
 
 

 

 

 

„Ofsalega dýrmætt“ 
Tengsl grunnskóla við nærsamfélagið 

 
 

 
 
 

Þorbjörg Dagný Kristbjörnsdóttir 

 
 
 

 
  

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

2019 



 

  



 

 

 

„Ofsalega dýrmætt“ 

Tengsl grunnskóla við nærsamfélagið 
 
 

 
 

Þorbjörg Dagný Kristbjörnsdóttir 
 
 
 
 

40 eininga lokaverkefni á áherslusviði stjórnunar og forystu í 

lærdómssamfélagi sem er hluti af Magister Artium-prófi í menntavísindum 

 

 

 

 

 

Leiðsögukennari: Bragi Guðmundsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Akureyri, október 2019 

  



Titill: Ofsalega dýrmætt: Tengsl grunnskóla við nærsamfélagið 

Stuttur titill: Ofsalega dýrmætt 

40 eininga meistaraprófsverkefni sem er hluti af Magister Artium-prófi í menntavísindum 

Höfundarréttur © 2019 Þorbjörg Dagný Kristbjörnsdóttir 

Öll réttindi áskilin 

Kennaradeild 

Hug- og félagsvísindasvið 

Háskólinn á Akureyri 

Sólborg, Norðurslóð 2 

600 Akureyri 

Sími: 460 8000 

Skráningarupplýsingar: 

Þorbjörg Dagný Kristbjörnsdóttir, 2019, meistaraprófsverkefni, kennaradeild, hug- og 

félagsvísindasvið, Háskólinn á Akureyri, 48 bls. 

Akureyri, október 2019 

  



 
 

Ágrip 
 

Því hefur lengi verið haldið fram að gott samstarf heimilis og skóla hafi jákvæð áhrif á árangur nemenda 

og til eru fjölmargar rannsóknir sem styðja þá kenningu. Kastljósinu hefur hins vegar síður verið beint 

að tengslum grunnskólans við nærsamfélagið og þeim áhrifum sem þau kunna að hafa, þrátt fyrir að 

kenningar þess eðlis séu ekki nýjar af nálinni. Undanfarin ár hefur þó orðið viss vitundarvakning 

varðandi kosti góðs sambands skóla við nærsamfélagið, rannsóknum og tilraunaverkefnum er það 

varða hefur fjölgað. Gott samband skóla við samfélagið í kring getur, líkt og samstarf heimilis og skóla, 

haft góð áhrif á árangur nemenda en að auki getur það eflt skólabrag og styrkt samfélagið og því er til 

mikils að vinna. Enn sem komið er hafa tengsl grunnskóla og nærsamfélags lítið verið könnuð hér á 

landi en stendur það til bóta líkt og erlendis. Sé litið á nám sem félagslegt ferli, líkt og John Dewey og 

Lev Vygotsky gerðu, má glöggt sjá að aðkoma samfélagsins að skólastarfi getur skipt heilmiklu máli. 

Það þarf jú heilt þorp til að ala upp barn, eins og sagt er. 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvernig samstarfi skóla og samfélags er háttað meðal 

nokkurra skóla hér við Eyjafjörð og hvernig upplifun kennara er af því. Við rannsóknina var stuðst við 

eigindleg viðtöl í anda fyrirbærafræði og rætt við umsjónarkennara í 1.-4. bekk í þremur grunnskólum 

við Eyjafjörð um hvert viðhorf þeirra og reynsla af tengslum við nærsamfélagið væri. Stuðst var við hálf-

staðlaðan viðtalsramma og viðmælendum leyft að ræða saman og ígrunda eigið starf um leið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á að vettvangsferðir og heimsóknir út fyrir skólann séu mest 

áberandi þáttur tengsla grunnskólanna við nærsamfélagið en heimsóknir rithöfunda og fyrirlesara 

fylgja þar á eftir. Skrifleg samskipti voru ekki áberandi í samræðunum en þó kom fram að mest öll 

upplýsingagjöf frá skólunum færi fram í gegnum heimasíðu skólanna, Mentor og Facebook. Upplifun 

og reynsla kennaranna af téðum samskiptum skóla og nærsamfélags var almennt góð og var jákvæðni 

ríkjandi þegar rætt var um hvað gert væri og hvað væri gaman að gera. Almennt var vilji fyrir að gera 

enn betur í þessum málum og jafnvel að reyna að virkja mannauðinn í nærsamfélaginu betur. Athygli 

vakti að stærsti skólinn horfði meira á erfiðleika og peninga en þeir minni og var jafnframt 

lágstemmdari í jákvæðni en hinir skólarnir. 

Þrátt fyrir að rannsóknin sé smá í sniðum gefa niðurstöðurnar vissar vísbendingar um að öflug tengsl 

skóla við nærsamfélagið bjóði upp á vissan ávinning fyrir nemendur og skólana í heild. Þá vakna einnig 

upp spurningar varðandi tímastjórnun og stundatöflur í skólum en það var helst talið til galla meðal 

viðmælenda að oft væri erfitt að sníða vettvangsferðir að stundatöflunni. Mikilvægi vettvangsferða 

fyrir nám nemendanna var þó ótvírætt og gildi þeirra því mikið. Þegar kemur að tengslum grunnskóla 

og nærsamfélags er ávinningurinn þónokkur fyrir nemendur, kennara, skólana sjálfa og samfélagið í 

heild og því til mikils að vinna að efla samstarfið enn frekar. 
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Abstract 

For a long time it has been accepted that a good relationship between school and student homes 

(families) has a positive effect on the student‘s performance and there is a lot of literature and research 

support that theory. However, the spotlight has not yet reached the importance of the relationship 

between school and community and the effects it might have on students. Theories and ideas on that 

matter are far from new but it is not until recent years that people have started looking at the benefits 

of a good relationship between school and community and an increase in research on that matter has 

been seen. Strong connection between school and community can, just like between school and home, 

have a good impact on students‘ performance and grades but it can also have positive effect on school 

atmosphere and on the community as a whole. Until this day not much research on the relationship 

between school and community have seen the light of day, but just as in other countries there is an 

increase in interest. If we consider education a socially constructed process, like John Dewey and Lev 

Vygotsky did, it can be seen why the participation of community in schools can be of such importance. 

After all, it does take a village to raise a child. 

The goal of this study is to find out how the relationship between school and community is portrayed 

amongst a few schools located in Eyjafjörður, Iceland, and how teachers experience it. The research is 

based on qualitative group interviews inspired by phenomenology where teachers in grade 1-4 in three 

elementary schools were asked to share their insight on the connection between school and 

community. A semi-formed interview frame was designed with that in mind that participants could 

talk together and reflect on their views and work. 

The main findings suggest that field trips and visits outside of school are the most common way in how 

the schools communicate with community and little less frequent are visits from writers or lecturers 

and such. Written communication was not prominent but most of the information that is sent out from 

the schools goes through their websites, Mentor and Facebook. 

The teachers‘ overall experience of the relationship between school and community was good, and 

they were mostly positive about what they had done and what they would like to accomplish. Them 

wanting to do more and better in this regard, was very prominent, and they were interested in making 

better use of the social- and human capital found in the community. Interestingly the teachers of the 

biggest school had most issues with money and other difficulties and was also a slightly less positive 

than the others. 

Even though this research is small the findings show evidence that there is something to gain in a 

strong connection between school and community, both for students and for the school in whole. The 

most mentioned shortcoming in relationships between school and community is lack of time and 

difficulties adjusting trips and visits to the schedule. That raises some questions about time 

management in schools and schedule-making. The importance of field trips for students education is 

undeniable. When it comes to the relationship between school and community there are many 

benefits for students, teachers, the schools and the community and therefore there is a lot to gain in 

making the relationship even stronger. 
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Formáli 
Ritgerð þessi Ofsalega dýrmætt: tengsl grunnskóla við nærsamfélagið, er 40 eininga 

meistaraprófsverkefni til M.A.-prófs í menntavísindum. Ritgerðin er hluti af 120 eininga námi til 

meistaraprófs við kennaradeild á Hug- og félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri. Leiðbeinandi minn 

var prófessor Bragi Guðmundsson og færi ég honum mínar bestu þakkir fyrir góðan stuðning og aðstoð 

við gerð ritgerðarinnar. 

Ég vil þakka öllum þátttakendum rannsóknarinnar fyrir að gefa sér tíma til að hitta mig og deila með 

mér reynslu sinni og upplifun en án þeirra hefði þessi rannsókn ekki orðið að veruleika. Að lokum vil ég 

svo þakka eiginmanni mínum, börnum, ættingjum og vinum fyrir ómetanlega trú á mér, þolinmæði og 

stuðning þegar ég þurfti mest á því að halda. 
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1 Inngangur 
 „Það þarf heilt þorp til að ala upp barn“ segir máltækið og sé eitthvert sannleikskorn í því ætti samstarf 

grunnskóla og nærsamfélags að teljast stór áhrifaþáttur í uppeldi barna. Flestir hafa heyrt eða lesið um 

mikilvægi samstarfs heimilis og skóla og jákvæð áhrif þess á árangur nemenda í skóla en rannsóknir 

hafa gefið til kynna að námsárangur nemenda skóla sem eiga í góðu sambandi við heimili sé betri en 

þar sem samstarfi heimila og skóla er ekki sinnt jafn vel (Stefanski, Valli og Jacobson, 2016, bls. 155). 

Að auki hefur jákvætt samband skóla við heimilin góð áhrif á hegðun og mætingu nemenda, félagsfærni 

þeirra og ekki síst áhrif á skólabraginn (Lasater, 2016, bls. 238).  

Samt sem áður virðist kastljósinu síður hafa verið beint að tengslum grunnskólans við nærsamfélagið 

og þeim áhrifum sem þau kunna að hafa. Gott samband skóla við samfélagið í kring getur, líkt og 

samstarf heimilis og skóla, haft góð áhrif á árangur nemenda. Nám verður einna árangursríkast þegar 

nemendur fá tækifæri til að læra ekki aðeins innan veggja skólastofunnar, heldur einnig notast við 

náttúruna í kring, sem og nærsamfélagið (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 217). Þá hefur gott 

samband skóla og nærsamfélags einnig áhrif á kennara og starfsfólk skóla og hafa kennarar meðal 

annars lýst ánægju með að fá stuðning frá samfélaginu, að geta nýtt samvinnu með samfélaginu í námi 

og kennslu, að vilji nemenda til að læra aukist með bættum tengslum við samfélagið, svo dæmi séu 

nefnd (Wang, Lai og Wang, 2016, bls. 37). Niðurstöður rannsóknar Wang, Lai og Wang gáfu til kynna 

að fulltrúar samfélagsins væru einnig jákvæðir í garð bættra tengsla við skólann og lýstu svör þeirra 

meðal annars mikilli ánægju með að fá að taka þátt, gleðina að fylgjast með börnunum og að framlag 

þeirra til skólans væri með auknu samstarfi skýrt og samskiptin hefðu stóraukist þar á milli (2016, bls. 

37). 

Bættur námsárangur nemenda og ánægja kennara og samfélags með aukin tengsl skóla og 

nærsamfélags ættu í sjálfu sér að gefa tilefni til að bæði leggja meiri áherslu á, og kanna betur hvernig 

tengslum grunnskóla og nærsamfélags er háttað. Hægt er að færa rök fyrir því að viðleitni til þess hafi 

aukist síðustu ár en sem dæmi má nefna að fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla að tengsl grunnskóla 

og nærsamfélags skipti máli og að skólar eigi að gera grein fyrir því í skólanámskrá hvernig sambandi 

þeirra við nærsamfélagið sé háttað (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 46). Vilji menntayfirvalda til 

að auka vægi tengsla grunnskóla og nærsamfélags er því fyrir hendi og er að vissu leyti í takt við 

hugmyndir Dewey um að nám sé félagslegt ferli (Aubrey og Riley, 2016, bls. 8) og kenningar Vygotsky 

um mikilvægi menningar og umhverfis í mótun og þróun einstaklings (Aubrey og Riley, 2016, bls. 48) 

svo dæmi séu nefnd. 
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1.1 Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 
En hvernig er samstarfi grunnskóla og nærsamfélags háttað hér á landi og hver eru viðhorf kennara til 

þess? Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvernig samstarfi skóla og samfélags er háttað meðal 

nokkurra skóla við Eyjafjörð og hvernig upplifun kennara við skólanna er af því. Með því er leitast eftir 

að fá sýn á þetta samspil skóla og samfélags og jafnvel fá hugmyndir eða finna leiðir sem bætt gætu 

samstarfið þar sem þess er þörf. Þess vegna eru lagðar fram eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

Rannsóknarspurning 1: Hvernig er samstarfi grunnskóla og samfélags háttað? 

Rannsóknarspurning 2: Hver er upplifun kennara skólans af samstarfinu? 

Þá væri áhugavert að skoða hvort að marktækur munur væri á tengslum skóla við nærsamfélagið þegar 

litið er til stærðar sveitarfélaga og í hverju hann fælist en sú rannsókn rúmast því miður ekki innan 

þessarar rannsóknar og er þörf á að skoða það betur í framtíðinni. 

1.2  Aðdragandi 
Ég er grunnskólakennari að mennt og með starfsréttindi sem leikskólakennari. Frá því í grunnnámi við 

Háskólann á Akureyri hef ég hallast að því að umhverfið og samfélagið hafi mikil áhrif á börn, ekki 

aðeins fjölskyldan og skólinn. Kenningar John Locke og nafna hans, Dewey, renna stoðum undir þær 

skoðanir mínar. Locke er einna frægastur fyrir kenningu sína að nýfætt barn sé eins og óskrifað blað, 

tabula rasa, og umhverfi þess og samfélagslegar aðstæður lita það og móta. Barnið er því upp á stjórn 

fullorðinna komið og þau áhrif sem samfélagið í kring hefur á það (Rekret, 2018, bls. 27).  

Þess vegna finnst mér mikilvægt að börn fái að kynnast hinum ýmsu hliðum samfélagsins, störfum, 

félögum, stofnunum og fólki. Þannig fá þau tækifæri til að mótast og þroskast og geta fundið sér 

fyrirmyndir sem síðan móta þau og þeirra nám og störf til frambúðar. Grunnskólinn er kjörinn 

vettvangur til þessa en að auki hefur skólinn tækifæri til að opna sig fyrir samfélaginu og kynna hið 

góða starf sem þar er unnið. Það er trú mín að það hafi jákvæð áhrif á viðhorf samfélagsins til skólans, 

sem og viðhorf nemenda og foreldra. 

Þegar ég kynnti mér hvernig þessum málum er háttað hér á landi, komst ég að því að mjög lítið hefur 

verið skrifað um tengsl samfélags og skóla. Frekari skoðun leiddi í ljós að jafnvel erlendis er lítið um 

rannsóknir á þessu sviði miðað við umfjöllun um heimili og skóla og annað skólatengt, þó svo að það 

standi til bóta. Í kjölfarið ákvað ég að byrja á því að skoða hvernig samstarfi og tengslum skóla og 

samfélags er háttað við Eyjafjörð og vonandi mun það leiða af sér frekari rannsóknir á þessu sviði í 

framtíðinni. 
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1.3  Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í níu megin kafla og er inngangur og kynning í þeim fyrsta, þar sem að 

rannsóknarspurningarnar eru einnig lagðar fram. Í öðrum kafla er farið yfir fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarverkefnisins, lög og reglugerðir, hugtakið samfélag skilgreint. Einnig farið yfir mikilvæga 

þætti samstarfs grunnskóla og nærsamfélags, áhrif á námsárangur, skólabrag og hegðun og viðhorf til 

tengsla skóla og nærsamfélags. Öðrum kafla lýkur síðan á því að fram eru settar tilgátur 

rannsóknarinnar. 

Þriðji kafli fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem farið er yfir þá aðferðafræði sem notuð var 

í rannsókninni, val á þátttakendum og framkvæmd rannsóknarinnar í heild og siðferðilega þætti 

hennar. Í kjölfarið fylgir fjórði kafli þar sem fjallað er um rannsóknina sjálfa, undirbúningsvinnu, viðtölin 

og niðurstöður þeirra. Umræður um niðurstöðurnar og tengingu við fræðin má síðan finna í fimmta 

kafla ritgerðarinnar þar sem einnig koma fram ályktanir rannsakanda og hugmyndir að nánari 

rannsóknum í framtíðinni. Ritgerðinni lýkur síðan á stuttri umfjöllun um fyrirvara og styrkleika 

rannsóknarinnar og síðast lokaorðum. 

Í fylgiskjölum eru kynningarbréf og upplýst samþykki sem sent var út þegar leitað var að þátttakendum 

og að lokum er þar viðtalsramminn sem stuðst var við í vinnslu rannsóknarinnar. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Það er margt sem skiptir máli þegar kemur að tengslum skóla og samfélags og fjallar annar kafli um þá 

helstu áhrifavalda þegar litið er til viðfangsefnis rannsóknarinnar. Þess vegna hefst kaflinn á stuttri 

almennri umfjöllun um samstarf heimila og skóla samhliða samstarfi skóla og samfélags og er síðan 

farið yfir það helsta sem sett er í lög og reglugerðir um viðfangsefnið. Að þeirri umfjöllun lokinni er 

hugtakið samfélag skoðað og skilgreint en það verður að teljast gagnlegt að hafa þá skilgreiningu til 

hliðsjónar þegar verið er að skoða áhrif tengsla samfélags og annarra fyrirbæra, í þessu tilfelli 

grunnskóla. Í framhaldinu eru fjallað um hvernig skólinn og samfélag tvinnast saman, áhrif þess á 

kennslu og námsárangur, skólabrag og hegðun nemenda og þá viðhorf til samstarfs skóla og 

nærsamfélags. Þessari umfjöllun er ætlað að dýpka skilning á mikilvægi þess að nærsamfélagið og 

skólinn vinni saman og tengist sterkum böndum. Að lokum eru settar fram tilgátur er varða 

rannsóknarspurningarnar og fræðin á bakvið efnið. 

2.1 Almennt  
Eins og fjallað var um í inngangi er talið að samvinna heimila og skóla geti verið þýðingarmikill 

áhrifaþáttur þegar kemur að gengi nemenda í grunnskólum. Víða má finna rannsóknir sem sýna fram 

á jákvætt samband þar á milli. Sem dæmi má nefna rannsókn Stefanski, Valli og Jacobson frá 2016 þar 

sem sýnt er fram á jákvæð áhrif á árangur nemenda í skólum sem leggja sig fram við að eiga gott 

samband við foreldra og heimili (Stefanski, Valli og Jacobson, 2016, bls. 155). Ekki verður dregið úr 

mikilvægi góðs samstarfs heimilis og skóla en vert er að benda á að hér verður ekki fjallað um það sem 

slíkt heldur eru tengsl skóla við nærsamfélagið í víðara samhengi. Með þessu er átt við að frekar sé litið 

til samstarfs skólanna við félagasamtök, fyrirtæki, stofnanir og einstaklinga í samfélaginu í kring, svo 

dæmi séu nefnd. 

Fram hefur komið að minna er til af heimildum um rannsóknir á tengslum skóla og samfélags en þó 

hefur rannsóknum á þessu sviði fjölgað núna síðan árið 2015 eða svo og hafa nokkrar þeirra sýnt fram 

á jákvæð áhrif aukins samstarfs milli skóla og nærsamfélags (Kalin og Šteh, 2016; Daniel, 2017; Valli, 

Stefanski og Jacobson, 2016 og fleiri), Wang, Lai og Wang könnuðu árið 2016 viðhorf kennara og 

fulltrúa samfélags til aukins samstarfs og voru niðurstöðurnar að mestu jákvæðar og gáfu til kynna 

ávinning fyrir nemendur, skólana og samfélagið (2016, bls. 37 og bls. 39). Hugmyndir þess eðlis hafa  

verið viðraðar meðal fræðimanna í áraraðir og sem dæmi má nefna John Dewey sem taldi skólann vera 

hjarta samfélagsins (Valli, Stefanski Jacobson, 2016, bls. 720) og mikilvægi samfélags og umhverfis á 

mótun einstaklings samkvæmt Vygotsky (Aubrey og Riley, 2016, bls. 48). Segja má að þessar áherslur 

gefi nokkuð góða vísbendingu um mikilvægi öflugs samstarfs skóla og nærsamfélags. 
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2.2 Stjórnsýslulegur bakgrunnur 
Þar sem hér er fjallað um grunnskóla og tengsl þeirra við nærsamfélagið er við hæfi að byrja á að fjalla 

um stjórnsýslulegan bakgrunn viðfangsefnisins. Í lögum um grunnskóla er ekki að finna neitt sem snýr 

sérstaklega að nærsamfélaginu en fjallað er um skólasamfélag og foreldra/forráðamenn innan þess 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Ekki virðist þó vera gert ráð fyrir tengslum og samstarfi við fyrirtæki, 

stofnanir, félagasamtök eða einstaklinga samfélagsins í þeim lögum. Í reglugerð um skólaráð við 

grunnskóla kemur þó fram að eitt af verkefnum skólaráðs sé að taka þátt í að  „móta stefnu og sérkenni 

skóla og tengsl hans við grenndarsamfélagið“ og einnig skal vera kjörinn einn fulltrúi 

grenndarsamfélagsins til setu í ráðinu (Reglugerð um skólaráð við grunnskóla nr. 1157/2008, 1. Og 2. 

gr). 

Á vef Sambands íslenskra sveitarfélaga má finna samþykkt um framtíðarsýn fyrir grunnskólastarf en 

það er aðgerðaáætlun á vegum Félags grunnskólakennara (FG), Skólastjórafélags Íslands (SÍ) og 

Launanefndar sveitarfélaga frá árinu 2008. Í henni felst meðal annars að efla virk tengsl skóla og 

grenndarsamfélags, það er að náttúra og samfélag séu virkir námsstaðir, að skólahúsnæði megi nýta 

undir annað utan skólatíma og fleira (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2019). 

Meira er síðan fjallað um tengsl við nærsamfélagið í aðalnámskrá grunnskóla. Í umfjöllun um 

námshæfni kemur fram að nemendur þurfi að læra að leita þekkingar og leikni á mismunandi hátt og 

stöðum. Einnig er tekið fram að nýta eigi náttúru og umhverfi við nám eins og hægt er. Þá er tekið fram 

að þetta á einnig við um mannauð nærsamfélagsins og dæmi nefnd um þekkingu og reynslu 

fjölskyldumeðlima (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 38) en jafnvel má tengja það við aðra 

einstaklinga í samfélaginu. Þá kemur einnig fram að mikilvægt er að byggja upp virk tengsl við 

nærsamfélagið svo hægt sé að eiga jákvæð samskipti við einstaklinga, félagasamtök, fyrirtæki og 

stofnanir í samfélaginu. Með þessu er meðal annars hægt að auka fjölbreytni í námi (t.d. valgreinum 

og verknámi) og gera það þannig merkingarbærara og tengja það við þann veruleika sem nemendur 

alast upp við (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 46). Lögð er áhersla á að skólinn sé hjarta 

samfélagsins (sem er í anda John Dewey) og að mikilvægt sé að þeir möguleikar sem opnast við að 

ólíkar kynslóðir mætist séu nýttir. Sterk tengsl milli skóla og nærsamfélags, byggð á virðingu gagnvart 

þörfum og skyldum allra aðila skipta því miklu máli í skólastarfi. Taka skal fram í skólanámskrá hvers 

skóla hvernig þessum tengslum er háttað (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 46). 

2.3 Samfélag 
Til þess að gera sér grein fyrir í hverju tengsl skóla og samfélags felast er gagnlegt að byrja á að skoða 

merkingu hugtaksins samfélag. Einföld skilgreining úr orðabók byggist á því að staðsetning (t.d. 

heimabyggð), hagsmunir eða annað slíkt bindi fólk saman í samfélag, það er að samfélag sé hópur fólks 

sem á eitthvað sameiginlegt (Merriam-Webster, 2019). Samfélög geta verið stór og smá; fjölskylda og/ 
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eða vinahópur eru minnstu dæmi um samfélög en stærsta dæmið er líklega almennt samfélag manna 

og tilheyra allir menn einhverju samfélagi og hvert samfélag hefur viðmið um hegðun og gjörðir sem 

tengir fólk saman (Garðar Gíslason, 2006). Hugtakið felur þó í sér meira en það, þó svo að tenging fólks 

sé mikilvægur þáttur í stóra samhenginu. Sameiginleg ábyrgð og geta til að takast í sameiningu á við 

það sem kemur heildinni við (Dove, Zorotovich og Gregg, 2017, bls. 50) er rauði þráðurinn í 

uppbyggingu samfélags og því getur samfélag haft mismunandi virkni og hlutverk, sem byggjast á 

stjórnmálum, menntun og fjölskylduböndum og hafa allir þessir þættir víxlverkanir sín á milli (Gallardo, 

Collins og North, 2018, bls. 2).  

Í þessu samhengi er mikilvægt að hafa í huga að skólinn er hluti af samfélaginu, samfélagið hluti af 

skólanum og að fyrrnefnda víxlverkun má því finna þar á milli. Þannig má gera því skóna að góð tengsl 

grunnskólans við nærsamfélagið efli byggðarvitund allra sem þar búa, til dæmis með því að skólastarfið 

litist af sögu, menningu og sérkennum umhverfisins (Bragi Guðmundsson, 2009, bls. 31). Ætla má að 

sterk tengsl og samstarf þarna á milli séu ekki aðeins skólanum og nemendum í hag, heldur hafi einnig 

jákvæð áhrif á þróun samfélagsins og þá sérstaklega þær grunnstoðir sem það byggir á. Á það 

sérstaklega við um virkni þess til að breyta því sem breyta þarf, persónulega nánd milli einstaklinga og 

ekki síst þátttöku í málefnum samfélagsins (Dove, Zorotovich og Gregg, 2017, bls. 50).  

2.4 Skólinn og samfélagið 
Ávinningur af sterkum tengslum og samstarfi milli skóla og nærsamfélags getur verið af ýmsum toga. 

Sem dæmi má nefna að markviss samvinna skóla og samfélags ætti að geta opnað fyrir fjölbreyttari 

tækifæri til náms og starfs fyrir nemendur skólans, samfélagið í heild og einstaklinga innan þess (Kalin 

og Šteh, 2016, bls. 105 og Daniel, 2017, bls. 6) en að auki geta fyrirtæki og stofnanir notið góðs af 

þessum tækifærum og eflingu mann- og félagsauðs í nærsamfélaginu. Samstarfi skóla og nærsamfélags 

er hægt að haga með mismunandi hætti eftir því hvaða áherslur skólinn vill leggja í sambandi við 

ávinning af samstarfi skóla og samfélags og getur starfið því verið nemenda-, fjölskyldu-, skóla- og/eða 

samfélagsmiðað eða blanda af einhverjum þessara flokka, allt eftir því hvað talið er best (Sanders, 

2003, bls. 164).  

Í umræðum um grunnskóla og samband þeirra við nærsamfélagið liggur áherslan oftar en ekki á hvaða 

áhrif það hefur á námsárangur og einkunnir nemenda og hvernig bæta megi samskipti við heimili og 

fjölskyldur innan skólakerfisins. Þrátt fyrir að þessi atriði séu helst í sviðsljósinu skipta þau ekki endilega 

höfuðmáli þó mikilvæg séu (Green, 2018, bls. 113). Reyndar hefur komið í ljós að þegar kemur að 

menntun barna leggja foreldrar og samfélagið oft frekar áherslu á öryggi og vellíðan barnanna í skóla 

(Sheldon og Epstein, 2002, bls. 4) og þeirra velferð er því sett í forgang á undan námsárangri og 

einkunnum. Öflugt samband skóla og nærsamfélags getur gefið góðan grunn að því (Dove, Zorotovich 

og Gregg, 2017, bls. 50) samhliða því að efla samfélagið í heild. Með áherslu á öryggi og vellíðan 
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nemenda í huga er vert að geta þess að verkefnið Heilsueflandi grunnskóli leggur meðal annars áherslu 

á nærsamfélagið og samvinnu við lykilaðila í því. Þar er hægt að finna verkefnabanka og hugmyndir að 

því hvernig hægt er að efla samvinnu við nærsamfélagið með hagsmuni nemenda í fyrirrúmi (Embætti 

landlæknis, 2014). 

Í grein sinni, Institutional commitment to community engagement: a case study of Makerere University 

greinir Henry Mugabi frá rannsókn sinni á hvernig Makerere háskólinn í Úganda leggur sig fram við að 

tengjast samfélaginu í kring um sig og bendir á að tengslamyndun við samfélagið felst ekki einungis í 

því að skólinn miðli upplýsingum frá sér, heldur einnig að sé mikilvægt að viðurkenna að mikill félags- 

og mannauður finnst í samfélaginu sem kemur honum til góða (Mugabi, 2015, bls. 188). Svipað hefur 

verið uppi á teningnum í Finnlandi en þar má finna dæmi um að skólar hafi unnið að uppbyggingu 

mannvirkja með arkitektum sem hluta af námi nemendanna en þar er samvinna skóla og samfélags 

tekin mjög alvarlega (Kelly, Merry og Gonzalez, 2018, bls. 36) og námið verður hagnýtara í augum 

nemenda á meðan mannauður nærsamfélagsins fær að njóta sín í samstarfi við skólann. Þó svo að 

grein Mugabi fjalli ekki um sama skólastig og hér er lögð áhersla á, er þetta vel þess virði að hafa í huga, 

samhliða viðhorfi Finna til samvinnu skóla og samfélags.  

Þá er vert að geta þess að í bókinni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar nefnir Gerður G. 

Óskarsdóttir þrjá grunnflokka í tengslum grunnskóla við grenndarsamfélagið: upplýsingamiðlun frá 

skóla til samfélagsins, þekkingaröflun og færni utan skólans og að lokum að utanaðkomandi aðilar komi 

í skólann í einhverjum tilgangi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 218). Þessir flokkar eru nokkuð í takti 

við fyrrnefnda grein Mugabi að því leyti að hægt er að notast við mannauð samfélagsins, bæði í 

heimsóknum skóla út á við og þegar gestir koma í skólana. Við flokkana sem taldir hafa verið upp má 

síðan bæta viðskiptasambandi skóla og aðila í samfélaginu og samstarfi við háskóla (Green, 2018, bls. 

113) en þess háttar sambönd geta haft mikil áhrif á kennsluhætti og nám nemenda auk þess að efla 

tengsl skólanna við samfélagið. 

Frekari lýsing á fyrrnefndum flokkum tengsla skóla og nærsamfélags felur til dæmis í sér að 

upplýsingamiðlun frá skóla til samfélags felst að miklu leyti í notkun upplýsingatækni nú til dags og er 

það ein algengasta aðferðin við að brúa bilið milli skólans og samfélagsins (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2014, bls. 221). Samvinna skóla við nærsamfélagið, stjórnvöld, samtök og fyrirtæki getur aukið tækifæri 

nemenda til árangurs (Valli, Stefanski, og Jacobson, 2016, bls. 720) og ýtt undir þróun samfélagsins og 

uppbyggingu félagsauðs svo dæmi séu nefnd (Kalin og Šteh, 2016, bls. 105; Green, 2018, bls. 116). 

Þetta er hins vegar dæmi um samstarf og tengsl sem ekki eru mjög sýnileg en geta þó haft áhrif. 

Vettvangsferðir nemenda eru til þess gerðar að dýpka skilning nemenda á ákveðnum viðfangsefnum, 

hvort sem um er að ræða athuganir úti í náttúrunni eða heimsóknir í fyrirtæki/stofnanir. Oft fylgjast 
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nemendur með starfinu sem fram fer eða fá jafnvel að taka þátt en það er gott dæmi um hvernig hægt 

er að nýta mannauð nærsamfélagsins í skólastarfi. Þátttaka nemenda í starfi gefur þeim aukinn skilning 

á grenndarsamfélaginu og styrkir um leið nærsamfélagið en að auki styrkir staðartengt nám sjálfs- og 

grenndarvitund nemendanna og íbúa samfélagsins (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 219-220). 

Árið 1902 skrifaði John Dewey að skólinn væri í raun hjarta samfélagsins þar sem íbúar gætu komið 

saman, bæði til skemmtana og náms og samkvæmt Valli, Stefanski og Jacobson virðist það enn eiga við 

í dag (Valli, Stefanski Jacobson, 2016, bls. 720). Hér á landi má örugglega sjá dæmi um það í minni 

sveitarfélögum og mögulega í þeim stærri líka. Gott samband milli samfélags og skóla getur því haft 

margvísleg góð áhrif, til dæmis á gengi skólans, velferð nemenda og þróun samfélagsins (DeMatthews, 

2018, bls. 170; Kalin og Šteh, 2016, bls. 105; Sanders, 2003, blaðsíðutal vantar) auk þess að ýta undir 

víðsýni og búa nemendur undir líf og starf í nútímasamfélagi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 224). 

Þar að auki byggist þannig upp traust milli samfélagsins og skólans (Daniel, 2017, bls. 7) og getur það 

einnig haft jákvæð áhrif á skólabraginn. 

Í grein Dove, Zorotovich og Gregg er fjallað um mikilvægi þess að byggja upp traust samband og 

samfélag skólans við fjölskyldur og heimili (2017, bls. 54) en uppbygging trausts og góðs sambands 

skólans við nærsamfélagið er ekki síður mikilvæg, eins og fram hefur komið. Jákvæð tengsl grunnskóla 

og nærsamfélags ættu því að geta  haft jákvæð áhrif á félagsauð samfélagsins (DeMatthews, 2018, bls. 

169; Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 221; Green, 2018, bls. 116) og getur skólinn meðal annars 

stuðlað að því með því að skapa vettvang fyrir og ýta undir samskipti nemenda og fullorðinna fulltrúa 

samfélagsins (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 221). Þá getur hlutverk skóla í mótun samfélags skipt 

miklu máli, til dæmis hvernig skólinn beitir sér í samstarfi við fyrirtæki, félög og stofnanir í nágrenninu 

til að efla skólastarf og styðja við þróun samfélagsins almennt (Green, 2018, bls. 116; Sanders, 2003, 

bls. 164). Skýr stefna um að opna skólann fyrir samfélaginu og bjóða fjölskyldum og öðrum að fylgjast 

með og jafnvel leggja hönd á plóginn við skólastarfið auðveldar fólki innan nærsamfélagsins að upplifa 

jákvæð tengsl við skólann (Dove, Zorotovich og Gregg, 2017, bls. 55), tengir íbúana saman, eflir 

samstöðu og samhygð (DeMatthews, 2018, bls. 180) og brúar þannig bilið milli skólans og samfélagsins 

í heild (Green, 2018, bls. 120). 

Í rannsóknarverkefni um starfshætti í grunnskólum, sem unnið var á tímabilinu 2008-2013 kom fram í 

viðtölum við skólastjórnendur að við nánari athugun sáu þeir að tengsl grunnskóla við samfélagið voru 

meiri en þeir höfðu áttað sig á og að umfangið hafði verið frekar óljóst í huga þeirra þangað til að 

þátttaka í rannsókninni hófst (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 224). Gera má ráð fyrir því að það sé 

oft raunin að fólk taki því sem gefnu og sé ekki meðvitað um hvernig tengslum skóla og nærsamfélags 

sé háttað og hversu umfangsmikil þau eru í raun.  
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2.4.1 Áhrif á kennslu og námsárangur 
Eins og eðlilegt má teljast leggur skólasamfélagið mikla áherslu á gæði kennslu og námsárangur í skóla. 

Þó svo að téður árangur eigi ekki að skipta höfuðmáli er hann samt sem áður mikilvægur hluti af heildar 

menntun barna og því nauðsynlegt að horfa að einhverju leyti á hann.  Jákvæð tengsl og samspil milli 

skóla, foreldra og samfélags nemenda geta lagt góðan grunn að hvetjandi námsumhverfi og jafnvel 

hámarkað námsárangur þeirra (Droe, 2014, bls. 57). Ýmsir fræðimenn hafa spáð því að nám og kennsla 

í framtíðinni færist meira út fyrir skólabygginguna, að nærsamfélagið verði virkari þátttakandi í 

menntun nemenda og að líkur séu á að það muni auka sveigjanleika og fjölbreytni námsins (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014, bls. 221). Fordæmi finnskra skóla í þessum málum hefur einnig gefið góða raun en 

virk þátttaka nemenda í eigin námi og í samvinnu með öðrum nemendum hjálpar þeim að „læra að 

læra“ og eykur sjálfstraust þeirra (Kelly, Merry og Gonzalez, 2018, bls. 37). Að virkja þátttöku nemenda 

í eigin námi og forvarnastarfi í samvinnu við aðila utan skólans getur einnig gefið góða raun þegar 

kemur að lýðheilsu, jafningjafræðslu, samfélagslegri þjónustu og mörgu öðru (Morse og Allensworth, 

2015, bls. 786). 

Þessar hugmyndir eru samt sem áður ekki nýjar af nálinni heldur hafa fylgt hugmyndum um skólastarf 

í áraraðir og á það við hérlendis sem erlendis. Bent hefur verið á hugmyndir John Dewey og Vygotsky í 

þessu samhengi, þó þeir séu ekki einir um þessar skoðanir. Af íslenskum skólamönnum má nefna að 

Ögmundur Sigurðsson taldi að börnum væri gagnlegast að læra um stjórnskipan, atvinnu og samfélag 

með því að kynnast fyrst því sem í þeirra nærsamfélagi bjó og eftir það mætti leggja áherslu á það sem 

fjarlægara væri (1889, bls. 88). Steingrímur Arason tók í sama streng og hélt því fram að gagnvirk tengsl 

skóla og umhverfis skiluðu góðum árangri og meiri þekkingu börnunum til handa (1919, bls. 7–12). 

Telja mætti upp fleiri mæta Íslendinga sem hafa verið sama sinnis í gegnum tíðina og má til dæmis 

finna góða umfjöllun um hugmyndir helstu skólamanna okkar þjóðar til ársins 1936 í Grenndaraðferð 

og grenndarkennsla, B.ed. ritgerð sem skrifuð var við Háskólann á Akureyri árið 2012 (Ruth Margrét 

Friðriksdóttir, 2012, bls. 9-26). Sömuleiðis fjallar „Átthagarnir eru hverjum manni miðstöð heimsins“ : 

hugmyndir íslenskra skólamanna á síðasta hluta nítjándu aldar og í byrjun þeirrar tuttugustu um 

grenndaraðferð í skólastarfi, grein eftir fyrrnefndan höfund í samstarfi við Braga Guðmundsson um 

sama efni (Ruth Margrét Friðriksdóttir og Bragi Guðmundsson, 2015). Niðurstöður rannsókna 

undanfarin ár virðast renna stoðum undir þessar rúmlega aldargömlu hugmyndir og gefa jafnvel tilefni 

til upprifjunar og endurskoðunar á þessum málum. 

Skólastjórnendur og kennarar ættu því að vinna markvisst að því að efla samstarf við nærsamfélagið í 

sambandi við vinnslu og þróun námskrár, skólastefnu og kennslufræðilegrar stefnu með það að 

markmiði að efla þátttöku samfélagsins í skólastarfinu (DeMatthews, 2018, bls. 190). Margt virðist 

benda til gagnsemi þess að taka upp virkt samstarf við nærsamfélagið en sem dæmi má nefna 
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tilraunastarf sem fram fór í Ohio í Bandaríkjunum, þar sem að með markvissu samstarfi við 

nærsamfélagið náðu einhverjir skólar að hanna nýtt kerfi til að stuðla að bættri geðheilsu nemenda, 

aðrir komu á fót sérstöku „eftir skóla“ starfi og enn aðrir þróuðu aðferðir til að finna nemendur sem 

áttu í námserfiðleikum fyrr svo að snemmtæk íhlutun gæti hjálpað þeim (Anderson-Butcher, Lawson, 

Iachini, Flaspohler, Bean og Wade-Mdivanian, 2010, bls. 166). Starfshættir skólanna í fyrrnefndu 

tilraunastarfi breyttust einnig þegar kennslan var ekki lengur bundin innan veggja kennslustofanna 

heldur tengdari við samfélagið (Anderson-Butcher, Lawson, Iachini, Flaspohler, Bean og Wade-

Mdivanian, 2010, bls. 170).  

Í tilraunaverkefni í skóla í Ástralíu voru áhrif þess að skólar ræktuðu eigin matjurtagarða í samstarfi við 

nemendur, foreldra og nærsamfélagið könnuð. Nemendur og kennarar sáu um ræktunina almennt og 

foreldrar komu og lögðu hönd á plóg þegar þeir gátu. Í skólafríum tóku nágrannar skólans að sér að 

vökva og sjá um garðinn en grænmetið úr görðunum var síðan notað í matreiðslutímum og mötuneyti 

skólans. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna almenna ánægju með verkefnið, nemendur voru 

stoltir og ánægðir með að sjá ávöxt erfiðis síns og þetta hafði auk þess jákvæð áhrif á hegðun og nám 

þeirra. Foreldrar sýndu verkefninu mikinn áhuga og voru duglegir að koma og aðstoða. Foreldrar af 

öðrum þjóðernum tóku verkefninu sérstaklega vel og fannst gott að koma í skólann og hafa „tilgang“ 

til að vega upp á móti því að eiga í erfiðleikum með tungumálið. Jákvæð áhrif af verkefninu mátti einnig 

finna í nærsamfélaginu (Block og fleiri, 2012, bls. 423-427). 

Með jákvæðar niðurstöður þessara tilraunaverkefna í huga er bæði áhugavert og mikilvægt að skoða 

hvernig málum er háttað hér á landi til þess að hægt sé að vinna markvisst í áttina að opnari tengslum 

skólans við nærsamfélagið og auka þannig líkurnar á betri árangri nemenda, öflugra skólastarfi, aukinni 

lýðheilsu og virkja þann félagsauð sem í samfélaginu býr. Vert er að taka fram að margir skólar vinna 

einhvers konar samstarfsverkefni með fulltrúum úr samfélaginu nú þegar og getur samstarf skóla og 

nærsamfélags komið fram með margvíslegum hætti. 

2.4.2 Skólabragur og hegðun 
Samfélag manna byggist að miklu leyti upp á stofnunum og samtökum þar sem samskipti fólks eru 

uppistaðan að virkni þeirra og eru skólastofnanir engin undantekning. Jákvæð samskipti og samstarf 

hafa þar af leiðandi mikil áhrif á andrúmsloftið innan stofnunarinnar/samtakanna (Ali, 2019, bls. 145). 

Í tilfelli skólastofnana er oft talað um skólabrag í þessu samhengi. Skólabrag má einnig lýsa sem 

skráðum og óskráðum reglum skóla og samspili reynslu foreldra, nemenda og starfsfólks skóla, viðmiða 

og gilda sem og kennsluháttum og stjórnun skólans (Krítin, 2014, ekkert blaðsíðutal).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að góð tengsl skóla og nærsamfélags geti leitt af sér jákvæðari skólabrag 

og færri agavandamál (Sheldon og Epstein, 2002, bls. 21) sem mögulega skýrist af því að jákvæður 
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skólabragur virðist auka félagsfærni barna (Krítin, 2014, ekkert blaðsíðutal). Jákvæður skólabragur 

virðist einnig jafnvel geta haft betri áhrif á námsárangur nemenda en margir aðrir þættir, eins og 

skólastefna sveitarfélags og/eða fjárhagur skólans (Kor og Opare, 2017, bls. 31) og því væri mögulega 

gagnlegt að góður skólabragur væri forgangsatriði hjá skólastjórnendum. Skóli sem vinnur markvisst 

að bættum tengslum við nærsamfélagið hefur því í senn jákvæð áhrif á samfélagið, eigin stöðu, 

skólabrag og árangur (DeMatthews, 2018, bls. 170). 

Á meðan skólabragur samanstendur af ýmsum þáttum, eru samskipti og samstarf afar mikilvægur hluti 

af heild hans og eru meðal einkenna sem gera hvern skóla fyrir sig einstakan og hefur áhrif á störf og 

hegðun allra sem að honum koma (Ali, 2019, bls. 145). Þó svo að margir fræðimenn séu sammála um 

mikilvægi fjölskyldu og heimilis í uppvexti barna er ekki hægt að horfa fram hjá því að mikil viðvera 

barnanna í skóla hlýtur einnig að hafa áhrif á vöxt þeirra og þroska og því getur skólabragur haft mikil 

áhrif á mótun siðferðilegs þroska nemenda (Foá, Brugman og Mancini, 2012, bls. 5; Safder og Ch., 2018, 

bls. 64). Meðal annars vegna þessa hafa markmið, árangur og jákvæð upplifun í skólum verið tengd við 

viðhorf ungmenna gagnvart löggjafarvaldi og öðrum yfirvöldum, þar á meðal skólastjórnendum og 

kennurum (Foá, Brugman og Mancini, 2012, bls. 5) og er ábyrgð skóla því mikil þegar kemur að upplifun 

nemenda og samfélagsins af skólabragnum og til mikils að vinna að efla samstarf skólans við 

nærsamfélagið. 

Í reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum má finna sérstakan kafla um 

jákvæðan skólabrag og samskipti. Þar kemur meðal annars fram að skilgreina þurfi hvað góður 

skólabragur sé og hvað í honum felist og að takast þurfi á við öll mál sem geta haft áhrif á skólabraginn, 

einnig þau sem tengjast rafrænum samskiptum og atburðum utan skólatíma. Þá er einnig tekið fram 

að viðhald jákvæðs skólabrags sé sameiginlegt verkefni starfsfólks skóla, nemenda og foreldra og að 

mat á honum skuli fylgja innra mati skólans (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum nr 1040/2011). Í þessari reglugerð er ekki minnst á nærsamfélagið og áhrif þess á 

skólabraginn en hún getur þó verið gagnlegt tæki til að vinna að jákvæðari skólabrag og efla tengsl 

skóla og samfélags. 

Gera má ráð fyrir að stjórnendur og stjórnunarhættir skóla hafi mikil áhrif á skólabraginn og þar af 

leiðandi árangur og hegðun nemenda skólans (og starfsfólks) en í starfi skólastjóra felst meðal annars 

að búa svo um að andrúmsloft skólastofnunarinnar sé vænlegt til samvinnu, fræðistarfa og náms svo 

dæmi séu nefnd (Kor og Opare, 2017, bls. 31). Kröfur um fagmennsku skólastjórnenda og kennara eru 

einnig töluverðar og hefur fagmennska með áherslu á liðsheild rutt sér rúms á undanförnum árum. Sú 

nýja fagmennska byggist meðal annars á valddreifingu með það að markmiði að efla tengsl skóla og 

umhverfis (Trausti Þorsteinsson, 2003, bls. 198) og getur það um leið haft áhrif á skólabraginn. Því  má 
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gera ráð fyrir því að sé skólastjórnandi fær og faglegur leiðtogi geti hann búið til sem bestar aðstæður 

til náms og starfa, opnað fyrir jákvæð samskipti milli allra sem að skólanum koma og stuðlað þannig að 

jákvæðum skólabrag. 

2.4.3 Viðhorf til samstarfs skóla og samfélags 
Eins og tekið er fram hér að framan eru skólinn og samfélagið að miklu leyti tvinnuð saman. Sterk og 

góð tengsl við nærsamfélagið ættu að því hafa jákvæð áhrif á viðhorf til skólans og þess starfs sem þar 

fer fram, viðhorf kennara til skólans og umhverfis síns sem og árangur og vellíðan nemenda (Anderson-

Butcher, Lawson, Iachini, Flaspohler, Bean og Wade-Mdivanian, 2010, bls. 169). Reyndar er talið að 

námsárangur og vellíðan nemenda í skóla séu einna best ef tengsl skóla, foreldra og samfélags eru sem 

öflugust og jákvæðust (Droe, 2014, bls. 57-58) og hafa fleiri rannsóknir undanfarin ár stutt þessa 

kenningu (Ice, Thapa og Cohen, 2015, bls. 10). 

Þrátt fyrir að tengsl við nærsamfélagið séu mikilvægur þáttur í skólastarfi og að möguleikinn á betri 

námsárangri aukist með betri tengslum skóla við nærsamfélagið er þetta samt sem áður eitthvað sem 

á það til að gleymast í skólastarfinu og getur það meðal annars verið vegna þess að skólastjórnendur 

eru oft undir mikilli pressu að ná akademískum markmiðum og viðmiðum settum af stjórnvöldum (Ice, 

Thapa og Cohen, 2015, bls.10). Þó svo að það virðist skjóta skökku við þegar rannsóknir sýna fram á 

betri námsárangur nemenda skóla sem eiga sterk tengsl við samfélagið. 

Þá hafa rannsóknir sýnt fram á að tengsl grunnskóla við nærsamfélagið séu minni samfélögum oft mjög 

mikilvæg og þannig geta til dæmis menntastefnur sveitarfélaga haft dulin eða sýnileg áhrif á þróun 

samfélagsins (Casto, Sipple og McCabe, 2014, bls. 660). Þó virðist ekki vera neinn sérstakur munur á 

hvernig foreldrar í misstórum samfélögum upplifa tengsl skólans við fjölskyldur og samfélagið ef marka 

má rannsókn Droe frá árinu 2014 en þar kemur að auki fram að upplifun kennara á þessum tengslum 

sé einnig nokkuð svipuð eftir stærð samfélaga þó að pláss sé fyrir úrbætur í þeim málum (Droe, 2014, 

bls. 68). Stærð samfélaga hefur sem sagt ekki neitt með viðhorf til skólastarfs að gera heldur þarf að 

horfa á aðra þætti. Wang, Lai og Wang fjalla um að samfélagið og kennarar séu nokkuð sammála um 

jákvæðar hliðar aukins samstarfs skóla og nærsamfélags en benda einnig á nokkur atriði sem töldust 

til galla hjá báðum hópum í rannsókn þeirra. Fram kom að bæði kennurum og fulltrúum samfélagsins 

þótti aukin samvinna vera mjög tímafrek í undirbúningi og stela tíma frá bóknámi. Að auki kom fram 

að kennurum var einnig umhugað um öryggi nemenda og að fulltrúar samfélagsins töluðu um mikla 

auka vinnu sem fylgdi þessu samstarfi (Wang, Lai og Wang, 2016, bls. 38). Niðurstöður rannsóknar sem 

Ice, Thapa og Cohen birtu árið 2015 láta í ljós að meirihluti fulltrúa samfélagsins sé viljugur til að taka 

þátt í að efla skólastarf á einhvern hátt. Í þeirri rannsókn er tekið fram að þýðið er aðeins úr einum bæ 

í Bandaríkjunum en niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að fólki sé almennt umhugað um og 

áhugasamt um að skólastarf í heimabyggð sé öflugt og árangursríkt (Ice, Thapa og Coen, 2015, bls. 17). 
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Casto, Sipple og McCabe benda meðal annars á að það geti verið freistandi fyrir skóla í litlum 

samfélögum að einblína frekar á akademískar áherslur og kröfur sem settar eru á landsvísu og skyldi 

engan undra þegar mikil pressa er á þeim að skila góðum einkunnum og umsögnum. Í þeim aðstæðum 

geta skólastjórnendur hneigst til að horfa jafnvel fram hjá nærsamfélaginu, þeim mannauði sem þar 

finnst og þörfum samfélagsins en það getur haft neikvæð áhrif á tengsl skólans við nærsamfélagið og 

má því telja það óráðlegt (2014, bls. 662). 

Til þess að bæta tengsl skóla við nærsamfélagið, og jafnvel í leiðinni viðhorf til skólans, þurfa þó ýmsir 

þættir að koma til en sem dæmi má nefna að það getur ekki verið einstaklingsframtak. Stofnunin í heild 

þarf að taka þátt í ferlinu og samstarfinu, stjórnendur, kennarar og annað starfsfólk þarf að hafa 

skilning á og styðja starfið í orði og í verki (Mugabi, 2015, bls. 188). Hins vegar virðist það stundum vera 

raunin að skólastjórnendur vita ekki hvernig þeir eiga að standa að markvissri uppbyggingu tengsla og 

samstarfs við nærsamfélagið (Ice, Thapa og Cohen, 2015, bls. 10). Gæta þarf þess að viðhorfið innan 

skólans sé ekki það að skólinn sé sérfræðistofnun og að samfélagið hafi ekki upp á neitt að bjóða sem 

gagnast skólanum (Casto, Sipple og McCabe, 2014, bls. 662-663) enda má segja að þá sé samstarf 

skólans við samfélagið á rangri braut miðað við hversu samtengd þessi tvö fyrirbæri eru. Gagnlegt getur 

verið að skólastjórnendur styðjist við ákveðið samskiptaferli til þess að efla jákvæð samskipti út á við, 

þar sem að markviss samskipti auka líkurnar á því að þau séu jákvæð og hafa því jákvæð áhrif á skólann 

í heild og út á við (Ali, 2019, bls. 145). Dæmi um jákvæða þróun tengsla skóla og nærsamfélags eru 

þegar skólinn og samfélagið ákveða að vinna saman að því að skapa jákvætt námsumhverfi og tækifæri 

eða jafnvel að þjóna einnig hlutverki miðstöðvar samfélagsins (Casto, Sipple og McCabe, 2014, bls. 663) 

í anda Dewey, eins og fram kemur hér að framan.  

Þá getur samstillt átak skóla og nærsamfélags haft ýmis konar áhrif á nám og námsárangur nemenda 

og í leiðinni komið bæði skólanum og samfélaginu til gagns (Casto, Sipple og McCabe, 2014, bls. 664). 

Margt er það  sem fellur undir samstarf skóla og nærsamfélags, til dæmis fjárhagslegur stuðningur, 

sjálfboðastarf og þjónusta við nemendur, leiðbeiningar og framboð á sérfræðiþekkingu svo fátt eitt sé 

nefnt (Ice, Thapa og Cohen, 2015, bls. 12). Leiðirnar til að auka tengsl og samstarf skóla og 

nærsamfélags eru því margar og þá gæti verið gagnlegt að skólarnir tækju sjálfir fyrsta skrefið og 

opnuðu fyrir samstarf með hugmyndum að samstarfi. 

2.5 Tilgátur 
Með ávinning og gagnsemi samstarfs skóla og samfélags í huga er forvitnilegt að skoða íslenskt 

skólakerfi. En, eins og fram hefur komið, hefur hingað til lítið verið skrifað um samstarf skóla og 

samfélags hér á landi (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 172). Þörfin á því að skoða áhrif 

byggðarvitundar á skólastarfið, með tilliti til viðhorfa og gildismats samfélagsins, er því til staðar (Bragi 

Guðmundsson, 2009, bls. 31). Í aðalnámskrá grunnskóla er tekið fram að í skólanámskrám eigi m.a. að 
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koma fram hvernig samstarfi heimila og skóla, samstarfi milli skólastiga og tengslum skólans við 

nærsamfélagið sé háttað (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 66). Ætla má að framsetning þessara 

atriða í skólanámskrá sé jafn mismunandi og skólarnir eru margir en síðan má velta fyrir sér hvernig 

gangi að fylgja þessum áætlunum eftir og hvernig upplifun starfsmanna viðkomandi skóla sé af því 

samstarfi og tengslum sem ætlað er að halda uppi. 

Með þennan fræðilega bakgrunn í huga eru settar fram tvær tilgátur og reynt að prófa gildi þeirra í 

þessari rannsókn: 

1.      Grunnskólar eiga í góðu samstarfi við nærsamfélagið. 

2.    Kennarar upplifa nokkuð jákvætt viðhorf í garð skólans þegar tengsl skólans við 

nærsamfélagið eru góð. 

Ég get mér til um að líklegt sé að kennarar geri sér oft ekki grein fyrir því hversu mikil tengsl skólans við 

nærsamfélagið séu og að því sé staðan á þeim málum oft betri en talið er. Gerður G. Óskarsdóttir rennir 

stoðum undir þann grun í Starfsháttum í grunnskólum við upphaf 21. aldar þar sem hún greinir frá því 

að viðmælendur hennar hafi í raun ekki áttað sig á umfangi og gæðum samstarfsins fyrr en þeir 

skoðuðu það ítarlega á meðan á rannsókn stóð (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014, bls. 224). Þá tel ég að 

viðhorf í garð skóla haldist að miklu leyti í hendur við tengsl þeirra við nærsamfélagið. 
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3 Aðferðafræði rannsóknarinnar 
Sökum þess að verið er að skoða reynslu og viðhorf kennara til tengsla grunnskóla og nærsamfélags 

þótti viðeigandi að notast við eigindlegar aðferðir byggðar á fyrirbærafræði við vinnu þessarar 

rannsóknar. Hér er fjallað stuttlega um aðferðafræðilegan grunn fyrirbærafræðinnar, vali á 

þátttakendum lýst og að lokum sagt frá framkvæmd rannsóknarinnar. 

3.1 Fyrirbærafræði 
Innan fyrirbærafræði má finna margar útfærslur af aðferðum sem allar eiga þó sameiginlegt að leggja 

áherslu á að lýsa fyrirbærum, sérstaklega í tengslum við reynslu og upplifanir af atburðum og túlkun 

einstaklinga á þeim. Oft eru rannsakendur hikandi við að tengja einhverja sérstaka aðferð við 

fyrirbærafræðina enda má segja að hugmyndafræðin sé ekki til þess gerð að vera bundin við sérstakt, 

fast verklag (Groenewald, 2004, bls. 44). Oftar en ekki er þýði eigindlegra rannsókna, sérstaklega í anda 

fyrirbærafræði, frekar lítið og gerir það alhæfingar út frá niðurstöðum erfiðar og því getur verið gott 

að forðast alhæfingar (Pringle, Hendry og Maclafferty, 2011, bls. 14). Samt sem áður geta niðurstöður 

eigindlegra rannsókna gefið ákveðnar vísbendingar um almenn áhrif fyrirbæra á mannshugann en þó 

er mikilvægt að gæta þess að hafa fyrirvara á túlkun niðurstaðnanna, sökum smæðar rannsóknarinnar 

(Pringle, Hendry og Maclafferty, 2011, bls. 14). 

Vegna þess að fyrirbærafræði gengur út á að rannsaka upplifun og túlkun fólks á atburðum og 

fyrirbærum þarf að nálgast viðfangsefnið frekar varlega. Þess vegna mikilvægt að rannsakandi þekki 

vel til hugmyndafræðinnar og geti skilið sig frá fyrirframgefnum hugmyndum og fordómum til þess að 

geta gætt þess að hafa ekki of mikil áhrif á viðmælendur sína (Pringle, Hendry og Maclafferty, 2011, bls 

11).  

Þrátt fyrir að innan fyrirbærafræði sé að finna rannsóknaraðferðir með mismunandi áherslur, byggja 

þær á sama verklagsgrunninum, þ.e. skipulag rannsóknar, gagnasöfnun og túlkun niðurstaðna. Þessar 

mismunandi áherslur og aðferðir eru oft kallaðar skólar og er einn skólinn sem náð hefur mikilli 

útbreiðslu kallaður Vancouver skólinn. Aðferðafræðin sem notuð er í þessari rannsókn byggir á þeim 

skóla en markmið Vancouver skólans er meðal annars að bæta mannlega þjónustu með túlkandi 

fyrirbærafræði (Sigríður Halldórsdóttir, 2000, bls. 47) og telur rannsakandi það vera viðeigandi val á 

rannsóknaraðferð fyrir rannsókn sem snýr að málefnum skóla og samfélags. Samkvæmt sýn skólans 

mótast lífsviðhorf og atferli einstaklings oft af fyrri reynslu og túlkun hans á henni (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2000, bls. 47). 

Vancouver skólinn byggir á sjö þátta ferli sem síðan er skipt niður í tólf þrepa framkvæmd 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 285). Þrepin 12 eru eftirfarandi: 

1. Val á viðmælendum (matsatriði hvenær „mettun“ er náð) 
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2. Ígrunduð kyrrð 

3. Viðtöl/gagnaöflun 

4. Skerpt vitund varðandi orð/byrjandi gagnagreining 

5. Þemagreining/kóðun 

6. Einstaklingsgreiningarlíkan 

7. Staðfesting viðkomandi þátttakanda (allra þátttakenda) 

8. Meginniðurstöður/heildargreiningarlíkan 

9. Niðurstöður bornar saman við rituð gögn (viðtölin) 

10. Yfirþemað/niðurstaðan í hnotskurn 

11. Staðfesting á niðurstöðum (með hverjum þátttakenda fyrir sig) 

12. Niðurstöður rannsóknar skrifaðar upp, gætt þess að raddir allra heyrist og vitnað í alla 

viðmælendur (Sigríður Halldórsdóttir, 2000, bls. 57) 

Eins og fram hefur komið er það í eðli fyrirbærafræðinnar að ekki sé hægt að fullyrða um niðurstöður 

rannsóknar en hægt er að setja niðurstöður fram í formi staðhæfingar sem muni í framtíðinni koma í 

ljós hversu áreiðanlegar eru (Sigríður Halldórsdóttir, 2000, bls. 69). Oft gefa niðurstöðurnar einnig góða 

hugmynd um hvernig málunum er háttað almennt. Það er síðan mat lesandans hversu trúverðugar 

niðurstöðurnar eru og getur hann meðal annars metið það með því að skoða fyrri rannsóknir 

rannsakandans sem og hæfni hans og fyrri rannsóknir á sama sviði (Sigríður Halldórsdóttir, 2000, bls. 

69-70).  

Við upphaf rannsóknarinnar var tekin sú ákvörðun að taka hópviðtöl við kennara á yngsta stigi í 

nokkrum skólum við Eyjafjörð. Upphaflega markmiðið var að taka eins konar rýnihópaviðtöl en þar sem 

viðmælendur voru mismargir eftir skólum var meira viðeigandi að taka hálfstöðluð hópviðtöl (og í einu 

tilfelli einstaklingsviðtal) byggð á hugmyndafræði Vancouver skólans og kanna þannig viðhorf og 

reynslu viðmælenda með það að markmiði að fá betri sýn á hvernig tengslum grunnskóla og 

nærsamfélags er háttað og jafnvel hvernig hægt sé að bæta þau enn frekar. 

3.2  Val á þátttakendum 
Af persónulegum ástæðum var tekin sú ákvörðun að rannsóknin væri framkvæmd í skólum við 

Eyjafjörð, en það var einnig gert til að afmarka svæði og varna því að rannsóknin yrði of stór í sniðum. 

Við Eyjafjörð eru sextán grunnskólar, staðsettir í þéttbýli og dreifbýli. Ætlunin var að af þessum sextán 

grunnskólum yrðu skoðaðir fimm skólar, valdir með lagskiptu slembiúrtaki, tveir(af níu) frá Akureyri og 

þrír (af sjö) utan Akureyrar. Með því að skoða upplifun kennara af tengslum skóla og nærsamfélags 

bæði í dreifbýli og þéttbýli er reynt að ná víðari sýn á viðfangsefnið og jafnvel finna vísbendingar um 

hvort að stærð sveitarfélaga skipti máli. Vert er að taka fram strax að erfiðara reyndist að afla 
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viðmælenda en búist var við og því eru niðurstöður rannsóknarinnar byggðar á viðtölum við kennara 

þriggja grunnskóla, tveggja utan Akureyrar, annar í dreifbýli og hinn í þéttbýli og eins skóla á Akureyri. 

Til að afmarka enn betur viðmælendur og umfang rannsóknarinnar var tekin sú ákvörðun að beina 

sjónum að yngsta stigi grunnskólanna, þ.e. fyrsta til fjórða bekk og taka því viðtöl við umsjónarkennara 

þessara bekkja í skólunum þremur. Tekin voru hálfstöðluð hópviðtöl (og í einu tilfelli einstaklingsviðtal) 

við viðmælendur og voru þátttakendur allt frá einum kennara upp í fimm. Viðtölin tóku um 30-45 

mínútur og stuðst var við stuttan spurningalista en ætlunin var að viðmælendur leiddu samtalið og 

tjáðu sig um sína reynslu og upplifun af stefnu skólans þegar kemur að samstarfi hans við 

nærsamfélagið, á meðan spurningalistinn væri frekar notaður sem gátlisti fyrir rannsakanda.  

3.3 Framkvæmd 
Við framkvæmd rannsóknarinnar var í upphafi sett fram tímaáætlun sem rannsakandi átti erfitt með 

að fara eftir af persónulegum ástæðum og síðar vegna erfiðleika við að afla viðmælenda. Byrjað var á 

að velja fimm skóla til þess að óska eftir samstarfi við og var það gert með því að skipta skólunum í 

skóla staðsetta á Akureyri og síðan skóla utan Akureyrar. Þá var dregið blindandi úr hvorum hóp, tveir 

skólar frá Akureyri og þrír skólar utan við bæinn. Síðan var haft samband við skólana og þeim send 

kynningarbréf og afrit af upplýstu samþykki. Fljótlega komu jákvæð svör frá tveimur skólum en seinlega 

gekk að fá svör frá öðrum skólum. Að endingu fengust viðmælendur í þremur skólum en ekki lánaðist 

að fá fleiri þátttakendur í þetta skiptið sökum þess hve liðið var á vorið. 

Til undirbúnings fyrir viðtölin voru skólanámskrár viðkomandi skóla sem og heimasíður þeirra kannaðar 

til að finna það sem að tengslum nærsamfélagsins við skólann snýr. Í framhaldinu var undirbúinn hálf-

staðlaður spurninglisti til stuðnings við þær samræður sem fram færu í viðtölunum. Lögð var áhersla á 

að spurningarnar væru opnar og gæfu tækifæri til umræðna og að listinn væri frekar notaður sem 

gátlisti fyrir rannsakanda til að fara eftir frekar en formlegur spurningalisti enda gert ráð fyrir að þarna 

færu fram opnar samræður sem vörpuðu frekar ljósi á reynslu og upplifun viðmælenda. 

Viðtölin fóru fram í mars 2019, í kennslustofum í þátttökuskólunum að loknum kennsludegi, þar sem 

þátttakendur sátu í hring og gátu þannig talað hver við annan á þægilegan máta. Farið var beint í 

úrvinnslu þeirra í kjölfarið. Þau voru rituð orð- og hljóðrétt upp á fyrsta sólarhring eftir að þau voru 

tekin, síðan kóðuð og greind og þá voru niðurstöðurnar teknar saman í lokin, þemagreindar, 

litakóðaðar og settar fram í töflu til að auðvelda samanburð og yfirsýn yfir undirþemun. 

3.4 Siðferðilegir þættir 
Siðferðilegir þættir og álitamál eru órjúfanlegur hluti af rannsóknarvinnu, þá sérstaklega þegar 

viðfangsefnið er skoðanir og upplifanir fólks þar sem að lifandi verur hafa siðferðilega stöðu, annað en 

dauðir hlutir sem rannsakaðir eru (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71). Þrátt fyrir að gildi þess að gæta 
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vel að siðferðilegum þáttum rannsóknar sé mikið eiga vísindamenn og rannsakendur oft erfitt með að 

muna eftir þeim og huga jafnvel að siðferðilegum þáttum í lok rannsóknarferlis. Til eru þeir sem jafnvel 

líta á siðferðilega þætti rannsókna sem hindrun eða „óþarfa“ vinnu og getur það viðhorf skapað spennu 

meðal fræðimanna (Borrett, Sampson og Cavoukian, 2017, bls. 85). Vegna þess að margar rannsóknir 

snúa að lifandi verum er samt sem áður nauðsynlegt að gæta þess að siðferðilegt gildi þeirra sé haft að 

leiðarljósi. Þessi rannsókn er því ekki undanskilin siðferðilegum álitamálum, frekar en aðrar, og er hér 

fjallað um hvernig staðið var að þeim við framkvæmd rannsóknarinnar. 

Þegar orðið siðferði er skoðað má sjá að það tekur í raun til tveggja þátta, hegðunar og hugarfars fólks 

og síðan æskilegrar hegðunar og hugarfars. Siðfræði rannsókna getur falið í sér hvort og hvers konar 

rannsóknir og tilraunir eigi rétt á sér, hvort að rannsóknir án upplýsts samþykkis séu einhvern tíma í 

lagi, hvers þurfi að gæta við val á þátttakendum rannsóknar og hvernig gögn og niðurstöður eru notuð 

svo dæmi séu nefnd (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 72). Gerð eru ákveðin skilyrði um faglega ábyrgð 

og hæfni rannsakenda en mikilvægt er að tryggja að rannsókn sé byggð á fræðilega traustum grunni og 

með skilgreindum verkferlum er verið að gæta að siðferðilegum hagsmunum þátttakanda (Vilhjálmur 

Árnason, 2003, bls. 166). Rannsakandi þarf einnig að gæta hlutlægni við rannsóknarvinnu sína en 

hlutlægar rannsóknir einkennast af því að vera ekki gildishlaðnar þar sem hvorki rannsóknarferli eða 

niðurstöður skekkjast af ríkjandi fræðilegum skoðunum og eru síðan auðveldar í endurtekningu fyrir 

aðra rannsakendur (Guðmundur Sæmundsson, 2010, blaðsíðutal vantar). 

Við framkvæmd rannsókna þar sem einstaklingar eru hluti af viðfangsefninu er mikilvægt að hafa í huga 

sjálfræðisregluna (e. the principle of respect for autonomy), þ.e. að bera virðingu fyrir manneskjunni 

og sjálfræði hennar. Þetta setur til að mynda mörk um hvernig koma megi fram við fólk. Þessi regla 

leiðir af sér kröfuna um upplýst og óþvingað samþykki í rannsóknum þar sem viðkomandi fær 

upplýsingar um rannsóknina, tilgang hennar, rannsakanda/rannsakendur, tímaramma, áhættu og 

ávinning, hvernig farið verði með persónugreinanlegar upplýsingar og annað í þeim dúr. Mikilvægt er 

einnig að þátttakendum sé gert ljóst að þeir hafi fullt frelsi til að hafna þátttöku og/eða hætta henni 

hvenær sem er í ferlinu (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 73; Christians, 2005, bls. 144). Við framkvæmd 

þessarar rannsóknar voru allir viðmælendur beðnir um að skrifa undir upplýst samþykki áður en viðtal 

hófst og var þeim um leið gert ljóst að þeir mættu hætta þátttöku hvenær sem er í ferlinu án nokkurra 

vandkvæða.  

Hér á landi er gert ráð fyrir því að áður en rannsóknarvinna hefjist séu útbúin upplýsingablöð sem lögð 

séu fyrir þátttakendur rannsókna. Upplýsingablaðið þarf að innihalda upplýsingar um heiti 

rannsóknarinnar, tilgang, hverjir standi að henni, í hverju þátttaka þeirra felst, tímaramma og að 

þátttakan sé valkvæð (eins og fram hefur komið í umfjöllun um sjálfræðisregluna) svo dæmi séu nefnd 
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(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 84-85). Við upphaf þessarar rannsóknar fengu allir verðandi og 

mögulegir þátttakendur send kynningarbréf og blað um upplýst samþykki, þar sem allar þessar 

upplýsingar komu fram. Þá voru kynningarbréf og upplýst samþykki rifjuð upp í upphafi viðtala og 

þátttakendur minntir á frelsi til að hætta þátttöku. 

Ofan á þetta má bæta að þegar um eigindlegar rannsóknir eins og viðtöl er að ræða, þarf að sjálfsögðu 

að gæta vel að þagmælsku, trúnaði og varkárni ef að unnið er með persónulegar upplýsingar, 

staðsetningu eða annað sem hægt er að rekja til þátttakenda (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 83, 

Christians, 2005, bls. 145). Við þessa rannsókn var þess gætt að trúnaður og þagmælska ríkti um það 

efni sem mögulega væri hægt að rekja til einstakra kennara og eru hvergi gefin upp nöfn þeirra eða 

skólanna. Leitað var til persónuverndar og þess gætt hvort einhverra leyfa frá þeim væri þörf við þessa 

rannsókn en þess reyndist ekki þörf.  

Eðlilega er það skylda rannsakanda að gæta þess að enginn skaði eða harmur verði af þátttöku 

einstaklinga í rannsóknum og skal hann því gæta þess að áhætta þátttakenda sé í lágmarki. Í 

eigindlegum rannsóknum er mesti skaðinn oft fólginn í því að hægt sé að persónugreina þátttakendur 

og bera kennsl á þann stað sem verið er að rannsaka (Christians, 2005, bls. 146). Í þessu 

rannsóknarverkefni hefur rannsakandi gert sitt besta til að rekjanlegar upplýsingar séu ekki til staðar í 

niðurstöðum og halda þannig hættunni á skaða í lágmarki.  

Við framkvæmd rannsókna er að mörgu að hyggja og bendir Guðmundur Sæmundsson á að gott sé að 

styðjast við boðorð um siðfræði í vísindum og rannsóknum og bendir sérstaklega á þrjú þeirra: að vera 

heiðarlegur gagnvart mönnum og málefnum, að gæta varkárni í orði og verki og að bera virðingu fyrir 

þátttakendum rannsóknarinnar (2010, blaðsíðutal vantar). Þessi boðorð eru einkar gagnleg og koma 

sér vel við rannsóknarvinnu. Rannsakandi hefur vandað sig mikið við að gæta hlutlægni við vinnuna og 

gæta þess að sýna mönnum og málefnum heiðarleika og virðingu til þess að stuðla að sem mestum 

gæðum rannsóknarverkefnisins. 

Þegar viðtölin fóru fram lenti rannsakandi í því að þekkja til kennara í tveimur skólum af þremur og 

þess vegna var mjög mikilvægt að gera sér grein fyrir stöðu sinni og gæta hlutleysis þegar kom að 

viðmælendum. Það er mjög mikilvægt þegar kemur að eigindlegum rannsóknum auk þess að stunda 

sjálfsskoðun og gera sér grein fyrir stöðu sinni gagnvart viðfangsefninu til þess að hægt sé að gæta 

hlutleysis og nálgast efnið án þess að fordómar og fyrri hugmyndir liti viðfangsefnið (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 239). Eðli málsins samkvæmt var því haldið í viðtölin með varúð og virðingu 

fyrir viðfangsefninu og viðmælendum. 

Vert er að taka fram að á rannsóknartíma var rannsakandi sá eini sem að hafði aðgang að þeim gögnum 

sem aflað var og var þeim fargað að lokinni úrvinnslu. 
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4 Rannsóknin 

Í þessum kafla er fjallað um það sem fram kom í rannsókninni á tengslum grunnskóla og nærsamfélags, 

byrjað er á að fjalla um það sem kom fram þegar skólanámskrár skólanna voru kannaðar til að athuga 

hvort þar kæmi fram hvernig málum væri háttað og síðan er fjallað um viðtölin og helstu atriði þeim 

tengd og að lokum farið dýpra yfir niðurstöður þeirra. 

4.1  Skólanámskrár 
Áður en viðtölin voru tekin fór fram undirbúningsvinna þar sem teknar voru til athugunar 

skólanámskrár þeirra skóla sem samþykktu þátttöku í rannsókninni og skoðað hvort fram kæmi hvernig 

samstarfi skólanna við nærsamfélagið væri háttað. Eins og fram hefur komið er kveðið á um það í 

aðalnámskrá grunnskóla, að fram komi í skólanámskrám hvernig samstarfi skólans við heimili, milli 

skólastiga og við nærsamfélagið sé háttað (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 66). Vegna þessa 

ákvæðis þótti viðeigandi að byrja á því að kanna hvort farið sé skýrt eftir þessum fyrirmælum og geta 

þá í framhaldinu athugað hvort þær upplýsingar sem skólarnir gefa frá sér séu í takt við upplifun og 

reynslu kennaranna sem við var rætt.  

Í starfsáætlun og skólanámskrá Akureyrarskólans fannst til að mynda mjög lítið um samstarf skólans 

við samfélagið en við leit fannst áætlun um samstarf milli skólastiga. Þannig mátti finna vísi að áætlun 

um tengsl við nærsamfélagið en ekki að því marki sem búist var við. Hvort að stefna í tengslum við 

nærsamfélagið sé til innan skólans var ekki kannað sérstaklega, þar sem aðeins var leitað að henni í 

skólanámskrá og starfsáætlun sem eru aðgengilegar á heimasíðu skólans. Var það með vilja gert að 

leita ekki dýpra og óska eftir upplýsingum þar sem tekið er fram í aðalnámskrá grunnskóla að þetta eigi 

að vera aðgengilegt í skólanámskrá. 

Í skólanámskrá stærri skólans utan Akureyrar, þéttbýlisskóla, er kafli sem heitir „samstarf við aðra skóla 

og nærsamfélagið“. Í þeim kafla er fjallað um samstarf milli skólastiga, við tónlistarskóla og aðra skóla 

við Eyjafjörð. Þá er sérstakur undirkafli þar sem fjallað er um samstarf og heimsóknir í stofnanir og 

fyrirtæki. Að mati rannsakanda eru þetta greinargóðir og vel unnir kaflar sem gefa góða lýsingu á 

tengslum skólans við nærsamfélagið. 

Á heimasíðu minnsta skólans er greitt aðgengi að flipa sem ber að geyma samskonar upplýsingar. Þar 

kemur meðal annars fram að engin stofnun geti haldið starfsemi sinni gangandi án samvinnu og tengsla 

við stofnanir, fyrirtæki og/eða félagasamtök í nágrenninu. Í þeim skóla er því litið svo á að hann þjóni 

veigamiklu hlutverki í samfélaginu og jafnvel fjölbreyttara en fyrirfinnst í stærri skólum og samfélögum. 

Þar eru einnig tekin dæmi um samstarf og fjölbreytta starfsemi skólastofnunarinnar. Þetta er 

áhugaverð og opin nálgun sem sýnir að skólinn leggur mikla áherslu á samvinnu við samfélagið og fer 

eftir tilmælum aðalnámskrár grunnskóla um leið. 
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Eins og sjá má er framsetning og birting á því hvernig samstarfi skólanna við nærsamfélagið er háttað 

því mjög mismunandi. Í einum skóla fundust ekki upplýsingarnar en í hinum voru gefnar góðar og skýrar 

upplýsingar um hvernig skólinn vinnur að því auka samstarf og opna dyr sínar fyrir samfélaginu. Næsta 

skref var síðan að taka viðtölin og kanna hvort viðmælendur þekktu til stefnu síns skóla varðandi tengsl 

við nærsamfélagið og hver þeirra upplifun af þeim væru. 

4.2  Viðtölin  
Í þessari rannsókn var leitast við að skoða hvernig tengslum skóla við nærsamfélagið er háttað í 

nokkrum skólum við Eyjafjörð og voru því tekin hálf-stöðluð hópviðtöl við umsjónarkennara í þremur 

skólum, einum á Akureyri og tveimur mis-stórum utan Akureyrar, einum í þéttbýli og einum í dreifbýli, 

og reynsla þeirra og skoðanir á tengslum skóla og nærsamfélags kannaðar. Eftir að viðtölum var safnað 

voru þau rituð hljóð- og orðrétt upp og í kjölfarið fór fram þemagreining þar sem yfir-þemað er samstarf 

og tengsl við nærsamfélagið. Meginþemun eru fjögur: ferðir og tengsl skólans út á við, gestir og 

heimsóknir inn í skólann, skrifleg samskipti og síðan annað almennt. Í hverju þema má finna 

undirþemu, misjafnlega mörg eftir meginþemum, 21 í heildina. Eftirfarandi þættir voru settir fram sem 

þemu og skoðaðir sérstaklega: 

Tafla 1: Þemagreining 

Í fremri dálki eru yfirþemu og undirþemu í þeim seinni. 

Ferðir og tengsl skólans út á við Vettvangsferðir, starfsnám, mannauður, 

víkkar námsreynsluna, rammi, óöryggi, gaman 

Gestir og heimsóknir inn í skólann Heimsóknir, fyrirlestrar, mannauður, 

árshátíð, rammi,  

Skrifleg samskipti Fréttir út, rammi, fréttir/skilaboð/boð 

inn 

Annað Gallar, kostir, gaman, fjölbreytni, 

skipulag, mannauður 

 

Þemagreiningin var síðan sett fram í töflu, hvert undirþema merkt með litum og skoðað í öllum 

viðtölum út af fyrir sig. Og að lokum voru þau borin saman og gerð samantekt á hverju undirþema. 

Flest hugtök í undirþemum eru nokkuð skýr og lítil þörf á að útskýra hvað í þeim felst. Hins vegar er 

vert að benda á að með hugtakinu „rammi“ er átt við mörk sem til dæmis eru sett af stundatöflum. 

Undir þemanu ferðir og tengsl skólans út á við og undir „gestaþemanu“ felast fagleg samskipti kennara 

við aðra í rammahugtakinu. 
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Opnunarspurning viðtalsins snerist um hvort að viðmælendur þekktu til stefnu skólans í tengslum við 

nærsamfélagið. Það kom rannsakanda nokkuð á óvart að kennararnir þekktu fæstir til stefnu skólans í 

tengslum við nærsamfélagið en aðeins í einum skóla var kennari sem var með það á hreinu og hvernig 

mætti nálgast upplýsingarnar, á meðan viðmælendur í hinum skólunum viðurkenndu fáfræði sína. 

Almennt voru kennararnir samt jákvæðir í garð tengsla við nærsamfélagið og töldu nemendur fá 

tækifæri til að læra viðfangsefnin á annan hátt en gerist í kennslustofum, eða hefðbundinni kennslu, 

og að „allt sem gerist innan veggja skólans eiginlega setja þau bara í kassa og það er bara skólinn“ og 

í vettvangsferðum „ná þau svona að yfirfæra þetta yfir á hvernig þetta gerist“ í raunveruleikanum. 

Kennarar allra skólanna áttu það sameiginlegt að upplifa að vettvangsferðir væru frekar stór hluti af 

skólastarfinu og að margar þeirra væru bundnar í hefðir fyrir árganga, fyrsti bekkur færi alltaf í 

ákveðnar ferðir og svo framvegis. Fyrstu svör varðandi heimsóknir í skólana voru alls staðar að fyrir 

utan rithöfunda og Gídeon félagið væri lítið um heimsóknir inn í skólana. Við nánari umhugsun kom þó 

í ljós að nokkuð var um heimsóknir og fyrirlestra, sem þó voru oftar fyrir eldri bekki skólans frekar en 

yngsta stig, þar sem það væri oft dýrt að fá fyrirlesara og sérstaka gesti í skólana og því ekki mikið um 

það. 

Minni skólarnir tveir áttu það síðan sameiginlegt að leita stundum út í samfélagið til að fá fræðslu frá 

fróðu fólki þar um viðfangsefni sem verið var að fást við í skólanum. Sem dæmi má nefna að annar 

skólinn fékk foreldri sem er búddatrúar til að koma og fræða börnin um trú sína í trúarbragðafræði og 

eins og viðmælandi í dreifbýlisskólanum sagði: „við vitum bara það eru sko þvílíkt hæfileikafólk bara 

bara innan veggja skólans sem er bara ótrúlega gaman að nota“. Minna var um að skólinn á Akureyri 

leitaði í mannauðinn í kringum sig en gat þó nefnt þess dæmi og sögðust allir viðmælendur endilega 

vilja reyna að gera meira af því. Allir skólarnir áttu það sameiginlegt að bjóða nemendum sem erfitt 

eiga með bóklegt nám og þess háttar upp á starfsnám í fyrirtækjum og stofnunum innan síns 

sveitarfélags og töldu það starf vera bæði gott of þarft.  

Lítið var í raun rætt um skrifleg tengsl við samfélagið en þó kom það fram í viðtölunum að helst væri 

notast við heimasíður skólanna, Mentor og Facebook og síðan hafði einn skólinn nýverið byrjað að birta 

fréttir af skólalífinu í samvinnu við fyrirtæki í sveitarfélaginu við góðar viðtökur. Þetta var viðleitni til 

að gefa íbúum sveitarfélagsins tækifæri til að fylgjast með því sem væri að gerast í skólanum, hvort 

sem þeir ættu börn í skólanum eða ekki, því ekki allir hefðu fyrir því, eða hefðu möguleika á, að kíkja á 

heimasíðu skólans til að fá fréttir af skólastarfinu. Þá var einnig nefnt í einu viðtalinu að mikið væri um 

tölvupósta sem kæmu í skólann með upplýsingum um sýningar og viðburði og jafnvel boð á eitthvað 

slíkt. Þetta gefur til kynna viðleitni samfélagsins til að tengjast grunnskólunum, efla samstarf og taka 

þátt í menntun barna. 
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Kennararnir voru allir ánægðir og stoltir af einstaka viðburðum eins og árshátíðum skólanna og þess 

háttar. Árshátíð hvers skóla var greinilega hápunkturinn á árinu og voru þær alltaf vel sóttar. 

Akureyrarskólinn skar sig aðeins úr hvað hana varðar vegna þess að hana sækja bara aðstandendur 

nemenda skólans en á árshátíðir hinna skólanna gátu allir mætt og oft mætti fólk þó að það ætti ekki 

börn eða barnabörn í skólanum. Til dæmis sagði einn viðmælandinn að það „koma allir foreldrar og 

það má hver sem er koma og það er alveg slatti af fólki sem kemur alltaf á árshátíð“. Ein af ástæðunum 

fyrir því að Akureyrarskólinn sker sig úr þarna er að hann hefur hvorki húsnæði til að hýsa svo stóra 

árshátíð eða tíma til að bjóða upp á margar minni árshátíðarsýningar.  

Hvað galla tengsla við nærsamfélagið varðar voru mismunandi þættir nefndir til sögunnar. Stærri 

skólarnir töluðu um að hafa ekki tíma, stundataflan væri ekki hagstæð og þess háttar. Stærðir árganga 

voru einnig taldir til enda „oft erfitt að fara með stóra árganga og halda utan um alla“ og líka að oft 

væri erfitt að skipta hópnum niður vegna takmarkaðra mannaforráða. Viðmælandi í minnsta skólanum 

kom með aðra nálgun á gallana og talaði um vandann við að halda skýrum mörkum milli starfs og 

einkalífs: „fólki kannski finnst í lagi og - og er alveg sem sagt að senda Messenger skilaboð á þig á 

kvöldin“ en bætir við að til að gera mörkin skýrari biðji hann fólk um að senda frekar tölvupóst og 

jafnvel skoðar ekki skilaboðin fyrr en mætt er til vinnu daginn eftir. 

Þá voru áhyggjur kennara Akureyrarskólans áberandi meiri en hinna skólanna en orðið „erfitt“ kom níu 

sinnum fram í viðtalinu við þá en tvisvar sinnum og fimm sinnum í hinum skólunum. Það má velta fyrir 

sér hvort þessi áherslumunur á viðhorfi kennaranna hafa eitthvað að gera með stærð og/eða gerð 

samfélagsins eða skólanna. Skólarnir utan Akureyrar eru bæði minni í höfðatölu og í minni 

sveitarfélögum og hafa því aðrar forsendur en einn af mörgum skólum Akureyrarbæjar. Þá er áhugavert 

að velta fyrir sér og bera saman vangaveltur kennara skólans á Akureyri og minnsta skólans. Einn 

viðmælandinn á Akureyri benti á að það væri oft þægilegra í litlum skólum að fara í ferðir: „ég hef verið 

í öðrum skóla þar sem eru minni árgangar, þar sem eru kannski bara með 15-16 í sem sagt hvorri 

bekkjardeild…öö..tvær bekkjardeildir…ooog þar er einhvern veginn miklu viðráðanlegra“. Á móti kemur 

að viðmælandinn í minnsta skólanum benti á að „við höfum ekki sama aðgang að vettvangsferðum“ 

og vísaði þá væntanlega í fjarlægð frá fyrirtækjum og stofnunum og bendir á að þegar farið sé í ferðir 

sé reynt að nýta þær sem best. 

Aðspurðir um kosti góðra tengsla grunnskóla við nærsamfélagið svöruðu kennararnir ólíkt eftir skólum. 

Akureyrarskólinn lagði áherslu á tilbreytingu og fjölbreytni á meðan þéttbýlisskólanum var mest 

umhugað um þakklæti og jákvæðni frá samfélaginu, „að þetta sé ofsalega dýrmætt bara fyrir 

samfélagið að skólinn sé svona sýnilegur.“ Dreifbýlisskólinn nefndi fámennið sem kost þar sem nándin 

væri mikil og sömuleiðis öryggið. Almennt voru kennarar skólanna þriggja þó sammála um að samstarf 
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og góð tengsl við nærsamfélagið auki fjölbreytni í skólastarfi og nýting mannauðs í heimabyggð bjóði 

upp á ýmislegt áhugavert. 

4.3 Niðurstöður 
Niðurstöður viðtalanna voru þemagreindar og settar upp í töflu til að auðvelda samanburð og 

úrvinnslu. Áhugavert var að sjá hvernig áherslur og viðhorf kennara skólanna eru mismunandi eftir 

skólum en þó er viðhorfið að mestu leyti jákvætt til góðs samstarfs skólans við nærsamfélagið. Í þeim 

reitum sem standa auðir hefur ekkert komið fram sem rannsakandi taldi eiga við það undirþema sem 

verið er að fjalla um í þeirri línu. Til aðgreiningar eru skólarnir merktir sem Akureyrarskóli, þéttbýlisskóli 

og dreifbýlisskóli og er oft áhugavert að skoða annars vegar það sem er sameiginlegt og hins vegar það 

sem greinir skólana að eftir gerð þeirra. 

 

Tafla 2: útfyllt þemagreining 

Þema Akureyrarskóli Þéttbýlisskóli Dreifbýlisskóli Samantekt 

Skólanámskrá og 
stefna skólans 
varðandi tengsl 
skóla við 
nærsamfélagið 

Kennarar þekkja 
ekki stefnuna 
sem slíka. Fer 
mikið eftir 
hverjum 
kennara fyrir sig 
en viðmælendur 
telja almennt að 
jákvæðni 
gagnvart ferðum 
og tengslum við 
nærsamfélagið 
ríki. Nokkrar 
ferðir og 
sýningar fastar í 
hefð en mætti 
mögulega vera 
meira. 

Tekið skýrt fram 
í skólanámskrá 
hvernig helstu 
atriðum er 
háttað varðandi 
tengsl við 
nærsamfélagið 
og eru margar 
hefðir og fastir 
liðir sem farið er 
eftir. Kennarar 
lýsa mikilli 
ánægju og stolti 
með það starf 
þrátt fyrir að 
þekkja ekki 
endilega til 
stefnunnar sem 
slíkrar. 

Skýrt á 
heimasíðu 
skólans hvernig 
tengslum við 
nærsamfélagið 
er háttað. 
Viðmælandi 
mjög 
meðvitaður um 
það. 

Það er misjafnt 
hvort kennarar 
þekki til þeirrar 
stefnu sem 
skólinn þeirra 
hefur í tengslum 
við 
nærsamfélagið.  
Einnig eru 
stefnur skólanna 
misvel sýnilegar 
á heimasíðu 
þeirra svo dæmi 
séu nefnd. 

Ferðir Fjöldi ferða út úr 
skólanum fer 
svolítið eftir 
kennurunum  en 
þó er nokkuð 
um þær. 

Ferðir eru mjög 
tíðar og almennt 
viðhorf er mjög 
gott til þeirra. 
Einnig heldur 
skólinn sýningar í 
búð eða 
samkomuhúsi. 

Í upphafi segir 
kennarinn frá 
gönguferðum og 
öðrum ferðum 
sem farið er í. 

Kennarar 
skólanna utan 
Akureyrar 
virðast hafa 
jákvæðara 
viðhorf til ferða 
út úr skólanum. 

Vettvangsferð Viðbót: fá oft 
boð frá söfnum, 
fyrirtækjum, 

Ýmis konar 
vettvangsferðir 
eru skipulagðar 
eftir bekkjum og 

Skólinn hefur 
ekki jafn góðan 
aðgang að 
vettvangsferðum 

Almennt frekar 
mikið um 
vettvangsferðir í 
skólunum 
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stofnunum um 
að koma. 

heimsóknir í 
fyrirtæki. 
Kennararnir 
væru til í að geta 
farið í fleiri ferðir 
og á fleiri 
vinnustaði. 

og skólar í 
þéttbýli, t.d. á 
Akureyri.  
Rannsakandi 
dregur þá 
ályktun að þó sé 
meira um 
vettvangsferðir 
en kennarinn 
telur. 

þremur. 
Jákvæðnin 
virðist vera meiri 
utan Akureyrar. 

Starfsnám Boðið upp á 
starfsnám fyrir 
nemendur sem 
eiga erfitt með 
bóklegt nám, 1-2 
daga í viku. 

Boðið upp á 
starfsnám fyrir 
nemendur sem 
eiga erfitt með 
bóklegt nám, 1-2 
daga í viku. 

Skólinn býður 
upp á starfsnám 
fyrir nemendur 
sem eiga erfitt 
með bóklegt 
nám. 

Allir skólarnir 
bjóða upp á 
starfsnám.  
- rannsakandi 
gerði sér ekki 
grein fyrir að 
sveitaskólar geta 
líka boðið upp á 
starfsnám fyrir 
þá sem eiga 
erfitt með 
bóklegt nám og 
þess háttar. 

 

Mannauður Lítið sem ekkert 
rætt um 
mannauð sem 
slíkan. 

Ekki rætt mikið 
um mannauð 
varðandi 
vettvangsferðir 
eða ferðir út úr 
skólanum.  

Nýta oft fólk úr 
samfélaginu í 
lengri ferðum og 
fjallgöngum. 

Aðeins einn skóli 
virðist vera 
meðvitaður um 
að leita í 
mannauð 
samfélagsins í 
ferðum. 

Víkkar 
námsreynsluna 

Tala um að 
nemendur læri 
hlutina betur 
þegar þeir er 
settir í samhengi 
við 
raunveruleikann, 
því það fari í 
„annað box“ 
heldur en það 
sem þeir læra í 
skólastofunni. 

Telja að 
nemendur læri 
oft jafnvel meira 
af svona ferðum 
en í venjulegri 
kennslustund… 
og jafnvel henti 
sumum börnum 
miklu betur. 
Nemendur njóta 
þess líka oft 
betur. 

Nefnir dæmi um 
að gönguferðir 
geti aukið 
þekkingu 
nemenda á 
umhverfi sínu og 
samfélaginu. 

Kennarar eru 
almennt 
sammála um að 
vettvangsferðir 
hafi jákvæð áhrif 
á námið og víkki 
námsreynsluna. 

Rammi Tala um að oft 
sé erfitt að finna 
tíma fyrir ferðir 
vegna lítils 
svigrúms í 
stundatöflu og 
mannaforráða. 

Oft eru ferðir 
bundnar í hefðir 
eftir bekkjum 
eða öðru og 
myndar því eins 
konar ramma. 
Ramminn sem 
stundarskráin 

Ferðir eru mjög 
oft hluti af 
hefðum og 
verklagi sem 
greint er frá í 
skólanámskrá og 
heimasíðu 
skólans. 

Hefðir móta að 
miklu leiti 
vettvangsferðir 
skóla en 
niðurröðun í 
stundatöflu 
getur valdið smá 
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myndar getur þó 
stundum þvælst 
fyrir ferðum. 

skipulagsvanda 
varðandi ferðir. 

Óöryggi Oft er svo mikið 
af ferðum og 
uppákomum að 
það veldur 
óöryggi hjá 
sumum 
nemendum.. 

  Aðeins skólinn á 
Akureyri 
minntist á þau 
óþægindi og 
óöryggi sem 
ferðir og 
uppákomur geta 
valdið. 

Gaman Sjá nemendur 
upplifa eitthvað 
sem þeir hafa 
ekki gert áður, 
læra nýja hluti 
og spyrja 
spurninga. 

Nemendur 
upplifa ánægju 
og stolt af 
sýningum þegar 
fólk nálgast þá 
og hrósar fyrir 
flott verk. Ferðir 
endurnýja orku 
og dýpka skilning 
nemenda á því 
sem í þeim er 
skoðað. 

  

Heimsóknir inn í 
skólana 

Aðspurðir um 
heimsóknir í 
skólann mundu 
kennararnir ekki 
eftir miklu en 
um leið og þeir 
fóru að hugsa 
málið sáu þeir 
að það var þó 
nokkuð um það. 
Þeir minntust þó 
á að leiðinlegt 
væri að ekki 
væri hægt að 
kaupa inn 
fyrirlesara eða 
gesti í meira 
magni. Það væri 
bara ekki til 
peningur. 

Í fyrstu mundu 
kennararnir ekki 
eftir miklu öðru 
en slökkviliðinu, 
félagasamtökum 
í heimabyggð og 
Gídeon félaginu 
en eftir smá tíma 
höfðu ýmis 
önnur tilefni 
rifjast upp. 

Fyrst mundi 
kennarinn ekki 
eftir margs 
konar gestum 
inn í skólann en 
taldi síðan upp 
ýmis dæmi um 
gesti sem 
heimsækja 
stundum 
skólann á og 
utan 
kennslutíma. 

Meira virðist 
vera um 
heimsóknir og 
fyrirlestra inni í 
skólum en 
kennarar gera 
sér grein fyrir í 
fljótu bragði, 
það tínist alltaf 
eitthvað til. 
Akureyrarskólinn 
minnist á 
peninga í þessu 
tilliti. 

Fyrirlestrar Rithöfundar 
kynna verk sín á 
sal og ýmis félög 
kynna starfsemi 
sína og þess 
háttar. 

Foreldrar hafa 
verið fengnir til 
að heimsækja 
skólann og 
fræða börn um 
eitthvað 
sérstakt. En það 

Viðmælandi 
nefnir nokkur 
dæmi um 
gestafyrirlesara í 
skólanum, fyrir 
kennara og 
nemendur. 

 

Algengast virðist 
að fyrirlesarar og 
félagasamtök 
heimsæki 
skólann en 
einnig eru dæmi 
um að foreldrar 
komi og kynni 
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mætti gera 
meira af því. 
Aðrir fyrirlestrar 
tengjast kannski 
oftast 
unglingastiginu. 

eitthvað, eða 
aðrir 
gestafyrirlesarar. 

Mannauður Rifjað er upp 
þegar 
aðstandandi var 
fenginn til að 
aðstoða við 
prjónakennslu 
og minnst á að 
þetta ættu þau 
að gera meira af. 

Tala um að hafa 
til dæmis beðið 
foreldra að koma 
inn með fræðslu 
t.d. varðandi 
trúarbrögð eða 
störf, en væru til 
í að nýta það 
betur. 
Einnig kemur 
félag eldri 
borgara annað 
slagið og hlustar 
á nemendur 
lesa. 

Skólinn er 
ófeiminn við að 
sækja þekkingu 
til einstaklinga í 
samfélaginu. 

Minnsti skólinn 
segist vera 
duglegur að nýta 
þann mannauð 
sem finna má í 
kring. 
Þéttbýlisskólinn 
gat nefnt nokkur 
dæmi um 
hvernig þekking 
úr 
foreldrahópnum 
var t.d. nýtt í 
kennslu. Allir 
myndu vilja gera 
meira af því. 

Árshátíð Mjög ánægð 
með flotta 
árshátíð og 
mikið í hana 
lagt. Því miður 
er hvorki tími né 
aðstaða til að 
bjóða 
nærsamfélaginu, 
öðrum en 
foreldrum og 
ömmum og 
öfum á 
árshátíðina. 

Árshátíðin er 
stór viðburður 
sem er vel 
sóttur, einnig af 
fólki sem ekki á 
börn við skólann. 

Árshátíð skólans 
er stór viðburður 
sem fólk í 
nágrenninu 
sækir, burt séð 
frá því hvort það 
eigi börn í 
skólanum eða 
ekki. 

Skólarnir eru 
allir stoltir af og 
ánægðir með 
árshátíð sína en 
skólinn sem er á 
Akureyri telur 
miður að ekki sé 
hægt að bjóða 
öðrum en 
aðstandendum á 
árshátíðina. 

Rammi   Mörkin milli 
einkalífs og 
vinnu virðast 
eiga á hættu að 
vera mjög óskýr í 
litlu samfélagi. 
Sem dæmi má 
nefna að sumir 
foreldrar vilji t.d. 
nýta sér 
samskiptamiðla 
eins og 
Facebook til að 
koma 
skilaboðum til 

Kennari minnsta 
skólans minnist 
á að mörkin milli 
einkalífs og 
starfs eigi það til 
að vera óskýr í 
litlum 
samfélögum. 
Ekki var minnst á 
neitt þess háttar 
í hinum 
skólunum. 
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kennara utan 
vinnutíma. Það 
er ákveðinn galli 
við smáa skóla 
og náin tengsl 
þeirra við 
nærsamfélagið. 

 

Skrifleg samskipti     

Fréttir út  Nýtt á 
skólaárinu: 
Skrifleg 
fréttamiðlun út í 
samfélagið, 
tengir skólann 
við fleiri íbúa 
sveitarfélagsins. 

Einu sinni sendi 
skólinn út 
mánaðardagskrá 
og matseðil 
mötuneytis á 
alla bæi en nú er 
allt orðið 
rafrænt, fer á 
heimasíðu 
skólans, 
Facebook eða 
síðu 
sveitarfélagsins, 
gefur í skyn að 
það minnki 
jafnvel tengslin? 

Nýjung í einum 
skólanum er að 
birta fréttir 
vikulega í 
bæjarblaðinu og 
hefur verið 
almenn ánægja 
með það í 
samfélaginu og 
fólk sýnir 
skólastarfinu 
áhuga. 
Annars eru allar 
fréttir orðnar 
rafrænar í dag. 

Rammi     

Fréttir/skilaboð inn Fá oft send boð 
og tilboð um 
ferðir og 
sýningar. 

   

Annað almennt     

Gallar Skortur á 
starfsfólki. 
Skortur á tíma. 
Skortur á 
peningum. 
Erfitt að fara 
með stóra 
árganga. 
Erfitt að fara ef 
það eru erfiðir 
einstaklingar. 
Erfitt að þurfa að 
skipta árgangi í 
tvennt eða 
meira til að fara 
eitthvað og að 
manna báða 
hópa. 

Vantar fleiri 
samliggjandi 
tíma í 
stundatöflu til 
þess að hafa 
meiri tíma til að 
fara í 
vettvangsferðir. 

 

Óskýr mörk og 
magn skriffinsku 
miðað við fjölda 
nemenda eru 
helstu gallar í 
skólastarfi 
fámennra skóla 
skv. viðmælanda 
(og líklega 
kostnaður við 
vettvangsferðir 
(rútukostnaður 
og þ.h.)). 

 

Tími og 
kostnaður virðist 
vera það sem 
kennarar 
skólanna eru 
helst sammála 
um. 
En áberandi er 
að meira er 
talað um það 
sem er erfitt í 
skólanum á 
Akureyri. 



29 
 

Stundum of 
mikið að gerast 
á sama tíma. 
Of mikið rót 
stundum. 

Kostir  Tilbreyting. 
Útivera. 
Öðruvísi nám. 

Þakklæti og 
jákvæðni frá 
samfélaginu. 
Nemendur læra 
mikið. 
Þetta er gaman. 

Skyldleiki og það 
að allir þekki alla 
er oftast stór 
kostur sem 
eykur öryggi 
nemendanna en 
getur þó haft 
neikvæð áhrif á 
mörk starfs og 
einkalífs. 

 

Ólík atriði sem 
eru kostir við 
tengsl við 
samfélagið. 

Gaman   Fjölbreytni í 
kennslu og 
skólastarfi og 
nýting 
mannauðs 
virðist bjóða upp 
á ýmislegt 
skemmtilegt. 

 

 

Fjölbreytni  Miklir 
möguleikar á 
samstarfi og 
tengslum við 
samfélagið auka 
fjölbreytni í 
skólastarfi. 

Sama og að 
framan. 
Fjölbreytni og 
nýting 
mannauðs býður 
upp á 
skemmtilega 
möguleika. 

 

 

Skipulag     

Mannauður Viðmælendur 
viðurkenndu að 
vera ekki 
nægilega 
duglegir að nýta 
mannauðinn í 
kring um sig en 
það væri nú 
samt sem áður 
sniðugt að gera 
það. 

Hafa mikinn 
áhuga á að nýta 
mannauðinn í 
samfélaginu 
betur við 
kennslu og í 
skólastarfinu. 
Sérstakur 
þemadagur gerir 
einnig 
samfélaginu það 
kleift að nýta 
þann mannauð 
sem finnst í 
skólanum svo 
dæmi séu tekin. 

Viðmælandi 
telur skólann 
vera duglegan 
að nýta þann 
mannauð sem 
má finna í 
skólanum og 
samfélaginu í 
kring við nám og 
kennslu. 

 

Mikilvægt að 
nýta 
mannauðinn. 
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5 Umræður 
Sterk tengsl grunnskóla við nærsamfélagið eru mikilvæg og eins og fram kemur í niðurstöðukaflanum 

virtust tengsl þessara þriggja skóla við nærsamfélagið almennt vera frekar sterk og kennarar jákvæðir 

í þeirra garð, sem rennir stoðum undir fyrri tilgátuna, að tengsl grunnskóla við nærsamfélagið séu 

nokkuð góð. Það er einnig í samræmi við niðurstöður rannsóknar Wang, Lai og Wang (2016, bls. 37), 

þar sem fram kemur að kennarar kunni að meta sterk tengsl skóla og samfélags og þann stuðning sem 

af þeim hlýst.  

Svo virðist sem ekki allir skólarnir fari eftir tilmælum aðalnámskrár grunnskóla um að taka eigi fram í 

skólanámskrá hvernig samstarfi skólans við samfélagið og aðrar stofnanir/fyrirtæki er háttað og er það 

umhugsunarefni. Það vakti athygli að stærsti skólinn, sem er í stærsta sveitarfélaginu, sé sá skóli sem 

ekki uppfyllir þessi tilmæli aðalnámskrár en minni skólarnir sinna þessu mjög vel.  

Kennarar minni skólanna tveggja voru allir mjög ánægðir með hversu mikil og virk tengslin við 

nærsamfélagið væru og tóku strax fram að þeir væru að gera mikið. Þó kom það þeim á óvart hversu 

öflugt samstarfið var í raun, þegar þeir töldu upp öll verkefni og annað þessu tengt. Stærsti skólinn taldi 

í fyrstu að þau væru í einhverjum tengslum við nærsamfélagið, þó ekki miklum, en síðar kom í ljós að 

umfangið var samt sem áður meira en kennararnir gerðu sér grein fyrir. Þessi svör undirstrika 

niðurstöður Gerðar G. Óskarsdóttur (2014, bls. 224) um að almennt séu tengsl skóla og samfélags meiri 

en gert er ráð fyrir í fyrstu. 

Í viðtölunum kom einnig fram að kennarar skólanna þriggja voru sammála um jákvæð áhrif góðra 

tengsla skólans við samfélagið á nemendur, sem er í samræmi við niðurstöður fjölda rannsókna (sbr. 

Daniel, 2017, bls. 6-7; Kalin og Šteh, 2016, bls. 105; Valli, Stefanski og Jacobson, 2016, bls. 720 (og miklu 

fleiri)) og vilji var til að gera betur en tíminn væri þó ekki alltaf að vinna með þeim. Hins vegar greindi 

rannsakandi aðeins eina athugasemd í viðtölunum sem hægt væri að beintengja við seinni tilgátuna, 

að kennarar upplifi nokkuð jákvæðara viðhorf til skólans þegar tengslin milli skólans og nærsamfélags 

væru góð, en í þéttbýlisskólanum utan Akureyrar töldu viðmælendur það til kosts við tengsl skóla og 

samfélags að upplifa jákvæðni og þakklæti í garð skólastarfsins. Það rennir vissum stoðum undir seinni 

tilgátuna en þó ekki nægilega sterkum til að hægt sé að alhæfa um það eða setja það fram sem sérstaka 

niðurstöðu. Æskilegt er að líta á það sem vísbendingu um efni sem vert er að rannsaka betur. 

Mugabi (2015, bls. 188) ítrekar mikilvægi þess að nýta þann mannauð sem finnst bæði í skólanum og 

nærsamfélaginu í skólastarfi og niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að almennur vilji sé til 

þess að nýta betur þann mannauð sem í samfélaginu finnst til þess að dýpka og efla nám nemendanna. 
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Minni skólarnir tveir tóku báðir dæmi um hvernig þeir nýttu þann mannauð sem fyrirfannst í 

samfélaginu við kennslu og fræðslu og töldu mjög mikilvægt að halda því áfram og jafnvel efla það 

starf. Vilji til að gera betur í þeim málum kom einnig fram í viðtali við kennara stærsta skólans en þar 

var samt sem áður talað um að mjög lítið væri um það að leitað væri í mannauðinn og gátu kennararnir 

aðeins nefnt eitt dæmi um sjálfboðaliða sem kom og aðstoðaði við handavinnukennslu. 

Viðhorf viðmælenda til vettvangsferða og ferðalaga var almennt mjög gott. Nemendur voru taldir læra 

betur af því að sjá hvernig hlutirnir eru í raun en einnig þótti þetta vera góð tilbreyting frá hefðbundinni 

kennslu. Þetta er í samræmi við það sem fram kemur hjá Gerði G. Óskarsdóttur (2014, bls. 217) og 

Wang, Lai og Wang (2016, bls. 37). Fram kom þó í einum skólanum að þetta væri oft erfitt og þessu 

fylgdi mikil vinna sem jafnvel skapaði rót og óöryggi fyrir suma nemendur. 

Þátttaka samfélagsins í skólastarfi getur komið öllum til góðs eins og fram hefur komið. Skólarnir voru 

mis duglegir að nýta sér þann mannauð sem í samfélaginu finnst en vildu allir gera betur í því og nýta 

þá hæfileika og þekkingu sem þeir hafa aðgang að. Varðandi heimsóknir annarra í skólana voru 

heimsóknir rithöfunda, slökkviliðs og Gideon-félagsins efst á lista en þó voru dæmi um fyrirlesara 

varðandi jafningjafræðslu, kynfræðslu og forvarnir fyrir eldri nemendur, svo eitthvað sé nefnt. En 

minna var um að þetta væru einstaklingar úr samfélaginu en Morse og Allensworth (2015, bls. 786) 

telja að það auki námsárangur og öryggi nemenda í skóla að virkja samfélagið í málefnum eins og 

þessum. 

Í viðtölunum kom ekki margt fram um skrifleg samskipti sem slík, en þess ber þó að geta að í einum 

skólanum var tekið fram að þau fengju reglulega upplýsingar og boð í tölvupósti frá söfnum og þess 

háttar og má gera ráð fyrir að svipað sé á könnunni hjá hinum skólunum. Einn skólinn hafði tekið upp 

samstarf við fréttamiðil um að birta fréttir og pistla úr skólastarfinu, meðal annars til þess að ná til fleiri 

íbúa samfélagsins en bara þeirra sem eiga börn í skólanum. Það samstarf virtist vera að gefa góða raun 

og var almenn ánægja með framtakið. 

Það kom rannsakanda skemmtilega á óvart hversu jákvætt viðhorf viðmælenda til samstarfs og tengsla 

við nærsamfélagið var og hversu viljugir þeir voru til að bæta það enn frekar. Er það ákveðin vísbending 

um mikilvægi þess að nærsamfélagið taki þátt í skólastarfinu að einhverju leiti. Hins vegar er það 

umhugsunarvert að tíminn sé eitthvað sem flækist fyrir skipulaginu þegar kemur að ferðum og öðru 

uppbroti. Tímaskortur og mannekla (eða mikill fjöldi nemenda) eru atriði sem rannsakandi kom ekki 

oft auga á í undirbúningi rannsóknarinnar og ritum annarra fræðimanna en voru þarna helst nefnd til 

hindrana. Samt sem áður fundust dæmi um það eins og til dæmis í grein Wang, Lai og Wang (2016, bls. 

38). Rannsakandi telur að mikilvægt sé að finna lausnir á skipulagi skólastarfs svo að hægt sé að efla 
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tengsl skóla og nærsamfélags með markvissum hætti, opna skólann fyrir íbúum samfélagsins og auka 

þátttöku fólks úr samfélaginu í skólastarfinu. 

En fást svör við rannsóknarspurningunum sem fram eru bornar í inngangi? Því er best svarað með því 

að rifja þær upp og heimfæra niðurstöður rannsóknarinnar á þær í stuttu máli. 

R1: Hvernig er samstarfi grunnskóla og samfélags háttað?  

Í samstarfi milli grunnskóla og nærsamfélags virðast vettvangsferðir og heimsóknir skólans í fyrirtæki 

og stofnanir vera einna mest áberandi. Þó er nokkuð um að félagasamtök og einstaklingar heimsæki 

skólana með fræðslu eða annars konar uppbrot á kennslu og er það ýmist að eigin frumkvæði eða 

skólans. Lítið var rætt um skrifleg samskipti og samstarf skóla við nærsamfélagið og gefa því þessar 

niðurstöður ekki vísbendingar um hvernig því er háttað. Almennt virðast tengsl grunnskóla og 

nærsamfélags vera nokkuð mikil en samstarf við samfélagið virðist þó fara svolítið eftir kennurum og 

því margar breytur sem skoða þyrfti betur. 

R2: Hver er upplifun kennara skólans af samstarfinu?  

Viðmælendur voru allir jákvæðir gagnvart samstarfi skóla við nærsamfélag en töldu í öllum tilfellum að 

minna væri um það heldur en kom í ljós við nánari athugun. Þannig virðast sumir þættir skólastarfsins 

sem nærsamfélagið tengist verða það sjálfsagðir að þeir gleymist. Leiða má líkum að því að ýmsar hefðir 

sem tengjast samfélaginu séu á endanum orðnar svo sjálfsagðar í augum kennara að þær í raun 

gleymist. Það var ánægjulegt að sjá að upplifun kennaranna var þó almennt góð og jákvæðni fyrir meiri 

og áframhaldandi vinnu var ríkjandi í viðmælendahópnum. 

5.1 Ályktanir 
Miðað við þessar niðurstöður má draga þá ályktun að skólarnir séu almennt í frekar góðum tengslum 

við nærsamfélag sitt og að vilji sé til að gera enn betur. Einhver munur er þó á hvernig tengslunum er 

háttað eftir staðsetningu skólanna og stærð. Líklega þarfnast þetta frekari rannsókna til að skera úr um 

það. 

Það kom kennurunum í raun á óvart hversu mikið var unnið í samstarfi við aðra úr nærsamfélaginu, 

vettvangsferðir, sýningar, fyrirlestrar og þess háttar. Þó vildu þeir gera meira af því að fá gesti úr 

samfélaginu í kennslustundir, t.d. til að fræða um störf sín eða trúarbrögð og fleira. Þetta gefur til kynna 

að hægt sé að nýta þann mannauð sem fyrirfinnst í nærsamfélaginu enn betur í stað þess að „sækja 

vatnið yfir lækinn“ og leita til stórra félaga/fyrirtækja/stofnana eða jafnvel út fyrir sveitarfélagið til að 

fá fræðslu um ákveðin málefni.  

Velta má upp þeirri spurningu hvort mögulega væri hægt að breyta skipulagi skólastarfs á einhvern 

hátt svo að meira svigrúm væri fyrir vettvangsferðir og öðruvísi fræðslu en hefðbundna kennslu. Fram 
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kom í tveimur viðtölum af þremur að stundataflan ætti það til að flækja skipulag þegar kæmi að 

vettvangsferðum og öðru uppbroti á kennslu og er það miður. Líkur eru á að það séu einhverjir skólar 

sem gera ráð fyrir uppbroti á stundatöflu á sérstökum vikudögum eða eitthvað þess háttar og kannski 

væri hægt að læra af þeim. Eftir að hafa unnið við og ígrundað niðurstöður viðtalanna má draga þá 

ályktun að það sé mikilvægt að þetta sé haft í huga við gerð stundatöflu og starfsáætlana í 

grunnskólum, sé þess nokkur kostur. Sérstaklega þegar litið er til þess ávinnings sem aukið samstarf 

grunnskóla og nærsamfélags getur leitt af sér. 

5.2 Framtíðarrannsóknir  
Eins og fram kom í upphafi hefur þetta viðfangsefni lítið verið kannað hér á landi hingað til og því 

mikilvægt að varpa ljósi á hver staðan er. Rannsóknir á þessu sviði ættu því að geta gefið íslensku 

skólakerfi tækifæri til að auka farsæld þess fjölbreytta samfélags sem finnst hér á landi (Bragi 

Guðmundsson, 2009, bls. 31) og styrkt þannig skólana okkar og íslenskt samfélag til lengri tíma litið. 

Hér má finna nokkur dæmi um áhugaverð rannsóknarefni þessu tengd: til dæmis væri fróðlegt að sjá 

hvort að munur sé á samstarfi skóla og nærsamfélags eftir stærð og/eða gerð sveitarfélaga, hvort 

munur sé eftir landshlutum, hvort stærð skólanna skipti máli í þessu samhengi og margt fleira. Þá væri 

áhugavert að skoða hvort að marktækur munur væri á tengslum skóla við nærsamfélagið þegar litið er 

til stærðar sveitarfélaga og í hverju hann fælist en sú rannsókn rúmast því miður ekki innan þessarar 

rannsóknar og er þörf á að skoða það betur í framtíðinni. 

Þá gæti verið áhugavert og mjög gagnlegt að skoða hvort að sýn og reynsla fulltrúa nærsamfélagsins 

sé í samræmi við upplifun fulltrúa grunnskólanna, í þessu tilfelli kennaranna. Eflaust er hægt að nýta 

mælitæki eins og „samfélags-vogina“ (e. Community scale) sem meðal annars er nýtt í skólum í 

Bandaríkjunum (Thapa og Cohen, 2017, bls. 305-308) eða einhvers konar afbrigði af henni en kannski 

eru til nægilega góð mælitæki nú þegar. Það eru því ýmsar hliðar á tengslum grunnskóla og 

nærsamfélags sem væri gagnlegt að skoða betur til þess að fá sem heildstæðasta mynd af stöðunni 

eins og hún er. 

Umfram allt tel ég vera mikilvægt að skoða hvernig hægt er að efla samstarf skóla við nærsamfélag sitt 

og leitast þannig við að bæði efla og nýta þann mannauð sem finna má í samfélaginu, öllum íbúum 

þess til góðs.  

5.3 Fyrirvarar og styrkleikar 
Þetta rannsóknarverkefni er ekki laust við annmarka og því er eðlilegt að taka niðurstöðunum með 

ákveðnum fyrirvara og líta heldur á þær sem vísbendingar. Fyrir það fyrsta er þetta frumraun 

rannsakanda  í rannsóknarvinnu og því líkast til ekki hnökralaus.Í öðru lagi eru viðmælendur mjög fáir 

og því gefa niðurstöður ekki raunhæfa sýn á hvernig málum er háttað í hinu stóra samhengi. Rannsókn 
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þessi er of smá í sniðum til að geta gefið sterkar vísbendingar um hvernig tengslum skóla og 

nærsamfélags sé háttað á landsvísu. Hins vegar má finna vísbendingar um hvernig þau standa, að 

minnsta kosti við Eyjafjörð. Áhugavert væri að kanna markvisst hvort að stærð skóla og/eða 

sveitarfélaga skipti máli í þessu samhengi og leggja því í umfangsmeiri rannsóknir. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa okkur smá innsýn í viðhorf kennara á yngsta stigi grunnskóla til 

tengsla skólans þeirra við nærsamfélagið og gefur ákveðnar vísbendingar um að stærð skóla geti haft 

áhrif á viðhorf kennaranna til vettvangsferða og heimsókna í skólann. Framkvæmd rannsóknarinnar, 

þó smá sé í sniðum, er einnig ákveðinn styrkleiki fyrir hana, þar sem tekin voru eigindleg viðtöl í anda 

fyrirbærafræði og í tveimur tilfellum af þremur voru það hópviðtöl þar sem viðmælendur fengu að ráða 

svolítið ferðinni og ræddu saman sín á milli og rýndu í eigin vinnu og skólans. 
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6 Lokaorð 
Skýrari sýn á hvernig samstarfi grunnskóla og nærsamfélags sé háttað og hver viðhorf kennara til þess 

eru, gefur okkur tækifæri til umbóta og verkfæri til að vinna á markvissan hátt að því að bæta það. Ef 

horft er til máltækisins sem vísað er til í upphafi: „það þarf heilt þorp til að ala upp barn“ þá ættu sterk 

tengsl skólans við nærsamfélagið að vera nemendum skólans til hagsbóta en eins og fram hefur komið 

má einnig finna ávinning í þeim tengslum fyrir skólana og samfélagið. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa vísbendingar um að skólarnir sem um ræðir séu í frekar miklum 

tengslum við nærsamfélagið, að minnsta kosti yngstu bekkir skólanna. Nokkuð er um vettvangsferðir 

og heimsóknir félagasamtaka og stofnana í skólana og vilji til að gera enn betur í þeim málum. Tveir 

skólanna sem hér voru skoðaðir reyna að nýta sér þann mannauð sem í heimabyggð er til að auka 

fjölbreytni í námi og kennslu og í þeim þriðja var viljinn til þess til staðar.  

Það er hins vegar eftirtektarvert, og líklega eitthvað sem mætti leita lausna við, að þéttskipaðar 

stundatöflur gera kennurum erfiðara fyrir að skipuleggja einhvers konar uppbrot eða öðruvísi kennslu. 

Það er mitt mat að það ætti að vera hægt að haga stundatöflunum eða skipulagi kennslu þannig að 

auðveldara sé að fara í ferðir út fyrir skólann eða bjóða upp á annars konar uppbrot í kennslu.  

Eins og fram hefur komið þá var jákvætt viðhorf ríkjandi meðal viðmælenda til tengsla skóla og 

nærsamfélags og mikill vilji til að bæta tengslin enn frekar. Viðmælendur voru allir sammála um 

ávinning þess fyrir nemendur og flestir töldu áhrifin á þeirra starf vera jákvæð, að þetta væri 

skemmtileg og góð tilbreyting. 

Vert er að benda á að jákvætt viðhorf viðmælendanna við samstarfi skóla og nærsamfélags gefur 

vísbendingar um að fólki og aðilum í samfélaginu sé einnig velkomið að hafa samband og bjóða fram 

aðstoð eða annað sem það hefur upp á að bjóða (fræðsla, stuðningur, þjónusta eða annað). Jákvæð 

tengsl skóla við nærsamfélagið geta haft jákvæð áhrif á skólabrag, námsárangur og velferð nemenda 

auk þess að styrkja samfélagið og efla samhug innan þess. Það er því til mikils að vinna. 
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Fylgiskjal 1 – Bréf til yfirmanna fræðslumála 

         Akureyri, 2019 

 

Ágæti viðtakandi. 

Ég, undirrituð, er meistaranemi í menntavísindum við kennaradeild Háskólans á Akureyri, með áherslu 

á stjórnun og forystu. Ég er þessa dagana að vinna að 40 ECTS eininga meistaraverkefninu mínu. 

Verkefnið snýr að því að kanna hvernig tengslum grunnskóla og nærsamfélags sé háttað og hver reynsla 

kennara á yngsta stigi sé af því. Við vinnu þessarar rannsóknar notast ég við eigindlega aðferðafræði 

og tek viðtöl við kennara byggð á fyrirbærafræðilegum grunni auk þess að kanna hvernig fjallað er um 

skóla og nærsamfélag í skólanámskrá skólans. Gögnin verða greind, unnið úr þeim og að úrvinnslu 

lokinni er þeim fargað. Teknir eru fyrir þrír skólar, í jafn mörgum sveitarfélögum, við Eyjafjörð, til að fá 

sem fjölbreyttasta mynd af hvernig tengslum grunnskóla og nærsamfélags sé háttað. Ekki verður 

neinum persónulegum eða viðkvæmum upplýsingum um skólana safnað heldur er verið að skoða 

viðhorf kennaranna til tengsla skólanna við nærsamfélag og skoða hvort samhljómur sé milli 

mismunandi skóla og hvort upplifun kennaranna sé í samræmi við stefnu skólans í þessum málum skv. 

skólanámskrá. 

Mig langar til að óska heimild frá ykkur fyrir að vinna og birta rannsókn mína og leita ég eftir að fá að 

taka viðtöl við alla umsjónarkennara á yngsta stigi í ______nafn skóla_________ og spyrja þá út í 

hvernig málum er háttað. Viðtölin eru um það bil 30-45 mínútna löng, hópviðtöl þar sem því er við 

komið. 

Leiðsögukennarinn minn er Bragi Guðmundsson, prófessor við kennaradeild Háskólans á Akureyri og 

er hægt að hafa samband við hann í síma 460 8559 eða með tölvupósti: bragi@unak.is. 

Þess verður gætt að ekki sé unnt að rekja svörin til skóla og/eða einstakra kennara. Fullum trúnaði er 

heitið, þátttaka er ekki skylda og að sjálfsögðu er þátttakendum heimilt að draga þátttöku sína til baka 

hvenær sem er. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna má hafa samband við mig í síma 8693832 eða með tölvupósti 

ha080012@unak.is. 

 

Virðingarfyllst og með von um góð svör, 

Þorbjörg Dagný Kristbjörnsdóttir 
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Fylgiskjal 2 – Kynningarbréf 

Akureyri 

Febrúar 2019 

Ágæti viðtakandi. 

Ég, undirrituð, er meistaranemi í menntavísindum við kennaradeild Háskólans á Akureyri, með áherslu 

á stjórnun og forystu í lærdómssamfélagi. Ég er þessa dagana að vinna að 40 ECTS eininga 

meistaraverkefninu mínu. Verkefnið snýr að því að kanna hvernig tengslum grunnskóla og 

nærsamfélags sé háttað og hver reynsla kennara á yngsta stigi sé.  

Mig langar til að óska eftir aðstoð ykkar í ____skóla við rannsóknina og leita ég eftir að fá að taka viðtöl 

við alla umsjónarkennara á yngsta stigi skólans og spyrja þá út í hvernig málum er háttað. Búist er við 

að viðtölin verði 30-60 mínútna löng og gott er ef hægt er að skipuleggja þau þannig að hægt sé tala 

við tveir eða fleiri í einu ef því verður við komið. 

Leiðsögukennarinn minn er Bragi Guðmundsson, prófessor við kennaradeild Háskólans á Akureyri og 

er hægt að hafa samband við hann í síma 460 8559 eða með tölvupósti: bragi@unak.is. 

Þess verður gætt að ekki sé unnt að rekja svörin til ykkar skóla og/eða einstakra kennara. Fullum trúnaði 

er heitið, þátttaka er ekki skylda og að sjálfsögðu er þátttakendum heimilt að draga þátttöku sína til 

baka hvenær sem er. 

Vinsamlega látið mig vita, ef þið sjáið ykkur ekki fært að taka þátt, fyrir 27. febrúar. 

 

Ef einhverjar spurningar vakna má hafa samband við mig í síma 8693832 eða með tölvupósti 

ha080012@unak.is. 

 

Virðingarfyllst og með von um góð svör, 

Þorbjörg Dagný Kristbjörnsdóttir 
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Fylgiskjal 3 - Upplýst samþykki  

 

Upplýst samþykki fyrir viðtali vegna eigindlegrar rannsóknar við MA skrif. 

 

-Viðmælanda er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og er frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er. 

-Viðmælanda er frjálst að neita að svara spurningum sem honum þykja erfiðar eða óviðeigandi. 

-Rannsóknin er til þess fallin að fá innsýn í hvernig tengslum grunnskóla við nærsamfélagið er háttað 

og hver reynsla kennara á yngsta stigi af þeim er. Einnig er leitast við að sjá hvort munur er á tengslum 

skóla og samfélags eftir stærð sveitarfélaga. 

-Framkvæmd rannsóknarinnar fer fram með eigindlegum viðtölum við kennara á yngsta stigi í fimm 

grunnskólum við Eyjafjörð, tveimur skólum á Akureyri og þremur skólum utan bæjarins.  

-Rannsakandi lofar þagnarskyldu og nafnleynd, ekki verður hægt að rekja svör einstakra þátttakenda 

eða grunnskóla. 

 

Tilgangur rannsóknarinnar, og í hverju þátttaka mín felst, hefur verið kynnt fyrir mér og ég er 

samþykk/ur þátttöku. 
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Fylgiskjal 4 – Viðtalsrammi  

Viðtalsrammi 

Góðan daginn og takk fyrir að koma og aðstoða mig við þessa rannsókn.  

Ég heiti, sem sagt, Þorbjörg Dagný og ég er að kanna viðhorf og reynslu kennara af tengslum 

grunnskóla við samfélagið. Eins og þið vitið er samstarf skóla og heimila talinn mjög mikilvægur þáttur 

í velferð skólabarna og mig langar til að skoða út fyrir það. Það er ekki til mikið skrifað um áhrif tengsla 

skóla og samfélags en í ljósi máltækisins „það þarf heilt þorp til að ala upp barn“ er hægt að álykta að 

svo sé. Þetta eru svo sem ekki nýjar hugmyndir, John Dewey sagði skólann vera hjarta samfélagsins. 

Það hefur orðið aukning á rannsóknum á þessu sviði síðasta áratuginn en hér á landi ber helst að nefna 

Gerði G. Óskarsdóttur, sem ritstýrði Starfsháttum í grunnskólum sem kom út árið 2014. 

Nú er komið nóg af forsögunni. Í dag ætla ég að biðja ykkur að deila með mér reynslu og 

upplifun ykkar af tengslum og samstarfi skólans sem þið starfið við og nærsamfélagsins. Viðtalið er 

tekið upp, með ykkar leyfi og ég minni á að rannsóknin er nafnlaus og verður þess gætt að ekki sé hægt 

að rekja svörin til ykkar eða skólans og að sjálfsögðu megið þið hætta þátttöku hvenær sem er í ferlinu. 

Þá ber ykkur ekki skylda til að svara einstökum spurningum. 

Viðtalið ætti að taka frá um það bil 30 mínútum, til 60 og ég legg mesta áherslu á að fá að heyra 

ykkar hlið heldur en að fara beint eftir viðtalsrammanum, hann er aðeins til viðmiðunar enda eruð þið 

sérfræðingarnir í þessum hóp en ekki ég. 

Eru einhverjar spurningar áður en við byrjum? 

- Mig langar að byrja á að spyrja hversu meðvitaðar/meðvituð/meðvitaðir þið eruð um 

stefnu skólans varðandi tengsl og samstarf við nærsamfélagið? Og hvernig teljið þið að 

gangi að fara eftir henni? 

 

- -Hvernig er samstarfi yngsta stigs skólans við nærsamfélagið háttað? (Eru einhverjar 

hefðir? Leikið af fingrum fram? Hafið þið hafið samstarf við einhverja að eigin frumkvæði?) 

 

 

- Hvers konar aðila er samstarfið mest við? (Foreldra, stofnanir, félagasamtök, fyrirtæki, 

aðra einstaklinga eða annað slíkt?) 

 

- Hver er reynsla ykkar af því? 

 

 

- Hvernig fer þetta samstarf fram? (Heimsóknir í skólann, heimsóknir skólans á vettvang, 

annað?) 

 

- Hvaða áhrif finnst ykkur þessi tengsl við samfélagið hafa á nám og kennslu? (Áhrif á 

kennsluhætti? Áhrif á nemendur (áhugi, árangur, annað)? Áhrif skólans á samfélagið?) 

 

 

- Mig langar að spyrja ykkur um kosti og galla tengsla skólans við nærsamfélagið, byrjum á 

hverjir eru gallarnir við það? 
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- En kostir? 

 

 

- Ef þið mættuð breyta einhverju, hverju mynduð þið breyta og hvernig? 

 

- Hver teljið þið að upplifun samfélagsins sé af skólastarfinu og tengslum skólans við það? 

 

 

- Mættu tengslin vera meiri, eða minni? Öðruvísi? 

 

- Hver er reynsla ykkar af þátttöku nærsamfélagsins í skólastarfi? 

 

-  

 

Þá held ég að þetta sé komið hjá okkur, er eitthvað sem þið mynduð vilja bæta við í lokin? 

Eitthvað sem ykkur finnst að þurfi að koma fram? 

 

 

Þakka ykkur kærlega fyrir þátttökuna og aðstoðina við vinnu þessa verkefnis. Það er mér 

mikils virði að fá ykkar innsýn í þessi mál. 

 

 

 

 

 

 


