið þegar það gafst. Kennarar sem tóku þátt í viðtölum 
þessarar rannsóknar höfðu það á orði að með auknu alþjóðlegu samstarfi 
fyndist þeim þeir vera að opna kennslustofuna fyrir umheiminum og veita 
nemendum sínum nýja sýn á tilveruna. Voru þeir sammála um að samstarfið 
hefði jákvæð áhrif á nemendur, þeim líkaði uppbrotið í kennslunni og hefðu 
gaman af þeim verkefnum sem fylgdu. Greinilegt væri að þeim þætti spennandi 
að vera í samvinnu við nemendum í öðrum löndum og vonuðust kennararnir 
til þess að þeir myndu eiga auðveldara með að breiða sitt eigið tengslanet út 
fyrir landsteinana fyrir vikið. 

Nemendur tóku undir þetta að vissu leyti. Þeir töluðu þó allir um að 
samskipti í gegnum netið væru ekki þau sömu og ef fólk hittist augliti til 
auglitis, þá yrðu tengslin alltaf sterkari. Tóku þeir dæmi um mismunandi tengsl 
þeirra við norsku nemendurna í Nordplus-verkefninu sem þeir hittu aldrei og 
svo tengsl þeirra við lettnesku nemendurna sem þeir heimsóttu. Lóa minntist 
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einnig á í viðtalinu að henni fyndist hún vera komin með „stærri hring“, það er 
að hún hefði stækkað vinahóp sinn út fyrir Ísland. 

Kennararnir í rýnihóp 2 minntust líka á ýmis skemmtileg tengsl sem hafa 
myndast út frá alþjóðlegu samstarfi. Eins og til dæmis að foreldrar hafi flutt 
búferlum í kjölfar nemendaskipta barna sinna og byggt sér heimili á nýjum stað 
í tengslum við aðila sem þeir kynntust í verkefni skólans. Kennarar í sama hópi 
voru einnig sammála um að þeirra alþjóðlegu tengsl auðveldaði þeim móttöku 
nemenda frá öðrum löndum í skólann. Lilja lýsti því svona: 

 
Þetta er svo mikilvægt fyrir þetta mannlega sem maður þarf að takast á 
við. Eins og núna þá er ég að taka á móti nýjum nemanda frá Sýrlandi í 
minn bekk. Ég veit auðvitað ekki nákvæmlega við hverju er að búast, 
hvað hann kann og hvernig hann hefur lært hitt og þetta, en ég hef 
tækifæri til að leita ráða hjá öllu þessu fólki sem ég hef kynnst í gegnum 
samstarfið og það finnst mér svo mikill fjársjóður. 
 

Það er því greinilegt að alþjóðleg tengsl geta komið sér vel og ef við lítum 
til framtíðar með tilliti til þróunar á samskiptum og samvinnu þá er líklegt að 
alþjóðleg tengsl verði nauðsynleg þegar fram líða stundir. 

Vinátta 

Þegar viðmælendur í rýnihópi 2 voru spurðir hvað hafi orðið til þess að þeir 
urðu eins konar frumkvöðlar alþjóðlegs samstarfs í Brekkuskóla, svöruðu þeir 
því til að einum þeirra hafi verið boðið að vera með í alþjóðlegu 
samstarfsverkefni af danskri skólasystur sinni og hafi í framhaldi fengið sína 
nánustu samstarfsaðila og vini til að taka þátt í verkefninu með sér. Má því 
segja að alþjóðlegt samstarf í Brekkuskóla sé byggt á vináttu. 

Í þessum sama rýnihópi var viðmælendum tíðrætt um þá vináttu sem hefur 
myndast í gegnum alþjóðleg verkefni sem þeir hafa tekið þátt í. Þeir voru 
sammála um að það hefði komið þeim á óvart hversu sterk tengsl myndast við 
aðra kennara víðs vegar um Evrópu sem hefur orðið til þess að auðga líf þeirra, 
jafnt í leik og starfi. Einhverjir höfðu fengið heimsóknir til Íslands og eins farið 
út að heimsækja vini sína úr alþjóðastarfinu. Rósa lýsir einni heimsókn sinni 
svona:  

 
Til dæmis fór ég út einu sinni um páskana og heimsótti eina konuna, 
bara gisti hjá henni með alla fjölskylduna, hjá henni og manninum 
hennar. Og þau tóku rosalega vel á móti okkur, voru með tilbúin mat 
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þegar við komum og svo, þetta var um páska, þá var hún búin að útbúa 
páskaegg handa krökkunum og setja með þeim íslenska málshætti. Þá 
hafði, í einhverri heimsókninni, einhver komið með svona lítil páskaegg 
frá Íslandi og hún geymt málshættina (hlær). Já hún var búin að merkja 
hvern málshátt með nafni og alveg nostra við þetta. Og svo um kvöldið 
þá bauð hún öðrum kennara sem var með okkur í verkefninu, bauð henni 
og manninum hennar í mat og við áttum þarna yndislega kvöldstund 
saman, hlustuðum á plötur, Janis Joplin og eitthvað, og það var bara 
mjög minnistæð og skemmtileg kvöldstund með vinum mínum sem ég 
er svo heppina að hafa eignast í gegnum þetta samstarf okkar. 
 

Það eru því greinilega sterk tengsl sem geta myndast í kjölfar 
samstarfsverkefna og gefa af sér sanna vináttu. 

Hvað nemendur varðar sögðust þau meira hafa eignast góða kunningja en 
vini í ferðinni til Lettlands. Þó nefndu þeir allir lettnesku stúlkurnar sem komu 
til Íslands sem mögulega vini þeirra. Mest var þó áberandi í viðtölunum við 
nemendur hversu góð vinátta hafði myndast milli þessara fjögurra einstaklinga 
sem fóru saman til Lettlands. Þau voru öll sammála um að þau væru orðnir 
mjög góðir vinir eftir ferðina þrátt fyrir að hafa ekki þekkst mikið fyrir hana. 
Eva lýsir vináttu hópsins: 

 
Já en svo líka bara eins og þessi hópur sem erum búin að vera í þessu 
hérna frá þessum skóla, sko íslenski hópurinn, við erum líka orðin svo 
miklu betri vinir því við vorum kannski ekkert mikið að hanga saman 
fyrir utan þetta verkefni skilurðu? Þetta var ekkert fólk sem ég var að 
spjalla við dags daglega áður endilega. 
 

Kennararnir minntust líka á hversu góð tengsl væru á milli þessara krakka og 
það sama gilti um allan valgreinahópinn í heild, þau væru ákaflega vel 
samstilltur hópur og það væri unun að fylgjast með samstarfinu þeirra á milli 
þar sem að um mjög ólíka einstaklinga væri að ræða. 

Samantekt 

Af þessu má sjá að alþjóðlegt samstarf hefur áhrif á menningarlæsi kennara og 
ekki síður nemenda sem munu lifa og starfa í heimi þar sem alþjóðleg 
samskipti þykja viðtekin venja. Það er mikilvægt að öðlast reynslu af 
samskiptum við aðra menningarheima og fá æfingu í að setja sig í spor annarra 
út frá öðrum gildum og venjum. Fyrir kennara er það einnig mikilvægt að fá 
tækifæri til að upplifa kennslu og kennsluhætti í öðru umhverfi og geta borið 
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saman við sín eigin störf. Ekki má gleyma að hlutverk kennarans er mikilvægt 
í breyttum heimi þar samskipti milli menningarheima verða sífellt algengari og 
auðveldari. Það er þeirra að undirbúa nemendur sína undir alþjóðlegan 
starfsvettvang og daglegt líf í fjölmenningarsamfélagi. Samkvæmt 
niðurstöðum þessara viðtala skiptir alþjóðlegt samstarf máli fyrir 
menningarlæsi og alþjóðleg tengsl. Ljóst er að vinátta getur svo sannarlega 
myndast á milli einstaklinga í alþjóðlegu samstarfi, jafnt kennara og nemenda. 
Að búa að slíkum tengslum hlýtur alltaf að vera til hins góða, hvort heldur sem 
um faglegan eða persónulegan ávinning er að ræða. 
 
 

4.2 Kennsluhættir 

Eins og fram hefur komið snýst alþjóðasamstarf í Brekkuskóla að mestu leyti 
um ákveðin samstarfsverkefni sem unnin eru af nemendum í samvinnu við aðra 
evrópska skóla. Verkefnin eru því hluti af skólastarfinu og námi nemenda en 
uppsetning verkefna og skipulagning er í höndum kennara. Það gefur því auga 
leið að alþjóðleg samstarfsverkefni bjóða upp á fjölbreytta kennsluhætti og 
tvinnast á ýmsa vegu við annað nám nemenda, auk þess sem að 
skólaþróunarferðir gefa hugmyndir af nýjum kennsluháttum og annarri 
kennslufræðilegri nálgun. Þegar rætt var við viðmælendur um tengsl 
kennsluhátta og alþjóðlegs samstarfs komu fram nokkur aðalatriði sem verður 
fjallað um hér í eftirfarandi undirköflum; einstaklingsmiðað nám, samvinna og 
tenging við annað nám. 

Einstaklingsmiðað nám 

Kennarar sem fóru í starfsþróunarferð til Svíþjóðar, og rætt var við í 
rannsókninni, skipulögðu ferðina út frá þremur meginþáttum, 
einstaklingsmiðuðu námi, markmiðssetningu og þrepaskiptingu náms. Þetta 
voru þeir grunnþættir sem þeir vildu skoða í sænska skólakerfinu út frá þeim 
skólum sem þeir heimsóttu. Ástæðan fyrir því að þeir völdu þessa þætti var sú 
að þeir hafa beina tengingu í aðalnámskrá grunnskóla og tóna við þau 
námsframvindumarkmið sem kennarar Brekkuskóla vinna eftir. Það sem að 
kennararnir voru hrifnastir af sneri að markmiðssetningum og 
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einstaklingsviðtölum. Í þeim skólum sem þeir heimsóttu fékk hver og einn 
nemandi vikulegt viðtal með sínum umsjónarkennara. Um 15 mínútna viðtal 
var að ræða þar sem farið var yfir markmiðssetningu nemandans, hvernig gengi 
að framfylgja henni og hvað væri framundan. Mjöll talaði um hvaða 
ávinningur gæti hlotist af slíkri markmiðssetningu: 

 
Já eins og núna í nýju hæfniviðmiðunum þá náttúrlega á að vera hægt að 
meta það hversu hæfir nemendur eru í að halda utan um sitt nám. Þarna 
væri mjög gott tæki til að aðstoða þá við að gera einmitt það. 
 

Ástæðan fyrir því að umsjónarkennarar í Svíþjóð hafa tíma til að eiga 15 
mínútna persónuleg viðtöl við hvern og einn nemanda er sú, að mati 
viðmælenda, að markmiðssetningin þar er að mestu leyti miðlæg og því þurfa 
kennarar ekki að eyða sínum tíma í að leggja sjálfir grunninn að slíkri vinnu. 
Var greinilega óánægja meðal þessara kennara hvað slík vinna hér á Íslandi 
væri ómarkviss og undir hverjum og einum kennara komin. Töldu þeir að ef 
þessi grunnvinna væri miðlæg, eitthvað sem kennarar hefðu aðgang að og gætu 
aðlagað sínu starfi, í stað þess að þurfa að vinna þá vinnu sjálfir, þá færi minni 
tími í undirbúning og eftir stæði meiri tími með nemendum sem hægt væri að 
nýta í persónuleg viðtöl og annað sem kæmi nemendum til góða. Drífa tók svo 
til orða: 

 
Já það er í raun skipun að ofan að allir séu að vasast í þessu sjálfir... það 
má ekkert vera svona miðlægt. Þarna fá sko allir kennararnir verkefni 
með hverju markmiði en svo geta þeir alveg breytt verkefnunum ef þeir 
vilja eða komið með ný og geta þá lagt þau inn í þennan miðlæga banka, 
en þeir hafa alltaf þennan grunn sem þeir geta unnið eftir. Það vantar 
alveg þennan persónulega tíma eins og myndi fást með svona vikulegum 
viðtölum. Ef að hver og einn nemandi myndi fá korter á viku með sínum 
umsjónarkennara þá held ég að það myndi skila rosalega miklu og vera 
mun meira í takt við þá einstaklingsmiðun sem við eigum að vera að 
vinna eftir. 
 

Í viðtölunum kom einnig fram að þó svo að kennarar tækju með sér hugmyndir 
um breytta kennsluhætti úr starfsþróunarferðum eða öðrum 
samstarfsverkefnum, þá væri það oft ekki í þeirra valdi að gera þær breytingar 
sem þyrfti til að koma nýjum kennsluháttum í gagnið. Oftar en ekki strandaði 
á peningum og sem óbreyttir kennarar hefðu þeir lítið um málið að segja annað 
en að reyna að koma sjónarmiðum sýnum á framfæri og vona það besta. Drífa 
lýsir því þannig: „Það er náttúrlega eitthvað sem við ráðum ekki, því það kostar 
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peninga. Það þyrfti að breyta ytra skipulagi til að koma svona 
einstaklingsviðtölum á laggirnar og þar höfum við svo sem lítið að segja um“. 
Og Mjöll bætir við: „En samt sem áður getum við komið okkar hugsjónum um 
svoleiðis á framfæri í allskonar rýni. Bara á okkar vinnustað. En við höfum svo 
sem ekkert úrslitaatkvæði“. Það er því ekki nóg að fá hugmynd að nýjum 
kennsluháttum eða tileinka sér eitthvað nýtt í þeim efnum þar sem að hver og 
einn kennari ræður ekki að öllu leyti umgjörð sinnar kennslu, þó auðvitað geti 
skólar ákveðið að taka upp ákveðna stefnu hvað varðar kennsluhætti ef 
starfsfólk skólans er einhuga þar um. 

Varðandi þau samstarfsverkefni sem hafa verið unnin í skólanum höfðu 
kennarar á orði að verkefnin nýttust vel fyrir breiðan hóp nemenda. Þau væru 
tilvalin sem aukaverkefni fyrir bráðgera nemendur, sem uppbrot fyrir þá sem 
þurfa hvíld frá bókunum og kjörið tækifæri fyrir þá sem eru skapandi í hugsun. 
Lilja segir:  

 
Þetta er svo gott því maður getur nýtt þetta svona til hliðar líka eins og 
að nýta þetta með bráðgerum því þau eru oft á undan með sín verkefni 
og þá er ágætt að nýta þau í alls konar vinnu fyrir þessi alþjóðlegu 
verkefni. Þá gefst þeim líka tækifæri til að nýta færni sína öðruvísi en í 
hefðbundnu bóknámi... já og hinir líka sem þurfa bara break frá 
bókunum eða eru svona skapandi, hafa gaman af því að búa eitthvað til 
eins og myndaband eða eitthvað, þau vinni vel í þessum verkefnum. Já 
þannig að þetta getur bara nýst öllum, allt frá slökum nemendum til 
afburða, það virðist ekki skipta máli, þau eru öll að njóta sín og öll að 
standa sig vel. 
 

Nemendur sjálfir taka undir þetta sjónarmið með frásögnum af eigin reynslu. 
Eva segir til að mynda: „Ég var oft að gera svona aukaverkefni í sambandi við 
Nordplus af því að ég var oft búin með öll hin verkefnin og þá fékk ég að gera 
svona Nordplus-verkefni og mér fannst það alltaf ótrúlega gaman“. Og Elí 
bætir við: „Já og svo er ég mikið fyrir tölvur og þetta var svona tölvutengt svo 
mig langaði bara að prófa“. 

Samvinna 

Fram kom við gagnagreiningu að kennarar líta á þau verkefni sem fylgja 
alþjóðlegu samastarfi sem heppileg til þess að brjóta upp kennsluna og leyfa 
nemendum að nálgast námsefnið á nýjan hátt. Lilja lýsir því þannig: 

 



45 

Sko fyrir mína hönd þá finnst mér þetta eiginlega vera, innan gæsalappa, 
besta afsökunin fyrir því að nota ekki kennslubækurnar. Við erum með 
Erasmus-verkefni eða Nordplus-verkefni og við þurfum að leysa þetta, 
markmiðin eru svona og við ætlum að leysa þetta verkefni. Þannig er 
maður að vinna allt öðruvísi í hópnum. 
 

Verkefni sem eru fyrirlögð af Erasmus+ eða Nordplus krefjast þess oft að 
margir árgangar vinni saman og höfðu kennararnir orð á hversu gaman væri að 
sjá samvinnu milli nemenda á öllum aldri, jafnvel allan skólann að vinna saman 
að einu og sama verkefninu. Samkvæmt kennurum strandar aldrei á nemendum 
þegar kemur að alþjóðlegri verkefnavinnu. Þeir eru áhugasamir um verkefnin 
og hafa gaman af því leysa úr því sem fyrir þá er lagt. Verkefnin eru oft mjög 
skapandi og verða nemendur að hugsa hlutina upp á nýtt og koma sér saman 
um úrlausn. Það er engin fyrir fram gefin lausn svo að ýtt er undir 
hugmyndavinnu og nemendur læra að komast að sameiginlegri niðurstöðu. Oft 
leysast verkefnin á allt annan hátt en kennarinn var búinn að sjá fyrir sér. 
Gaman er að sjá mismunandi útkomur eftir aldri eða hvernig samvinnan virkar 
þegar mismunandi gamlir nemendur vinna saman í hóp. Kennarar voru 
sammála um að verkefnin væru eflandi fyrir liðsheildina og félagsandann 
innan skólans. 

Tenging við annað nám 

Allir kennararnir voru sammála um að þau verkefni sem unnin væru í tengslum 
við Erasmus+ eða Nordplus væru þverfagleg og því er hægt að nýta þau í öllum 
námsgreinum. Lilja talaði um að hún notaði mikið af efni sem hún hefði viðað 
að sér í gegnum samstarfið beint inn í kennsluna. Rósa talaði einnig um að búið 
væri að safna saman miklu af kennsluefni upp úr samstarfsverkefnum 
alþjóðlegs samstarfs sem geymd væru í kössum inni á bókasafni. Taldi hún að 
kennarar væru ekki nógu duglegir við að nýta sér þetta efni og velti fyrir sér 
hvort það væri nógu sýnilegt eða aðgengilegt fyrir kennara. Þó hefur þetta efni 
verið kynnt fyrir kennurum og þeir vita af því en það er eins og þeir nýti sér 
það ekki nema þá í tengslum við önnur samstarfsverkefni. Nemendur gerðu 
kennsluefni fyrir hvert tungumál í einu verkefninu og það hefur verið nýtt 
áfram, til dæmis í dönskukennslu eins og Rósa talar um: „...þá hefur verið farið 
til baka bara og sagt „já hvar var aftur þarna myndbandið frá Danmörku?“ Og 
það hefur verið nýtt einhvern veginn inn í kennsluna. Þá eru raunveruleg börn 
að kenna öðrum börnum og það er mjög skemmtilegt.“ 
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Eins og fyrr segir eru verkefnin yfirleitt mjög almenns eðlis, það er að þau 
ganga þvert á námsgreinar og árgangakennslu. Hafa þeir skólar/lönd sem 
skipuleggja hvert verkefnið mikið um það að segja hvernig það er uppbyggt og 
tengja það oftar en ekki við sína eigin aðalnámkrá eða skólamarkmið. 
Venjulega hefur eitthvert starf átt sér stað innan skólans sem svo er nýtt áfram 
í alþjóðlegt verkefni og unnið í samvinnu við hin löndin. Aðrir skólar geta því 
nýtt sér vinnuna áfram hjá sér ef þeim finnst hún passa að þeirra markmiðum. 
Þannig eru þessi verkefni þaulhugsuð samkvæmt viðmælendum og 
markmiðssetningin mjög í anda þess starfs sem verið er að vinna í hverjum 
skóla fyrir sig. Rósa tekur dæmi um þetta: 

 
Nú erum við til dæmis að vinna með sköpun og samskipti. Það var 
eitthvað sem Danirnir vildu taka upp því að það var eitthvað sem verið 
var að leggja áherslu á í aðalnámskrá hjá þeim. Þess vegna vildu þeir 
setja það inn í verkefni svo sú vinna myndi hjálpa þeim að innleiða 
þessar nýju áherslur inn í starfið hjá sér. 
 

Oft liggur líka tengingin fyrir þegar byrjað er á verkefninu. Eitt af verkefnunum 
í Erasmus+ var að nemendur áttu að stofna og reka fyrirtæki í skólanum en 10. 
bekkur rekur einmitt sjoppu allan veturinn sem fjáröflun fyrir útskriftarferðina 
sína og þar var tengingin komin og þurfti í raun bara að setja ramma utan um 
það sem verið var að gera nú þegar. 

Skólaþróunarhópurinn vildi þó meina að þeir hefðu ekki nýtt neitt úr 
ferðinni beint í kennsluna, ekki svona áþreifanlega, það væri frekar að um 
breyttan hugsunarhátt væri að ræða eins og Drífa lýsir: 

 
Í seinni skólanum sem við skoðuðum voru greinilega gerðar mjög miklar 
námskröfur, maður fór aðeins að hugsa um að maður þyrfti aðeins að 
auka það... ég held að það hafi komið aðeins inn, að það þyrfti að vera 
aðeins... gera meiri kröfur. 
 

Nemendur sjálfir töluðu aðallega um nýtingu tækni þegar þeir voru spurðir 
út í tengingu verkefnisins við annað nám. Kemur það ekki á óvart þar sem að 
þeirra verkefni snerist einmitt um að innleiða margmiðlunartækni í námið og 
kynnast því hvernig hinar þjóðirnar í verkefninu, Noregur og Lettland, nýta sér 
þá tækni í námi og kennslu. Eva lýsir markmiði verkefnisins á þennan hátt: 

 
Markmiðið myndi ég segja að væri eiginlega bara að koma meiri svona 
tæknivæðingu inn í skólana... því sumir halda alveg að við eigum bara 
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að vera með bækur og... já en það eru líka kostir við þetta sko... að 
unglingar séu í tölvunni meina ég. 
 

Þegar Eva og Elí voru spurð hvort þau gætu tengt það sem þau lærðu í 
verkefninu við annað nám sögðu þau að tæknikunnáttan myndi ábyggilega 
hjálpa þeim í framtíðinni, kunnátta þeirra í landafræði og ensku hefði aukist og 
þau lært mikið af því að vera í öðruvísi aðstæðum. Leó og Lóa taka í sama 
streng og svöruðu því til að nú kynnu þau á mun fleiri forrit en áður sem gæti 
nýst þeim í öllu námi og bættu við að nú vissu þau talsvert meira um Lettland. 

Samantekt 

Svo virðist sem auðvelt sé að aðlaga alþjóðleg samstarfsverkefni að 
mismunandi þörfum nemenda og mæta þeim á þeim grundvelli þar sem að 
styrkleikar þeirra nýtast sem best. Hafa kennarar í Brekkuskóla fengið góðar 
hugmyndir varðandi einstaklingsmiðað nám á ferðum sínum sem vonandi 
nýtist þeim að einhverju eða öllu leyti í framtíðinni. Fram kom að forystuskóli 
hvers verkefnis hefur bein áhrif á verkefnaval og tengja þau oft áhersluþáttum 
í sinni aðalnámskrá eða skólamarkmiðum.Verkefnin eru þverfagleg og því má 
nota það efni sem skapast í kennslu í öllum greinum en þó kom í ljós að 
kennarar mættu vera duglegri að nýta sér það kennsluefni sem þegar er til. 
Virðast nemendur áhugasamir um verkefnin og telja þeir sjálfir að þeir geti 
tengt reynslu sína úr alþjóðlegu samstarfi við annað nám. Niðurstaðan er því 
sú að vel hefur tekist til við að samræma alþjóðleg verkefni við annað nám í 
Brekkuskóla og er ekki annað að sjá en að nemendur og kennarar telji sig hafa 
bæði gagn og gaman af því uppbroti í kennslunni sem samstarfsverkefnin veita 
og geti nýtt sér þau til góðs. 
 

 
 

4.3 Starfsþróun 

Þó að áhrif alþjóðlegs samstarfs, eins og það birtist í Brekkuskóla, hafi lítið 
verið rannsakað hafa þó verið uppi vangaveltur um tilgang slíks samstarfs og 
ekki síður skólaheimsókna íslenskra grunnskóla erlendis eins og fjallað var um 
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í fræðilega hluta þessarar rannsóknar. Í þeim tveimur meistararannsóknum sem 
gerðar hafa verið um slíkar skólaheimsóknir kemur í ljós í niðurstöðum að 
enginn teljandi ávinningur sé af slíkum ferðum og ekki megi merkja neinar 
úrbætur í starfi skólanna í kjölfar þeirra. Því er forvitnilegt að sjá hvort 
viðmælendur þessarar rannsóknar telji að einhver hagur sé af þeirra alþjóðlega 
samstarfi fyrir starfshætti sína og starfsþróun. Starfsþróun út frá alþjóðlegu 
samstarfi í Brekkuskóla er hér rædd í fjórum undirköflum; fagmennsku, 
starfsánægju og hópefli, endurmenntun og skólaheimsóknum. 

Fagmennska 

Fram kom í öllum viðtölunum að alþjóðlegt samstarf eykur víðsýni og töldu 
kennarar það mikilvægan þátt og kannski vanmetin eiginleika í fari starfsfólks 
skóla þar sem þörfin fyrir víðsýni og hæfileikann til að setja sig í spor annarra, 
jafnvel af ólíkum uppruna, verður æ mikilvægari. Viðmælendur mínir vildu 
meina að mikil starfsþróun liggi í alþjóðlegu samstarfi. Kennarar nálgist 
kennsluna og vinnuna frá öðru sjónarhorni sem gefi þeim ákveðna vídd í sínu 
starfi. Rósa talar um alþjóðlegt samstarf og starfsþróun og segir: 

 
Svo er þetta svo mikil starfsþróun, að bara skrifa skýrslurnar og læra inn 
á allt umsóknarferlið og búa til umsóknirnar í þessu tölvu-rafræna-
umhverfi. Og eins og fyrir mig þá getur maður valið að fara í eitthvert 
nám um verkefnastjórnun en ég vil miklu frekar bara læra 
verkefnastjórnun svona, mér finnst það skemmtilegra og mér finnst það 
meira hvetjandi og kannski nýtast mínu starfi betur. En eftir þetta allt get 
ég yfirfært mína þekkingu yfir í að stjórna einhvers konar annars konar 
verkefnum ef ég kæri mig um þó ég sé ekki með stimpil frá háskólanum 
sko... eða ég upplifi það þannig. 
 

Af þessum orðum má merkja að alþjóðlegt samstarf veiti ekki aðeins víðsýni 
heldur þjálfi einnig öguð vinnubrögð varðandi undirbúning, skipulagningu, 
skýrslugerð og fleira.  

Auðvitað skiptir máli hvernig að samstarfinu og starfsþróunarferðum er 
staðið og mikilvægt er að fagleg sjónarmið ráði þar för. Í viðtalinu við 
rýnihópinn sem fór í starfsþróunarferð til Svíþjóðar kom fram að gefa þyrfti 
sér tíma í undirbúning fyrir slíka ferð, skipulagning þyrfti að vera góð og 
áhersluþættir markvissir svo að ferðin skili árangri og nýtist sem best. 
Mikilvægt er að tilgangur slíkra ferða tóni við stefnu og starfshætti skólans, að 
þekking sé aukin á þeim sviðum sem verið er að vinna með nú þegar. Einnig 



49 

þarf að vanda til verka þegar heim er komið og vinna úr reynslu og gögnum 
ferðarinnar og reyna að nýta það inn í skólastarfið. En þegar upp er staðið er 
það reynslan sjálf sem situr eftir og það er aldrei hægt að sjá fyrir endann á 
ávinningi slíkrar reynslu. Reynslan er að vissu leyti endurmenntun sem lifir 
með kennararnum um ókomna tíð. 

Þeim kennurum, sem talað var við í þessari rannsókn, fannst að orðræðan 
um alþjóðlegt samstarf í íslenskum skólum væri af öðrum toga en í öðrum 
löndum og nefndu Tyrkland sem dæmi, þar sem það þykir mikil upphefð fyrir 
skóla að taka þátt í alþjóðlegu samstarfi og barist er um verkefni. Hér á landi 
hefur þessi vinna hins vegar ekki verið mjög mikið á yfirborðinu, það er hún 
er ekki mikið rædd eða gert grein fyrir henni almennt í skólasamfélaginu að 
mati viðmælenda. Margir skólar eru í mjög spennandi verkefnum en þeim er 
ekki hampað neitt sérstaklega fyrir það eða því veitt sérstök athygli. Rósa segir:  

 
Að komast inn í svona Erasmus-verkefni í Tyrklandi til dæmis er bara 
þannig að skólinn þeirra færist upp um mörg virðingarstig einhvern 
veginn. Við erum kannski ekki jafn mikið að upplifa það þó þetta sé 
alveg rosa gott og allt þá er þetta ekki eins. 
 

Vildu viðmælendur þessarar rannsóknar halda því fram að kannski vanti vissa 
virðingu innan skólasamfélagsins fyrir svona verkefnum, að þau væru virt fyrir 
það góða framlag sem þau eru, en þeir voru líka sammála um að kannski mættu 
þeir skólar sem taka þátt í alþjóðlegu samstarfi vera duglegri að segja frá og 
kynna sín verkefni út á við. Viðmælendur vildu einnig meina að nýr 
kjarasamningur kennara gerði það að verkum að erfiðara væri fyrir skóla að 
koma sér inn í alþjóðleg verkefni. Alltaf er einhver kostnaður til að byrja með, 
áður en styrkir fara að berast, og þeim kostnaði eiga skólar erfitt með að standa 
undir nú til dags. Áður fyrr var greitt fyrir slíkan kostnað úr ákveðnum potti 
sem nýta átti til sérstakra verkefna en nú er sá pottur ekki lengur til og verkefni 
af þessum toga sett undir þann hluta kjarasamningsins sem ekki er launaður. 
Því hefur alþjóðlegu samstarfi verið gert erfiðara um vik á síðustu árum þvert 
á vaxandi þörf fyrir alþjóðlega samvinnu að mati þeirra kennara sem talað var 
við. 

Aðspurðir hvort það væri mikið álag að standa í alþjóðlegu samstarfi fyrir 
kennara svöruðu báðir kennarahóparnir á þann veg að þeim þætti nauðsynlegt 
að einhver aðili héldi utan um alþjóðamál, hvort sem um ræddi alþjóðlegt 
samstarf eða móttöku erlendra nemenda. Vinnan í kringum slík verkefni væri 
mikil og myndi að öllum líkindum aukast eftir því sem fram líða stundir og því 
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væri eðlilegt að starfandi væri einhvers konar alþjóðafulltrúi sem hefði 
umsýslu um slík verkefni á sinni könnu og aðrir gætu leitað til. Drífa orðar það 
þannig: 

 
Já það þyrfti bara að gera ráð fyrir því þegar fólk er ráðið að einhver taki 
þetta að sér, það sé bara hluti af stöðu einhvers. Ég veit svo sem ekki 
hvernig það er hér en það eru ákveðnir aðilar sem sjá rosalega vel um 
þetta þannig að vonandi er tekið tillit til þess í þeirra störfum. 
 

Mjöll segir jafnframt: „Já það er dálítið erfitt þegar allt svona á bara að byggjast 
á einhverjum eldmóði og slíku“. Og Sóley bætir við: „Ég held að það sé bara 
tímaspursmál hvenær verður settur alþjóðafulltrúi í skólana, þetta er bara svo 
mikið að breytast“. 

Starfsánægja og hópefli 

Þeir kennarar sem rætt var við voru sammála um að alþjóðlegt samstarf gæfi 
þeim mikið og væri þess valdandi að viðhalda nýbreytni og áhuga í starfi. 
Viðmælendur í rýnihópi 2, þeir sem mest hafa komið að alþjóðlegri samvinnu 
í Brekkuskóla, vildu meina að alþjóðlegt samstarf væri besta meðalið við 
kulnun í starfi og veitt þeim mikla gleði þrátt fyrir að mikil vinna lægi þar að 
baki. Sóley tók svo til orða: „Já fyrir mig sem kennara þá finnst mér þetta þvílík 
vítamínsprauta“. Og Lilja segir jafnframt: „Já ég myndi segja að þetta er það 
sem heldur manni í starfinu. Ég myndi taka svo sterkt til orða“. 

Rýnihópur 1, Svíþjóðarhópurinn, vildi líka leggja áherslu á hinn félagslega 
þátt sem að slíkt samstarf og starfsþróunarferðir hafa áhrif á. Viðmælendur í 
þeim hópi töldu að slík samvinna og ekki síst ferðirnar sjálfar, virkuðu vel sem 
hópefli og væru því tilvalinn vettvangur fyrir starfsfólk að kynnast á öðrum 
grundvelli og í öðrum aðstæðum en venjulega. Ekki megi gleyma mikilvægi 
hópeflis, þessum félagslega þætti sem stuðli að góðum starfsanda og þar af 
leiðandi aukinni starfsánægju. Mjöll útskýrir þetta með eftirfarandi orðum: 
„Svo er náttúrlega partur af skólastarfi þetta félagslega, hvernig manni líður á 
vinnustað og þetta skiptir líka máli inn í það. Þetta var mjög gott hópefli fyrir 
þennan hóp sem fór og það skilar sér áfram í öll störf“. 

Kannski er erfitt að tala um starfsþróun hjá nemendum þar sem þeir standa 
ekki í sömu sporum gagnvart slíkum samstarfsverkefnum og kennarar. En þó 
má segja að starfsánægja þeirra hafi aukist með þátttöku í alþjóðlegu samstarfi 
þar sem allir nemendur lýstu ferðinni af mikilli gleði og voru greinilega bæði 
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stoltir af sínu framlagi og uppnumdir af upplifunni sjálfri. Virtust nemendur 
mjög jákvæðir í garð þessarar valgreinar og lýstu vinnu sinni þar sem 
uppbyggilegri og skemmtilegri. Einnig var mjög áberandi sú vinátta sem hafði 
myndast í hópi hinna fjögurra nemenda sem fóru til Lettlands. Það var 
greinilegt að þessi sameiginlega upplifun hafði þjappað þeim saman sem hópi 
og þau fundu fyrir stuðningi hvers annars. 

Endurmenntun 

Brekkuskóli fékk úthlutað styrk í maí 2015 úr flokknum „Nám og þjálfun“ sem 
heyrir undir Erasmus+ og er ætlað að styrkja starfsþróunarverkefni starfsfólks 
skólans til tveggja ára. Allir kennarar sem taka þátt í starfsþróunarverkefni á 
þessu tímabili fá vinnuframlag sitt metið samkvæmt evrópskum 
hæfniviðmiðum inn í sitt starf svo verkefnin eru einnig hluti af endurmenntun 
kennara. Eins og fram hefur komið ganga þessi tilteknu starfsþróunarverkefni 
ekki út á að skila af sér gögnum út á við, svo sem skýrslum eða greinagerðum, 
heldur er markmiðið að kennarar nái sér í reynslu sem þeir svo miðla innan 
sinna skóla eða geta nýtt sér beint í kennslu. Með þessum verkefnum gefst 
minni hópum tækifæri til að setja sér sín eigin markmið fyrir ferðirnar þar sem 
þeirra áherslur og áhugi liggur. 

Miðað við aðra endurmenntun fannst viðmælendum í rýnihópi 1 sín ferð til 
Svíþjóðar skila miklum árangri, sérstaklega þar sem þeir sjálfir komu að 
undirbúningi og skipulagningu ferðar. Mjöll lýsir því svo:  

 
Mér finnst öll svona endurmenntun... já eða það sem maður tekur sér 
fyrir hendur þar, mér finnst það svo gloppótt hvaða hvert námskeið 
nýtist manni og maður veit það eiginlega aldrei fyrirfram. Miðað við 
endurmenntun almennt þá finnst mér þessi ferð hafa nýst mjög vel. Mér 
fannst hún hafa gefið mér meira faglega, eða jafnmikið allavega, eins og 
námskeið almennt. 
 

Drífa tók undir þetta og sagðist hafa lent í því að sitja 
endurmenntunarnámskeið sem litu vel út á pappír eru voru svo í raun bara 
tímaeyðsla að hennar mati. Fannst henni kostur að koma sjálf að undirbúningi 
þar sem það gerði verkefnið markvissara fyrir hana og hennar áherslur í 
kennslu hvort heldur sem miðað væri við önnur endurmenntunarverkefni eða 
skólaheimsóknir. Lýsti hún því svo: 
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Mér fannst vera kostur að geta kynnt mér allt svona vel áður, svona til 
að spyrja og svona, mér fannst það rosalega mikill kostur. En það er 
ekkert alltaf hægt í öllum skólaheimsóknum því það er svo misjafnt sem 
fjallað er um og líka bara misjafnt aðgengi að upplýsingum. Þarna var 
maður aðeins búinn að melta þetta og gat kannski spurt meira til gagns 
fyrir mann sjálfan. Við vorum líka búnar að undirbúa okkur saman undir 
það, hvað við ætluðum að spyrja og skoða sérstaklega. 
 

Viðmælendum í þessum hópi fannst lykilatriði að vera vel undirbúinn og með 
markvissar markmiðssetningar þegar kom að endurmenntun, þannig myndi 
hún nýtast best og skila einhverjum árangri. Töldu þeir einnig að vegna þessara 
þátta væru starfsþróunarferðir, eins og sú sem þeir fóru til Svíþjóðar, líklegar 
til þess að skilja eitthvað eftir sig. Þar fengju þátttakendur að koma sjálfir að 
skipulagningu sem gerði verkefnið sérhannað fyrir þeirra áherslur og væri 
skilvirkt fyrir vikið. 

Skólaheimsóknir 

Eins og fjallað er um fremst í þessum kafla er talsverður munur á alþjóðlegu 
samstarfi í Brekkuskóla og því sem hér eru kallaðar hefðbundnar 
skólaheimsóknir, þó vissulega megi bera þær saman við þá skólaþróunarferð 
sem hluti viðmælenda í þessari rannsókn fóru í. Niðurstöður rannsókna 
Guðrúnar Þorsteinsdóttur og Úlfars Björnssonar sem kynntar eru hér í 
fræðilegum kafla, benda til þess að skólaheimsóknir nýtist almennt ekki 
skólastarfinu þegar upp er staðið. Kom fram í þeirra niðurstöðum að 
undirbúningur ferðanna væri ekki nægilega markviss og eini ávinningur þeirra 
kæmi fram í hópefli og aukinni víðsýni. 

Þegar farið er að rýna í gögn þessarar rannsóknar kemur þó í ljós að þeir 
kennarar sem rætt var við vildu ekki gera lítið úr þessum ávinningi, það er 
hópefli og víðsýni, heldur töldu að skólaheimsóknir liðu fyrir neikvæða 
orðræðu og að ávinningur þeirra hafi kannski ekki verið mældur nægjanlega 
mikið eða settur fram nógu markvisst. Viðmælendur voru sammála um að allar 
þær ferðir sem þeir höfðu farið í á vegum skólans, hefðu verið með þéttskipaðri 
dagskrá og mjög lærdómsríkar. Nefndu þeir að Brekkuskóli hefði farið til 
Washington á sínum tíma í skólaheimsókn og það væri ferð sem lifði áfram 
með starfsfólkinu. Allur skólinn hefði farið í þá ferð og töluðu viðmælendur 
um að þar hefði verið stíft námskeiðshald sem allir hefðu tekið þátt í. Vildu 
viðmælendur meina að ákveðin orðræða hafi eyðilagt slíkar ferðir, kennarar og 
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skólar hafi ekki verið nógu duglegir við að halda á lofti þeim ávinningi sem 
varð og talað heldur mikið um aðra þætti ferðanna og eftir stóð skortur á 
faglegri umræðu og faglegu samhengi ferðanna. Rósa lýsir því svo:  

 
Ég held að það sé einmitt oft málið. Við þurfum að vera miklu duglegri 
að orða þennan ávinning og já bara sýna hann öðrum, breiða út 
boðskapinn. Við þurfum líka að vanda okkur hvernig við tölum um 
ferðirnar. Ekki vera að hampa þessum ferðum alltaf sem 
verslunarferðum eða eitthvað álíka, sem þær eru alls ekki. 
 

Og Lilja bætir við:  
 

Og þú sérð það líka á þessum auglýsingum sem verið er að birta 
kennurum. Eins og bara þetta að fara á einhverja ráðstefnu um 
agastjórnun á Spáni í júní eða eitthvað, þá er þetta oft auglýst sem 
sólarlandaferð og svo er bara einhver klausa neðst um ráðstefnuna. Þetta 
er ekkert að hjálpa okkur sko að þetta sé sett upp svona. Mér finnst það 
pínu vera að draga niður það sem við erum að gera. 
 

Eins og fyrr segir eru þær starfsþróunarferðir sem Brekkuskóli kemur að 
núna af öðru meiði en þær hefðbundnu skólaheimsóknir sem fjallað er um í 
rannsóknum Guðrúnar og Úlfars. Starfsþróunarferðir geta vissulega átt við um 
skólaheimsóknir en einnig er átt við námskeiðsferðir, ráðstefnur og 
umræðuþing. Sá hópur sem hér var rætt við og fór í skólaheimsókn til 
Svíþjóðar segir að munurinn á þeirra ferð og hefðbundinni skólaheimsókn 
liggja aðallega í undirbúningi og markmiðssetningum. Fannst þeim kostur að 
vera í minni hóp og geta skipulagt ferðina upp á eigin spýtur. Drífa segir: 

 
Mér fannst eiginlega best hvað við gátum stjórnað verkefninu sjálfar, 
eins og að velja markmiðin og skólana og svona, þá vissum við hvað við 
vorum að fara út í. Mér fannst miklu skemmtilegra að fara í þessa skóla 
heldur en þegar við höfum farið bara allur skólinn eitthvert. Þá er maður 
bara að fara eitthvert, maður veit ekkert um skólana þannig eða það sem 
við erum að fara að skoða. Meira bara eins og hjörð á flakki einhvern 
veginn. Þegar hópurinn er minni er miklu auðveldara að finna 
sameiginleg markmið sem allir hafa gagn af, þannig að mér fannst þetta 
miklu skemmtilegra og gefa manni miklu meira heldur en aðrar 
skólaheimsóknir. 
 

Svíþjóðarhópurinn lagði einnig áherslu á að skólaheimsóknir ættu ekki að 
einskorðast við eina starfsstétt innan skólans, heldur væri mikilvægt að öll 
starfsmannaflóran fengi að fara í slíkar ferðir. Mismunandi starfsmenn hafi 
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mismunandi sýn á skólastarfið og það sé mikilvægt að öll sjónarhorn séu tekin 
til greina þegar ætlunin er að bæta skólastarfið. 

Samantekt 

Þeir kennarar sem hér er rætt við virðast leggja mikla fagmennsku í vinnu sína 
gagnvart alþjóðlegu samstarfi þó svo að umræðan um vinnuna sem þar liggur 
að baki hafi ekki farið hátt. Töldu þeir að næsta skref væri að innleiða 
alþjóðafulltrúa inn í skólastarfið til að standa vörð um fagleg vinnubrögð 
gagnvart alþjóðlegu starfi og alþjóðlegum nemendum skóla.  

Greinilegt er að þeir kennarar sem hér var rætt við fallast ekki á þá hugmynd 
að skólaheimsóknir séu til lítils gagns. Þó þurfi að standa faglega að 
undirbúningi þeirra og þær verða að eiga sér skýr markmið ef þær eiga að 
gagnast skólunum. Einnig er mikilvægt að skólar og starfsfólk þeirra haldi á 
lofti þeim ávinningi sem verður og geri grein fyrir honum innan skólastarfsins. 
Vildu viðmælendur ekki gera lítið úr þeim ávinningi sem hópefli og víðsýni er 
og voru þeir sammála um að alþjóðlegt samstarf væri til þess að auka 
starfsánægju þeirra og ýta undir hópefli og vináttu bæði meðal kennara og 
nemenda. Voru niðurstöður rannsóknarinnar mjög afgerandi hvað þetta varðar. 

 
 

4.4 Ávinningur alþjóðlegs samstarfs 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að svara því hvort einhver ávinningur sé, fyrir 
kennara og nemendur Brekkuskóla, af alþjóðlegu samstarfi. Fjallað hefur verið 
um að ekki sé mælanlegur ávinningur hefðbundinna skólaheimsókna og 
ávinningur alþjóðlegra samstarfsverkefna hefur lítið verið rannsakaður. Eins 
og hér hefur verið rætt um og gögn sýna tvímælalaust, telja þeir kennarar og 
nemendur, sem rætt var við í rannsókninni, að faglegur og persónulegur 
ávinningur þeirra af alþjóðlegu samstarfi sé mikill og markverður. Hér verður 
þessi ávinningur tíundaður nánar í tveimur undirköflum sem fjalla um faglegan 
ávinning annars vegar og persónulegan ávinning hins vegar. 
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Faglegur ávinningur 

Þegar kennarar voru spurðir hvort þeir teldu að þeir hefðu faglegan ávinning 
af alþjóðlegu samtarfi sögðust þeir allir telja að svo væri. Nefndu þeir einna 
helst að öðlast nýjar hugmyndir fyrir kennslu og uppsetningu námsefnis ásamt 
aukinni samheldni starfsmanna. Í kennslu sé það mikilvægt að vera opinn fyrir 
nýjungum og hafa vald á fjölbreyttum kennsluaðferðum og töldu viðmælendur 
rannsóknarinnar að alþjóðlegt samstarf og starfsþróunarferðir ýttu ekki 
einungis undir nýjungar og nýbreytni heldur hjálpuðu starfsfólki skóla að vera 
opnari fyrir því ókunna og gæfi þeim þor til að takast á við það. Mikilvægt væri 
að fá tækifæri til að læra af öðrum, að kennslufræðilegum möguleikum væri 
miðlað á milli landa á faglegan hátt. Þannig eykst víðsýni og með aukinni 
víðsýni opnast tækifæri fyrir nýjungar. Mjöll tekur svo til orða: „Já ég held að 
hugmyndir kvikni og einhverjar nýjungar geti komið í kjölfarið. Koma kannski 
upp nýjar aðferðir til að gera eitthvað sem okkur finnst mega bæta“. Og Drífa 
bætir við: „Já það kemur svona upp hugmyndabanki og viðhorf breytast 
kannski stundum. Maður er kannski viljugri að prófa eitthvað nýtt“. 

Fannst kennurum líka alþjóðlegt samstarf viðhalda áhuga í starfi og koma í 
veg fyrir kulnun. Að vera þátttakandi í svona frjóu starfi þar sem svo margt 
áhugavert kemur upp heldur manni á tánum að þeirra mati og verður til þess 
að ekki gefst tími fyrir einhvers konar starfsleiða. Kom fram að kennarar eru 
tilbúnir að leggja á sig mikla vinnu til að viðhalda alþjóðlegu samstarfi í 
Brekkuskóla. Dæmi um það er að Sóley, einn viðmælandinn, mætti vera hætt 
að vinna aldurslega séð en hefur hreinlega ekki tímt að hætta að eigin sögn og 
hefur ekki hugsað sér að gera það fyrr en núverandi samstarfsverkefni er 
yfirstaðið. Sóley lýsir því þannig: „Til þessa finnst mér þetta vera umbunin 
sem heldur manni gangandi. Þetta gefur manni svo mikið að maður er tilbúinn 
að leggja á sig alla vinnuna sem fylgir. Ég meina ég má vera hætt að kenna 
(hlær)!“. 

Nemendur töldu sig einnig hafa faglegan ávinning af því alþjóðlega 
samstarfsverkefni sem þeir tóku þátt í, það er hjálpaði þeim námslega. Töldu 
þeir upp aukna þekkingu á tækni sem nýtist þeim í námi, aukinn 
menningarlegur og landfræðilegur skilningur á Lettlandi og þjálfun í að tala 
ensku. Kennararnir töluðu um að nemendur lærðu að vinna saman í slíkum 
verkefnum og að nýta sér styrkleika hvers annars í samstarfinu. Fannst þeim 
áberandi hversu góður andi var í hópnum sem unnið hefur einna mest í 
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alþjóðlegum verkefnum og hrósuðu þeim fyrir örugga og faglega framkomu í 
kynningu á verkefnum. 

Persónulegur ávinningur 

Varðandi persónulegan ávinning alþjóðlegs samstarfs nefndu allir 
viðmælendur í rannsókninni aukna víðsýni og menningarlæsi. Kennararnir 
töluðu líka um meiri samheldni í starfsmannahópnum sem veitti þeim 
persónulega gleði og gerði það að verkum að skemmtilegra væri að koma til 
vinnu sérhvern dag. Voru þeir sammála um að mikil vinna lægi að baki 
alþjóðlegum samstarfsverkefnum en umbunin væri það mikil að þeir væru 
tilbúnir að leggja vinnuna á sig þó svo þeim fyndist eðlileg þróun að sérstakur 
alþjóðafulltrúi myndi halda utan um starf af þessum toga í framtíðinni. Sóley 
tók svo til orða: „Mér finnst þetta efla mann bara sem manneskju“. 

Nemendur töldu sig líka hafa persónulegan ávinning af starfinu og töluðu 
einnig um aukna víðsýni og virtust þakklátir fyrir tækifærið að taka þátt í og 
upplifa slíkt samstarf. Eva nefndi sérstaklega að hún hefði lært að bera virðingu 
fyrir annarri menningu og Leó talaði um að hann hefði lært að taka ekki öllu 
sem sjálfsögðu eins og til dæmis aðstæðum hér á Íslandi. Þegar kennarar voru 
spurðir hvaða persónulega ávinning þeir héldu að nemendur hefðu að slíku 
samstarfi nefndu þeir einmitt samfélagslegan skilning á eigið umhverfi og 
annarra sem ynni gegn fordómum og bætti getu til samvinnu. Eins var 
greinilegt að þeir nemendur sem fóru saman til Lettlands höfðu eignast góða 
vini í hvert öðru. 

Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa skýrt í ljós að viðmælendur telja ávinning af 
alþjóðlegu samstarfi fyrir kennara og nemendur í Brekkuskóla, bæði faglegan 
og persónulegan. Aukin víðsýni, samfélagslegur skilningur og virðing fyrir 
menningu annarra eru allt mikilvægir þættir sem munu skipta sköpum í 
framtíðinni ekki síður en í dag. Faglegur ávinningur alþjóðlegs samstarfs liggur 
í nýjum kennslufræðilegum hugmyndum, tækifæri til að læra af öðrum, vörn 
gegn fordómum og aukinni starfsánægju. Persónulegan ávinning mætti hins 
vegar telja aukið menningarlæsi, samheldni, vináttu og gleði. Hlutverk skóla 
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er að skila af sér nýtum samfélagsþegnum og má lesa það út úr niðurstöðum 
að þar geti alþjóðlegt samstarf haft mikil og góð áhrif. 
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5. Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður ræddar með tilliti til fræðilegrar umfjöllunar. 
Fjallað verður sérstaklega um þá þætti sem vöktu athygli eða voru afgerandi í 
niðurstöðum að mati höfundar. Umræðan skiptist í þrjá undirkafla. Fyrsti 
kaflinn fjallar um mismunandi skilgreiningar á hugtakinu menningarlæsi, 
hvernig það birtist í aðalnámskrá og mikilvægi þess í hnattvæddum heimi. 
Annar kafli fjallar um breytta kennsluhætti í nútímasamfélagi og hvernig 
kennarar eiga að takast á við nýja áhersluþætti samfélaga. Þriðji kafli fjallar 
svo um starfsþróun kennara út frá alþjóðlegu samstarfi, hvaða faglega 
ávinningi alþjóðlegt samstarf skili og hver staða þess sé innan íslenska 
skólasamfélagsins. 

5.1 Menningarlæsi á tímum hnattvæðingar 

Menntastefna íslenskra grunnskóla er reist á sex grunnþáttum menntunar sem 
snúa að framtíðarsýn og þróun samfélagsins. Er þeim ætlað að endurspeglast í 
starfsháttum skólanna og vera sýnilegir í öllu skólastarfinu (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 15–17). Einn þessara grunnþátta er læsi. 
Læsi er skilgreint sem svo í Aðalnámskrá gunnskóla, almennum hluta (2011, 
bls. 18): 

Læsi snýst um samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í 
málsamfélagi og er því félagslegt í eðli sínu. Það er háð kerfi og er því 
ekki færni sem einstaklingar geta öðlast og beitt óháð stað og stund, 
menningu og gildum. Læsi krefst skriffæra, efnis til að skrifa á og miðils, 
t.d. bókar, til að koma ritsmíðinni á framfæri og snýst því að hluta til um 
tæknimiðla og verkkunnáttu. 

Þar er þó einnig tekið fram að þrátt fyrir að læsi snúist um kerfisbundin tákn 
að hluta, skipti þar merkingarsköpunin miklu máli og má þá skilja að 
höfuðáherslan sé hinn félagslegi þáttur læsis þar sem merkingarsköpun á sér 
aldrei stað í tómarúmi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 18–
19).  

Athygli vekur, þrátt fyrir að áherslur á merkingarsköpun læsis, að hvergi er 
minnst á hugtakið menningarlæsi í kafla Aðalnámskrár, almennum hluta, um 
læsi og fyrir finnst það heldur ekki í læsishluta ritraðar sem Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið gaf út um einstaka grunnþætti menntunar. Reyndar 
er talað um menningarlæsi sem eitt af hæfniviðmiðum erlendra tungumála og 
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list- og verkgreina í greinasviðakafla Aðalnámskrár grunnskóla. Er þar meðal 
annars tekið fram að nemendur eigi að þekkja menningu ákveðinna málsvæða 
og geta borið hana saman við eigin menningu sem og að geta gert grein fyrir 
menningarlegu hlutverki list- og verkgreina og sett verkefni sín þar í 
menningarlegt samhengi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 
130 og 142). Einu sinni er minnst á hugtakið í tengslum við hæfniviðmið 
samfélagsgreina í sama kafla en það ekki skilgreint eða útskýrt frekar.   

Hugtakinu bregður einnig fyrir í skýrslu vinnuhóps Mennta- og 
menningarmálaráðuneytisins frá 2010 sem lagði drög að stefnumótun 
grunnþáttanna. Þar segir: „Hugtakið menningarlæsi hefur verið skilgreint sem 
það að öðlast þekkingu á ákveðnum menningarverðmætum og sögulegum 
staðreyndum til að geta tekið þátt í menningarlífi og stjórnmálum þjóðar á 
upplýstan hátt“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 15). 
Greinilegt er að þessari skilgreiningu ber ekki saman við þau tengsl menningar 
og læsis sem svo birtust í Aðalnámskrá, almennum hluta, árið 2011 og ekki er 
hægt að segja annað en að lítil áhersla á menningarlæsi í aðalnámskrá vekji 
eftirtekt. 

Í þessari rannsókn er gengið út frá því að hugtakið menningarlæsi eigi við 
um menningarlegan skilning og samskiptafærni. Skilningur á hugtakinu 
menningarlæsi eins og hann birtist í niðurstöðum þessarar rannsóknar er meira 
í takt við þær skilgreiningar sem gefnar eru hér í fræðilegum kafla um 
þverþjóðlega færni og snúa að persónulegri reynslu og þroska hvers og eins 
(Hildur Blöndal og Hanna Ragnarsdóttir, 2011, bls. 7).  

Niðurstöður rannsóknarinnar eru á þann veg að alþjóðlegt samstarf hafi 
jákvæð áhrif á menningarlæsi kennara og nemenda í þeim skilningi að þeir 
telja sig eiga auðveldara með að lesa í ólíkar aðstæður og nýta reynslu sína til 
að koma til móts við fólk af ólíkum uppruna. Sem dæmi má nefna upplifun 
nemenda af þjóðarrétti Letta sem þeim fannst ekki mikið til koma en létu sig 
hafa að borða af virðingu og kurteisi við gestgjafa sína. Tóku þeir kennarar, 
sem rætt var við, það sérstaklega fram að alþjóðlegt samstarf ýtti undir 
samskiptafærni nemenda og tillitsemi þeirra gagnvart skoðunum annarra.    

Miðað við þessar niðurstöður er merkilegt að ekki sé gert meira ráð fyrir 
þætti menningarlæsis í menntastefnu grunnskóla á Íslandi. Ljóst er að hlutverk 
skóla er að undirbúa nemendur undir líf í hnattvæddum heimi þar sem kröfur 
atvinnulífsins snúast æ meira um sveigjanleika, þverþjóðlega færni og 
þekkingu á menningu annarra þjóða. Kennsla á tímum hnattvæðingar verður 
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því að leggja áherslu á jafna virðingu fyrir ólíkri menningu og mismunandi 
gildum samfélaga (Cheng, 2007, bls. 180; Gardner, 2004, bls. 255–256; 
Hugonnier, 2007, bls. 155).  

Ef til vill er lausnin fólgin í auknu félagslegu námi og alþjóðlegu samstarfi. 
Eins og Vygotsky (1978, bls. 89–90) benti á skipta samskipti og samvinna 
sköpum fyrir vitsmunaþroska barna. Félagsleg mótun skapast af umhverfinu 
og eftir því sem umhverfið er fjölbreytilegra því líklegra er að nemendur 
tileinki sér þá færni sem þarf til að lifa í fjölbreytileika nútímans. Dewey (2000, 
bls. 35–36 og 229–331) taldi að nauðsynlegt væri að gefa nemendum færi á að 
máta þekkingu sína við sinn eigin veruleika, þannig væru órjúfanleg tengsl á 
milli menntunar og persónulegrar reynslu. Til dæmis gerðu nemendur sér það 
ljóst að um menningarmun væri að ræða varðandi skýra verkaskiptingu milli 
kynjanna í Lettlandi þó svo að þeir ættu miserfitt með að leiða það hjá sér. 
Hildur Blöndal og Hanna Ragnarsdóttir (2011, bls. 3–5) taka í sama streng og 
Dewey að því leyti að þær telja mikilvægt að börn af ólíkum uppruna fái 
tækifæri til að tengjast í námi og leik og öðlast þannig samkennd og réttlæti 
gagnvart því sem er ólíkt þeirra eigin. Það sama gildi um kennara, það er að 
þeir fái einnig tækifæri til að öðlast persónulega reynslu af alþjóðlegu samstarfi 
og geti þannig þróað með sér innsæi og færni gagnvart ólíkri menningu.  

5.2 Fjölmenning og einstaklingsmiðun 

Samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar er auðvelt að aðlaga alþjóðleg 
samstarfsverkefni að mismunandi nemendahópum og vel hefur tekist til að 
samræma alþjóðleg verkefni öðru og kannski hefðbundnara námi í 
Brekkuskóla. Er það einnig mat þeirra kennara sem tóku þátt í rannsókninni að 
alþjóðleg verkefni eru vel til þess fallin að mæta mismunandi þörfum ólíkra 
nemenda og ýta undir samskiptafærni og samvinnu. 

Í fræðilegum hluta þessarar rannsóknar er fjallað um breytta hætti í 
nútímasamfélagi svo sem fjölmenningarlega menntun, þverþjóðlega færni og 
borgaravitund sem stuðla að samfélagslegri ábyrgð og skilvirkari samskiptum 
á milli menningarheima. Banks (2010, bls. 3) fjallar um að eitt meginmarkmið 
fjölmenningarlegrar menntunar sé einmitt að stuðla að lýðræðislegum 
lifnaðarháttum og jafnræðis í samskiptum fólks af ólíkum uppruna. Samkvæmt 
Wolfgang Edelstein (2010, bls. 1) eru þó aðallega tveir þættir sem ógna 
lýðræðinu nú á dögum, hnattvæðing og einstaklingsvæðing. Þegar þessir tveir 
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þættir ráða lögum og lofum í samfélögum er hætt við að það leiði til 
hagsmunaátaka og veiki félagslega samheldni. 

En hvað geta skólar gert þegar svo sterk og andstæð öfl togast á? Hvert er 
hlutverk menntunar í heimi þar sem hverjum og einum einstaklingi er ætlað að 
skera sig úr hópnum en jafnframt að falla að lögmálum fjöldans? Hvernig eiga 
skólar að koma til móts við þær samfélagslegu kröfur að hver nemandi sé í 
senn einstakur og almennur? 

Samkvæmt Ólafi Páli Jónssyni (2011, bls. 121-123) er hlutverk skóla fyrst 
og fremst að byggja upp lýðræðislega hugsun og lýðræðislegt viðhorf. Hann 
vísar í Dewey sem hélt því fram að forsenda lýðræðislegs samfélags væri sú 
að hversdagslegt líf fólks byggi á lýðræðislegum viðhorfum. Hið lýðræðislega 
einstaklingseðli komi fyrst og lýðræðislegar stofnanir þar á eftir. Wolfgang 
Edelstein (2010, bls. 1–2) telur að hér skipti félagsleg hæfni einstaklinga öllu 
máli, án hennar vanti forsendur til þátttöku í samfélaginu. Virk þátttaka í 
lýðræðissamfélagi ýtir undir samábyrgð, stuðlar að samheldni og verndar 
siðgæðisgrundvöll félagslegra samskipta. Ekki er nóg að einstaklingar geri sér 
aðeins grein fyrir réttindum sínum heldur verða þeir einnig að axla ábyrgð og 
standa undir samfélagslegum skyldum. Þegar viðmælendur rannsóknarinnar 
voru spurðir hvort þeir hefðu einhvern persónulegan ávinning af alþjóðlegu 
samstarfi voru þeir allir sammála um að svo væri, bæði kennarar og nemendur. 
Töldu kennarar að slíkt samstarf hefði jákvæð áhrif á samfélagslegan skilning 
nemenda og ynni þannig gegn fordómum og auki getu til samvinnu við fólk af 
alls konar uppruna. Þannig getur alþjóðlegt samstarf ýtt undir samskiptagetu 
einstaklinga og möguleika þeirra á virkri þátttöku í lýðræðissamfélagi. 

Skilningur á hugtakinu borgaravitund hefur öðlast breytta og víðari 
merkingu í kjölfar hnattvæðingar. Borgaravitund einkennir ekki lengur 
eingöngu pólitískt virka samfélagsþegna heldur á nú við um beina 
samfélagslega þátttöku almennings og eflingu samkenndar og siðgæðisþroska. 
Hæfnin til þess að setja sig í spor annarra og sjá hluti frá fleiru en einu 
sjónarhorni skiptir æ meira máli í fjölmenningarlegu umhverfi nútímans. 
Fjölmenningarsamfélög kalla á að fólk kynnist mismunandi menningu og 
umgangist hvert annað af virðingu. Skólinn er einstakur vettvangur til að læra 
félagslega þátttöku og þá ábyrgð sem henni fylgir. Um leið og skólinn kemur 
til móts við mismunandi þarfir nemenda getur hann einnig kennt nemendum 
að bera virðingu fyrir margbreytileikanum svo þeir sjái fleiri tækifæri í sínum 
sameiginlegu hagsmunum en í sérhagsmunum hvers og eins (Sigrún 
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Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 343–346). Samkvæmt Guðrúnu Pétursdóttur á 
fjölmenning ekki eingöngu við um mismunandi uppruna eða þjóðerni heldur 
gildir um allan mannlegan fjölbreytileika. Öll samfélög og hópar eru því 
fjölmenningarlegir í þeim skilningi (Björk Helle Lassen, Fríða B. Jónsdóttir, 
Hildur Blöndal o.fl., 2007, bls. 16 –162). Í niðurstöðum tala kennarar um 
hversu gott samstarf hafi myndast milli þeirra nemenda sem eru í valgrein 
tengdu alþjóðlegu samstarfi innan skólans þrátt fyrir að vera mjög ólíkir 
einstaklingar. Hópurinn er vel samstilltur, hefur lært að nýta styrkleika hvers 
og eins og vinnur sem ein heild. Einnig kemur fram að þau alþjóðlegu verkefni 
sem skólinn hefur tekið þátt í séu mjög skapandi og nái oft til allra aldurshópa 
þannig að geta og hæfni þeirra nemenda sem vinna saman getur verið mjög 
mismunandi. Það virðist þó ekki koma að sök, nemendur leysi farsællega 
saman samstarfsverkefni sín sem ýti undir liðsheild og félagsanda. 

Íslenskt skólakerfi hefur lagt sífellt meiri áherslu á lýðræðislegt nám og 
borgaravitund nemenda. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 48) segir til 
dæmis að efla eigi siðferðis- og félagsþroska, lýðræðislega þátttöku og 
borgaravitund með lýðræðislegum vinnubrögðum, samstarfi og samvinnu. 
Spurningin er hvort nóg sé gert þó viljinn sé fyrir hendi? Hvort í ljósi breyttra 
samfélagshátta þurfi ekki að leggja enn frekari áherslu á þá þætti skólastarfsins 
sem skerpi á samfélagslegum skilningi og gefa nemendum tækifæri til 
lýðræðislegra samskipta í gegnum félagslegt nám? Sem fyrr segir er 
alþjóðasamstarfið í Brekkuskóla dæmi um slíkt nám sem leggur áherslu á hið 
félagslega og ætti því að vera vel til þess fallið að efla félagslegan þroska 
nemenda og hæfni til lýðræðislegrar þátttöku. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viss fjársjóður liggur í alþjóðlegum 
samstarfsverkefnum varðandi aukinn samfélagslegan skilning og félagsfærni, 
en svo virðist sem betur mætti nýta það efni sem til fellur. Eins og kemur fram 
í fræðilegum hluta þessarar ritgerðar má margt gott segja um skóla án 
aðgreiningar, opinbera menntastefnu landsins, hvað varðar einstaklingsmiðun 
og lýðræðislega nálgun á námi og kennslu. Þó mætti ef til vill bæta um betur 
og leggja meiri áherslu á fjölbreytileikann, gera fjölmenningarlegri menntun 
hærra undir höfði, gefa alþjóðlegu samstarfi meiri gaum og nýta sér þau 
verkefni og þann ávinning sem slíkt samstaf gefur skólasamfélaginu til 
framdráttar. 
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5.3 Starfsþróun kennara í alþjóðlegu ljósi 

Hlutverk skóla í nútíma samfélagi er að undirbúa nemendur sína fyrir líf í 
hnattvæddum heimi þar sem umburðarlyndi, jafnrétti og lýðræðislegt samstarf 
er haft að leiðarljósi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 13). 
Breytt umhverfi atvinnulífsins gerir það að verkum að sóst er eftir annarri og 
kannski perónulegri hæfni þessara verðandi starfsmanna sem kallar á breyttar 
áherslur í kennslu og kennsluháttum (Cheng, 2007, bls. 180–182). Hlutverk 
kennara í breyttu umhverfi er ekki síður mikilvægt. Hildur Blöndal og Hanna 
Ragnarsdóttir (2011, bls. 3–10) telja að tími sé kominn til að íslensk 
menntastefna taki mið af hnattvæddum veruleika og leggi áherslu á 
þverþjóðlega færni nemenda sem felist í færni til að eiga samskipti þvert á ólíka 
menningu. Til þess að svo verði þurfa kennarar að öðlast alþjóðlega tengingu 
í starfi og menntun. 

Einn angi hnattvæðingar eru fjölmenningarleg samfélög þar sem takast 
verður á við menningarlega fjölbreytni og tryggja jöfn tækifæri fyrir alla (van 
de Vijver, Breugelmans og Schalk-Soekar, 2008, bls. 93). Fjölmenningarleg 
samfélög kalla á fjölmenningarlega menntun en samkvæmt henni eiga allir að 
hafa jöfn tækifæri til menntunar óháð uppruna, félagslegri stöðu, kyni eða 
menningarlegri sérstöðu (Hanna Ragnarsdóttir, 2007a, bls. 256). Hlutverk 
kennara í heimi fjölmenningar er að undirbúa nemendur undir líf í lýðræðislegu 
samfélagi og ýta undir færni þeirra til að eiga í samskiptum við ólíka 
einstaklinga á jafnréttisgrundvelli (Banks, 2010, bls. 3). Mikilvægt er að 
kennarar séu fjölmenningarlega hæfir og geti þróað með sér kennsluhætti sem 
koma til móts við mismunandi þarfir ólíkra nemenda (Banks, 2010, bls. 20). 
Má því ætla að mikilvægt sé fyrir kennara að öðlast reynslu á 
fjölmenningarlegum grundvelli. Þeir kennarar sem talað var við í tengslum við 
rannsóknina töldu að alþjóðlegt samstarf gæfi þeim ákveðna vídd í sínu starfi. 
Þeir væru opnari fyrir því ókunna og ættu auðveldara með að takast á við það. 
Sem dæmi nefndu þeir móttöku erlendra nemenda, það er að fjölmenningarleg 
reynsla þeirra auðveldaði þeim að takast á við þær áskoranir sem fylgja 
nemendum af ólíkum uppruna. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar er varða starfsþróun kennara í tengslum við 
alþjóðlegt samstarf kemur í ljós að þeir kennarar sem rætt var við töldu sig hafa 
mikinn faglegan ávinning af alþjóðlegu samstarfi. Slíkt starf væri vel til þess 
fallið að þróa starfshætti kennara til hins betra til að mynda með tilliti til 
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aukinnar víðsýni, alþjóðlegra tengsla og verkefnastjórnar. Til þess að 
starfsþróun skili sér þurfi þó að vanda til verka, verkefni þurfi að vera 
markviss, vel skipulögð og mikilvægt sé að leggja mat á verkefnin að þeim 
loknum til að kortleggja ávinning þeirra og hvernig hann endurspeglast í 
skólastarfinu. 

Einnig kom fram í viðtölum við kennara að þeim fannst ekki fara mikið 
fyrir umræðu um alþjóðlegt samstarf íslenskra skóla. Því væri ekki gert hátt 
undir höfði innan skólasamfélagsins þó að ávinningur þess væri tvímælalaus 
og mjög í takt við stefnu skólayfirvalda um lýðræðislegt samastarf, 
umburðarlyndi og jafnrétti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 
13). Töldu þeir að neikvæð orðræða um skólaheimsóknir íslenskra grunnskóla 
erlendis hafi ekki hjálpað þar til og vildu ekki líkja saman slíkum heimsóknum 
og þeirra alþjóðlegu samstarfsverkefnum. 

Í þeim tveimur rannsóknum sem gerðar hafa verið á skólaheimsóknum 
íslenskra grunnskóla, og fjallað er um hér í fræðilegum hluta, kemur fram að 
slíkar heimsóknir hafi í raun engan ávinning annan en aukna víðsýni og hópefli 
þátttakenda. Viðmælendur þessarar rannsóknar telja ekki rétt að gera lítið úr 
þeim ávinningi sem víðsýni og aukið hópefli er, en þeir voru sammála um að 
nauðsynlegt væri að sýna fram á slíkan ávinning með markvissari hætti og 
tengja betur við skólastarfið. Kom reyndar fram í rannsókn Úlfars Björnssonar 
(2014, bls. 60–61) að ef slíkar ferðir væru vel undirbúnar og hefðu skýr 
markmið gætu þær leitt til starfsþróunar kennara. Kemur það heim og saman 
við ummæli þeirra kennara sem fóru í starfsþróunarferð til Svíþjóðar og 
heimsóttu þar tvo skóla. Töldu þeir sig hafa haft faglegan ávinning af þeirri 
ferð og þökkuðu það skýrum markmiðssetningum og markvissum 
undirbúningi. 

Svo virðist sem að skólasamfélagið hafi ekki fyllilega áttað sig á mikilvægi 
alþjóðlegs samstarfs skóla og möguleikum þess gagnvart auknum kröfum 
nútíma samfélaga um fjölmenningarlega reynslu og þverþjóðlega færni. Vildu 
viðmælendur mínir meina að nýr kjarasamningur kennara hér á landi gerði 
skólum erfiðara fyrir að hefja alþjóðlegt samstarf þrátt fyrir að ýmislegt bendi 
til vaxandi þörf fyrir alþjóðlega samvinnu. Áttu kennarar þar sérstaklega við 
skóla sem ekki höfðu verið í alþjóðlegu samstarfi og hefðu hug á að hefja slíkt 
samstarf. Áður fyrr hafi verið greitt fyrir kostnað vegna þess háttar verkefna úr 
ákveðnum potti en með tilkomu nýs kjarasamnings var sá pottur felldur niður 
og því reynist skólum erfitt að finna leiðir til að standa straum af stofnkostnaði 
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alþjóðlegs samstarfs áður en styrkveitingar hefjast. Einnig kom skýrt fram í 
niðurstöðum að kennurum þykir nauðsynlegt að ráða alþjóðafulltrúi í skólana 
til þess að halda utan um alþjóðlegt starf og erlenda nemendur. Það er því ljóst 
að gefa þarf meiri gaum að alþjóðlegu samstarfi í íslenskum skólum og kalla 
ég hér með eftir frekari rannsóknum og fræðilegri umfjöllun um markmið og 
ávinning alþjóðlegs samstarfs innan íslensks menntakerfis. 
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6. Lokaorð 

Í þessu verkefni hefur verið leitast við að kortleggja þann ávinning er hlýst af 
alþjóðlegu samstarfi í einum grunnskóla. Gerð var grein fyrir í hverju 
samstarfið felst og skyggnst inn í reynslu og upplifun bæði kennara og 
nemenda af alþjóðlegu samstarfi í Brekkuskóla á Akureyri. 

Niðurstöður gefa til kynna að ávinningur alþjóðlegs samstarfs sé 
margvíslegur og ýti undir þá færni sem þarf fyrir líf í nútímasamfélagi á tímum 
hnattvæðingar. Með því að veita nemendum möguleika á félagslegu námi 
öðlast nemendur tækifæri til ákveðinnar þekkingarsköpunar og ef þeim er 
gefinn kostur á að eiga í samskiptum og samvinnu við einstaklinga af ólíkum 
uppruna, aukist samfélagslegur skilningur þeirra og virðing fyrir annarri 
menningu. Félagslegt nám og alþjóðlegt samstarf gefur nemendum tækifæri til 
að rækta hæfileika sína í samvinnu við aðra og styður þannig við færni til 
þátttöku í lýðræðisríki. 

Heimurinn fer minnkandi í þeim skilningi að ekki eru lengur jafn skörp skil 
á milli landa og þjóða og áður. Skólar verða að taka tillit til þessa breytta 
umhverfis og vera meðvitaðir um kennsluhætti og menntastefnur utan eigin 
nærsamfélags. Kennarar þurfa einnig að meðtaka alþjóðavæðinguna í sínum 
starfsháttum svo þeir séu í stakk búnir til að undirbúa nemendur sína undir 
fjölmenningarlega framtíð. Það er því mikilvægt fyrir kennara að hafa kost á 
alþjóðlegum tengslum í sínu starfi og geta kynnt sér starfshætti erlendra 
starfsbræðra sinna. 

Alþjóðavæðing er staðreynd. Skólayfirvöld verða að gera sér grein fyrir 
hvaða þýðingu alþjóðavæðing hefur fyrir áherslur í menntun komandi 
kynslóða og koma til móts við þær kröfur sem gerðar eru af atvinnulífi á 
alþjóðavettvangi. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar getur alþjóðlegt 
samstarf spilað þar stórt hlutverk en á vantar að ávinningur þess sé 
viðurkenndur af skólasamfélaginu og þar af leiðandi nýttur sem skildi í 
skólastarfinu. Vitundarvakning þarf að verða á gildum alþjóðlegs samstarfs 
innan íslensks menntakerfis og taka þarf meira tillit til fjölmenningarlegra þátta 
og þverþjóðlegrar færni í menntastefnu landsins. Í stað þess að gera skólum 
erfiðara fyrir að sækja sér alþjóðlegt samstarf ættu skólayfirvöld að hvetja 
skóla landsins til slíks samstarfs og auðvelda þeim að standa vörð um 
alþjóðlega þætti skólastarfsins. 
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Með rannsóknarspurningu rannsóknarinnar er spurt hver sé ávinningur 
kennara og nemenda Brekkuskóla sé af alþjóðlegu samstarfi. Niðurstöður gefa 
það skýrt til kynna að ávinningur af slíku starfi er til staðar og voru allir 
viðmælendur rannsóknarinnar þar sammála um, kennarar og nemendur. Birtist 
ávinningurinn meðal annars í auknum samfélagslegum skilningi, aukinni 
virðingu fyrir menningu annarra, meiri starfsánægju kennara og nemenda, 
samheldni og vináttu. Sennilega er listinn engan veginn tæmandi og kannski 
best að vísa í orð eins viðmælandans og lýsa áhrifum alþjóðlegs samstarfs sem 
manneflandi reynslu. 

Samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar er löngu tímabært að gefinn 
verði meiri gaumur að því margvíslega alþjóðlega samstarfi sem unnið er í 
skólum landsins. Mikilvægt sé að halda á lofti þeim ávinningi sem hlýst af 
starfinu og setja hann í samhengi við annað skólastarf og stefnur skóla. Fyrst 
og fremst er nauðsynlegt að áhrif alþjóðlegs samstarfs sé rannsakað meira og 
sett í fræðilegt samhengi við íslenska menntastefnu. Stefna alþjóðlegra 
menntunarstofnana er skýr hvað varðar aukna borgaravitund, samábyrgð og 
samvinnu milli landa enda mikið í húfi. Það er vonandi að þessi litla úttekt á 
áhrifum alþjóðlegs samstarfs í Brekkuskóla verði vitundarvakning og hvati til 
frekari rannsókna á sama sviði. 
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Fylgiskjal 1 Stefna Brekkuskóla um Evrópusamstarf 

 
Stefna Brekkuskóla um Evrópusamstarf 2014-2020. 

 
Brekkuskóli stefnir að virku samstarfi við önnur Evrópulönd. 

Brekkuskóli einsetur sér að gefa nemendum sínum og starfsfólki tækifæri 
til að eiga sem mest samskipti við skóla og stofnanir í öðrum Evrópulöndum. 
Við teljum framtíð nemenda okkar ekki einungis vera á Íslandi, heldur er 
heimurinn allur undir og ekki síst Evrópa þegar litið er til menntunar, atvinnu 
og búsetu. Þess vegna teljum við mikilvægt að kynna umheiminn sem best fyrir 
okkar nemendum. Til að þetta megi takast þurfa kennarar og nemendur að vera 
vel að sér í tungumálum, samfélagsfræðum og menningarlæsi. Það að hafa 
samskipti við skóla í öðrum löndum stuðlar að auknum áhuga og færni í 
þessum greinum. 

Stöðugt fjölgar þeim nemendum sem koma í skólann frá öðrum 
menningarsvæðum og til þess að taka vel á móti þeim þurfa starfsfólk, 
nemendur og foreldrar að þekkja til mismunandi menningar og bera virðingu 
fyrir menningu annarra þjóða. 

Reynslan sýnir okkur að því betur sem kennarar eru að sér um 
fjölmenningarlega kennsluhætti þeim mun betur hefur tekist að koma til móts 
við nemendur af erlendum uppruna. Aðlögun felst ekki einvörðungu í því að 
nemendur aðlagi sig nýjum háttum í nýju landi heldur þarf skólasamfélagið að 
hafa skilning á siðum og venjum margvíslegrar menningar. 

Það sem veitir starfsfólki og nemendum skóla víðsýni og skilning er að fá 
að kynnast af eigin raun skólastarfi í öðrum löndum og miðla reynslu sinni til 
samstarfsfólks, foreldra og nemenda. 

Skólinn hefur verið þátttakandi í Evrópusamtarfi, styrktu af Comenius síðan 
2007 og Nord plus siðan 2013. Stefna skólans er að halda áfram þessu starfi. 
Það er skólanum mikils virði að kennarar geti sótt nám og reynslu sem víðast. 
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Fylgiskjal 2 Bréf til fræðslustjóra 

 
 

Akureyri, 15. janúar 2016 
 
 
 

Beiðni um leyfi fyrir rannsókn 
á alþjóðlegu samstarfi í Brekkuskóla. 

 
 
 
Ágæti fræðslustjóri, Soffía Vagnsdóttir 
 
Ég er meistarnemi í menntunarfræðum til M.Ed.-prófs við Háskólann á 
Akureyri og er að vinna að lokaverkefni undir leiðsögn Hermínu 
Gunnþórsdóttur, lektors. Rannsóknarverkefni mitt varðar ávinning alþjóðlegs 
samstarfs í grunnskólum og er rannsóknarspurningin: Hver er ávinningur 
alþjóðlegs samstarfs í Brekkuskóla á Akureyri fyrir kennara og nemendur? 
Stjórnendur Brekkuskóla eru upplýstir um áformin og hafa sýnt verkefninu 
mikinn áhuga. 

Rannsóknin er eigindleg og byggir á samræðum í rýnihópum og 
einstaklingsviðtölum. Gögnum verður safnað með samræðum við kennara í 
tveimur rýnihópum ásamt því að taka einstaklingsviðtöl við þrjá nemendur. 
Valið verður í rýnihóp kennara með tilliti til þess hverjir hafa verið virkir í 
alþjóðlegu samstarfi og er áætlað að tala við að minnsta kosti tíu kennara. 
Tekin verða viðtöl við 3-4 nemendur á unglingastigi sem tekið hafa þátt í 
alþjóðlegu verkefni á vegum skólans. Þeir verða valdir í samráði við þá 
kennara sem standa að verkefninu. Markmið rannsóknarinnar er að kanna 
hvaða ávinning skipulagt samstarf við erlenda skóla hefur fyrir þá kennara og 
nemendur sem taka þátt í slíkum verkefnum og hvort sá ávinningur sé í takt 
við þau markmið sem skólinn setur sér varðandi alþjóðlegt samstarf. 

Áætlað er að umræðurnar og viðtölin fari fram í Brekkuskóla og fengið 
verður upplýst samþykki foreldra viðkomandi nemenda fyrir viðtölunum. Öll 
viðtölin og samræðunar verða hljóðrituð með leyfi viðmælenda og afrituð 
orðrétt í tölvu. Afritun verður síðan eytt að lokinni úrvinnslu. Nafn skólans 
mun koma fram í rannsókninni í samráði við skólastjóra en ekki verða tekin 
fram nöfn einstakra viðmælenda og farið verður með allar upplýsingar sem 
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trúnaðarmál. Rannsóknin mun fara fram í febrúar og mars á þessu ári í fullu 
samráði við skólastjóra. 

Óska ég hér með eftir leyfi til þess að hafa formlegt samband við 
stjórnendur Brekkuskóla til þess að framkvæma fyrrgreinda rannsókn. 

 
Kær kveðja,  
Anna María Þórhallsdóttir 
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Fylgiskjal 3 Viðtalsrammi - nemendaviðtöl 

Viðtalsrammi – nemendur 
 
Rannsóknarpurning: Hver er ávinningur alþjóðlegs samstarfs í Brekkuskóla 
fyrir kennara og nemendur? 
 
 
1) Getur þú sagt mér aðeins frá sjálfum/sjálfri þér? 

í hvaða bekk ertu? 
hver eru þín helstu áhugamál? 
hefur þú alltaf búið á Íslandi? 
hefur þú alltaf búið á Akureyri 

 
2) Hvað kom til að þú tókst þátt í þessu verkefni? 

var einhver sem hvatti þig? foreldri/kennari/nemandi? 
 
3) Hver voru helstu markmið verkefnisins að þínu mati? 

hver var tilgangur þess? 
hvers var ætlast til með því? 

 
4) Getur þú sagt mér hvað þér fannst eftirminnilegast við verkefnið/ferðina? 

var eitthvað sem kom þér á óvart? 
var eitthvað sem þér fannst erfitt? 
hvað fannst þér skemmtilegast? 
eignaðist þú nýja vini? 

 
5) Hvernig fannst þér að eiga samskipti við krakka frá öðrum löndum? 

fannst þér það gaman? 
fannst þér það erfitt að einhverju leyti? 
hvernig þá? 
hvernig var stemmningin í hópnum? 
fannst þér þú geta sagt það sem þú vildir segja? 
var hlustað á það sem þú hafðir að segja? 
hvernig fannst þér að tala á ensku? 

 
6) Hvað fannst þér þú læra mest á því að taka þátt í verkefninu? 

er eitthvað sem þú lærðir sem þú getur tengt við annað nám í 
skólanum? 

 
7) Er eitthvað sem þú vildir að hefði verið öðruvísi?  
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Fylgiskjal 4 Viðtalsrammi - rýnihópar 

 
Viðtalsrammi – kennarar 

 
Rannsóknarpurning: Hver er ávinningur alþjóðlegs samstarfs í Brekkuskóla 
fyrir kennara og nemendur? 
 
 
Val á verkefni 

Hvað varð til þess að þetta ákveðna verkefni var valið? 
- hvaðan kom frumkvæðið? 
Hvernig voru þátttakendur valdir? 
Hvernig var samsetning hópsins (kyn, ákveðið stig, áhugi)? 

 
 
 
Markmið verkefnis 

Hver voru/eru markmið verkefnisins? 
Hver setur markmiðin og hvers vegna? 
Hver er tenging markmiða við nám nemenda og starf skólans? 
- þverfaglegt eða ákveðnar faggreinar? 
Hve lengi stóð/stendur verkefnið.  
- forvinna, ferð og eftirvinna. 

 
 
 
Framgangur verkefnis 

Hvernig tókst til/hvernig hefur tekist til hingað til? 
- námslega/fræðilega 
- hagnýtt/skipulag og annað. 

  Hefði mátt/má breyta einhverju að ykkar mati? 
- hverju? 

 
 
 
Mat á verkefni 

Var/er verkefnið lærdómsríkt? 
Náðust markmiðin / hafa einhver markmið náðst? 
Er einhver sem leggur formlegt mat á verkefnið fyrir utan 
þátttakendur? 
 - skólastjórnendur? 
- nemendur? 
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Stóðst verkefnið undir væntingum /stendur það undir væntingum 
hingað til? 
- hefur það haft áhrif á kennslu eða önnur störf? 
- jákvætt eða neikvætt? 

 
 
 
 
Mat á alþjóðlegu samstarfi 

Hvert er gildi alþjóðlegs samstarfs að ykkar mati? 
Teljið þið að alþjóðlegt samstarf skipti máli fyrir starfsþróun kennara? 
- hvernig? 
Teljið þið að nemendur hafi gagn af því að kennarar séu í alþjóðlegu 
samstarfi? 
- hvernig? 
Teljið þið að nemendur sjálfir hafi gagn af alþjóðlegu samstarfi? 
- hvernig? Námslegan? Persónulegan? 
Er faglegur ávinningur með slíku verkefni? 
- hver? 
Er persónulegur ávinningur með svona verkefni? 
- hver? 
Teljið þið að gæti víðtakari áhrifa innan skólans almennt eftir svona 
verkefni? 
- ekki eingöngu á þá sem fara í ferðirnar? 
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Fylgiskjal 5 Upplýst samþykki foreldra 

 

Akureyri, 8. febrúar 2016 

 

Kæru foreldrar og forráðamenn. 

Ég heiti Anna María Þórhallsdóttir og er meistaranemi í menntunarfræðum við 
Háskólann á Akureyri. Um þessar mundir er ég að vinna að meistaraverkefni 
mínu sem byggir á rannsókn um alþjóðlegt samstarf í Brekkuskóla og ávinning 
þess fyrir nemendur og kennara. Leiðbeinandi minn er Hermína 
Gunnþórsdóttir, lektor. 

Til þess að rannsaka þetta viðfangsefni ætla ég að taka rýnihópaviðtöl við 
kennara sem hafa unnið að alþjóðlegu samstarfi og einnig tveggja manna viðtöl 
við nemendur sem tekið hafa þátt í slíku verkefni á vegum skólans. Viðtölin 
verða tekin upp og gögnum eytt strax að úrvinnslu lokinni. Hvorki nemendur 
né kennarar verða nafngreindir í rannsókninni en skólinn kemur fram undir 
nafni. Verkefnið hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og búið er að fá 
samþykki fræðsluyfirvalda og skólastjóra Brekkuskóla fyrir rannsókninni.  
Áætlað er að viðtölin fari fram nú í febrúar. 

Þar sem ykkar barn fór til Lettlands á vegum skólans vegna Nordplus-
verkefnis vil ég vinsamlegast fara þess á leit að ég fái að taka viðtal við ykkar 
barn ef það hefur áhuga. Ef þið eruð mótfallin viðtalinu þá bið ég ykkur um að 
hafa samband við mig eða skólastjóra. Berist engar athugasemdir frá ykkur 
verður litið svo á að þið gefið samþykki fyrir þátttöku ykkar barns í þessari 
athugun. Ef þið óskið frekari upplýsinga eða spurningar vakna má endilega 
hafa samband við mig. 

 
Anna María Þórhallsdóttir 

annamth@akmennt.is 

Sími: 864-0252 
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Fylgiskjal 6 Upplýst samþykki viðmælenda í rýnihópum 

 
Upplýst samþykki vegna gagnasöfnunar í eigindlegri rannsókn til M.Ed.-
prófs við Háskólann á Akureyri. 
 
 
Rannsóknin byggist á eigindlegum viðtölum, bæði í rýnihópum og 
einstaklingsviðtölum, við kennara og nemendur sem tekið hafa þátt í 
alþjóðlegu samstarfi í Brekkuskóla. Viðtölin koma til með að veita frekari 
innsýn í ávinning slíks samstarfs fyrir kennara og nemendur skólans. 
Markmið viðtalsins er að fá innsýn í ávinning af alþjóðlegu samstarfi í 
Brekkuskóla. 
Viðmælanda ber ekki skylda til þess að taka þátt og er frjálst að hætta hvenær 
sem er í rannsóknarferlinu. 
Viðmælanda er frjálst að neita að svara einhverri spurningu.  
Rannsakandi lofar þagnarskyldu og nafnleynd viðmælenda. Nafn skólans mun 
þó koma fram í rannsókninni. 
 
 
Mér hefur verið kynntur tilgangur þessarar rannsóknar og í hverju þátttaka mín 
er fólgin.  
 
Ég er samþykk(ur) þátttöku.  
 
_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Ábyrgðarmaður rannsóknar er Anna María Þórhallsdóttir 
Leiðbeinandi er Hermína Gunnþórsdóttir 
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