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Leiðin að bættum námsárangri á yngsta stigi grunnskólanna 

Erla Þorsteinsdóttir  

Grein lögð fram sem hluti af skilyrðum fyrir meistaragráðu í verkefnastjórnun (MPM) við 

Háskólann í Reykjavík - maí 2013 

 

Útdráttur 

Stefnumótunarfræðin eru fræðin sem flest allir er starfa við stjórnun hafa kynnst eða 

jafnvel lært. Mikilvægur þáttur í starfsemi hverrar skipulagsheildar  er mótun, innleiðing 

og framkvæmd stefnu. Margar og mismunandi aðferðir eru notaðar til að ná fram stefnu 

og fer það eftir mati stjórnenda hverju sinni hvað leið verður farin. Framtíðarsýn segir til 

um hvert stefnan er sett í framtíðinni. Í Reykjanesbæ var ný framtíðarsýn bæjarins sett 

árið 2011-2015. Þessi framtíðarsýn setti mark sitt á skólasamfélagið og urðu í kjölfarið 

miklar breytingar á námsárangri til hins betra. Viðtöl voru tekin við fræðslustjóra 

Reykjanesbæjar og skólastjórnendur grunnskólanna í Reykjanesbæ, Garði og Sandgerði. 

Sögulegum árangri var náð á samræmdum könnunarprófum á yngsta stigi grunnskólanna 

í íslensku og stærðfræði. Unnið er markvisst eftir framtíðarsýn Reykjanesbæjar í 

grunnskólunum á svæðinu og hefur nýr fræðslustjóri aukið aðhald og stuðning við 

stjórnendur og kennara. Markmið rannsóknarinnar var að athuga að hvaða leyti 

framtíðarsýnin hafði áhrif á bættan námsárangur grunnskólanna. 

Abstract 

Strategy is important for oraganizations. Organization is about development, 

implementation and management of strategy. It is a managerial and board decision to 

choose the path to follow, the vision for the organization.  The vision marks the path for 

the role of strategy for the future.  Reykjanesbær introduced a new vision for 2011-2015.  

The vision sharpened the focus of the  school community in Reykjanesbær and many  

positive changes lead to better educational results.  The students at the younger levels at 

the Reykjanesbær schools showed  progress that lead to unprecedented results in 

strandardised testing both in icelandic and in math.  The elementary schools focused on 

the vision of Reykjanesbær and the new educational manager has added support and 

discipline for managers and teachers.   

 

 

1. Inngangur 

Meginviðfangsefni þessarar greinar er að finna út hvort og hvernig ný framtíðarsýn 

Reykjanesbæjar hafði áhrif á bættan námsárangur grunnskólanna á svæðinu á síðustu 

árum. Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: Að hvaða leyti hafði framtíðarsýn 

Reykjanesbæjar áhrif á bættan námsárangur á yngsta stigi grunnskólanna í 

Reykjanesbæ, Garði og Sandgerði. 

Samræmd könnunarpróf eru tekin í 4. 7. og 10.bekk í öllum grunnskólum landsins. 

Námsmatsstofnun sér um gerð og framkvæmd prófanna samkvæmt reglugerð 

nr.435/2009 og samningi við Mennta- og menningarmálaráðuneytið (Námsmatsstofnun 
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2012). Í sveitarfélögunum Reykjanesbær, Garður og Sandgerði  hefur námsárangur í 

samræmdum könnunarprófum í íslensku og stærðfræði verið um árabil afar slakur á 

öllum aldursstigum. Fæstir skólanna náðu landsmeðaltali og umfjöllun um svæðið var 

afar neikvæð vegna þessa. Þessi slaki árangur var með öllu óásættanlegur. Ljóst var að 

breytingar þurftu að verða til þess að börn í þessum sveitarfélögum myndu fá sömu 

tækifæri og börn úr öðrum sveitarfélögum. Samkvæmt lögum ber sveitarfélögum skylda 

að mynda stefnu í leik- og grunnskólahaldi og kynna fyrir íbúum þess (Björk Ólafsdóttir, 

2010).  Eitt af meginmarkmiðum forstjóra og stjórnar skipulagsheilda er að móta stefnu 

sem tekur mið af framtíðarsýn, gildum og hlutverkum þeirra. Með stefnunni er verið að 

ráðstafa auðlindum og forgangsraða verkefnum til þess að tryggja að reksturinn og að 

fyrirtækið sé ávallt í öflugri samkeppnisstöðu sem veldur því að það nær árangri til lengri 

tíma (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a). Stefnumótun í fyrirtækjum og stofnunum er 

vel þekkt og er ýmist unnin af stjórnendum eða af starfsmönnum. Stefna er mótuð með 

mismunandi hætti og eru margar aðferðir til við að innleiða stefnu í fyrirtæki og 

stofnanir. Í greininni verður sérstaklega skoðuð áhrif stefnumótunar í skólamálum í 

Reykjanesbæ, Garði og Sandgerði.  

"Framtíðarsýn Reykjanesbæjar byggir á þeirri bjargföstu trú að það sé sameiginlegt 

hlutverk okkar sem hér búum að stuðla að hamingju og heilbrigði einstaklinganna, svo að 

þeir nái að þroska hæfileika sína, eigi sterka sjálfsmynd og láti drauma sína rætast. Ekki 

síst viljum við skapa börnum okkar bestu tækifæri í öruggu, aðlaðandi og umhverfisvænu 

samfélagi til að rækta hamingju og heilbrigði, afla sér góðrar menntunar og áhugaverðra 

framtíðarstarfa" (http://www.reykjanesbaer.is/files/framtidarsyn-reykjanesbaejar-til-

arsins-2015.pdf) 

Með tilkomu nýs fræðslustjóra og nýrrar framtíðarsýnar Reykjanebæjar árið 2011 fóru 

hjólin að snúast og hefur ótrúlegur árangur náðst í samræmdum könnunarprófum í 

íslensku og stærðfræði á yngsta stigi grunskólanna. 

 

 

2. Fræðilegi hlutinn 

2.1 Fræðilegur inngangur 

Töluvert hefur verið fjallað um stefnumótunarfræðin í tímans rás. Stefnumótun gengur út 

á það að ná sem mestum árangri í rekstri fyrirtækja eða stofnanna á grundvelli afstöðu 

um hvar það vill vera og vill verða (Runólfur Smári Stenþórsson, 2003b).  Afburðar 

árangur er álitinn mikils virði og ættu allar skilulagsheildir fyrirtækja og stofanna að 

stefna að slíkum árangri (Agnes Hólm Gunnarsdóttir og Helgi Þór Ingason, 2007). 

Stefnumótun hefur að geyma fjölmargar kenningar og aðferðir sem leiða til markvissrar 

stjórnunar á fyrirtækjum (Icelandair), opinberum stofnunum (Grunnskólar landsins), 

félagasamtökum (Lions), íþróttafélögum (Keflavík), einstaklingnum (Vilborg Arna 

Gissurardóttir pólfari) og öðrum skipulagsheildum (Runólfur Smári Steinþórsson, 2003b).  

Markmiðasetning hefur alla tíð verið mikilvæg til framfara og það að setja sér stefnu er 

markviss leið til þess að ná markmiðunum.  

 

2.2. Stefna og stefnumótun 

Fræðimönnum hefur ekki enn tekist að vera sammála um nákvæma útskýringu á 

hugtakinu stefna. Því er engin ein "rétt" skilgreining til og mikilvægt er að viðurkenna 

þann mismunandi skilning sem er á hugtakinu (Runólfur Birgir Leifsson, 2003). 

Einfaldanir á hugtakinu geta verið villandi og takmarkandi á þróun fræðanna. Ein ákveðin 

skilgreining getur t.d. virkað sem mótaðgerð á aðra og í kjölfarið haft þrönga og 

afmarkaða túlkun sem myndi takmarka umræðuna,  virka sköpun og þróun á sviði 

http://www.reykjanesbaer.is/files/framtidarsyn-reykjanesbaejar-til-arsins-2015.pdf
http://www.reykjanesbaer.is/files/framtidarsyn-reykjanesbaejar-til-arsins-2015.pdf
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stefnumótunnar (Runólfur Birgir Leifsson, 2003).  Eitt af mikilvægustu verkefnum 

stjórnenda s.s. forstjóra og stjórnar fyrirtækis er að ákveða hver stefna fyrirtækisins er.  

Kenningum í stefnumótun hefur meðal annars verið líkt við myndlíkingar sem 

beina sjónum okkar að ákveðnum atriðum og um leið bjaga þær önnur atriði, 

raunveruleikinn er alltaf flóknari en kenningar (Runólfur Birgir Leifsson, 2003). Kenningar 

geta fjallað um ólík umhverfi, hjá mismunandi fyrirtækjum og stofnunum, á misjöfnum 

tíma og við mismunandi aðstæður. Stjórnendur þurfa að huga að hugrænum og 

félagslegum hliðum stefnumótunnar, hverjar eru kröfur umhverfisins, leiðtogahlutverkið, 

innri öfl og hagsmuni skilulagsheildarinnar (Runólfur Birgir Leifsson, 2003).  

Forskriftaraðferðin og birtingaraðferðin eru dæmi um kenningar í stefnumótun (Runólfur 

Smári Steinþórsson, 2003a).  Sven Erik Sjöstrand gerði þessi tvö sjónarhorn að 

rannsóknarefni sínu í bókinni "The Two Faces of Management:The Janus Factor" (eins og 

vitnað er til í Runólfur Smári Steinþórsson, 2003a). Forskriftarðferðin gengur út á að 

horft er á framkvæmd stefnunnar sem tæknilegt vandamál sem leysa eigi með réttum 

verkfærunum. Horft er á fyrirtækið sem framleiðslueiningu, efnahagslegar og tæknilegar 

áskoranir eru dregnar fram, lýsing, greining og mótun stefnu er unnin á rökrænan hátt. 

Tryggt er að allar upplýsingar séu réttar og að aðgangur sé greiður að auðlindum. 

Birtingaraðferðin gengur hins vegar út á það að gera stefnuna, mótun og framkvæmd 

hennar samofna starfsemi fyrirtækisins og gera meira úr mannauði og 

þekkingarverðmætum fyrirtækjanna. Félagslegir og sálrænir þættir skipta hér miklu máli. 

Mikilvægast er að samvinna sé meðal starfsmanna fyrirtækisins, menning, ímynd og 

starfsandi fyrirtækisins hefur áhrif á hvernig til teks.  

Í stuttu máli felst stefnumótun í því að finna markvissa leið til að ákveða framtíð 

skipulagsheildarinnar og skapa sér sérstöðu á markaði og vera fær um að  takast á við 

óvissu og hindranir (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011). Stefnumótun 

þarf að svara þremur einföldum spuringum skipulagsheildarinnar. 1. Hvert stefnum við? 

Án skýrar framtíðarsýnar, markmiða og umfangs er skipulagsheildin stefnulaus. 2. 

Hvernig er starfsumhverfið? Hér verður skipulagsheildin að líta í eigin barm í bæði innra 

og ytra umhverfi, samkeppnisaðila, ógnanir og tækifæri. Framtíðarsýn og markmið 

skipulagsheildarinnar þurfa að vera raunhæf og mælanleg. Vissa þarf að vera um að 

skipulagsheildin geti náð þessu markmiðum þ.e. að brúa bilið á milli þess sem við erum í 

dag og hvar við ætlum að vera. 3. Hvernig ætlum við að ná markmiðum okkar? Yfir 

hvaða tækjum og tólum býr skipulagsheildin og hvaða aðferðum þurfa þeir að beita til 

þess að ná settum markmiðum (Goodstein, Nolan, Pfeiffer, 1993).  

Stefnumótun er ferli og það þarf að skilgreina  meginþætti s.s. ferilisins s.s. 

gildismat, hlutverk, framtíðarsýn, stöðumat og sóknaráætlun (Haukur Ingi Jónasson og 

Helgi Þór Ingason). Gildismat fyrirtækisins segir til um fyrir hvað það stendur og á að 

tengja satarfsfólkið saman (Shenhar, 2004). Hlutverk skipulagsheildarinnar er 

skilgreining á gildum og er ítarleg lýsing á megin starfsemi fyrirtækisins og hvert það 

stefnir í framtíðinni. Mikilvægt er að skipulagsheildir fyrirtækja og stofnanna taki þátt í 

öllu stefnumótunarferlinu og grundvallast stefnumótunin á því að gera greinamun á innra 

og ytra umhverfi hennar (Goodstein o.fl., 1993). Greining á innra umhverfi er allt það 

sem snýr innan fyrirtækisins, þekking starfsmanna og lýtur að lykilfærni, tækifærum til 

úrbóta, menningu og stöðu fyrirtækisins á æviskeiði sínu. Greining á ytra umhverfi 

skipulagsheildarinnar er allt það sem stendur fyrir utan skipulagsheildina og er einkum 

horft til þarfa viðskiptavina, samkeppni og starfsumhverfis auk þess sem metnir eru 

helstu áhrifaþættir bæði með tilliti til þróunar og líklegra áhrifa (Goodstein o.fl., 1993).  

 Framtíðarsýnin lýsir þeirri framtíð sem er í vændum fyrir fyrirtækið eða hvernig 

það vill verða. Til að geta horft til framtíðar er nauðsynlegt að skilja fortíðina, skoða þarf 

vel þær upplýsingar sem liggja fyrir um sögu skipulagsheildarinnar, innviði hennar, 

frammistöðu, sigra og mistök á liðnum árum og nýta þekkinguna sem til er til góðs 

(Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011). Stöðumat er ítarleg greinagerð um 

stöðu skipulagsheildarinnar og greining á innri og ytri stöðu fyrirtækisins. Velja þarf 

greiningatæki sem henta fyrirtækinu og umhverfinu með tilliti til tíma sem er til 

ráðstöfunar  eins og t.d. SVÓT-greiningu, fjárhagslega greiningu og PESTLE greiningu. 
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Sóknaráætlun er heildstæð áætlun þar sem meginmarkmið eru skýrt sett fram og 

sundurliðuð í starfsmarkmið og eru þau vörðuð aðgerðum sem dreift er yfir það tímabil 

sem stefnumótunin spannar (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011).  

"Sóknaráætlunin er kjarni stefnumótunarvinnunnar; kaflinn sem þar sem allt kemur heim 

og saman" (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011 bls.152). Í 

sóknaráætluninni er nákvæm lýsing á hvaða markmiðum eigi að ná og hvernig eigi að 

fara að því. Sóknaráætlunin er kjarninn í stefnumótunarskýrslunni og nauðsynlegur til 

áframhalds og er leiðsögn fyrir stjórnendur til að gera það sem stefnt var að. Í framhaldi 

að sóknaráætlun er síðan gerð verkefnisáætlun  til að hrinda verkinu í framkvæmd 

(Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011).  Stefnumótun á að vera sveigjanleg 

og gerð þannig að hún þróist með tímanum og geti tekið breytingum í takt við tímann. 

 

 

 

2.3 Aðferðir við tilurð stefnu 

Í hverri skipulagsheild eru mótun, innleiðing og framkvæmd mikilvægur þáttur í 

starfseminni. Margar mismunandi aðferðir eru til að ná fram stefnu og fer það eftir vali 

stjórnenda hverju sinni hvaða leið er farin. Nauðsynlegt er að lykilstarfsmenn 

fyrirtækisins hafi miklu hlutverki að gegna í stefnumótunarvinnunni. Þeir hafa bæði 

mestu reynsluna og bestu þekkinguna á starfsemi fyrirtækisins (Runólfur Smári 

Steinþórsson, 2003a). 

Þegar að mótun stefnu kemur eru tvær leiðir færar. Önnur gengur út á það að 

vinnan hefjist ofan frá eða hjá stjórnendum og flæðir niður til starfsmanna (e.top down) 

(Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011). Hin nálgunin gengur hins vegar út á 

það að stefnan verður til í grunnlögum fyrirtækisins þ.e. hjá starfsmönnum og flæðir hún 

síðan upp til stjórnenda (bottom-up) (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011).  

Þegar top-down aðferðin er valin þá er vilji, hugmyndir og ákvörðunatakan fyrst og 

fremst stjórnenda. Þeir ákveða markmið, hlutverk, gildi og framtíðarsýn fyrirtækisins. 

Þegar vinnunni er lokið þá er skilaboðunum komið út í fyrirtækið, frá toppnum og niður 

eftir stjórnskipulaginu til starfsmanna. Í þessari nálgun eru almennir starfsmenn mjög 

takmarkað þátttakendur í stefnumótunarferlinu. Síðari nálgunin e.bottom-up gengur út á 

það að nýta þekkingu, sköpunarkraft, framkvæmdavilja og samvinnu starfsfólks 

fyrirtækisins. Kostir við fyrri nálgunina er að sú nálgun ætti að vera býsna skilvirk en 

kostir seinni nálgunarinnar er að starfsmannahópurinn verður samstilltur í ferlinu og það 

skapar víða sýn á stöðu fyrirtækisins (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011). 

 

2.4 Mótun skólastefnu 

Samkvæmt lögum um leikskóla nr.90/2008 og grunnskóla nr.91/2008 er sveitafélögum 

skylt að setja almenna stefnu um leik- og grunnskólahald í sveitarfélaginu og kynna fyrir 

bæjarbúum. Þar sem fjármunir sveitafélaga eru takmarkaðir krefst það skipulags og 

áætlana því rekstur grunnskóla er mesti kostnaðarliður sveitafélaganna (Björk 

Ólafsdóttir, 2010). Alþingi setur lög um leik- og grunnskóla sem er sú undirstaða sem 

sveitafélögin byggja stefnu sína í skólamálum. Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

gefur út námskrá fyrir leik- og grunnskóla en þar er fagleg stefnumörkun um uppeldis- 

og menntunarmál nánar útfærð. Það eru lögin og aðalnámskrá sem mynda grunn að 

skólastefnu sveitafélaganna. Það er síðan sveitafélaganna að móta sína stefnu með 

áherslum og hafa þannig áhrif á skipulag skólastarfsins. Að lokum mótar hver skóli sér 

sína stefnu sem byggir á lögum, aðalnámskrá og skólastefnu sveitarfélaganna (Björk 

Ólafsdóttir, 2010). Stefnumótun grunnskólanna í Reykjanesbæ, Garði og Sandgerði 

verður skoðuð í þessari grein og hvernig framtíðarsýn Reykjanesbæjar hafði áhrif á starf 

þeirra og bættan námsárangur á samræmdum könnunarprófum á yngsta stigi. 
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3. Rannsókn 

3.1 Lýsing á rannsóknarverkefni 

Viðfangsefni rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarinnar er að athuga hvaða þættir úr 

framtíðarsýn Reykjanesbæjar höfðu áhrif á bættan námsárangur á yngsta stigi 

grunnskólanna í Reykjanesbæ, Garði og Sandgerði.  

Árið 2011 urðu ákveðin tímamót í fræðslumálum á svæðinu því nýr fræðslustjóri 

var ráðinn í Reykjanesbæ. Á Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar starfa auk Gylfa Jóns 

Gylfasonar fræðslustjóra þrettán starfsmenn og gegna þau ýmsum störfum eins og leik- 

og grunnskólafulltrúar, kennsluráðgjafi, sérfræðiþjónusta, sálfræðingur og 

sérkennsluráðgjafi. Starfsmenn Fræðsluskrifstofunnar sjá um að leggja fyrir 

skimunarprófin Logos og Talnalykillinn fyrir í grunnskólum svæðisins. Þessi skimunarpróf 

eru lögð fyrir í 3. og 6.bekk. Niðurstöður eru síðan kynntar fyrir kennurum í hverjum 

skóla fyrir sig. Í niðurstöðunum kemur í ljós hvar nemandinn er staddur og hvort að 

einhver frávik eru sem eru þá skoðuð betur. Í raun má segja að nemandinn sé 

kortlagður. Það er síðan kennaranna að nýta sér niðurstöðurnar í kennslunni og hjálpa 

nemendum eftir fremsta megni að bæta þannig námsárangur þeirra. Það er bein fylgni á 

milli árangurs á skimunarprófunum og árangurs á samræmdum könnunarprófum. 

Markmiðið með rannsókninn var að fá betri sýn og skilning á hvernig framtíðarsýn 

Reykjanesbæjar hafði áhrif á bættan námsárangur grunnskólanna á svæðinu. Til að fá 

niðurstöður við rannsóknarspurningunni tók höfundur viðtöl við fræðslustjóra 

Reykjanesbæjar og skólastjórnendur grunnskólanna. Viðtölin voru byggð á spurningum 

sem leituðu eftir að fá svör við að hvaða leyti og hvernig framtíðarsýnin hafði áhrif á 

bættan námsárangur. 

 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Til þess að komast að því hvort að framtíðarsýn Reykjanesbæjar hafði áhrif á bættan 

námsárangur á yngsta stig skólanna á svæðinu. Þá notaði höfundur eigindlegar 

rannsóknir og tók opin viðtöl. Eigindlegar rannsóknir ganga út á að reyna að dýpka 

skilning á aðstæðum tiltekinnar hegðunnar og er áherlsa lögð á að einstaklingurinn sé 

virkur túlkandi veruleikans (Hasse-Biber, 2010). Í eigindlegum rannsóknum eru opin 

viðtöl (djúp viðtöl) notuð. Þar eru spurningar og svör ekki á stöðluðu formi heldur er 

markmiðið að fá viðmælandann til þess að segja og lýsa upplifun sinni og reynslu. 

Eigindlegar rannsóknir eru aðallega notaðar í félagsvísindum (Hasse-Biber, 2010).  

 

3.3 Greining samkvæmt rannsóknaraðferðum 

Tekin voru alls átta viðtöl. Sjö af þeim fóru fram í apríl og eitt í maí 2013. Viðtöl voru 

tekin við Gylfa Jón Gylfason fræðslustjóra Reykjanesbæjar, Sigurbjörgu Róbertsdóttur 

skólastjóra Akurskóla, Skarphéðinn Jónsson, Jön Ögmundsson, Önnu E. Gestsdóttur og 

Björn Vilhemsson skólastjórnendur Gerðaskóla, Elínu Yngvadóttur aðstoðarskólastjóra 

grunnskólans í Sandgerði, Sóleyju Höllu Þórhallsdóttur skólastjóra Heiðarskóla, Jóhann 

Geirdal skólastjóra Holtaskóla, Eðvarð Þór Eðvarðsson skólastjóra Myllubakkaskóla og 

Ásgerði Þorgeirsdóttur skólastjóra Njarðvíkurskóla. Höfundur úbjó tvo spurningalista 

annar var fyrir fræðslustjórann og hinn fyrir skólastjórnendur. Spurningalistarnir voru 

með opnum spurningum og voru alls 11 spurningar fyrir fræðslustjórann en 10 

spurningar á listanum fyrir skólastjórnendur. Spurningunum var beint að þvi hvernig 
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skólarnir nýttu sér framtíðarsýn Reykjanesbæjar og hvort eða hvaða breytingar urðu á 

skólastarfinu í kjölfarið.  

 

Spurningalistinn fyrir fræðslustjórann er eftirfarandi:  

1. Hvenær tókstu við starfinu? 

2. Hvert var þitt fyrsta verk? 

3. Hvað var gert eftrir að ný framtíðarsýn varð til? 

4. Í hverju fólst breytingin? 

5. Hvernig upplifir þú viðbrögð starfsfólks skólanna og fólksins í bænum við þessum 

bætingum? 

6. Voru allir tilbúnir í þessa vinnu? Ef nei hvernig var brugðist við því?  

7. Hvert horfðir þú til sem Best practise?  

8. Hvar eru vörðurnar á leiðinni?  

9. Hvaða mælitæki eru notuð? 

10. Eru grunnskólarnir í Reykjanesbæ, Garði og Sandgerði  á réttri leið?  

11. Hver eru næstu skref?  

 

 

Spurningalisti fyrir skólastjórnendur grunnskólana á svæðinu er eftirfarandi: 

1. Hafði framtíðarsýn Reykjanesbæjar áhrif á skólastarfið? 

2. Hvað var ákveðið að gera í kjölfar nýrrar framtíðarsýnar?  

3. Hvert er þitt viðhorf gagnvart framtíðarsýninni? 

4. Hvenær átti breytingin sér stað ?  

5.  Hvernig var unnið að bættum námsárangri innan skólans? Hver voru markmiðin með 

þessari breytingu? Hvar vöru vörðurnar?  

6. Náðust markmiðin ef já þá hvernig og hver eru næstu skref? Ef nei þá af hverju ekki 

og hver eru næstu skref? 

7. Hafði ný framtíðarsýn áhrif á vinnu og kennsluhætti kennara/stjórnenda? 

8. Hver var horft til sem Best practice? 

9. Hafa skólastjórar/kennarar upplifað meiri ánægju í kjölfar betri námsárangurs? 

10. Hvert er álit skólastjóra/kennara á áherslu fræðslustjóra á árangur á  samræmdum 

könnunarprófum?  
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4. NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR 

Rannsóknin tók mið að því að svara rannsóknarspurningunni sem tilgreind var hér i 

upphafi. Spurningin er eftirfarandi: Að hvaða leyti hafði framtíðarsýn 

Reykjanesbæjar áhrif á bættan námsárangur á yngsta stigi grunnskólanna í 

Reykjanesbæ, Garði og Sandgerði.  

 

4.1 Úrvinnsla viðtala 

Viðtal við Gylfa Jón Gylfason  

Gylfi Jón Gylfason er fræðslustjóri Reykjanesbæjar. Hann byrjaði sem yfirsálfræðingar 

hjá Reykjanesbæ árið 1999 en árið 2011 tók hann við sem fræðslustjóri. Sjö grunnskólar 

eru undir Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar: Akurskóli,  Heiðarskóli, Holtaskóli, 

Njarðvíkurskóli sem er einning með á Ásbrú, Háaleitisskóla  og Myllubakkaskóli. 

Þjónustusamningur er við Garð og Sandgerði um þjónustu við grunnskólana í þeim 

bæjarfélögum. 

Gylfa Jóni þótti staða grunnskólanna á Reykjanesi ekki góð hvað varðar námsárangur í 

gegnum árin. Árið 2009 var Reykjanesbær til dæmis ekki á landsmeðaltali á einu einasta 

samræmdu prófi. Gylfi Jón sá þarna færi á að bæta og gera betur. 

Hans fyrsta verk var að athuga hvaða möguleikar væru í stöðunni. Hann greindi hvað 

væri að virka og hvað væri að ganga illa. Niðurstaðan var að í skólunum væri heilt yfir að 

ganga vel að öllu öðru leiti en þegar kom að námsárangri, þar var árangurinn ekki í 

samræmi við góðan árangur annars staðar í starfinu. Því væri sóknarfærið þar. 

Að sögn Gylfa Jóns eru samræmdu könnunarprófin eini mælikvarðinn sem við höfum til 

þess að sjá hvar við raunverulega stöndum á landsvísu námslega séð og því æskilegast 

að styðjast við þau. Þau eru einnig séu þau notuð rétt, leiðbeinandi um kennslu og geta 

bætt hana. 

Árið 2011 var gerð ný framtíðarsýn Reykjanesbæjar til ársins 2015 sem samþykkt var af 

fræðsluráði Reykjanesbæjar og síðan bæjarráði Reykjanesbæjar, bæjarráðinu í  

Sandgerði og Garði. 

Gylfi Jón segir að skólastarf eigi ætíð að mótast af tveimur hlutum: Annars vegar þeim 

lagaramma sem gildi um skólastarfið og svo hins vegar þeim sérstöku áherslum sem 

sveitarfélögin setja sér. Sérstöku áherslurnar eigi, ef rétt sé að staðið að vera viðbragð 

við þeim félagslega veruleika sem er í sveitarfélaginu. Í Reykjanesbæ hefur kreppan bitið 

hvað fastast eftir hrun. Hér eru margir öryrkjar, mikið atvinnuleysi, mikið brottfall úr 

framhaldsskólanum og lágar meðaltekjur íbúa. Framtíðarsýnin er svar við því, hún er 

hluti af þeirri leið sem þarf að feta til að losna varanlega út úr kreppunni. 

Gylfi Jón segir að okkar niðurstaða er að framtíðarsýnin er eina raunhæfa leiðin til lengri 

tíma til þess að losna úr þessu ástandi.  Með meiri getu nemenda aukast líkurnar á því að 

við menntum okkur út úr kreppunni, brottfall minnkar í framhaldsskóla, fleiri ljúka námi, 

aukinni menntun fylgja betri störf, hærri útsvarstekjur, meiri möguleikar til framkvæmda 

og svo framvegis.  

Til að ná árangri þurfa kennarar að fá þær upplýsingar sem þeim eru nauðsynlegar til að 

greina stöðuna eins og hún er í raun og veru svo þeir geti brugðist við segir Gylfi Jón 

Á árunum 2009, 2010 og hluta af árinu 2011 höfðu starfsfólk fræðsluskrifstofunnar verið 

að vinna með skimunarpróf. Þessi skimunarpróf eru meðal annars Læsi, Logos og 

Talnalykillinn. Gylfi Jón taldi að þarna væru komin réttu tækin til að vinna með og bæta 

námsárangur samhliða því að greina vel niðurstöður samræmdra könnunarprófa. Læsi er 
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lagt fyrir nemendur í 1. og 2. bekk. Logos og Talnalykillinn eru lögð fyrir nemendur í 3. 

og 6.bekk. Þarna fá kennararnir tæki sem gefur þeim tækifæri til að bregðast við 

aðstæðum eins og þær eru í raun og veru. Skimunarprófið Logos hefur hátt forspárgildi 

fyrir námsárangur í íslensku og Talnalykillinn í stærðfræði. Mikið forspárgildi er í þessum 

prófum og er bein tenging á milli þeirra sem skora hátt á Læsi, Logos og Talnalykilinum 

og þeirra sem skora hátt í samræmdu könnunar prófunum. 

Hraðar framfarir nemenda virðast benda til að kennarar séu að nýta sér niðurstöðurnar. 

Kennarar geta nú unnið með markvissari hætti en áður vegna þessara áreiðanlegu 

upplýsinga. Þær eru unnar í góðri sátt við foreldra en aukin áhersla hefur verið lögð á 

heimanám og lestur sérstaklega með framtíðarsýninni.   

Gylfi Jón segir að margir höfðu uppi efasemdaraddir um framtíðarsýnina á fyrstu 

metrunum. Menn sögðu að ekki væri hægt að ná betri árangri en orðinn væri nú þegar, 

árangurinn væri einfaldlega að endurspegla slaka félagslega stöðu á Reykjanesi og þess 

vegna væri þetta vonlaust! sagði Gylfi Jón. Til að svara þessum gagnrýnisröddum benti 

Gylfi Jón á árangur Holtaskóla í Reykjanesbæ og grunnskólans í Þorlákshöfn, en í þessum 

skólum urðu gríðarlegar framfarir á stuttum tíma sem rekja mátti til betri kennsluhátta. 

Þessu dæmi sýndu án nokkurs vafa að þetta var hægt ef allir yrðu með. 

Fyrstu drögin að nýrri framtíðarsýn urðu til á fræðsluskrifstofunni.  Næsta skref var að 

tryggja fylgni við hugmyndafræðina. Gylfi Jón boðaði alla skólastjórnendur 

grunnskólanna til Árborgar. Markmið ferðarinnar var að fá stjórendur til þess að skrifa 

undir yfirlýsingu þess efnis að þeir ætluðu allir að vinna hörðum höndum að því að bæta 

námsárangur í sínum skóla á næstu fimm árum. Áhersla yrði lögð á að mælanlegur 

árangur á samræmdu könnunarprófum sé sá mælikvarði sem eigi að taka mark á. Allir 

skólastjórendurnir voru tilbúnir í að gangast í þetta verkefni. Þessi yfirlýsing hefur síðan 

þá verið kallaður "Árborgarsáttmálinn". Allir skólastjórnendurnir skiluðu til Gylfa Jóns 

áfangamarkmiðum þ.e. hvar þeir stefna á að vera eftir 1, 2, 3 og 4 ár og hvenær ætlum 

við að ná upp í hámarkið. Samskonar ferð var síðan farin með leikskólastjórnendum.  Í 

kjölfarið var framtíðarsýnin kynnt fyrir kennurum í skólum bæjarins.  

Gylfi Jón segir að auki hafi áhersla verið lögð á að halda séreinkennum skólanna þótt allir 

séu að stefna að sama markmiði. Stjórnendum og kennurum var  treyst til að vinna 

starfið. Gylfi Jón segir að einn skólastjórinn orðaði þetta skemmtilega eða að " við erum 

öll að baka piparkökur en erum ekki með sömu uppskrift".  

Að sögn Gylfa Jóns eru skimunarprófin lögð fyrir af starfsfólki Fræðsluskrifstofunnar. 

Niðustöðunum er síðan skilað þannig að nemendur eru kortlagðir þ.e. kennarinn sér hvar 

hver einasti nemandi stendur svart á hvítu hvaða þættir eru í lagi og hvaða þætti hann 

þarf að fara betur yfir. Þá sé hægt að bregðast við í góðu samstarfi við foreldra og 

tryggja að nemandinn nái þeirri færni sem hann þarf að öðlast. Gylfi Jón segir að úrræði 

framtíðarsýnar feli því í sér snemmtækt inngrip sem gerir það að verkum að við þessum 

nemendum er strax náð á yngsta stigi. Skimunarprófin geri það að verkum að allir 

nemendur sem víkja frá norminu eru fundnir og strax er  þeim  veitt viðeigandi aðstoð. 

Til þess eru skimunarpróf. Gylfi Jón segir að grunur um lesblindu kviknar t.d. við útkomu  

í Læsi II. Gylfi Jón segir að þarna fái kennarar tæki sem gefur þeim tækifæri til að 

bregðast við aðstæðum eins og þær eru í raun og veru. Það út frá fagmennsku kennara 

bætir sjálfkrafa þeirra stöðu. Að sögn Gylfa Jóns er kjarnaatriði að það var tekin 

ákvörðum miðlægt, að allir skólarnir fái þessar upplýsingar fyrirlögn og úrvinnsla er eins 

allstaðar þótt kennaslan í kjölfarið sé mismunandi eftir skólum. Þetta sé mælikvarði sem 

tekið er mark á, hér ætlum við að vinna okkur fram. Gylfi Jón segir að grunnskólarnir séu 

heldur betur á réttri leið. Markmiðið var að bæta námsárangur á fimm árum en í ljós kom 

að það tók mun skemmri tíma. Árið 2012 var besta árangri í samræmdu könnunarprófum 

náð frá upphafi. Gylfi Jón segist vera bjartsýnn á framtíðina. Leikskólarnir hafi umbylt 

sínu starfi með svipuðum hætti og grunnskólarnir, búið er að flétta læsi og stærðfræði 

inn í allar stoðir leikskólastarfsins. Þær framfarir eigum við inni á samræmdu 

mælikvörðunum þannig að okkur mun ganga enn betur í framtíðinni. Gylfi Jón telur að 
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það sé mikilvægt að festa vinnubrögðin í framtíðarsýninni í sessi, skrifa greinar, miðla til 

annarra, læra af hvert öðru og vera ávallt á tánum. Stefnan og markmiðin fyrir næstu ár 

eru að árangurinn verði heilt yfir fyrir alla skólana yfir landsmeðaltali. Gylfi Jón segir að 

hann hafi átt von á mannabreytingum í kjölfarið á nýrri framtíðarsýn og  breytingum á 

skólastarfi hennar vegna. Ekki hafi allir skólamenn verið hrifnir af þessari áherslu á 

árangur. Tilfærsla á skólastjórnendum hefur til dæmis verið þó nokkur. Hann hefur hins 

vegar upplifað ánægju með þessar breytingar." Vel hefur tekist til með þá, niðurstöður úr 

skólavoginni sýna að óvíða eru kennarar ánægðari með skólastjóra sína en einmitt í 

Reykjanesbæ".  Gylfi Jón segir að að skýrist meðal annars af áherslu á mælanlegan 

árangur og það fyllast allir stolti og ánægju með að ná markmiðum sínum og sjá árangur 

af erfiðinu. Gylfi Jón segir að þetta hafi vissulega líka verið erfitt og tekið oft á þá helst 

vegna þess að þessu fylgdi auka aðhald og öðruvísi vinna fyrir skólastjórnendur og 

kennara. Niðurstöður úr skólavoginni sýna raunar almenna ánægju kennara í 

Reykjanesbæ, þannig að vel virðist hafa tekist til. Sannfæring Gylfa Jóns um að ef þessi 

leið yfði farin þá myndi námsárangur verða betri á fimm árum var rétt, því þetta tók 

skemmri tíma, þótt enn sé ekki búið að ná lokamarkmiðunum. Sem heimamaður vildi 

Gylfi Jón að börnin okkar fái sömu tækifæri og börn úr öðrum sveitafélögum og að þau 

fái tækifæri til þess að fullnýta hæfileika sína. Gylfi Jón segir að heiðurinn af 

framförunum eigi  hinn almenni kennari. Hann segir að verkefni stjórnendanna var að 

skapa kennurum þá starfsaðstöðu og láta þá fá þau mælitæki sem gerðu þeim kleift að 

ná markmiðum sínum. Gylfi Jón lýkur máli sínu með því að segja að kennarar á leik og 

grunnskólastigi séu að skrifa einn mikilvægasta kaflann í íslenskri skólasögu: Með réttri 

nálgun í skólastarfi sé hægt að stórbæta námsárangur nemenda, samfélaginu öllu til 

góðs. 

 

 

Viðtal við skólastjórnendur grunnskólanna Í Reykjanesbæ, Garði og Sandgerði. 

1. Hafði framtíðarsýn Reykjanesbæjar áhrif á skólastarfið? 

Skólastjórnendur grunnskólanna í Reykjanesbæ, Garði og Sandgerði voru allir sammála 

um að framtíðarsýn Reykjanesbæjar hafði jákvæð áhrif á skólastarfið á svæðinu. 

Framtíðarsýnin hafi áhrif á markvissa vinnu að bættum námsárangri í grunnskólunum og 

hjálpaði stjórnendum að skýra myndina og greiða leiðina að markmiðinu. 

 

2. Hvað var ákveðið að gera í kjölfar nýrrar framtíðarsýnar?  

Fræðslustjóri boðaði skólastjórnendur á svæðinu til Árborgar árið 2011. Þar var 

"Árborgarsáttmálinn" lagður fram en þessi sáttmáli gekk út á að að leggja áherslu á 

markvissa vinnu til að ná bættum námsárangri og nota samræmd könnunarpróf sem 

mælitæki, því var áhersla lögð á að ná landsmeðaltali í þeim. Eftir Árborgar sáttmálann 

mynduðust sambönd og fóru menn að vinna betur saman og læra af hvert öðru. 

Skólaheimsóknir urðu tíðari á milli skólanna og skólastjórnendur og kennarar fóru á milli 

skóla og héldu fyrirlestra um það sem var að ganga vel í þeirra skóla. Niðurstöður úr 

skimunarprófunum Logos og Talnalykillinn sem Fræðsluskrifstofa Reykjanesbæjar leggur 

fyrir nemendur skólanna gefur skýra mynd um hvar nemenur standa. Skólastjórnendur 

voru allir sammála um að nýta niðurstöðurnar úr þessum skimunarprófum og grípa til 

viðeigandi ráðstafana ef frávik væri á niðurstöðum eða ef nemendur voru undir 

markmiðunum. Með skimunarprófunum fylgir breytt hugsun og breytt vinnubrögð sem 

eru af hinu góða. Jafnframt var ákveðið að kennsluaðferðir sem skiluðu litlu voru settar 

til hliðar og aðeins það sem skilaði árangri var notað og leitað nýrra lausna. Allir 

skólastjórnendurnir eru að gæta hagsmuna svæðisins og eru öll að vinna að sama marki 

þ.e. að bæta námsárangur á svæðinu. 
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3. Hvert er þitt viðhorf gagnvart framtíðarsýninni? 

Skólastjórendurnir voru allir sammála um að framtíðarsýn Reykjanesbæjar passaði vel 

inn í framtíðarsýn skólanna og lagði áherslu á sömu hluti. Hvatningin og aðhaldið sem 

fylgdi nýrri framtíðarsýn hjálpaði skólastjórnendum að vera á tánum og vera með skýra 

sýn á markmiðunum. 

 

4. Hvenær átti breytingin sér stað ?  

Breytingarnar áttu sér stað á mismunandi tíma og eru grunnskólarnir komnir mis langt á 

leið í ferlinu. Miklar tilfærslur hafa orðið á skólastjórnendum á síðustu árum  í 

grunnskólunum á svæðinu.  Heiðarskóli, Holtaskóli og grunnskólinn í Sandgerði byrjuðu á 

sinni umbótavinnu á árunum 2005 - 2008. Hinir skólarnir fóru svo í gang eftir að 

stjórnenda breytingarnar fóru fram. Akurskóli, Gerðaskóli, Myllubakkaskóli og 

Njarðvíkurskóli fengu t.d. allir nýjan skólastjóra haustið 2012 og fór mikil vinna í gagn 

eftir það. 

5.  Hvernig var unnið að bættum námsárangri innan skólans? Hver voru 

markmiðin með þessari breytingu? Hvar voru vörðurnar?  

Í öllum grunnskólunum var áhersla lögð á að virkja foreldrana en þó var aðal áherslan  

lögð á lestur og stærðfræði á yngsta stigi. Markmiðin voru að bæta námsárangur barna á 

samræmdum könnurnar prófum í 4. bekk. Í stærðfræði var skipt um námsbækur, Eining 

fór út og inn kom Sproti. Kennsluhættir eru mismunandi eftir skólunum en allir hafa þó 

sama markmið að auka færni og skilning nemenda í stærðfræði. Könnun er eftir hvern 

kafla í stærðfræði og eru viðmiðin mismunandi eftir grunnskólunum þ.e. nemendur verða 

að ná ýmist 60%, 70% eða 80% á kaflaprófum. Þeir nemendur sem ekki ná viðmiðunum 

fá frekari þjálfun "þjálfunarpakka" heim og eru síðan kannaðir aftur til þess að tryggja að 

nemendur séu búnir að tileinka sér námsþáttinn. Lesturinn skiptir gríðarlegu máli á 

yngsta stigi. Á hverjum degi lesa nemendur bæði í skólanum og heima.  Unnið er með 

þjálfun, hraða, lesskilning og ritun í skólunum og eru raddlestrarpróf tekin með reglulegu 

millibili til þess að fylgjast með framförum nemenda. Ef nemandi er undir viðmiðum þá er 

gripið til annarra ráða sem gæti verið í formi auka þjálfunar heima og í skólanum eða 

jafnvel lestrargreining. Niðurstöður úr skimunarprófunum er nýttar og fylgst er með 

öllum nemendum. Vörðurnar eru niðurstöður úr öllum könnunum t.d. eftir kaflapróf í 

stærðfærði,raddlestrarpróf og skimunarprófin í Læsi, Logos og Talnalykillinn. Samræmdu 

könnunarprófin er líka vörður en í 4., 7. og 10.bekk.  

 

6. Náðust markmiðin ef já þá hvernig og hver eru næstu skref? Ef nei þá af 

hverju ekki og hver eru næstu skref? 

Markmiðin létu ekki á sér standa í grunnskólunum á svæðinu. Frá því að farið var að 

vinna að markvissum hætti með  undirbúning fyrir samræmdu könnunarprófin þá hafa 

skólarnir bætt frammistöðu sína til muna og hafa nokkrir af skólunum á svæðinu náð yfir 

landsmeðaltal. Á yngsta stigi í stærðfræði hefur t.d. Holtaskóli verið í efstu þremur 

sætunum síðastliðin þrjú ár og náði að verða númer eitt árið 2011. Sögulegur árangur 

hefur náðst og hafa skólarnir allir bætt frammistöðu sína. Þeir skólar sem hafa ekki náð 

landsmeðaltali hafa breytt verklagi sínu og eru að bæta sig á milli ára. Akurskóli skoraði 

nú í vor hátt á skimunarprófunum í 3.bekk og verður spennandi að fylgjast með árangri 

þeirra í samræmdu könnunarprófunum haustið 2013. Þeir skólastjórnendur sem hafa ekki 

enn náð landsmeðaltalinu segja að þetta sé að detta inn hjá þeim. 
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7. Hafði ný framtíðarsýn áhrif á vinnu og kennsluhætti kennara/stjórnenda? 

Ný framtíðarsýn og eftirfylgni hennar hafði einna helst  áhrif á að þægindaramminn var 

rofinn og voru aðferðir sem skiluðu ekki árangri lagðar til hliðar og leitað nýrra lausna í 

takt við tímann. Aukið álag fylgdi þessari umbótavinnu bæði á  skólastjórnendum og   

kennara. Mismunandi upplifun var fyrst um sinn því álagði var mikið en þó töluðu þeir um 

að það hefði einna helst vera fyrsta árið í umbótavinnunni. Eftir það á verklag að vera 

búið að festar í sessi. Mikil vinna er þó fólgin í því að viðhalda góðum árangri og verður 

að varast að sofna á verðinu. Skólastjórnendurnir sögðust jafnframt hafa stigið varlega til 

jarðar og passað sig á því að taka lítil en örugg skref og hafa starfsfólkið alltaf með sér. 

Hvatning, aðhald og jákvæðni hafi skipt sköpun í þessari vinnu. Mestu máli skiptir þó að 

kennararnir finni að vinnan er þeirra því það eru þeir sem framkvæma vinnuna með 

nemendunum. Þeir voru afar ánægðir með sína kennara og sitt starfsfólk og sögðu þau 

vera  metnaðargjörn og fagleg. 

 

 

 

8. Til hvaða grunnskóla var horft til sem "Best practice"? 

Fræðsluskrifstofa Reykjanesbæjar bauð öllum kennurum á þessu svæði í skólaheimsókn 

til grunnskólans í Þorlákshöfn. Þar fór fram kynning á starfinu og miklar og áhugaverðar 

umræður. Grunnskólarnir hafa síðan horft til hvers annars á svæðinu og hefur Holtaskóli 

t.d fengið þau frá Heiðarskóla í heimsókn. Njarðvíkurskóli fékk heimsókn frá Holtaskóla 

og svo framvegis. Dyr opnuðust með Árborgarsáttmálanum og urðu aukin samskipti og 

samastarf á milli stjórnenda skólanna þar sem allir eru að vinna að sama markmiði og 

með hagsmuni svæðisins að leiðarljósi. 

 

9. Hafa skólastjórar/kennarar upplifað meiri ánægju í kjölfar betri 

námsárangurs? 

Já svo sannarlega hafa skólastjórnendur og kennarar upplifað meiri ánægju og stolt í 

kjölfar betri námsárangurs innan skólanna. 

 

10. Hvert er álit skólastjóra/kennara á áherslu fræðslustjóra á árangur á  

samræmdum könnunarprófum?  

Skólastjórnendur voru flestir sammála að samræmdu könnunarprófin væri af hinu góða. 

Það séu góð ytri mæling sem könnuðu að hve miklu leiti hefði tekist að koma 

markmiðum námskrár til nemenda og væri þeirra mælitæki. Hins vegar fannst þeim að 

það bæri að varast að leggja of mikla áherlsu á samræmdu könnunarprófin. Skólastarfið 

snúist um svo marga aðra þætti en þessi próf og ættu það ekki að vera á kostnað þeirra. 

 

 

4.2 Tölulegar niðurstöður 

Til að fá niðurstöður í rannsóknina og svar við rannsóknarspurningunni þá var opnum 

viðtölum beitt við fræðslustjóra Fræðsluskrifstofu Reykjanesbæjar og við 

skólastjórnendur grunnskólanna á svæðinu. Niðurstöður úr samræmdum 

könnunarprófum í íslensku og stærðfræði í 4. bekk voru notaðar til viðmiðunar. Skoðaðar 
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voru niðurstöður frá árunum 2008, 2009, 2010, 2011 og 2012. Eins og sjá má í töflunum 

og súluritunum hér að neðan þá hefur námsárangur grunnskólanna á svæðinu aukist til 

muna í íslensku og stærðfræði á yngsta stigi. Landsmeðaltalið er talan 30 og er það 

viðmiðið. 

 

ÍSLENSKA 2008 2009 2010 2011 2012 

Akurskóli 28,4 22,8 26,1 26,6 26 

Gerðaskóli 27,4 21,1 19,1 26,7 25,3 

Grunnskólinn í Sandgerði 22,6 20,5 23,1 23,6 27,8 

Heiðarskóli 31,9 31,1 34,6 30,6 34,6 

Holtaskóli 26,1 28 30,3 33,8 31,4 

Njarðvíkurskóli 28,8 24,3 23,8 27,2 28,1 

Myllubakkaskóli 23 26 27 28 31,7 

 

 

 

Í íslensku er Heiðarskóli eini skólinn sem hefur náð landsmeðaltali  frá árinu 2008. 

Holtaskóli bætti sig á milli ára frá árinu 2008 en náði landsmeðaltalið árið 2010 og hefur 

náð því síðan. Myllubakkaskóli hefur verið í stöðugri sókn á milli ára og náði landsmeðali 

árið 2012. Akurskóli, Gerðaskóli, grunnskólinn í Sandgerði og Njarðvíkurskóli er enn undir 

landsmeðaltali. 

 

STÆRÐFRÆÐI 2008 2009 2010 2011 2012 

Akurskóli 25,3 26,8 25,9 27 27,8 

Gerðaskóli 29,4 28,7 21,6 24,3 27,7 

Grunnskólinn í Sandgerði 25,1 17,6 27,2 26,3 35,9 

Heiðarskóli 35,1 33,7 39 34,9 39,6 

Holtaskóli 28,3 29,9 38,9 39,3 39,1 

Njarðvíkurskóli 33,9 28,8 29,6 33,2 32,2 

Myllubakkaskóli 25,5 31,2 31,7 30,7 37,3 
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Í stærðfræði er Heiðarskóli líkt og í íslensku í sérstöðu og er eini skólinn sem hefur alltaf 

náð landsmeðaltali frá árinu 2008. Holtaskóli hefur verið í stöðugri  bætingu frá árinu 

2008 en hefur verið yfir landsmeðaltali frá árinu 2010. Njarðvíkurskóli var yfir 

landsmeðaltali árið 2008 en árin 2009 og 2010 voru þeir undir landsmeðaltali. Árin 2011 

og 2012 náðu þeir hins vegar landsmeðaltali. Myllubakkaskóli var undir landsmeðaltali 

árið 2008 en hafa verið yfir því frá árinu 2009. Grunnskólinn í Sandgerði var undir 

landsmeðtali frá árinu 2008 -2011 en árið 2012 náðu þeir vel yfir landsmeðaltal. 

Akurskóli og Gerðaskóli eru einu skólarnir sem eru enn undir landsmeðaltali í stærðfræði 

á yngsta stigi. 

 

 

5. Umræður/Ályktanir 

Ljóst er að framtíðarsýn Reykjanesbæjar hafði jákvæð áhrif á skólaumhverfið og jókst 

námsárangur á svæðinu til muna. Viðtölin leiddu í ljós að framtíðarsýn Reykjanesbæjar 

hafði jákvæð áhrif á skólasamfélagið. Aukið aðhald og hvatning frá Fræðsluskrifstofu 

Reykjanesbæjar hafði jákvæð og góð áhrif á skólastjórnendur og kennara og fékk þá til 

að vinna markvissara, bæta verklag og auka eftirfylgni. Árborgarsáttmálinn var 

gríðarlega mikilvægur í þessu ferli því þar opnuðust margar dyr til nýrra tækifæra. 

Árborgarsáttmálinn varð til þess að bæta samvinnu skólastjórnenda og kennara á 

svæðinu. Með aukinni samvinnu voru skólastjórnendur og kennarar að miðla á milli og 

læra af hnökrum, götum og mistökum annarra og passa sig á að falla ekki í sömu gryfju 

og að læra af því sem vel gekk og bæta þannig sinn skóla.  

 Niðurstöðurnar úr samræmdum könnunarprófum í íslensku í 4.bekk sýna að 

svæðið er á hægri uppleið í íslensku. Enn eru fjórir grunnskólar ekki búnir að ná 

landsmeðaltalinu. Haustið 2012 náðu þrír grunnskólanna landsmeðaltalinu og er það 

besti árangur svæðisins til þessa. Mun betri niðurstöður eru úr samræmdu 

könnunarprófunum í stærðfræði. En þar eru fimm grunnskólar sem hafa náð 

landsmeðaltali. Haustið 2012 voru fimm skólar af sjö sem náðu yfir landsmeðaltali og er 

það besti árangur frá upphafi samræmdu könnunarprófanna á yngsta stigi á svæðinu. 

 Skýr stefna og markviss vinna gerðu það að verkum að allir vissu hvert þeir voru 

að stefna. Kennsluhættir voru mismunandi eftir hverjum skóla. Skólastjórnendur og 

kennarar leituðu meira til hvers annars og leitað var að árangursríkum leiðum til betri 
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árangurs. Allir voru sammála um að niðurstöður úr samræmdum könnunarprófum væru 

með öllu óásættanlegar og gera þyrfti endurskipulagning á kennsluháttum. 

 Þegar framtíðarsýnin var kynnt árið 2011 þá voru skólarnir komnir mis langt á veg 

í umbótavinnu. Heiðarskóli byrjaði árið 2005 en Holtaskóli og grunnskólinn í Sandgerði 

byrjuðu á árunum 2006-2007. Heiðarskóli hefur verið í algjörri sérstöðu hvað varðar 

árangur á samræmdum könnunarprófum í íslensku og stærðfræði. Eftir að Holtaskóli 

breytti og bætti verklag sitt þá fóru hjólin að snúast og árið 2010 var fyrsta árið sem 

landsmeðaltali var náð bæði í íslensku og stærðfræði á yngsta stigi. Grunnskólinn í 

Sandgerði fór langt yfir landsmeðaltalið í stærðfræði haustið 2012 og var það besti 

árangur skólans til þessa. Akurskóli og Gerðaskóli eru einu skólarnir sem ekki eru enn 

búnir að ná landsmeðaltali í íslensku og stærðfræði. Stjórnendaskipti hafa verið tíð þar 

síðustu ár og má draga þá ályktun að það hafi haft áhrif á gang mála. Njarðvíkurskóli og 

Myllubakkaskóli hafa sótt í sig veðrið en Myllubakkaskóli hefur bætt sig á hverju ári frá 

árinu 2008 bæði í íslensku og stærðfræði á yngsta stigi. 

 Stefnumótin gegnir mikilvægu hlutverki í skólasamfélaginu. Sex af sjö skólunum 

eru með gildi og eru þau leiðarljós skólanna. Skólarnir leggja mikið upp úr að tengja 

gildin í starfið og leggja mikið upp úr sérkennum sínum eins og t.d. Akurskóli sem er með 

samkennslu. Allir skólastjórnendurnir voru sammála um að stefnamótun og framtíðarsýn 

verður að vera í hverjum skóla. Það að allir starfsmenn viti og vinni eftir sömu stefnunni 

gerir starfið markvissara og mikilvægt er að hafa starfsfólkið með í för til að allir stefna í 

sömu átt, áttina að árangri. Aðhald, hvatning og eftirfylgni styðja að starfið verði bæði 

skipulegra og markvissara sem leiðir til betri árangurs. Skimunarprófin Læsi, Logos og 

Talnalykillinn eru marktækar vörður því forspárgildið á milli prófanna er hátt. 

 Viðhorf skólastjórnenda og kennara skiptir sköpun í þessari nálgun. Ef viðhorfið 

var neikvætt voru minni líkur á góðum árangri að sama skapi eru þeir sem eru með 

jákvætt viðhorf mun líklegri til þess að auka árangurinn og ánægjuna af starfinu. 

 Félagslegt bakland skólanna hefur lengi verið í umræðunni. Heiðarskóli er t.d. 

með sterkt félagslegt bakland og var oft talað um að það væri ástæðan fyrir frábærum 

árangri þeirra á samræmdum könnunarprófum. Lakara bakland hinna skólanna var oft 

notað sem skýring á því að þeir stæðu sig ekki eins vel. Holtaskóli í Reykjanesbæ og 

grunnskólinn í Þorlákshöfn náðu hins vegar af afsanna þessa kenningu með frábærum 

árangri þeirra á samræmdum könnunarprófum í íslensku og stærðfræði á yngsta stigi. 

Vissulega getur félagslegt bakland haft áhrif á niðurstöðurnar en hins vegar eigi ekki að 

nota það sem afsökun. Eins og Jóhann Geirdal skólastjóri Holtaskóla orðaði það "Ef 

menntunarstig baklandsins er slakara þá þarf skólinn að bregðast við með t.d. 

námskeiðum fyrir foreldra eða breyta starfsháttum sínum". Allt er hægt ef viljinn er fyrir 

hendi! 

 

 

6. Þakkir 

 Viðmælendum mínum þeim Gylfa Jóni Gylfasyni, Sigurbjörgu Róbertsdóttur, Skarphéðni 

Jónssyni, Jóni Ögmundssyni,  Önnu E. Gestsdóttur, Birni Vilhelmssyni, Elínu Yngvadóttur, 

Sóleyju Höllu Þórhallsdóttur, Jóhanni Geirdal, Ásgerði Þorgeirsdóttur og Eðvarði Þór 

Eðvarðssyni færi ég mínir bestu þakkir fyrir faglegar og greinargóðarlýsingar í viðtölunum 

sem tekin voru fyrir þessa rannsókn. Sérstakar þakkir færi ég Kamillu Rún Jóhannsdóttur 

fyrir frábæra ráðgjöf og leiðbeiningar við útfærslu og afmörkun á viðfangsefninu.   
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