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Sjálfsmatsskýrsla Tjarnarskóla 2010-2011 
 

 

Tjarnarskóli  var stofnaður 1985 og er til húsa í hjarta Reykjavíkur, að Lækjargötu 14b, 101 Reykjavík.  Í 

skólanum eru nemendur  í  7., 8., / 9. /og 10. bekk í þremur bekkjardeildum.  Skólinn er rekinn sem 

einkahlutafélag. 

Í Tjarnarskóla er mikil áhersla lögð á hvetjandi námsumhverfi  og mannrækt. Við viljum hvetja og styrkja 

nemendur okkar á uppbyggilegan hátt og stuðla að vellíðan þeirra í leik og starfi. Við byggjum á 

styrkleika hvers og eins og viljum mæta einstaklingnum þar sem hann er staddur hverju sinni. Nemendur 

okkar læra öguð vinnubrögð, samvinnu og samábyrgð og áhersla er lögð á góða hegðun, kurteisi og 

háttvísi. Áhersla er lögð á að nemendur leggi góðan grunn að því að verða færir um að taka góðar 

ákvarðanir. Gott samstarf, á milli allra þeirra sem koma að menntun og uppeldi nemenda okkar, er okkur 

mikilvægt. Mikil áhersla er lögð á gott upplýsingastreymi til foreldra og nemenda um sem flesta þá þætti 

er lúta að velferð nemenda og þátttöku í skólastarfinu.  

Einkunnarorð okkar eru:  ,,Allir eru einstakir“ og ,,Lítill skóli með stórt hjarta“. 

 

 

Allir eru einstakir 
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Skólastarfið 
 

Markmið – áherslur - leiðarljós 

Líðan nemenda og starfsfólks 

o Nemendum og starfsfólki líði vel í skólanum 

o Jákvætt og hvetjandi andrúmsloft sem er um leið uppbyggilegt og hrósandi 

o Mannrækt í sem víðasta skilningi. 

 

Góð grunnmenntun – einstaklingsmiðað nám 

 

o Góð grunnmenntun og undirbúningur  fyrir lífið og tilveruna. 

o Sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur temji sér góðar námsvenjur. 

o Nemendur fái viðfangsefni sem þjálfa allar tegundir greindar (fjölgreind) og úrvinnslu.  

o Hvetjandi námsumhverfi fyrir nemendur. 

o Vera fundvís á styrkleika einstaklinga 

o Styrkja einstaklinginn sem manneskju á faglegan hátt.  

o Skipulagning skólastarfsins taki ávallt mið af því að einstaklingurinn sé í fyrirrúmi.   

 

Mannrækt 

 

o Samvinna/samhjálp nemenda – samvinna árganga. 

o Samábyrgð nemenda og verkaskipting 

o Góð hegðun, samfélagsfærni, háttvísi og kurteisi, hvar sem nemendur koma fram á vegum 

skólans.  

o Þjálfun í jákvæðum samskiptum. 

o Heilbrigðir lífshættir 

 

 

Námsumhverfi 

 

o Rólegt/áreitalítið námsumhverfi. 

o Góður ytri aðbúnaður og öryggi 

 

Samstarf 

 

o Gott samstarf; milli skóla og heimils 

o kennara og nemenda 

o innan kennarahópsins 

o nemenda og foreldra 
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Skólaþróun og sjálfsmatsaðferðir Tjarnarskóla 
 

Skólaárið 2008 – 2009 var frumraun okkar í skipulagðri sjálfsmatsvinnu en var um leið afar lærdómsríkt 

ferli.  Þar sem kennarahópurinn hafði ekki haft reynslu af skipulagðri sjálfsmatsvinnu var leitað til 

fagaðila til þess að leiða kennarahópinn  við að tileinka sér vinnuaðferðir af þessu tagi. Þær Björk 

Ólafsdóttir og Sigríður Sigurðardóttir frá Ísmati tóku að sér þessa handleiðslu með styrk frá 

menntamálaráðuneytinu.  Þær leiddu kennarahópinn í gegnum  vinnuferli vetrarins og það er samdóma 

álit starfsmanna í skólanum að þessi samvinna var mjög ánægjuleg í alla staði og við urðum öll 

reynslunni ríkari. Eftir þessa frumraun varð okkur ljóst hve formlegt sjálfmat getur verið gagnlegt og 

gefandi og hjálpað til við að efla enn frekar gott skólastarf. 

 

Fimm ára sjálfsmatsrammi 

Við höfum stuðst við svo nefndan ,,sjálfsmatsramma“  sem Ísmatskonur lögðu okkur til í upphafi  til þess 

að stýra  forgangsröðun verkefnanna á ári hverju. Um er að ræða 5 ára ramma  fyrir matsáætlunina til 

þess að tryggja að sem flestir þættir skólastarfsins verði undir smásjánni á tilteknu tímabili. Ramminn 

tiltekur 11 meginþætti viðfangsefna: 

 

Námskrá – skipulag, stefna og markmið 

 

Nám –  námsmat - námsárangur 

Líðan nemenda, þarfir, starfsandi, samstarf 

 

Kennsla, starfsþróun og fagmennska 

Líðan starfsfólks – starfsandi, samstarf 

 

Stjórnun 

Viðmót og menning skóla 

 

Ytir tengsl – samfélag.  Ráðstöfum auðlinda 

Aðbúnaður 

 

Samstarf heimila og skóla 

 

 

Þróunarstarf, einstök verkefni 

  

Við höfum leitast við að áætlanir okkar á fimm ára tímabili nái yfir öll þessi svið með einum eða öðrum 

hætti, eins og sjá má í þessari skýrslu 2010-2011 og tveimur fyrstu. Þau svið sem hafa verið í sjálfsmati 

þessi þrjú ár eru lituð blá, þau sem eru rauðleit verða skoðuð á næsta ári og þau grænu eftir ár.  Fyrsta 

árið okkar vorum við með 3 þróunarverkefni, næsta ár voru þau orðin 8 og síðast liðinn vetur voru 11 

þróunarverkefni á dagskrá ( eitt féll reyndar út þannig að þau urðu 10 á endanum).  
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Skólaárið 2009 – 2010 hafði  sína sérstöðu þar sem tveir af fimm aðalkennurum  fóru í barnsburðarleyfi 

og sá þriðji minnkaði verulega starfshlutfall sitt. Þrír nýir einstaklingar voru ráðnir að skólanum í þeirra 

stað. Það hafði auðvitað áhrif á framgang sjálfsmatsins, a.m.k. framan af meðan nýju kennararnir voru 

að kynnast starfsháttum í Tjarnarskóla.  Sjálfsmatsvinnan það árið fór því ekki af stað fyrr en skólastarfið 

var komið aðeins áleiðis.   

 

Við höfum verið ánægð með þróun mála hvað varðar eigin rýni á skólastarfið með skipulögðum hætti og  

veturinn  2010 – 2011 gengum við til verka af meira öryggi.  Að baki er þriggja ára ferli sem skoða má 

sem grunninn að því sem koma skal í sjálfsmati og sjálfsmatsaðferðum sem við væntum góðs af. 

 

Í umbótaáætlun fyrir skólaárið 2010 – 2011 voru ellefu þróunarverkefni á stefnuskránni (í fyrra voru þau 

átta). Við vildum horfa sérstaklega á eftir farandi þætti og svara matsspurningum um þá: 

1. Endurskoðun skólanámskrár. Áætlað er að ljúka þeirri vinnu sumarið 2011. 

2. Við höldum áfram að þróa frjálslestur í skólanum. Á vorin veitum við verðlaun fyrir lestur 

flestra blaðsíðna. Þau verðlaun hafa hlotið nafnið ,,Magnúsinn“. Það er sá nemandi sem 

hefur lesið flestar blaðsíður hingað til. Hann er nú fyrrum Tjarnskælingur en mætir við 

skólaslitin og afhendir þessi verðlaun. Sá nemandi sem slær hans met, fær sitt nafn á 

viðurkenninguna. 

3. Við ætlum að skoða sérstaklega hvernig við getum bætt stuðningsnetið fyrir þá nemendur 

sem þurfa mest á stuðningi að halda. 

4. Kennarar ætla að þróa matsblað sem þeir nýta við mat á verkefnum nemenda á 

þemadögum. 

5. Svo er það hláturjógað okkar, annað árið í röð. Það er spennandi að fylgjast með gangi mála 

og sjá hvernig þessi þáttur í skólastarfinu þróast. 

6. Viðhorfskannanir verða tvisvar í vetur til þess að kanna líðan og samskipti í skólanum. 

7. Þjálfun nemenda í notkun margföldunartöflunnar og í hugarreikningi. 

8. Verkefnið ,,Hugsað um barn“ sem 10. bekkingar koma til með að vinna á skólaárinu. Þetta 

verkefni hófst í fyrra og verður áfram á dagskrá 10. bekkinga. 

9. Við ætlum einnig að meta tálgunarvinnu í náttúrfræðikennslu. 

10. Okkur er umhugað  að efla lýðræðisvitund nemenda. Umsjónarkennari í 9. bekk stýrir 

þróunarverkefni á því sviði í vetur í framhaldi af vinnu í þessa þágu síðast liðinn vetur. 

11. Dönskukennarinn ætlar að vinna sérstaklega með spurninguna: Hvernig er hægt að tengja 

dönskunámið við upplýsingatækni? 

 

Sjálfsmatsaðferðir og nánari útfræsla koma fram í sérstöku skjali ,,Umbótaáætlun Tjarnarskóla“  á 

http://tjarnarskoli.is/PDF/Umbottiell.pdf. 

 

 

http://tjarnarskoli.is/PDF/Umbottiell.pdf
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Viðfangsefni sjálfsmats skólaársins 2010 – 2011  
 

 

1. Hvernig viljum við breyta Skólanámskrá Tjarnarskóla? 

Við settum okkur það markmið að ljúka þessari vinnu á starfsárinu. Þar sem ný grunnskólalög 

eru í burðarliðnum þótti okkur rétt að doka við þar til nánari útfærsla liggur fyrir til þess að 

endurskoðunarvinnan verði markviss.  Lögð verður skörp vinna í að ljúka henni þegar allar 

forsendur liggja fyrir og vísum á meðan í ,,Starfsáætlun“ 2011 – 2012 

http://tjarnarskoli.is/PDF/Starfsny.pdf    hvað varðar helstu útfærslur á skólastarfinu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hvernig þróast átak í lestri enskra bóka annars vegar, en íslenskra bóka hins 

vegar? 

Frjálslestur í ensku hefur verið iðkaður kerfisbundið í  skólanum síðast liðin fjögur og hálft ár. 

Fyrir tveimur árum þróuðum við þessa reynslu til þess að gera sambærilegt átak í íslensku .  

Gerður V. Colot, fyrrverandi enskukennari hefur safnað markvisst upplýsingum um lestur enskra 

bóka í skólastarfinu og unnið úr þeim gögnum  sem voru höfð til hliðsjónar og fyrirmyndar í 

áframhaldandi þróunarvinnu.  Hún var ekki fastráðin hér í vetur en lagði okkur lið við að halda 

bókum að nemendum og skrá lesturinn. Helga Júlía Vilhjálmsdóttir,  íslenskukennari  til tveggja 

ára við skólann,  skráði lestur íslenskra bóka og fór reglulega með nemendur á Borgarbókasafnið. 

Sú hefð hefur skapast að veita viðurkenningu fyrir frjálslestur við skólaslit. Þessi viðurkenning 

hefur hlotið heitið ,,Magnúsinn“ í höfuðið á þeim nemanda sem hefur lestið flestar blaðsíður í 

skólanum frá því þetta átak hófst. Hann mætir því við skólaslit ár hvert og afhendir verðlaunin 

þar til hans met verður slegið.  

http://tjarnarskoli.is/PDF/Starfsny.pdf
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Frjálslestur enskra og íslenskra bóka 

The Reading Competition at Tjarnarskóli Jan 2007 - May 2011 

 

Lýsing 

Since January 2007 a reading competition in English has been held steadily throughout the school years. 

It was set up as a voluntary activity that was encouraged also during regular English classes. A steady 

stream of all kinds of books were brought into the classrooms.  

 

Types of reading matter:  

ESL readers 
children's picture books 
teen series 
chapter books 
comics/graphic novels 
manga 
YA non-fiction (especially during the 2008-2009 school year) 

 

Students were encouraged to read any and all English materials in book form. They were then to record 

their reading on review cards that were then hung in each room, available to other possible readers. 

This "review" gave not only information on title, author, reader, and number of pages, it also was a short 

paragraph on the story and reader-comments,  along with a rating system of 1-5 stars.  A separate 

computer file was kept by myself of each student's reading.  
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Other methods of recording were developed as time went on, according to personal needs. 

Methods of recording-(list  box): 

A6 cards 
logbook 
A4 sheet included in final workbooks 
individual computer file 
reading journal/notebook 

 

Periodically a "reading marathon" (during which short books of various kinds were offered and then 

chosen by individuals to read then and there) was held during class to encourage non-readers to take 

part. This also was a way to introduce other reading materials as I would hold a little "sales pitch" for 

each book.  

At the end of the second semester, halfway through the school year, results were posted listed by 

classrooms. Those truly competiting could then see whom they needed to catch up to! Final yearly 

results were announced at the last day of school during skólaslit, at which time awards were given for 

the most books read, and the most pages read.  

Markmið 

The basic purpose was to read more books in English. It did start as a class effort, but quickly became 

completely individually oriented. Soon reading became more of a choice for some than being on the 

computer during breaks. And those who read steadily and a lot, improved in their general English usage 

skills, especially in their own writing. Reading for enjoyment became more and more a part of the daily 

school life. And during the last half year (vor 2009), this átak was extended to books in Icelandic, for 

which the Icelandic teacher created a separate recording system. Trips to the library were very much 

looked forward to and often had the air of a shopping spree.  

Helstu tölulegar upplýsingar um lestur enskra bóka skólaárið 2009 -2011 

Skólaárið Nemenda-
fjöldi 

Fjöldi titla Blaðsíðufjöldi Virkir 
lesendur 

2007 - 2008 44 366 64.260 60% 

2008 – 2009 44 625 94.814 84% 

2009 - 2010 45 423 93.458 63% 

2010-2011 41 219 62.904 73% 

 

Gerður V. ColoT 
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Lestur íslenskra bóka 

Lýsing 

Skólaárið 2010 – 2011 héldum við áfram með átak í lestri íslenskra bóka með enskulesturinn sem 

fyrirmynd. Nemendur í öllum hópum (7.-10. bekk) tóku þátt og skráðu markvisst allar bækur sem þeir 

lásu á skólaárinu. Kennari safnaði síðan saman upplýsingunum um bókartitla, blaðsíðufjölda og álit 

nemandans á lestrinum. 

 

Lestrarátakið í íslensku og ensku hófst í byrjun september þar sem kennarar ( Helga og Gerður) kynntu 

nemendum átakið og með hvaða hætti þeir ættu að skrá lesturinn. Í kjölfarið fengu nemendur  leiðsögn 

um Borgarbókasafnið þar sem þeir fengu fræðslu um starfsemi safnsins og kennslu á upplýsingarvefinn 

www.gegnir.is.  Hóparnir höfðu svo fastan tíma aðra hvora viku þar sem þeir fóru með kennara á 

bókasafnið. Þessar ferðir nýttust nemendum vel og voru þeir duglegir að kynna sér nýtt efni  og taka 

bækur tengdar sínu áhugasviði. Nemendur í Kvos ( 7-.8 bekk) voru með fastan frjálslestrartíma í íslensku 

aðra hvora viku en nemendur í Læk og Smiðju ( 9- 10. bekk) nýttu gjarnan nokkrar mínútur í lestur í lok 

kennslustunda í íslensku.  

Markmið 

Aðalmarkmið verkefnisins var að efla nemendur í lestri og vekja áhuga nemenda á fjölbreyttum lestri  

svo sem lestur tímarita, handbóka og netlestri. Nemendum var kennt að leita að lestrarefni á 

www.gegnir.is  og finna sjálfir bækurnar á bókasafninu. Þannig eflist sjálfstæði þeirra og kunnátta í að 

finna efni tengt þeirra áhugasviði.  

 

Niðurstöður 

 

 
Samantekt eftir bekkjum um lestur íslenskra bóka 2010-2011 
 
Kvos (7-8. bekkur): las samtals 11 bækur á íslensku eða 1756 bls. 

Lækur (9. bekkur): las samtals 4 bækur á íslensku eða 781 bls. 

Smiðja (10. bekkur): las samtals 3 bækur á íslensku eða 973 bls. 

Samtals 18 bækur og  3510 blaðsíður 
 
 

 

 

http://www.gegnir.is/
http://www.gegnir.is/
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Samanburður á lestri íslenskra bóka milli ára 

Skólaárið Nemenda-
fjöldi 

Fjöldi titla Blaðsíðufjöldi Virkir 
lesendur 

2007 - 2008 Lestrarátak ekki hafið. 
Hófst í nóvember veturinn 2008 - 2009 

 

2008 – 2009 
7., 8. og  9. b.  

31   19.794  

2009 - 2010 45 106 22.876 51% 
(flestir í 10. bekk) 

2010 – 2011 41 18 3.510 29% 

 

Mat 

Lestarátakið fór vel af stað og nemendur voru duglegir að nýta bókasafnið og finna sér góða bók að lesa. 

Eldri nemendur þekktu vel til á bókasafninu og voru fljótir að finna sér lestrarefni . Yngri hópurinn þurfti 

til að byrja með meiri leiðsögn og aðstoðaði kennari þá við að finna efni sem vakti áhuga þeirra. 

Frjálslestrartímarnir nýttust flestum nemendum vel og voru þeir duglegir í byrjun átaksins að skrá niður 

upplýsingar um lesturinn. Þegar leið á veturinn var erfiðara að fá nemendur til að skrá niður hjá sér og í 

mörgum tilfellum gleymdu þeir skráningunni  og/eða skila skráningarblöðum til kennara. Það þurfti því 

að ganga talsvert á eftir þeim og fá þá til að skrá niður hjá sér en það gekk ekki nægilega vel. Það má því 

segja að sá þáttur þurfi gagngerrar endurskoðunar við fyrir næsta skólaár. 

 

Til íhugunar og endurbóta 

Þegar við skoðum þróun lestrar í ensku og síðar ensku og íslensku er rétt að hafa í huga að skólaárið 

2008 – 2009 tóku tveir bekkir af þremur þátt í enska lestrarátakinu. Þar að auki hófst átakið ekki í byrjun 

skólaársins heldur í nóvember í öðrum bekknum og í janúar í hinum bekknum.  Af nýjustu tölum má sjá 

að nemendur lásu mun færri bækur á íslensku á þessu skólaári í samanburði við síðasta skólaár, að 

minnsta kosti miðað við skráningu.  Það er ljóst að skráningarkerfið þarf að vera einfaldara og að fylgja 

þarf betur eftir  að nemendur skrái  hjá sér lesturinn.  Því má ætla að niðurstöður gefi að einhverju leyti 

skakka mynd af lestrinum því ég veit að umtalsverður blaðsíðufjöldi var lesinn og margar bækur fengnar 

að láni í ferðum okkar á Borgarbókasafnið í vetur. 

Nemendur virðast auk þess sækja fremur í að lesa enskar bækur en íslenskar miðað við lestrartölur.  Það 

væri gaman að fá álit nemenda næsta vetur á því hvers vegna svo er. Leiða má líkum að því að það sé úr 

færri bókum að velja fyrir þennan aldurshóp af íslenskum bókum.  

Í heildina var átakið skemmtileg og góð hvatning fyrir þá nemendur sem almennt lesa lítið og efldi 

nemendur sem lesa mikið. Nemendur höfðu gagn og gaman af því að fara á bókasafnið og veitti lesturinn 

þeim mikla ánægju. Lestur er grunnur að öllu námi og því mjög mikilvægt að halda áfram með átakið og 

þróa betur hvernig skrá má með einfaldari hætti árangurinn. Það gæti einnig verið gagnlegt að leggja 
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nokkrar spurningar fyrir nemendur  í lok skólaársins og athuga hvaða augum þeir líta frjálslesturinn .  

Það er mitt mat að nemendur nýttu  bókasafnið vel og voru duglegir að taka og lesa bækur þrátt fyrir 

ofangreindar tölulegar upplýsingar  en það er ljóst að eftirfylgni á skráningu og einfaldari útfærsla er 

umbótaverkefni næsta vetrar .  

Helga Júlía Vilhjálmsdóttir 

 

3. Hvernig getum við bætt stuðningnet fyrir þá nemendur sem þurfa mest á 

stuðningi að halda?  

Þar til í vetur höfum við ekki haft sérstakan starfsmann til þess að sinna stuðningskennslu í 

skólanum en kennslufyrirkomulagið okkar er með þeim hætti að námsefni og námsyfirferð er 

mismunandi eftir einstaklingum.   Kennarahópnum og þeim kennara  sem hafði með 

viðbótarstuðninginn að gera var umhugað að þróa þessa vinnu með það að leiðarljósi að 

kennarahópurinn ynni sem best saman í þágu þeirra nemenda sem þyrftu mest á stuðningi að 

halda. Með þeim hætti gætum við hlúð enn betur að nemendum og ýtt undir  að  

einstaklingarnir nytu sín enn betur, bæði í námsvinnunni og skólatilverunni, almennt. Sigríður 

Thorsteinsson hafði að jafnaði tíu stundir á viku í vetur til þess að sinna þessum þætti 

sérstaklega  en tveir aðrir kennarar, tóku einnig þátt í stuðningsnetinu með viðbótarstundum 

sem voru ,,eyrnamerktar“ tilteknum nemendum, sérstaklega í stærðfræði og náttúrufræði. 

 

Markmið 

 Að bæta stuðningsnet fyrir þá nemendur sem þurfa mest á því að halda. 

 Að kanna hvernig hægt er að nýta sérstakan stuðningskennara sem best fyrir þá nemendur sem 

helst þurfa á því að halda.  
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Lýsing á verkefninu 

Í upphafi skólaársins ræddum við kennararnir um hvernig best væri að haga stuðningskennslunni; 

hvernig þeim tíu kennslustundum sem ætlaðar voru í þetta verkefni væri best varið í þágu nemendanna. 

Við lögðum línurnar strax gagnvart þeim nemendum sem við þekktum frá því árinu áður og skoðuðum 

þær upplýsingar sem fyrir lágu um haustið um nýja nemendur. Í ljósi þeirrar frumgreiningar ákváðum við 

síðan að dreifa stuðningnum sem jafnast milli bekkjardeilda og námsgreina  en endurskoða þá skiptingu 

jafnóðum með svigrúm til breytinga í huga. Stuðningskennslan var því strax í upphafi mjög sveigjanleg og 

hugsuð fyrst og fremst þar sem hennar væri mest þörf hverju sinni. Það sjónarmið var ráðandi innan 

kennarahópsins að æskilegast væri að stuðningskennarinn ynni sem mest með nemandanum inni í 

bekknum en hefði jafnframt gott svigrúm til þess að breyta því í samræmi við þarfir og viðfangsefni 

nemenda hverju sinni.  

Ég byrjaði á því að fara inn í alla bekki  með aðalkennaranum og  liðsinnti án þess að beina athyglinni 

áberandi að einhverjum sérstökum. Smám saman komu þarfir einstakra nemenda í bekknum skýrar í ljós 

og ég tók að vinna meira með sumum nemendum en öðrum. Ég tók einnig einstaka nemendur út úr 

tímum í samráði við fagkennarann og vann með þá einstaklingslega. Þó var það í færri tilvikum.  

Stuðnigsáherslur tóku oft breytingum  yfir veturinn í samráði við og oft að frumkvæði fagkennaranna og 

stjórnuðust af þörfum nemendanna. Ég gerði ekki sérstaka námsáætlun fyrir þá nemendur sem ég sinnti 

heldur gekk ég inn í þá áætlun sem fagkennarar viðhöfðu og vann í samvinnu við þá.  

Ég skráði niður hverjum ég sinnti í hverjum tíma og hvernig. Til viðbótar skráði ég hjá mér stöðu og 

framfarir hjá hverjum og einum, en ég tel mjög mikilvægt í ljósi reynslunnar og skráning sé með 

reglubundum hætti til þess að meta sem best þær framfarir sem eiga sér stað.  

Það var einnig gagnlegt fyrir mig að ég sat í nemendaverndarráði skólans þar sem málefni einstakra 

nemenda bar á góma. Það var studdi enn frekar sýn á hvern og einn og hvaða  nýju skref ætti að taka í 

kjölfar hvers fundar og miðla jafnframt upplýsingum frá mér til annarra. 

 

Mat 

Það var einróma álit kennarahópsins í lok skólaársins að þessi nýjung í sérkennslu hefði gefið góða raun 

og við hlökkum til að þróa hana enn frekar á næsta ári. Stuðningskennslan krafðist náinnar samvinnu 

okkar kennaranna.  Það er mikill styrkur og okkar aðalsmerki hve kennarahópurinn er lítill og náinn og 

auðvelt er að miðla upplýsingum um nemendurna til þeirra þegar svo ber undir.  

Skráningarnar eftir hvern tíma urðu mikilvægur vegvísir og yfir veturinn varð smám saman til 

skráningarform í Exel sem fljótlegt var að fylla út í lok hvers dags og sýndi með skýrum hætti með 

hverjum ég vann og að hverju. Var það mjög til bóta.  

 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2010 - 2011 

14 
 

Í lok skólaársins settum við fram tillögur sem lúta að því að leggja ríkari áherslu á að skrá niður 

námsmarkmið hjá einstaka nemendum og fylgja eftir með enn styrkari hætti á sérstökum 

samráðsfundum  og var það einróma átlit kennarahópsins að fjölga þeim á næsta skólaári.  Þessar 

tillögur verða allar útfærðar betur fyrir næsta skólaár.  

Verkefnið í heild var skemmtilegt og það var gaman að taka þátt í að móta þessa vinnu sem er 

mikilvægust í öllu skólastarfi; að koma á móts við þarfir hvers og eins.  

Litið til næsta vetrar 

Með reynslu þessa vetrar í farteskinu hefur kennarahópurinn rýnt í og skoðað hvað betur má fara. Það 

var samdóma álit allra að þessi vinna hefur farið vel af stað en þarf að vera í sífelldri endurskoðun. Við 

ákváðum að stíga ný skref næsta vetur til þess að bæta um betur: 

Að skrá í sameiningu markmið hverrar annar fyrir hvern og einn og leggja mat á hvernig til hefur 

tekist. 

Að kennarahópurinn beri vikulega saman bækur sínar á kennarafundum til þess að 

stuðningurinn sé sem markvissastur.   

Þessi úrvinnsluefni verða því næstu þróunarskref í sjálfsmatsvinnunni á þessu sviði. 

         Sigríður Thorsteinsson 
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4. Hvernig getum við þróað matsblað kennara við mat á hópverkefnum á 

þemadögum? (þriðja ár þessa þróunarverkefnis). 

Við erum ákaflega stolt af fyrirkomulagi þemadaganna í skólanum. Að öllu jöfnu eru þeir í 

nóvember og janúar – þrjá kennsludaga í senn. Við sjáum ótrúlega margt skemmtilegt leysast úr 

læðingi  á þessum dögum því þá eru nemendur í sannkölluðum þjálfunarbúðum í samskiptum, 

samvinnu, og listrænni sköpunarvinnu.  Það er alltaf keppikefli að allir séu virkir og séu 

meðvitaðir um að þeirra framlag skipti máli; bæði fyrir þá sem einstaklinga, en einnig fyrir 

hópastarfið í heild.  Hin seinni ár höfum við látið nemendur sjálfa meta sína eigin vinnu,  en 

einnig vinnu annarra hópa í þeim tilgangi að gera þá betur meðvitaða um hve miklu máli það 

skiptir að vera góður þátttakandi í hóp.  Við ákváðum því að stíga fleiri skref í skráningarvinnu í 

þessum sama tilgangi; að gera alla sem virkasta og meðvitaða um eigið framlag í hópnum og 

þróa enn frekar skráningar- og matsblað fyrir þemadagaverkefnin.  Um var að ræða verkefni sem 

allur kennarahópurinn vann í sameiningu. 

 

Lýsing á verkefni 

Áður en þemadagar hefjast eru nemendur ávallt minntir á að það sé mjög mikilvægt að hver og einn sé 

virkur í hópnum.  Einnig er minnt á að það skiptir mjög miklu máli að vera góður þátttakandi í hóp. Þessi 

umræða fer fram í öllu bekkjum.  Nemendur eru einnig minntir á að það sé mikilvægt að skipta með sér 

verkum og að taka sameiginlegar ákvarðanir um viðfangsefnið.  Einnig er farið yfir hlutverk hópstjóra.  

 

Á þemadögum er öllum nemendum skólans blandað saman í hópa; 3 – 5 nemendum í hóp. Hver hópur 

skilar síðan sínu verkefni á sínu ,,svæði“ (mismundi framsetning eftir verkefnum)  þannig að allir 

nemendur og kennarar geti skoðað verkefnið og metið það.  Hver hópur fær síðan matsblöð í hendur og 

nemendur í hópnum fylla þau út eftir bestu samvisku. Nemendur í hverjum hóp ræða saman um hvern 

lið áður en þeir ákveða svarið.  

 

Matið fer þannig fram í stórum dráttum: 

 

Nemendur: 

a) Nemendur fylla út sjálfsmatsblað þar sem þeir sýna fram á mætingu nemenda í hópnum frá degi 

til dags. 

b) Gefa síðan stig frá 20 og upp í 200 fyrir virkni í hópnum og samvinnu. 

c) Meta einstök verkefni í nokkrum liðum.  Nemendur eru einnig beðnir um að skrá fleiri atriði s.s.:  

Hvert fór hópurinn í heimsókn? Hver tók á móti hópnum?  Hvað þótti ykkur erfiðast? Hvað fannst 

ykkur takast best?... o.fl. 

d) Nemendur fá síðan annan lista þar sem þeim er ætlað að meta vinnu annars hóps. Hver hópur 

metur einn annan hóp.  Líkt og í liðum a  - c þá gefa þeir stig fyrir einstök verkefni, heildarútlit, 

frumlega framsetningu og leggja mat á hvort þeim finnst verkefnið grípandi og hvað þeim finnst 

flottast í verkefninu sem þeir meta. Þeir skrifa síðan umsögn um verkefnið. 
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e) Hver einstaklingur greiðir atkvæði um glæsilegasta verkefnið, að sínu mati. Niðurstöður þeirrar 

kosningar eru síðan notaðar við verðlaunaveitingu fyrir þemadaga sem ,,Flottasta verkefnið að 

mati nemenda“. 

 

Kennarar: 

Þeir fylgjast með framvindu verkefnanna alla dagana.  Í hverri stofu er skráningabók þar sem 

mætingar nemenda eru skráðar í hverjum hópi, skráð hvenær nemendur fara úr húsi, í 

heimsóknir og efnisöflun, hvenær þeir ákveða að fara í pásu og hversu lengi, hvernig samvinnan 

er í hópnum og virknin.  Leitast er við að hafa skráningar stuttar og hnitmiðaðar.  Venjulega eru 

skráningablöð fyrir hvern hóp um sig 2 – 3 blaðsíður af texta yfir tímabilið. 

 

Þegar verkefninu er lokið og nemendur hafa fyllt út sjálfsmatsblöð og metið annan hóp þá skoða 

kennarar öll verkefnin og gefa stig.  Kennarar ákveða síðan í sameiningu hvaða verkefni vinna til 

verðlauna og einnig er ákveðið hvort ástæða sé til að veita viðurkenningar fyrir einstaka þætti 

s.s. hópstjórn, góða samvinnu, frumlega framsetningu  og fleira uppbyggjandi.  

  

Venjan er að allir geri sér glaðan dag í lok þemadaga. Við fáum okkur einhverja hressingu saman, 

t.d. drykk og kleinu/ostaslaufu eða annað. Við veitum síðan viðurkenningarnar eins fljótt og 

hægt er þegar allar mælingar hafa verið skoðaðar og ákvarðanir teknar um 

verðlaun/viðurkenningar og setjum fréttir um þær niðurstöður á skólavefinn okkar. 

 

 

Markmið 

 Að gera mat á þemadagavinnu nemenda markvissari og skýrari. 

 Að kennarahópurinn komi sér saman um stigagjöf fyrir hvern matsþátt 

 Að hanna matsblað sem sýnir með skýrum hætti hvað liggur að baki hvers matsþáttar 

 

Aðalviðfangsefni í þróunarvinnun þessa vetrar: 

Kennarahópurinn vann saman tillögu að skráningarblaði fyrir þemadagana í nóvember. Skólastjóri skráði 

tillögur að matsþáttum  og gerði uppkast að matsblaði  sem síðan var notað við matið. Ákveðið var að 

láta matið byggja á nokkrum grundvallarþáttum sem hafa verið á sjálfsmatsblöðum nemenda síðustu ár: 

 

 

 

 



Tjarnarskóli Sjálfsmatsskýrsla 2010 - 2011 

17 
 

Ramminn sem búinn varð til fyrir hópana (8) byggðist einkum á: 

 

Vinnubrögð  

 

 

 

 

Samtals 100 stig 

Verkefnið sjálft 

Mætingar + 

frágangur í lok 

vinnudags 

5 stig Textavinna 10 stig 

Vinnusemi 10 stig Heimsóknin 10 stig 

Samvinna 10 stig Listaverkið 10 stig 

Verkaskipting 10 stig Listræn 

framsetning, 

sköpunargleði 

20 stig 

Sjálfstæð 

vinnubrögð 

10 stig Hópstjórn 5 stig 

 

Einnig var sérstakur dálkur þar sem hægt var að bæta inn athugasemdum s.s. um úrlausn ágreinings, eða 

óvæntra aðstæðna sem þurfti að bregðast við í hópvinnunni. 

Sama form var síðan notað á þemadögum í janúar en þá breyttist ,,verkefnið sjálft“  til samræmis við 

viðfangsefnið.  

Í kjölfar þemadaganna í janúar höfðum við síðan rýnisfund þar sem lagt var mat á hvernig til hafði tekist 

og athugasemdir skráðar um það sem við vildum bæta á þemadögum næsta árs. 

Hér má nefna nokkrar athugasemdir: 

 Bæta við á matsblaðið ,,metnaður“ og ,,sjálfstæð vinna“ . 

 Hópstjóri fái fyrirlestrarspjald með gögnum fyrir alla dagana; matsblöð nemenda, 

tékklista... 

 Ekki ljósrita verkefnið fyrir alla (sóun).  

 Hengja upp verkefnið og láta hópstjóra fá með fyrirlestraspjaldinu. 

 Ákveðið að nemendur fái að sjá matsblað kennara fyrirfram þar sem sundurliðun kemur 

fram. Hengja upp þar sem nemendur sjá – og sýna einnig sundurliðað mat allra hópa í 

lok þemadaganna svo þeir sjái hvernig hver þáttur var metinn. 
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Mat á verkefninu 

Kennararnir voru ánægðir með matsblaðið og sáu að tveir nýir þættir gætu bæst við (sbr. það sem komið 

hefur fram).  Þemadagarnir eru ávallt mjög ánægjulegir og svo sannarlega ástæða til að halda þessari 

vinnu áfram. Sjálfsmat nemenda er einnig mjög gagnlegt að mati kennara og verða þau blöð því nýtt 

áfram. Því má segja að skráningar og formlegt mat sé í vaxandi mæli hluti af þemadagavinnunni, með 

góðum árangri  og stuðlar að sífellt faglegra mati á vinnu nemenda. 
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Mikilvægir álitspunktar kennara að loknu þessu verkefni: 

 Betri virkni; markvissari vinna. 

 Nemendur luku verkefni með því að taka saman, raða upp í stofum í lokin; gera einnig 

næst. 

 Góð leið að setjast öll saman (kennarar) í lokin, fara saman yfir öll matsblöðin; 

einstaklingsblöð nemenda, hópablöð frá nemendum og lesa upphátt það sem hver og 

einn skráði/það sem hóparnir skráðu. 

 Þetta er svo sannarlega skemmtilegt þróunarverkefni! 

  

Margrét Theodórsdóttir 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Hvaða áhrif hefur regluleg iðkun hláturjóga/jóga í skólastarfinu í Tjarnarskóla? 

(þriðja ár þessa verkefnis) 

 

Einn kennari skólans; Sigríður Thorsteinsson hefur haft þá tröllatrú að með þessum hætti  sé 

hægt að hafa jákvæð áhrif á bekkjarandann og auka sjálfstraust nemenda. Þessi þáttur fékk 

talsvert svigrúm í öllum bekkjum  í allan fyrravetur og í vetur. Það hefur verið áhugavert að 

fylgjast með framgangi þessa þáttar skólastarfsins.  
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Markmið 

 Að halda áfram athugun á áhrifum hláturjóga í skólastarfi Tjarnarkóla. 

 Að kanna hvort hefðbundin jógakennsla eigi heima í skólastofunni. 

 Að leita eftir áhrifum jóga-/hláturjógaiðkunar á hvern og einn nemanda. 

 Að skoða áhrif jóga/hláturjóga á bekkjarandann/andrúmsloftið í skólastofunni. 

 

Lýsing á verkefninu 

Ásamt því að halda áfram athugunum mínum á áhrifum hláturjóga í skólastarfi lék mér forvitni á að vita 

hvort almenn yogaiðkun ætti heima inni í skólastofunni.  

Hver bekkur fékk eina kennslustund á viku undir jógað/hláturjógað. Þessir tímar hétu jóg/nám á 

stundaskránni.  

Ég lagði upp með að nota hláturjógað sem upphitun og færa mig síðan yfir í hefðbundið jóga; kynna 

stöður og öndunaræfingar og slökun.  Ég skipulagði hvern tíma með þetta í huga; að velja nokkrar 

hláturæfingar til upphitunar, fara í sitjandi stöðu, draga athyglina inn á við, kenna eina nýja jógastöðu 

og/eða öndunaræfingu rifja upp áður lærðar stöður og leiða nemendur í gegnum slökun og óma saman í 

lokin.  

Ég hélt dagbók um iðkunina og byrjaði á að skrá þátttöku hvers og eins en hætti því og skráði einungis 

hjá mér ef breytingar urðu á þátttöku. Ég lagði viðhorfskönnun fyrir alla nemendur  í nóvember og svo 

aftur um vorið fyrir nemendur í  Kvos og Læk.  

Í heildina séð var þetta ánægjuleg tilraun. Niðurstöður viðhorfskönnunar í nóvember gáfu mér byr undir 

báða vængi varðandi áframhaldandi framkvæmd tilraunarinnar bæði hvað varðar jógaiðkunina og 

hláturjógað og ekki síst slökunina. Þar kom fram að mikill meirihluti fannst þessi nýbreytni á 

stundaskránni áhugaverð, góð og skemmtileg. 

Mat 

Kvosarkrakkar voru mjög jákvæðir gagnvart jógaiðkuninni og ágæt stemmning náðist bæði í hláturjóganu 

og slökuninni. Þau voru ekki eins móttækileg gagnvart jógastöðunum, öndunaræfingunum og 

hugleiðslunni. Smátt og smátt færðist áherslan því á hláturjógað og slökunina sem lang flestir tóku þátt í 

og sóttust efir að fá. Þó mátti greina aukinn áhuga á jógastöðunum í lok skólaársins sérstaklega hjá 

stelpunum.  

 

Lækjarkrakkarnir voru hins vegar mjög móttækilegir fyrir jógavísindunum og því andrúmslofti sem 

iðkunin skapaði auk þess sem undirstöðuatriði hugleiðslunnar náði ákveðnum hljómgrunni. 
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Þau voru að vísu lítið eitt feimin við að fara í jógastöðurnar og höfðu ekki mikið úthald í þeim. 

Hláturjógað náði heldur ekki upp á pallborðið hjá þeim. Sum voru líka feimin við öndunaræfingarnar á 

meðan aðrir höfðu  mestan áhuga á þeim. Áherslan færðist því smátt og smátt yfir í að sitja saman, 

spjalla um andleg mál , draga athyglina inn á við, taka langa slökun eða hópefli í formi leikja.  

Nemendur í Kvos og Læk vöndust því að hafa jógað fast á stundaskrá og gerðu athugasemdir við 

niðurfellingu á því þegar það bar við. Mér þótti áberandi að þeir krakkar sem ekki höfðu treyst sér til að 

taka fullan þátt í hláturjóganu töluðu um að hafa það að markmiði á næsta ári. Auðvitað voru ekki allir 

sáttir við jóðgað, sér í lagi jógastöðurnar, sem hafði þau áhrif að ég dró úr því að kenna þær og 

kappkostaði að velja viðfangsefni sem féllu flestum í geð. Þar var slökunin efst á blaði hjá bæði Kvos og 

Læk, hláturjógað hjá Kvos og hugleiðslan hjá Læk.  

Smiðjunemendur (10. bekkingar) voru tregir í taumi þegar kom að jógaiðkuninni og erfitt að ná upp 

stemmningu fyrir því, þótt inn á milli leyndust góðir kandítatar. Fór svo að jógatímarnir voru nánast alltaf 

nýttir sem námstímar. 

Í viðhorfskönnuninni um vorið kom fram að  

 þriðjungur kýs að læra meira hláturjóga, um 20% vill það ekki og helmingur er hlutlaus.  

 helmingur nemenda vill læra meira jóga,  þriðjungur vill ekki læra meira og aðrir eru hlutlausir.  

 rúmlega helmingur vill læra meira um hugleiðslu, um 20% vill það ekki og aðrir eru hlutlausir 

 rúmlega tveir þriðju hluti nemenda vill læra meira um slökun og aðrir eru hlutlausir. 

Af þessum tölum má draga það fram að einungis 20% nemenda eru fremur neikvæðir gagnvart jóganu, 

aðrir hlutlausir eða jákvæðir. Það gefur góða ástæðu til þess að halda verkefninu áfram. 

Erfitt er að mæla áhrif iðkunarinnar á bekkinn en það varð auðveldara eftir því sem á leið að skapa 

stemningu í skólastofunni sem laut að rólegheitum og innri hlustun hvers og eins auk þess sem vart varð 

meiri samkenndar með nemendum innan hvers bekkjar þegar líða tók á hvort sem það var jógatímunum 

að þakka eða af því að nemendurnir voru farnir að þekkjast betur innbyrðis.  

Eins getur verið erfitt að mæla áhrif jógaiðkunarinnar á hvern og einn, en nemendur vitnuðu sumir  á 

jákvæða vísu í jógatímana; jógastöðurnar (asana) , öndunaræfingarnar (pranayama), slökunina eða 

hláturjógað, sem er vísbending um að áhrif iðkunarinnar voru góð. Aldrei bárust nokkrar kvartanir frá 

þeim varðanda hana, það segir sína sögu.  

Eins og komið hefur fram átti jógað síst upp á pallborðið hjá elstu nemendum.  Í þann bekk bættust fimm 

nýir nemendur við þegar skólastarfið hófst og höfðu því ekki sömu reynslu og þeir sem voru hjá okkur 

árið áður. Það verður spennandi að kanna hvernig mér gengur næsta vetur að virkja elstu bekkingana í  

10. bekk sem ég vann með í vetur sem 9. bekk (Lækur). 

Hvað sem öllu líður gefur árangur vetrarins tilefni til að halda áfram að þróa þessi vísindi innan 

skólastofunnar og gefa þeim stað í skólastarfinu. 

Sigríður Thorsteinsson 
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6. Hvernig getum við fylgst kerfisbundið með samskiptum/líðan nemenda í 

skólanum?  

Okkur er afar umhugað  að öllum í skólanum líði vel.  Til þess að svo megi verða þarf ávallt að 

vera á varðbergi og í mjög mörgum þáttum skólastarfsins kemur vitund um þetta mjög skýrt í 

ljós.  Umsjónarkennarar eru í vikulegu sambandi við foreldra og leggja sig fram um að vera 

vakandi fyrir líðan nemandans á hverjum tíma. 

 

Í viðhorfskönnun foreldra sem unnin var að hálfu Reykjavíkurborgar  í september 2008 svöruðu 

fjórir foreldrar  að barnið þeirra hafi orðið fyrir einelti í skólanum. Í okkar augum er ,,einn“  of 

margir og viljum halda ótrauð áfram í því að svör af þessu tagi verði 0%. Árið 2010 kom út ný 

skýrsla (viðhorfskönnun foreldra) og þar kemur fram að 3 nemendur hafi orðið fyrir einelti síðast 

liðna 12 mánuði og eldra einelti einnig tilgreint. Það var jákvætt að þessir þrír töldu að brugðist 

hafi verið við ,,fjótt og vel“.  Þar sem nemendur koma til okkar ýmist í 7., 8., 9. eða jafnvel 10. 

bekk er gagnlegt fyrir okkur að gera sjálf formlega könnun á þessu. Við ákváðum því að gera 

tvær kannanir í vetur til þess að meta stöðuna og stuðla að því að vera ávallt á varðbergi.  

 

 

Markmið 

 Að kanna með formlegum hætti hvort einhver nemandi telji sig hafa orðið fyrir einelti í 

skólanum og hvort honum finnist hafa verið tekið á því. 

 Að kanna sömu þætti meðal foreldra í skólanum. 

 

 

Lýsing 

 

Lagðar voru tvær nafnlausar viðhorfskannanir fyrir nemendur á skólavetrinum. 

 Í öllum bekkjum í október í lok 1. annar 

 Í tveimur yngri bekkjum (Kvos og Læk)   í lok 3. annar 

 Í 10. bekk í lok 4. annar. 

Þrátt fyrir að lagt hafi verið upp með að kanna einnig viðhorf foreldra komst það ekki í framkvæmd að 

þessu sinni, en verður gert samhliða nemendakönnun á næsta skólavetri.  

 

 

Þegar niðurstöður í október voru lagðar fyrir voru þær teknar saman og niðurstöður settar á heimasíðu 

skólans með eftirfarandi hætti: 
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Viðhorfskönnun gerð meðal nemenda Tjarnarskóla í lok 

1. annar (1. viku í október) 

skólaárið 2010-2011 

 Við viljum ávallt vera vakandi fyrir vellíðan og velferð nemenda í skólanum.  Í lok 1. annar (af fjórum)  

lögðum við fyrir viðhorfskönnun meðal nemenda um líðan þeirra og spurðum hvort einhver hefði 

verið lagður í einelti þær vikur sem skólinn hafði starfað. 

Einelti 

 Nemendur voru spurðir um hvort þeir hafi orðið fyrir einelti í skólanum og þá hvar ef svo hafi 

verið. Ef svarið var já, þá voru gefnir fjórir möguleikar um að segja frá hvar; í frímínútum, 

kennslustundum, íþróttum, annars staðar. Nemendur voru einnig beðnir um að útskýra í 

hverju eineltið hafi falist – ef svarið var já. 

 Við möguleikann ,,já“ var einnig spurt hvort nemendur teldu að skólastjóri/kennarar hafi vitað 

af neikvæðri hegðun. 

 Nemendur voru einnig spurðir að því hvort þeir vildu koma einhverju á framfæri sem tengist 

einelti sem þeir teldu að kennarar/skólastjóri þyrfti að vita um svo hægt væri að bæta úr. 

Líðan nemenda 

Nemendur voru einnig beðnir um að svara hvernig þeim hafi liðið í skólanum á 1. önn 

========================================================= 

Niðurstöður voru eftirfarandi: 

Einelti 

Kvos (7./8. bekkur) 

Hefur þú orðið fyrir einelti í skólanum nú á 1. önn?  

Já, ( 1 ) 

Skýring:  Strákur í bekknum, tekur af mér tölvuna og kemur illa fram við mig í frímínútum. Mér 

finnst það mjög leiðinlegt. 

Nei, ( 10)  

Telur þú að einhver annar nemandi hafi orðið fyrir einelti í skólanum í vetur. 
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 Já  ( 0 ) 

 Nei  (10) 

Lækur (9. bekkur) 

 Allir nemendur svöruðu báðum spurningum neitandi. 

Einn nemandi sagðist hafa orðið fyrir einelti fyrir utan gamla skólann sinn á þessu tímabili sem fólst í því 

að hafa orðið fyrir neikvæðu orðbragði og fleira. 

Smiðja (10. bekkur)  

 Allir nemendur svara báðum spurningum neitandi. 

 Einn nemandi nefndi þó að allra fyrstu dagana hafi einn nemandi, sem er hættur í skólanum, verið með 

neikvæðar athugasemdir um aðra.  

__________________________________________________________________________________ 

Líðan nemenda 

Nemendur voru einnig beðnir um að svara hvernig þeim hafi liðið í skólanum á 1. önn 

Svarmöguleikar voru sex;  mjög vel, vel, nokkuð vel, frekar illa, illa, mjög illa. 

Niðurstöður voru eftirfarandi, en 36 nemendur af 42 tóku þátt þennan dag: 

Kvos  11 nem. Lækur  10 nem. Smiðja 15 nem. Allir  = 36 af 42  

Mjög 

vel 

Vel Nokkuð 

vel 

Mjög 

vel 

Vel Nokkuð 

vel 

Mjög 

vel 

Vel Nokkuð 

vel 

Mjög 

vel 

Vel Nokkuð 

vel 

6 3 2 5 3 2 7 5 3 18 11 7 

            

55% 27% 18% 50% 30% 20% 47% 33% 20% 50% 31% 19% 

            

 

Þessar niðurstöður draga það fram að 80% nemenda skólans segja sér líða mjög vel eða vel. 

_____________________________________________________________________________________ 
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Viðhorfskönnun gerð meðal nemenda Tjarnarskóla í 

mars (tveir yngri bekkir) og maí (elsti bekkur) 

skólaárið 2010-2011 

 

Niðurstöður voru eftirfarandi við sambærilegum spurningum og í fyrra skiptið: 

Einelti 

Kvos (7./8. bekkur) 

Hefur þú orðið fyrir einelti í skólanum nú á 3. önn (janúar til mars)?  

Já, ( 1 )  Einn nefndi í frímínútum og kennslustundum 

Skýring:  Viðkomandi nefnir að drengur í bekknum hafi hrint sér og notað ljót orð. Skólastjóra var 

sagt frá atvikinu. 

Nei, ( 11)  

 

Telur þú að einhver annar nemandi hafi orðið fyrir einelti í skólanum í vetur. 

 Já  ( 5 ) og segja viðkomandi vera í bekknum og að skólastjóra hafi verið sagt frá atvikum. 

 Nei  (4) 

 Skýring: Fólst í stríðni, gera lítið úr, segja eitthvað ljótt, uppnefna, ýtt á borð, sparka í. 

 

Lækur (9. bekkur) 

 Einn nemandi svaraði játandi og skýringin var:  Stelpurnar gerðu grín, uppnefndu. 

 Viðkomandi sagðist ekki hafa sagt frá og taldi að kennari/skólastjóri hafi ekki vitað af því. 

Einn nemandi í bekknum taldi að annar nemandi (ekki í sínum bekk) hafi orðið fyrir einelti í 

skólanum og taldi að skólastjóri vissi af því. 

 

Smiðja (10. bekkur)  
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Allir nemendur svara báðum spurningum neitandi, en 4 töldu að nemandi í öðrum bekk hafi 

orðið fyrir einelti í skólanum. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Líðan nemenda 

Nemendur voru einnig beðnir um að svara hvernig þeim hafi liðið í skólanum á vorönn 

Svarmöguleikar voru sex;  mjög vel, vel, nokkuð vel, frekar illa, illa, mjög illa. 

Niðurstöður voru eftirfarandi, en 34 nemendur af 41 tóku þátt: 

 

Kvos  12nem. Lækur  9 nem. Smiðja 14 nem. Allir  = 35 af 41  

Mjög 

vel 

Vel Nokkuð 

vel 

Mjög 

vel 

Vel Nokkuð 

vel 

Frekar 

illa 

Mjög 

vel 

Vel Nokkuð 

vel 

Mjög 

vel 

Vel Nokkuð 

vel 

6 3 2 2 3 3 1 8 2 4 16 8  9 

             

55% 27% 18% 22% 

var 

50% 

33% 

Var 

30% 

33% 

var 20% 

11% 

var 0% 

57% 

var 47% 

14% 

Var 

33% 

29%  

Var 20% 

46% 

Var 

50% 

23% 

Var 

31% 

26% 

var19% 

Sömu niðurstöður og 

síðast 

Niðurstöður lakari en síðast Lítil breyting  Einn svaraði ,, frekar illa“ 

= 3% 

Í heildina ívið lakari líðan 

og þá aðallega í 9. bekk 

 

Þessar niðurstöður draga það fram að 69% nemenda  nemenda skólans segja sér líða mjög vel eða vel 

en þessi tala var 80% eftir 1. önnina. 

_____________________________________________________________________________________ 
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Eins og fram hefur komið er okkur mjög í mun að öllum nemendum líði vel. Einelti er ekki liðið, í hvaða 

mynd sem það birtist. Þar sem kannanirnar voru nafnlausar er ekki hægt að rekja hvaða nemendur 

segjast hafa orðið fyrir einelti, en af lýsingum að dæma teljum við okkur vita um hvað málið hefur snúist 

því brugðist var við að sögn nemenda. Einn nemandi í 9. bekk kvartar unda stríðni stelpnanna og að hann 

telji að kennarar/skólastjóri hafi ekki vitað af því. Það gefur tilefni til að aldrei sé of brýnt fyrir 

nemendum að láta vita ef eitthvað er ekki eins og það á að vera.  Við tökum niðurstöður kannananna 

alvarlega og höldum áfram að leggja okkur fram um að tryggja góð samskipti nemenda. 

Varðandi liðinn ,,líðan nemenda“ er það ánægjuefni að könnunin dregur fram  góða líðan nemenda í 

skólanum. Helsta breyting á milli kannana er að líðan í 9. bekk virðist lakari í seinni könnuninni.  Það ætti 

þó ekki að koma á óvart þar sem  hormónabreytingar  og afleiðingar þeirra koma oftast einna sterkast 

fram í þeim árgangi. Líðan nemenda í 10. bekk styrkir þær ályktanir því í þeim hópi líður nemendum 

almennt vel (46% mjög vel, 23% vel og 26% nokkuð vel).  

Eins og fram kom var viðhorfskönnun ekki lögð fyrir foreldra en við hyggjumst gera það skólaveturinn 

2011 – 2012 um svipað leyti og könnun verður lögð fyrir nemendur.  Þá væri kjörið að bæta við a.m.k. 

einni spurningu varðandi viðbrögð við einelti, ef það hefur birst, sem tengist því hvort 

nemandinn/foreldrið telji að unnið hafi verið úr málinu í skólanum. Það væri til bóta að fá þau svör, til 

viðbótar við þau sem fyrir eru.  

Margrét Theodórsdóttir 
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7. Hvernig er hægt að þjálfa nemendur í Kvos (7. og 8. bekkinga) og Smiðju (10. 

bekkinga) í hugareikningi og að tileinka sér margföldunartöfluna og nýta hana í 

stærðfræðináminu? 

 

 Viktoría Gilsdóttir er annar tveggja stærðfræðikennara í skólanum og hefur annast 

stærðfræðikennslu í tveimur af þremur bekkjum skólans í vetur og hefur  leitað leiða til þess að 

styrkja nemendur með ráðum og dáð í náminu. Í vetur lék henni hugur á að þjálfa nemendur  

markvisst í að æfa margföldunartöfluna og lagði sínar mælistikur á viðfangsefnið  undir formerki 

þróunarverkefnis og vill gjarnan halda því áfram næsta skólavetur.  

 

 

 

     
 

 

 

Lýsing verkefnis:  

 Hugarreikningur eykur á skilning og sjálfstæði nemenda í stærðfræði. Margföldunarreikningur er góð 

leið til að kanna getu og hæfni eintstaklinga til að notfæra sér hugarreikning. Nemendum er ætlað að ná 

tökum á margföldunartöflunni  ( 1-10 sinnum töflunni) á yngra-  og miðstigi grunnskóla og ættu þar af 

leiðandi að vera búnir að ná því markmiði þegar þeir koma í Tjarnarskóla en mér hefur fundist talsverður 

misbrestur á því. Ég ákvað því að láta nemendur þjálfa þennan þátt markvisst  og skráði niðurstöður jafn 

óðum .  Þessi þjálfun felst aðallega í því að nemendur þurfa að fylla út í margföldunartöfluna á blaði 

innan ákveðins tímaramma. Í vetur tóku nemendur í Kvos (7. og 8. bekkingar) og Smiðju (10. bekkingar) 

þátt í þessari þjálfun.  

Nemendur voru látnir taka æfingu einu sinni í mánuði. Fyrsta margföldunartaflan var 1-10 sinnum taflan 

og unnu nemendur sig upp í flóknari og flóknari töflu eða að taka hana á styttri tíma þegar þeir náðu 10 í 

einkunn. Nemendur tóku að meðaltali 8-9 margföldunartöflur yfir veturinn.  

Forsendur voru að miða við þá þekkingu sem nemendur í  7., 8. og 10. bekk eiga að hafa.  
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Markmið:  

 Að nemendur geti notast við hugarreikning í stærðfræði.  

 Að nemendur kunni að nýta sér margföldunartöfluna í huganum í stað þess að nota reiknivél, 

telja á fingrum, nota krassblað eða eitthvað álíka.  

 Að efla með nemendum sjálfstæði í vinnubrögðum.  

 

Úrvinnsla: 

Kvosin er nemendahópur með  7. og 8. bekkingum. Margföldunartöflurnar voru fyrst teknar á 4 

mínútum (grænu dálkar)  og síðan á 3 mínútum (bláu dálkar) , þrír nemendur af fjórtán náðu að klára 

margföldunartöfluna á þremur mínútum án þess að fara í gegnum 4 mínúturnar. 

Kvos ágúst september október nóvember desember janúar febrúar mars Framfarir 
(hærri einkunnir) 

A 5,3 5,8 8,0 7,0 7,5 6,7   8,2 2,9  

B 6,3 8,3 7,4 8,2 8,4 7,7   8,4 2,1  

C     6,1     7,6 6,8 8,7 2,6  

D 7,2 8,8 9,6   9,3 8,2 7,6 8,9 1,7  

E   6,5 6,2   7,3 6,7 7,6 6,2  1,1  

F   7,1 8,0 7,2 8,4 7,7 7,0 8,7 1,6  

G     0,1 5,8 4,4 

 

    
Mælingar 

of fáar 
 

H 8,5 9,2 10,0 7,7 8,5 8,9 7,8 9,2 1,5 1,5 

I 7,6 9,4 10,0 9,0 9,2 9,2 8,1 9,2 2,4 0,2 

J 9,2 10,0 9,7 9,5 9,8 10,0 9,9 10,0 0,8 0,3 0,1 

K 7,1 10,0 9,9 9,9 10,0 8,6 7,2 7,7 2,9 1% 

L 9,9 10,0 9,8 9,8 10,0 7,3 8,8 9,8 0,1 0,2 

M 8,3 9,9 10,0 9,0 8,7 9,7 7,5 8,0 1,6 -1.0 

N     10,0 9,7 10,0 6,0   10,0  0,3 4,0 

Mælingar á einstökum prófum og framfarir 
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Skýring: 

Margföldunartafla 1-10;    4 mín Lárétt: 1·10 og lóðrétt: 1·10 

Margföldunartafla 1-10:   3 mín Lárétt: 1·10 og lóðrétt: 1·10 

Margföldunartafla 11-15;  4 mín Lárétt: 1·10 og lóðrétt: 11·15 og 1·1, 2·2,..., 10·10 

Margföldunartafla 11-15   3 mín Lárétt: 11·15 og lóðrétt: 11·15 

 

Smiðjan er 10. bekkur. Margföldunartaflan 1x10 var fyrst tekin á 3 mínútum og síðan á 2 mínútum, 

einstaka nemendur náðu að klára margföldunartöfluna á tveimur mínútum án þess að fara í gegnum 3 

mínúturnar. Hinar margföldunartöflurnar voru teknar á þremur mínútum. 

 

ágúst september október nóvember desember janúar febrúar mars apríl Framfarir 

A 6,8 6,3 6,3 8,8 8,5 8,0 9,1 8,0 7,9 1,1   

B 4,9 6,4 6,9 4,7 6,3 6,5 6,0 6,5 6,8 1,9   

C 3,7 6,9 6,3 6,1 6,5 7,4 7,4 7,4 7,6 3,9   

D   5,8   7,3 8,1 7,9 7,4 7,9 8,1 2,4   

E 8,0 8,6 8,5 8,7 9,5 9,1 7,5 9,1 8,7 0,7   

F 4,6 5,9 6,2 5,5 6,5 6,4 6,9 6,4 6,2 1,8   

G 8,6 9,2 9,3 9,3 9,2 10,0 9,5   10,0 0,6 0,5  

H 8,3 5,8 8,0 9,3 10,0 8,7 8,2 8,7 10,0 1,0 1,8  

I 8,4 10,0 6,5 9,3 8,0 8,6 8,3 8,6    2,1  

J 10,0 10,0 

 

  9,8 9,4 9,6 9,4 8,2  -1,6  

K 8,3 10,0 7,2 9,7 10,0 9,8 7,2 9,8 7,6  2,8 -2,1 

L 8,1 10,0 8,0 7,2 10,0 7,6 6,0 7,6 8,8  2,0 1,2 

M 

 

10,0 5,5 7,3 10,0 6,6 0,4 6,6 5,6  4,5 -1,0 

N 9,7 10,0 10,0 4,2 10,0 8,2 8,1 8,2 8,5  5,8 0,3 

O 9,6 10,0 10,0 

 

10,0 9,7 8,5 9,7 8,8   -0,9 
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P 10,0 10,0 8,2 10,0 9,9 9,8 7,8 10,0 9,1    

Mælingar á einstökum prófum og framfarir 

Skýring: 

Margföldunartafla 1-10;     3 mín. Lárétt: 1·10 og lóðrétt: 1·10 

Margföldunartafla 1-10      2 mín. Lárétt: 1·10 og lóðrétt: 1·10 

Margföldunartafla  11-15   3 mín. Lárétt: 1·10 og lóðrétt: 11·15 og 1·1, 2·2,..., 10·10 

Margföldunartafla 11-15    3 mín. Lárétt: 11·15 og lóðrétt: 11·15 

Blandaðar margföldunartölur frá 1-20 

margfaldað við 1-20 og brot. 

  

 

Mat á verkefni:  

Það hefur verið ánægjulegt að sjá framfarir hjá nemendum í þessu verkefni eins og sjá má í töflunum.  

Allir nemendur nema einn nemandi í Kvos náðu að bæta sig.  Þeir nemendur sem náðu að þjálfa verkefni 

í öllum þrepum sýna styrkleika í hugarreikningi, en eru missterk í stærðfræði þó.  Þeir nemendur sem 

náðu ekki að komast á annað þrepið eiga þó  mjög erfitt með hugarreikning en náðu að bæta sig í 

vinnubrögðum og skilningi. 

Þegar mælingar hófust voru nemendur  misduglegir að reikna einföld dæmi  og treystu aðallega á 

reiknivélina eða að telja með fingrunum. Sumir nemendur voru duglegir að æfa sig og að ná að gera nýja 

töflu og flóknari. Eftir að nemendur fóru að æfa hugarreikning minnkaði þörf þeirra á hjálpartækjunum; 

að nota fingurna, krassblað eða reiknivél. Nokkrir nemendur sem voru mjög slakir í hugarreikningi í 

byrjun náðu að nýta tímana betur og vinna fleiri dæmi eftir að margföldunartaflan var orðin þeim 

tamari. 

Markmið næsta árs er að láta minni tíma líða á milli þess sem margföldunarkannanir eru lagðar fyrir og 

hafa  fasta daga til könnunarinnar, þ.e. að taka margföldunartöfluna aðra hverja viku. Það er mitt mat að  

þessi þjálfun hjálpaði þeim einstaklingum sem voru veikari í stærðfræði þannig að þeir náðu að nýta 

tímana betur og með því að reikna meira í kennslustundum.  

Viktoría Gilsdóttir 
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8. Hvaða áhrif hefur námskeiðið ,,Hugsað um barn“ á hugmyndir unglinganna um 

að bera ábyrgð á barni og að annast barn? 

Skólaárið 2009 - 2010 buðum við 10. bekkingum í fyrsta skipti að fá þjálfun í umönnun ungbarna  

í samvinnu við ÓB ráðgjöf.  Okkur fannst þetta mjög gott námskeið og ákváðum að hafa það sem 

eitt af þróunarverkefnum vetrarins í vetur í afar góðri samvinnu við Ólaf Grétar Gunnarsson hjá 

ÓB ráðgjöf.  

 

 

 

Lýsing verkefnis:  

„Hugsað um barn“ er verkefni sem tekur á samskiptarhæfni einstaklinga og hvetur til skipulags og 

ábyrgðar.  Hver nemandi fær það verkefni að sinna raunveruleksbarni, sem er dúkka forrituð sem barn, í 

tvo og hálfan sólarhring (með samþykki foreldra). Flestir nemendur önnuðust barnið allan sólarhringinn 

en við þurftum að gera nokkrar undantekningar sem fólust í því að nemandinn annaðist barnið á 

skólatíma eingöngu.  

 „Barnið“ grætur, hjalar, andar og nemandinn þarf að annast það og sinna þörfum þess s.s. að gefa því að  

drekka, skipta á því, hugga það og láta ropa.  Einnig þarf unglingurinn að gæta þess vel að styðja  við 

höfuð barnsins  og  ekki er sama hvernig  haldið er  á „barninu“. Forritið í „barninu“ mælir hve langan 

tíma það tekur unglinginn að sinna því, hvort eitthvað misferst eða hvort barninu er sinnt þegar það 

kallar eftir því. Þegar sinna þarf „barninu“ þá fer það að gráta og þá þarf unglingurinn að setja sérstakt 

auðkennismerki  að bringu eða baki barnsins.  Forritið í „barninu“ gefur frá sér píp og unglingurinn getur 

síðan ,,uppfyllt“ þarfir barnsins.  Auðkennismerkið er armband sem unglingurinn hefur á sér allan tímann 
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sem hann er „foreldri“ (ekki er hægt að taka armbandið af nema að slíta eða klippa það). Hvert aukenni 

hentar einungis einu „barni“. 

Foreldrar þurfa að gefa samþykki sitt til að unglingurinn þeirra fái að vera sólarhringsforeldri.  Ellefu af 

sextán nemendum fengu samþykki foreldra til þess. Tveir af þessum ellefu reyndust síðan eiga erfitt með 

að vera sólarhringsforeldrar og var því gerð breyting á verkefni þessar tveggja í þá veru að annast barnið 

einungis á skólatíma. 

Með „barninu“ fylgir: burðarpoki, auðkennismerki, peli, brjóstagjafabúnaður (fyrir unglingsstúlkurnar), 

tvær bleijur og leiðbeiningaspjald.  

Ólafur Grétar fylgdi verkefninu úr hlaði með því að hafa fyrirlestur fyrir nemendur annars vegar og 

foreldra þeirra hins vegar. Báðir fyrirlestrarnir voru mjög áhugaverðir og virtist vekja nemendur og 

foreldrana til umhugsunar og vakti umræður, bæði í bekknum og foreldrahópnum. Í kjölfar 

foreldranámskeiðsins sendi einn pabbinn sérstakar þakkir til skólans og sagði meðal annars:  ,,... mér 

fannst hann mjög fræðandi og áhugaverður í alla staði. Ólafur setti efnið frábærlega fram þannig að allir 

skildu það sem hann var að tala um.  Hvernig  hann setti upp unglingsárin var gert á þann hátt að maður 

hlustaði á hann. Vildi óska þess að fleiri foreldrar hefðu séð sér fært að mæta og hlusta á fræðimann sem 

talar íslensku en er ekki að setja öll orð í einhver fræðiorð sem enginn skilur.“  

Þeir nemendur sem höfðu ekki sólarhringsbarn þurftu að skila sérstakri skýrslu í lok verkefnisins til þess 

að ,,jafna upp“  þær kröfur sem gerðar voru til sólarhringsforeldranna.  

Markmið:  

 Að nemendur kynnist því að hugsa um barn og nýta sér þá reynslu bæði í námi og sem 

einstaklingar.  

 Að kanna hvaða áhrif námskeiðið  „Hugsað um barn“ hefur á bekkjarandann.  

 Að nemendur meti hvaða áhrif  verkefnið  hefur á viðhorf þeirra til þess að bera ábyrgð á barni.  
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Viðhorfskönnun meðal nemenda um verkefnið: 

Þegar ungbarnadögunum var lokið þá lagðí ég spurningar fyrir nemendur. 

Spurningarnar átta: 

1. Fannst þér HUB verkefnið erfitt?  Hvers vegna? Hvers vegna ekki? 

  

Svör og skýringar: 

 

Erfitt 9 

Að róa 

barnið:  (1) Svefnleysið (2) Enginn tími fyrir mig (1) Að hafa barnið alltaf með sér( 3) 

Hlutlaust 1         

Ekki erfitt 6 Vanur (1) Skemmtilegt (1)     

 

 

 

2. Hvers vegna telurðu að það sé miklu erfiðara að vera ungt foreldri alvöru ungbarns? 

  

Svör og skýringar: 

Erfitt 12 Minni þroski ( 1) Meira krefjandi ef foreldrar eru ungir (1 

Hlutlaust 3     

Ekki erfitt 1     

 

 

3. Voru þrír dagar nægileg reynsla af þeirri ábyrgð sem ungir foreldrar þurfa að axla? 

 

Já 12 

Nei 3 

Styttra 1 
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4. Hvað fannst foreldrum þínum um þetta verkefni? 

  

Svör og skýringar: 

Ánægðir 7 Langt er í barnabarnið: 1 

Fannst erfitt 3   

Þótti fyndið 1   

Þótti skrítið 1   

Spennandi 1   

Engin 

skoðun 1   

? 4   

 

 

 

 

 

5. Hvað var það erfiðasta við verkefnið? Útskýrðu nánar. 

Næturnar 6 

Halda sér vakandi 3 

Ábyrgðin 2 

Að hafa barnið alltaf 2 

Að sinna barninu í litlu rými 1 

Tíminn sem það tók að sinna barninu 2 

Að læra og sinna barninu 1 

Ekkert 2 
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6. Hvað var mest gefandi við verkefnið? Útskýrðu nánar. 

  

Svör og skýringar: 

Barnið 13 Að sinna því (5) Skila barninu (2) 

Skipulag 1     

? 2     

 

 

7. Hefur þetta verkefni fengið þig til að íhuga að stunda ekki kynlíf fyrr en að þú ert tilbúin(n)-

(andlega, tilfinningalega og félagslega) og getur rætt við þann sem þú ætlar að eiga kynlífið 

með? 

Já 12 

Nei 4 

 

 

8. Hvað var það mikilvægasta sem þú lærðir af verkefninu? (Ræddu hugtök eins og kynlíf, virðingu 

fyrir líkamanum, viljastyrk, bindindi, o.s.frv.) 

 

Barnið 13 

Skipulag 1 

Kunni þetta 2 

 

 

Mat á verkefni:  

Ungbarnadagarnir voru mjög ánægjulegir í skólanum. Verkefnið vakti mikla athygli meðal yngri nemenda 

einnig. Það skapaðist skemmtileg stemmning í kennslustofunni og nemendur virtust taka verkefnið 

alvarlega.  Eins og í fyrra þá virtist það ,,að vakna til barnsins“ á nóttunni taka á suma en börnin voru mis 

óvær á nóttunni. Verkefnið skapaði því mjög óvenjulegan blæ í skólastarfinu þessa þrjá daga. Nemendur 

voru duglegir að spyrja og allir kennarar voru virkir þátttakendur í verkefninu, einnig.  Það má því segja 

að verkefnið hafi tekist vel.  
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Það var einnig styrkur að fá utanaðkomandi aðila, Ólaf Grétar, til þess að vekja nemendur til 

umhugsunar um þá ábyrgð sem lögð er á herðar þeirra sem eru foreldrar.  Hann nýtti einnig tækifærið til 

þess að fræða nemendur um þann skaða sem getur orðið á fóstri í móðurkviði ef móðirin neytir 

vímugjafa, eða reykir.  Verkefnið hefur því mjög víðtæka skírskotun og frábært tækifæri fyrir okkur að 

spjalla við unglingana um ábyrgð fullorðinsáranna.  

Í ljósi reynslunnar er markmið næsta árs er að hafa „Hugsað um barn“ fyrir áramótin og að fá foreldra 

unglinganna okkar til að taka meiri þátt í þessu verkefni. Það er okkar álit að það er mjög gagnlegt fyrir 

foreldrahópinn að kynnast betur innihaldi þessa námskeiðs til þess að það nýtist enn betur fyrir 

unglingana þeirra. Það skapast einnig kærkomið tækifæri til að rifja upp ungbarnaár unglinganna og setja 

sig í spor foreldra sinna í því hlutverki sem þeir æfa sig í á námskeiðinu. Þetta verkefni er einnig mjög 

gott innlegg í umræðu um jafnrétti kynjanna og að horfast í augu við að það að eignast barn er mjög 

stórt verkefni. 

Viktoría Gilsdóttir 

 

9. Hvaða áhrif hefur útskurður/tálgun á náttúrufræðinám? (var ekki unnið)  

 Náttúrfræðikennarinn setti það á verkefnalista vetrarins að víkka út þekkingu nemenda á 

námsmarkmiðum náttúruvísinda sem tengjast trjám en einnig á efniviðnum og plöntunni ,,tré“ 

með því að snerta, handfjatla og móta og um leið virkja sköpunargáfu nemenda, m.a.  Ekki tókst 

að koma þessu verkefni í framkvæmd.  
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10. Hvernig getum við aukið lýðræðisvitund nemenda í 9. bekk  

Þórir Andri Karlsson lagði upp með þá hugmynd á síðasta skólavetri að efla lýðræðislega hugsun í 

umsjónarbekknum sínum (7./8. bekkingum) og gerði ýmsar tilraunir á þessu sviði. Hann hélt 

þessari þróunarvinnu áfram í vetur með þessum nemendum sem voru í 9. bekk. 

 

Lýsing á verkefninu 

Sem framhald af sjálfsmatsverkefninu í fyrra byggðist verkefnið nú á að styðja og auka við þann grunn 

sem lagður var þar. Nemendurnir voru í byrjun hausts fúsari til samræðu en veturinn á undan og voru 

þau agaðri þegar kom að því að taka tillit til sjónarmiða samnemenda. Þau leyfðu viðkomandi að klára 

mál sitt og réttu upp hönd þegar þau vildu koma með innlegg í umræðuna.  

Í fyrra ræddum við saman í um 20 mínútur  aðra til þriðju hverju viku, og stundum lengur ef efni stóðu 

til.  Að þessu sinni miðaði ég við svipað fyrirkomulag að því undanskildu að þegar krakkarnir höfðu 

frumkvæði að umræðuefni þá gaf ég þeim færi á að halda áfram þó svo formlega séð væri ekki 

umræðutími.  

Ég útskýrði fyrir þeim og ræddi við þau um orðin; áhrif, gagnrýna hugsun, þekkingarleit, skoðanir, 

lýðræði, stjórnarskrá, lög og önnur orð sem tengjast lýðræðislegri þátttöku.  

Eins og í fyrra þá gaf ég þeim færi á að hafa áhrif á hópverkefni og mat á því, og reyndist það vel. Þau 

voru orðin vön því að hafa um það að segja hvað þau væru að fást við. Sem fyrr, þá unnu þau af kappi og 

krafti því þau höfðu þá tilfinningu að þau áttu í því. 

 

Markmið 

 Að fá nemendur til að leitast við að hafa áhrif á umhverfi sitt í samvinnu og samræði við kennara 

og nemendur. 

 Að gera þeim ljóst að þeirra skoðun skiptir máli, en… 

 Að þau þurfa fyrst að hafa fyrir því að byggja upp skoðun sína með þekkingarleit. 

 

Mat á verkefninu 

Vegna eðli verkefnisins taldi ég best að hafa matið huglægt. Um miðja 4. önn hafði ég umræðutíma þar 

sem við ræddum saman um áhrif og dró ég þar saman margt af því sem við höfðum rætt áður. Ég spurði 

þau hreint út hvort þeim fyndist þau hafa meiri áhrif eða minni síðan þau byrjuðu í skólanum. Þau sem 

höfðu haft sig mest í frammi í bekknum voru sammála um að þau hefðu meira að segja um sumt í 

skólastarfinu en annað ekki. Þegar ég spurði þau nánar útí það þá nefndu þau sérstaklega nýliðinn 

íþróttadag. Þau hefðu viljað koma að því að skipuleggja hann. Enda var hann þeim  ferskur í minni.  
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Ég spurði  spurninga um hvað fleira þau vildu hafa áhrif á og svöruðu þau helst til að þau vildu vera höfð 

með í ráðum þegar kæmi að allskonar viðburðum á vegum skólans.  

 

 

 

Til umhugsunar 

Sumir nemendur bekkjarins hafa tekið miklum framförum og eru greinilega ásækin í að hafa áhrif á 

umhverfi sitt á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Það sem kom fram í síðasta umræðutímanum, að þau 

vilji hafa áhrif á viðburði skólans (öðrum en böllum) er einmitt það markmið sem verkefnið snýst um. 

Næsta skref í þessari þróun hlýtur að vera að gefa þeim færi á að sýna hvað í þeim býr og standa undir 

ábyrgð. Þetta er hægt að gera í skrefum með því að leyfa þeim að koma að einum viðburði og meta í 

framhaldi af því hvernig gekk.  

 

Kosturinn við aðkomu nemenda að viðburðum á vegum skólans er að þau munu fá þá tilfinningu að þau 

,,eigi“ í þeim. Þetta getur haft mjög víðtæk áhrif á menningu skólans þar sem nemendur upplifa sig sem 

fullgilda meðlimi og eigendur í því starfi sem þar fer fram. 

Þórir Andri Karlsson 
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11. Hvernig er hægt að tengja upplýsingatækni við dönskunámið? 

 

Í vetur vann dönskukennarinn verkefni með nemendum í 10. bekk þar sem þeir fengu verkefni í 

tölvupósti frá kennara og þurftu að skila með rafrænum hætti.  Þetta verkefni útheimti einnig að 

nemendur þurftu að afla upplýsinga á Netinu til þess að geta skilað. 

 

Lýsing á verkefni: 

Verkefnið byggir á því að nemendur leysa gátu sem gerist í Danmörku með því að leita upplýsinga á 

Veraldarvefnum og nota þær til að leysa verkefni sín. 

Verkefnið krefst þess að nemendur vinni saman að lausn gátunnar og skrifi stuttar greinargerðir ásamt 

lokaskýrslu á dönsku. Verkefnið er fyrst og fremst menningarlegs eðlis, búið til með það fyrir augum að 

nemendur kynnist danskri menningu og tungu og noti dönsku í því skyni. Þetta er meðal annars gert til 

að stuðla að jákvæðu viðhorfi nemenda til dönsku þjóðarinnar og tungumálsins. 

Verkefnið var lagt fyrir 10. bekk (15 nemendur) Verkefnið byrjaði á því að kennari kynnti bæinn Skagen 

og málarana sem þar héldu til, fyrir nemendum. Síðan sagði kennarinn frá því að málverkinu 

Sommeraften ved Skagen eftir málarann Peter S. Krøyer (1851-1909) hafi verið ,,stolið“. Nemendur settu 

sig síðan í spor lögreglu og áttu að leita að þjófinum og málverkinu. Kennarinn (í hlutverki þjófsins) sendi 

nemendum vísbendingar (eina á dag) með tölvupósti og nemendur áttu að finna svarið og senda 

kennara til baka ásamt stuttri greinargerð. 

Markmið verkefnis voru: 

 að auka orðaforða nemenda með því að nemendur noti dönsku til að leita upplýsinga. 

 að nemendur læri að finna upplýsingar á dönskum heimasíðum. 

 að nemendur læri að vega og meta þær upplýsingar sem er að finna á vefnum. 

 að nemendur auki ritleikni sína á danskri tungu með því að tjá sig skriflega við lausn verkefnisins. 

 að nemendur kynnist menningu dönsku þjóðarinnar. 

 að nemendur auki færni sína í dönsku með því að nota málið. 

 að þjálfa hæfni nemenda til samvinnu. 

 

Mat á verkefni: 

Nemendur voru mjög áhugasamir og þeir unnu vel saman. Þeir nýttu sér vel danskar heimasíður og 

þekking þeirra á danskri menningu jókst. Greinargerðirnar hefðu mátt vera lengri hjá þeim og aðeins 

ítarlegri.  
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Við mat á verkefni fengu nemendur tækifæri til að meta verkefnið og voru svör þeirra yfirleitt ákvæð 

eins og sjá má dæmi um hér fyrir neðan. 

Spurt var: Hvernig tókst verkefnið? 

 Mjög vel. Samvinnan gekk mjög vel og verkefnið var ágætt. 

 Bara mjög vel. (5) 

 Sæmilega (4). 

 Mjög vel. Fannst mjög gaman. 

 Það tókst vel. En þriðja verkefnið var svolítið erfitt. 

 Tókst bara vel nema það voru allir að kíkja á vísbendingar hjá öðrum. 

 

Einnig fengu nemendur tækifæri til að meta vinnu sína og má sjá dæmi um svör þeirra hér fyrir neðan. 

Spurt var: Hvernig metur þú vinnu þína? Varstu góður þátttakandi o.s.frv. 

 Mér fannst ég vinna vel og reyndi að hjálpa hinum félögum mínum í hópnum. 

 Ég var nokkuð góður þátttakandi. (2) 

 Ég reyndi en gafst upp á því þegar að ég mátti ekki vinna eða hjálpa til og þegar ekkert var 

hlustað í mig. 

 Mér fannst hópurinn allur vinna vel saman, hver okkar settist við tölvuna einu sinni og við 

hjálpuðumst að. 

 Ágætlega. Ég var ágætur þátttakandi, ég hjálpaði við að finna heimildir og þannig. 

 Já, við skiptum samvinnunni jafnt á okkur allar. (2) 

 Já ég var nokkuð góður þátttakandi. Ég var skrifari og þýðari á meðan strákarnir sáu um hitt. Ég 

met hana ágætlega. 

 Vel. Þótt ég skildi litla dönsku þá gat ég samt hjálpað við að finna svörin við vísbendingunum. 

 

Eins og fram hefur komið gekk verkefnið  vel. Flest markmið náðust; nemendur notuðu dönsku til að afla 

sér upplýsinga og notuðu danskar heimasíður við upplýsingaöflun. Nemendur unnu vel saman, lærðu um 

danska menningu og notuðu dönsku við ritun. Það var fyrst og fremst ritunin sem betur má fara og 

verður unnið út frá því næst þegar sambærilegt verkefni verður lagt fyrir. 

Nemendur voru áhugasamir og komu með punkta um það sem var gott og hvað betur mætti fara. 

Hugmyndir þeirra voru meðal annars að hafa fleiri vísbendingar, jafnvel eina í hverri viku og ekki gefa of 

stórar vísbendingar. 

Sigurborg Pálína Hermannsdóttir 
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Aðrar tiltækar viðhorfakannanir 
 

Viðhorfakannanir  hafa verið gerðar á vegum Menntasviðs Reykjavíkur árin 2006, 2008 og 2010; 

,,Viðhorf foreldra til skólastarfs í grunnskólum“.  Niðurstöður um Tjarnarskóla má nálgast á heimasíðu 

skólans  http://tjarnarskoli.is/foreldrar.htm 

Niðurstöður viðhorfakönnunar Menntasviðs Reykjavíkur eru almennt séð  mjög  jákvæðar fyrir 

Tjarnarskóla.  

Samantekt: 

Hlutfall foreldra, sem svara spurningunni um hvort þeir eru ,,ánægðir/frekar ánægðir“ með skólann, er  

100%, en var 90% í síðustu könnun. Það er mjög ánægjuleg niðurstaða.  Um 95,5% eru ánægðir/frekar 

ánægðir með stjórnun skólans.  Þetta hlutfall var um 84% síðast. 

Umsjónarkennarar skora  100% (síðast 93%) hvað ánægju varðar með þeirra störf og um 

upplýsingastreymi frá umsjónarkennara eru um 95,4% foreldra ánægðir (síðast 89%).  Allir, eða 100%, 

eru ánægðir með hversu vel gengur að ná sambandi við  umsjónarkennara. Allir, 100% (síðast 89% )eru 

ánægðir með að umsjónarkennari fylgist vel með frammistöðu barns í námi.  Hvað varðar ánægju með 

hvernig umsjónarkennari upplýsir foreldrahópinn um líðan og félagsanda í bekknum er 95,4% ánægja.  

Hvað varðar námsgreinar þá er ánægja foreldra 96% með íslensku, 86,9% með lestur, 92,3% með 

stærðfræði og  100% með erlend tungumál. 

Um 85% töldu síðast að hæfilegar námskröfur séu gerðar til nemandans en nú er hlutfallið 100%. Að agi 

sé hæfilegur í skólanum eru 100% sammála (um 89% síðast)og  95,7 % (síðast 88%) telja að áhersla á 

próf sé hæfileg. Um 83% (síðast 73%) telja að heimavinna barns sé hæfileg og 88% telja að barnið fái 

verkefni við hæfi í skólanum.  Þegar kemur að námsmati telja 87,5% að skólinn veiti nægilegar 

upplýsingar um námslega stöðu barns í skólanum.  

Spurningunni um hvort foreldrar telji að barninu líði vel í skólanum svara 100%  ,,alltaf/oftast“  í 

skólanum, í kennslustundum er svarhlutfallið 91,7% (síðast 80%) og í frímínútum 100% (eins og síðast).   

Spurningunni hvort barnið hafi orðið fyrir einelti í skólanum síðast liðna 12 mánuði svara 3 játandi eða 

12% og 6 eða 24% ,, lengra síðan“ að svo hafi verið.  Um viðbrögð við einelti og hvar það átti sér stað 

erum við að velta fyrir okkur hvort foreldrar hafi skilið ,,í skólanum“ í skólagöngu barnsins gegnum tíðina 

eða í Tjarnarskóla.  Það hversu hátt hlutfall segir að barninu líði almennt vel í skólanum gefur tilefni til að 

álykta sem svo.  

Okkur finnst því þessar niðurstöður stangast talsvert á og gefa tilefni til vangaveltna sem hér verða ekki 

tilgreindar heldur verða til umfjöllunar á kennarafundum/skólaráði/foreldrasamstarfi. Hér þurfum við 

betri greiningu. Hvort foreldrar telji að unnið sé eftir eineltisáætlun í skólanum svara 48,6% já, 8,7% nei, 

aðrir þekkja ekki eineltisáætlunina.   Þegar kemur að sérkennslu þá eru foreldrar 100% að hún hafi orðið 

http://tjarnarskoli.is/foreldrar.htm
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að miklu, nokkru gagni og 83% eru ánægðir með hana. Um 96% svara því neitandi að hafa notið 

sálfræðiþjónustu á skólaárinu. Og 100% segjast ekki hafa sóst eftir þeirri þjónustu og fengið neitun. 

Um 83% (síðast 85%) eru ánægð með síðasta foreldraviðtal í skólanum. Þegar foreldrar eru spurðir um 

hvort skoðanir þeirra skipti máli þegar ákvarðanir eru teknar varðandi þeirra barn, svara 87,5% ( 88,5% 

síðast) játandi. Hvort foreldrar vilji hafa meiri, svipuð, minni áhrif á skólastarfið svara um 92% svipuð. 

Spurning sem varðar Mentor vakti upp spurningar vegna þess að Tjarnarskóli er ekki með þjónustu í 

gegnum Mentor. Samt sögðust allmargir foreldra fara reglulega inn á þessa þjónustusíðu (getur 

hugsanlega tengst systkinum Tjarnskælinga).  Viðhorf foreldra sem varða   upplýsingar á heimasíðu 

skólans eru á þá lund að 96% svara því til að upplýsingarnar séu ,,gagnlegar/frekar gagnlegar“ og 100% 

svara að þeir fái upplýsingar frá skólanum í tölvupósti og 96% eru ánægð með upplýsingagjöf skólans. 

Jákvæð samskipti starfsfólks við barnið mælist 91% (síðast 92%) og ánægja með almenna umönnun 

barns er 92%. Um 96% (síðast 88%) eru ánægð með hvernig skólinn kemur til móts við þarfir barnsins 

eru 96% og 77,8% eru ánægð með gæslu á skólalóð.  (Þessar tölur eru dálítið sérstakar af því að engin 

skólalóð er við skólann), en 22% eru óánægð með leikaðstöðu á skólalóð, sem er afar skiljanlegt. Hvað 

varðar aðstöðu til að matast eru 75% ánægð og 20% hvorki/né.  Þetta eru ánægjulegar niðurstöður þar 

sem nemendur hafa einungis aðgang að litlu eldhúsi til þess að hita sér nesti – og síðan kennslustofur til 

þess að matast í. Samt gengur þetta afskaplega vel.  

 Um aðstöðu til íþróttaiðkunar svara 25% því að þeir séu óánægðir, sem er einnig skiljanlegt þar sem 

nemendur þurfa að taka strætó í Valsheimilið tvisvar í viku, þar sem skólinn hefur engan aðgang að 

íþróttahúsi í nágrenni við skólann.  Foreldrar eru einnig óánægðir með að það er ekki aðstaða til 

tómstundaiðkunar í skólanum að loknum skóladegi, eða um 60%.  Þegar kemur að aðgangi nemenda að 

tölvum svara 85% að þeir séu ánægðir og 10% hvorki/né og 95,2% (síðast 88%) eru ánægðir með 

aðbúnað í kennslustofum. Um 30% eru óánægðir með aðstöðu fyrir verklegar greinar, 38% hvorki/né og  

31% ánægðir.  

 

Veikleikar/það sem þarfnast úrbóta. 

Helstu ábendingar um það sem betur má fara tengjast aðallega ytri aðstæðum sem hefur reynst erfitt  

að bregðast við.  

Staðsetning skólans hefur þá ókosti að engin eiginleg skólalóð er við skólahúsnæðið. Þess vegna er mjög 

skiljanlegt að 22% foreldra eru óánægð með aðstöðu á skólalóð. Óánægja með aðstöðu til 

íþróttaiðkunar  er 25%. Það má eflaust rekja til þess að nemendur þurfa að taka strætisvagn í 

Valsheimilið til þess að sækja íþróttatíma tvisvar í viku. Um 60% foreldra nefna óánægju með aðstöðu til 

tómstundaiðkunar eftir skóla. Sú aðstaða er ekki fyrir hendi.  Í þessu samhengi má benda á að flestir 

nemendur eiga ekki heima í skólahverfinu og halda því heim á leið eftir íþróttir og sund í lok dagsins 

tvisvar til þrisvar í viku en íþróttirnar og sundið eru kennd í talsverðri fjarlægð frá skólanum.  

 Óánægjan með aðstöðu fyrir verklegar greinar er  38%.   Í skólahúsnæðinu eru einungis 3 hefðbundnar 

kennslustofur. Það hefur ekki fundist aðstaða í næsta nágrenni skólans til þess að iðka verklegar greinar, 
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en til margra ára höfðum við aðgang að sérgreinastofum í Miðbæjarskólanum.  Sú aðstaða er ekki lengur 

fyrir hendi. Við erum afar meðvituð um þetta og reynum að koma til móts við þessa vankanta með 

óbeinum hætti.  Í vetur og fyrravetur vænkaðist hagurinn því við fengum mjög góðan 

myndmenntakennara til liðs við okkur.  Kvosarnemendur hafa því haft tvær stundir á viku í vetur og eldri 

nemendur hafa fengið myndmenntaval; tvær stundir á viku. 
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Samantekt /umræða 
 

Ákveðið var að beina sjónum  sérstaklega að ellefu þáttum skólastarfsins og fá svar við eftirfarandi 

matsspurningum: 

 

1. Hvernig viljum við breyta Skólanámskrá Tjarnarskóla? 

 

Eins og komið hefur fram þá settum okkur það markmið að ljúka þessari vinnu á skólaárinu sem var að 

líða. Í ljósi þess að ný grunnskólalög eru í burðarliðnum þótti okkur rétt að doka við og vinna síðan 

skólanámskrána samkvæmt nýju lögunum.  Það  verður því að bæta um betur um leið og línurnar hafa 

verið lagðar um áhersluþætti í skólanámskrám grunnskóla. Á meðan vísum við í ,,Starfsáætlun 2011-

2012“ sem er á heimsíðu skólans  http://tjarnarskoli.is/PDF/Starfsny.pdf  .   

 

2. Hvernig þróast átak í frjálslestri enskra bóka annars vegar, en íslenskra bóka hins vegar? 

 

Frjálslestur í ensku hefur verið iðkaður kerfisbundið í  skólanum síðast liðin þrjú og hálft ár. Í fyrra 

nýttum við fengna reynslu til þess að gera sambærilegt átak í íslensku.  Skólaárið 2009 – 2010 taldist 

heildarblaðsíðutalið um 1700 fleiri en árið á undan. Þessi samanburður er þó ekki einhlítur vegna þess að 

árið á undan tóku aðeins tveir bekkir af þremur þátt í íslenskulestrinum. Auk þess hófst lestrarátakið ekki 

fyrr en í nóvember í öðrum bekknum í fyrra og eftir áramót í hinum.  Í lestrartölum yfir enskulesturinn 

voru háar lestrartölur yfir svo nefndar ,,manga“ - bækur sem eru ríkulega myndskreyttar. Þetta gerir 

samanburðinn flókinn.  Í vetur reyndust lestrartölur lægri, bæði í ensku og íslensku. Það er samdóma álit 

þeirra kennara sem hafa haldið utan um þetta verkefni  að margir nemendur hafi látið undir höfuð 

leggjast að skrá þær bækur sem þeir lásu. Lestrartölur enskra bóka árið á undan verður einnig að skoða í 

ljósi lestrar á mörgum ,,manga“ bókum. En eitt er víst: Við erum staðráðin í að halda bókum áfram að 

nemendum og erum þess fullviss að mikill lestur er af hinu góða. 

 

3. Hvernig getum við bætt stuðningsnet fyrir þá nemendur sem þurfa mest á stuðningi að 

halda? 

Þar til í vetur höfum við ekki haft sérstakan starfsmann til þess að sinna stuðningskennslu í skólanum en 

kennslufyrirkomulagið okkar er með þeim hætti að námsefni og námsyfirferð er mismunandi eftir 

einstaklingum.   Kennarahópnum og þeim kennara  sem hafði með viðbótarstuðninginn að gera var 

umhugað að þróa þessa vinnu með það að leiðarljósi að kennarahópurinn ynni sem best saman í þágu 

þeirra nemenda sem þyrftu mest á stuðningi að halda.  Sá kennari sem tók að sér að halda sérstaklega 

utan um  verkefnið hafði það jafnframt sem spennandi þróunarverkefni.  Við  höfum verið ánægð með 

þá samvinnu sem hefur átt sér stað í tengslum við stuðningsnetið  og ætlum að efla það enn frekar á 

http://tjarnarskoli.is/PDF/Starfsny.pdf
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næsta ári m.a. með þéttari samstarfsfundum. Það er okkar mat að þessi vinna hafi farið prýðilega af stað 

og sú reynsla sem átti sér stað í vetur verður nýtt til frekari þróunarvinnu á komandi árum.   

 

4. Hvernig getum við þróað matsblað kennara við mat á hópverkefnum á þemadögum. 

(Framhaldsverkefni) 

 

Á þarsíðasta skólaári bættum við formlega skráningu og sjálfsmat nemenda til þess að auka virkni í 

hópavinnunni. Sú staðreynd kenndi okkur að mælingar og sjálfsmat geta stutt skólastarfið og eflt.  Við 

ákváðum að bæta um betur og hanna sérstakt matsblað kennara í vetur og okkur þótti takast vel til. 

Þemadagavinna hér í skólanum er ávallt tilhlökkunarefni og þessi  þróunarvinna hefur skilað sér í betri 

vinnu og markvissara mati á þeirri dýrmætu vinnu sem fer fram á þessum dögum. 

 

 

5. Hvaða áhrif hefur regluleg iðkun hláturjóga/jóga í skólastarfinu? 

 

Í fyrra hófum við að skoða áhrif hláturjóga á skólastarfið og vorum  svo ánægð með þá tilraun að ákveðið 

var að halda henni áfram í vetur.  Í ljós kom að jógað átti ágætlega upp á pallborðið hjá tveimur yngri 

bekkjunum en 10. bekkingar voru tregari í taumi.  Í viðhorfskönnum meðal  nemenda í þeim bekkjum 

sem voru virkir í vetur kom fram að einungis um 20% reyndust fremur neikvæðir gagnvart jóganu en 

aðrir voru ánægðir eða hlutlausir. Kennarinn fikraði sig einnig áfram með hefðbundið jóga sem vakti 

áhuga hjá 9. bekkingum sérstaklega . Við erum þess fullviss að margt jákvætt leystist úr læðingi í 

jógatímum. Kennarinn sá einnig jákvæða þróun þegar líða tók á veturinn í þá veru að nemendur voru 

fljótari að komast í ,,slökunargírinn“ sem er afar jákvætt.  Viðhorfskönnun í lok vetrar er staðfesting á því 

að það er tilefni til að halda áfram að þróa þennan þátt skólastarfsins næsta vetur.  

 

6. Hvernig getum við fylgst kerfisbundið með samskiptum/líðan nemenda í skólanum? 

 

Við ákváðum að leggja tvær viðhorfskannanir fyrir í skólanum um einelti og líðan nemenda í skólanum. 

Önnur var á fyrri hluta vetrar, hin seinni hluta. Þær kannanir staðfesta að tveir nemendur telja sig  hafa 

orðið fyrir einelti í skólanum.  Í öðru tilvikinu virðist sem nemendur álíti að það hafi ekki farið fram hjá 

kennurum/skólastjóra en í hinu tilfellinu ekki.  Í báðum könnunum til samans nefna 10 nemendur að þeir 

telji að annar nemandi hafi orðið fyrir einelti í skólanum en telja jafnframt að kennari/skólastjóri hafi 

vitað af því.  Því vonumst við til að þau dæmi sem nefnd eru hafi fengið farsæla úrvinnslu í skólanum, en 

við leggjum mikið að mörkum til að taka strax á þeim hnökrum sem við komum auga á í samskiptum 

nemenda.  Hvað varðar líðan nemenda í skólanum eru niðurstöður ánægjulegar þó nefna færri 

nemendur í 9. bekk að þeim líði mjög vel/vel  í seinni viðhorfskönnuninni en í öðrum bekkjum. Það 

styður þá kenningu að viðkvæmasti unglingsaldurinn er í þeim árgangi og vekur til umhugsunar hve vel 

þarf að hlúa að nemendum meðan breytingar unglingsáranna ganga yfir.   
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Niðurstöður eru mjög gagnlegar og við sjáum að könnun sem þessi þarf að vera fastur liður í að hafa 

augun sífellt opin gagnvart því að misbrestur verði.  Við erum í afar góðum tengslum við foreldra 

nemenda og  ef minnsti grunur vaknar um að samskipti séu ekki góð, þá göngum við í málið. Okkur finnst 

afar jákvætt hvaða ,,einkunn“ foreldrar gáfu okkur í ,,Viðhorfskönnun foreldra 2010“. (Könnun á vegum 

Menntasviðs Reykjavíkurborgar) . Það kemur fram að 100% foreldra telja að barninu þeirra líði 

alltaf/oftast vel í skólanum.  

 

 

7. Hvernig er hægt að þjálfa nemendur í Kvos og Smiðju í hugarreikningi og tileinka sér 

margföldunartöfluna og nýta hana í stærðfræðináminu? 

 

Stærðfræðikennarinn lét nemendur í tveimur bekkjum þjálfa margföldunartöfluna með markvissum 

hætti og árangurinn lét ekki  á sér standa. Þessi tilraun gafst vel og ætlar kennarinn að halda áfram að 

þróa þessa þjálfun meðal nemenda  

 

8. Hvaða áhrif hefur námskeiðið ,,Hugsað um barn“ á hugmyndir unglinganna um að bera 

ábyrgtð á barni og annast barn? 

 

Þetta verkefni er á döfinni hjá okkur annað árið í röð og gefur enn tilefni til að vera þróunarverkefni í 

skólanum að ári. Verkefnið hefur víða skírskotun í fræðslu unglinga um ábyrgð, jafnrétti, kynhegðun og 

heilbrigt líferni og er svo sannarlega þess eðlis að geta stuðlað að því að unglingarnir okkar taki á móti 

ábyrgð fullorðinsáranna með þekkingu og sýnishorni af reynslu af foreldrahlutverkinu. Þá er tilganginum 

náð.  

 

9. Hvaða  áhrif  hefur útskurður/tálgun á náttúrfræðinám?  

 

Þetta verkefni var ekki unnið á þessum skólavetri. 

 

 

10. Hvernig getum við aukið lýðræðisvitund nemenda í 9. bekk. 

 

Um var að ræða  framhaldsverkefni frá síðasta ári.  Kennarinn hélt áfram að efla lýðræðislega hugsun í 

umsjónarbekknum sínum. Þessi tilraun tókst vel að mati kennarans og hann telur að umræðan í 

bekknum hafi vakið áhuga og vitund nemenda um lýðræðislega þátttöku og ákvarðanatöku hafi eflst 

með nemendum.  

11. Hvernig er hægt að tengja upplýsingatækni við dönskunámið hjá 10. bekkingum? 

Þetta verkefni féll vel í kramið hjá 10. bekkingum. Þeir voru settir í nokkurs konar spæjarahlutverk  sem 

tengdist  Skagen og málurunum frægu þar. Málverkinu  Sommeraften ved Skagen eftir málarann Peter S. 

Krøyer (1851-1909) var ,,stolið“ í verkefninu og síðan þurftu nemendur að leysa gátuna með 

vísbendingum með rafrænum hætti frá kennara. Nemendur sendu síðan kennara svör í tölvupósti og 
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spennan var í fyrirrúmi. Kennarinn var mjög ánægður með hvernig til tókst. Nemendur kynntust 

menningarverðmætum Dana og tungumálinu og fengu þjálfun í skrifum samvinnu og ýmsu öðru 

jákvæðu í úrvinnslu þessa verkefnis. Það er því mjög líklegt að sambærilegt verkefni verði á döfinni 

næsta vetur með breytingum sem reynsla þessa verkefnis hefur í för með sér.  

 

 

Viðhorfskönnun Reykjavíkurborgar 

Styrkleikar/veikleikar 

 

Í sjálfsmatsskýrslu Tjarnarskóla 2009-2010 gerðum við ýtarlega grein fyrir niðurstöðum 

viðhorfskönnunarinnar; styrkleikum og veikleikum.  Við gerðum einnig samanburð við síðustu könnun.  Í 

þeim spurningum sem beindust að innra skólastarfi  má segja að við getum verið mjög stolt af 

skólastarfinu í Tjarnarskóla þó að það sé ávallt kappsmál að gera enn betur.   Helstu veikleikar tengjast 

ytri aðbúnaði, aðstöðu til íþróttaiðkunar og skorti á sérgreinaaðstöðu, sem er engin. Um það erum við 

mjög meðvituð en sjáum ekki auðvelda lausn í sjónmáli.  Niðurstöðutölur um einelti verða áfram í 

brennidepli hjá okkur, en í skýrslunni gerum við grein fyrir túlkun talna og viðbrögðum okkar í þeim 

efnum.  Í okkar augum er ,,einn“  sem verður fyrir einelti, of margir, og viljum halda ótrauð áfram í því að 

svör af þessu tagi verði 0%. 
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Lokasamantekt 
 

Eftir reynslu af kerfisbundinni sjálfsrýni í þrjú ár er kennarahópurinn  þess fullviss að sjálsmatsvinna skilar 

enn betra skólastarfi og afraksturinn sýnilegri en fyrr.  Sjálfsmatsvinna vetrarins 2010 – 2011 var 

ánægjuleg og afar gagnleg.  Það skemmtilega við þessa vinnu er að það vakna alltaf nýjar og nýjar 

spurningar sem getur verið forvitnilegt að fá svör við.  Við erum auðvitað enn að læra og viljum svo 

sannarlega bæta enn um betur.  Þessi þrjú ár hafa styrkt okkur sífellt í sjálfsrýninni og við eflumst með 

hverju árinu sem líður.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 
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Framtíðarsýn 
 

Skólastarfið í Tjarnarskóla er í sífelldri mótun og það er margt sem vert er að skoða nánar og rýna með 

skipulögðum hætti á komandi árum. Næsta vetur ætlum við að vinna skólanámskrána í samræmi við ný 

grunnskólalög.  Hluti af þeim þróunarverkefnum sem við höfum unnið í vetur verða í áframhaldandi 

skoðun en við viljum einnig  breikka sjálfsrýnina.  Við lítum björtum augum til þess að þróa áfram þau 

sjálfsmatsverkefni sem verið hafa á döfinni en skoða einnig fleiri þætti skólastarfsins eins og okkur er 

ætlað.  Við ætlum að líta sérstaklega á menningu og viðmót í skólanum og reyna að skilgreina hinn svo 

nefnda ,,Tjarnarskólatakt“ sem við tölum gjarnan um. Einnig ætlum við að beina athyglinni að því 

hvernig okkur tekst að gera nemendum í 10. bekk auðveldara um vik að kynnast framhaldsskólakerfinu.  

Það höfum við gert í svo nefnum  MEST-tímum (menntun og störf). Okkur leikur hugur á að mæla 

framfarir nemenda, þekkingaröflun og viðhorf til þessarar fræðslu næsta vetur.  

Það er nauðsynlegt að spyrja spurninga um gæði skólastarfsins okkar og vera ávallt vakandi fyrir því 

hverju við viljum breyta.  Aðkoma nemenda að ákvarðanatöku er einnig spennandi viðfangsefni sem við 

höfum í auknu mæli verið að fikra okkur áfram með.  Samvinna við foreldra er alltaf að aukast og síðast 

liðinn skólavetur komu foreldrar með margar skemmtilegar tillögur um krydd í skólastarfið. Aðkoma 

foreldra  eflir skólastarfið með jákvæðum hætti.  Margar skemmtilegar hugmyndir eru í deiglunni sem 

við væntum góðs af.  

Reykjavík, 

júní 2011 

Margrét Theodórsdóttir 

skólastjóri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öll myndverk í skýrslunni eru eftir nemendur í Tjarnarskóla 
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