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INNGANGUR 

Í byrjun febrúar 2002 hófust óformlegar viðræður Gunnars Gíslasonar, 

deildarstjóra skóladeildar Akureyrarbæjar, og  skýrsluhöfundar um hugsanlegt 

mat á starfi Brekkuskóla. Þróuðust mál þannig að skólanefnd Akureyrar 

samþykkti á fundi sínum, 4. mars 2002, að ráðist skyldi í verkið á grundvelli 

fyrirliggjandi hugmynda. Í framhaldi af því hófst síðan vinnan sem lýst er í 

þessari skýrslu. 

Fyrir utan skýrsluhöfund unnu starfsmenn skóladeildar að ýmsum þáttum þess. 

Ákveðið var að við framkvæmdina yrði stuðst við nýlegt forrit, Glerverk, sem 

starfmenn Glerárskóla höfðu fengið Halldór Árnason, tölvuráðgjafa,  til að hanna 

í samstarfi við sig. Tóku starfsmenn skóladeildar að sér útsendingu spurninga-

lista til foreldra og innheimtu þeirra ásamt því að annast innslátt þeirra gagna. Sá 

Hjörleifur Hjálmarsson, tölvuráðgjafi skóladeildar, um undirbúning sem snéri að 

uppsetningu forritsins en með honum komu að skráningu gagna Herdís S. 

Gunnlaugsdóttir og Sesselja Sigurðardóttir, starfsmenn skóladeildar. Ásamt 

Hjörleifi sá Steinarr Bjarni Guðmundsson, tölvukennari, um uppsetningu 

forritsins í tölvukerfi Brekkuskóla en þar svöruðu kennarar og nemendur 

spurningunum beint. Þurfti því hvorki að prenta spurningalistana né að slá inn 

svör hvers og eins eftirá eins og í tilviki foreldra. Enn er verið að þróa og 

endurbæta ýmislegt í Glerverki og má ætla að það verði afar gagnlegt, til dæmis 

skólum sem vilja vinna eigin kannanir, þegar þeirri vinnu lýkur.  

Skýrsluhöfundur vill þakka framangreindu fólki, sem og skólastjórum, 

kennurum, foreldrum og nemendum Brekkuskóla, fyrir gott samstarf í tengslum 

við matið. 
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1. MARKMIÐ OG TILHÖGUN MATSINS OG 

TÚLKUN GAGNA 

Mati á skólastarfi má haga með ýmsum hætti og getur það orðið býsna umfangs-

mikið, enda er skólastarf bæði fjölþætt og flókið. Árangur skóla mælist ekki 

einungis með prófum. Til hans telst ekki síður félagslegur árangur, samskipti, 

líðan og hegðun nemenda og gæði þeirrar margþættu reynslu sem skólaveran 

býður uppá. Samskipti og líðan kennara verður ennfremur að teljast hluti af 

árangri skóla sem og samskipti þeirra við foreldra og yfirvöld um sameiginlega 

ábyrgð og stefnumál. Hér er einungis fátt eitt talið en ljóst má vera að margt 

hefur áhrif á gæði og árangur skólastarfs og ekki auðvelt að einangra hvern 

orsakaþátt og greina áhrif hans. 

 Í þessari úttekt var ákveðið að beina sjónum fyrst og fremst að kennslu, 

stjórnun, foreldrastarfi, samskiptum og líðan. Þessir þættir eru taldir hvað 

áhrifamestir varðandi gæði og árangur skólastarfsins og er þá ekki tekið mið af 

hefðbundnum prófárangri eingöngu.  

Niðurstöður úttektarinnar eru fyrst og fremst byggðar á ferns konar gögnum: Í 

fyrsta lagi eru tölfræðileg gögn sem aflað var með úrvinnslu úr spurningalistum 

sem lagðir voru fyrir kennara, foreldra og nemendur. Í öðru lagi eru gögn sem 

aflað var með viðtölum og vettvangsathugunum. Í þriðja lagi var stuðst við 

ýmsar aðrar upplýsingar frá skólanum, svo sem nýlega sjálfsmatsskýrslu og fleiri 

sjálfsmatsgögn. Í fjórða lagi voru skoðuð tölfræðileg gögn um árangur nemenda 

á samræmdum prófum frá 1993 – 2001.  Nánari lýsing á tilhögun matsins fer hér 

á eftir. 

Undirbúningur 

Undirbúningur skýrlsuhöfundar hófst í byrjun febrúar með samtölum og 

bréfaskrifum við Gunnar Gíslason, deildarstjóra skóladeildar. Voru þar skýrðar 

væntingar varðandi hugsanleg viðfangsefni og umfang verksins ásamt kostnaði. 

Gunnar var, sem framkvæmdastjóri skólanefndar Akureyrar, síðan í sambandi 

við fulltrúa í skólanefndinni en endanleg ákvörðun um að ráðast í verkið var 

samþykkt á fundi nefndarinnar 4. mars. 

Skýrsluhöfundur sá um skipulagningu verksins í heild sinni. Um það hafði hann 

samráð við skólafulltrúa og tölvuráðgjafa skóladeildar ásamt því að hitta 

matsnefnd Brekkuskóla á fundi 4. mars. Matsnefndin hefur yfirumsjón með 

sjálfsmati skólans og var það starf lítillega rætt þótt megin viðfangsefnið snéri að 

skipulagningu og framkvæmd einstakra þátta hins fyrirhugaða „ytra mats.“ 
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Markmið matsins 

Mat á skóla eins og hér hefur verið unnið fyrir Brekkuskóla getur veitt afar 

verðmætar upplýsingar. Markmið þess eru að fá formlega staðfestingu á því hver 

staða skólans er hvað varðar mikilvæga þætti í skólastarfinu og jafnframt að 

benda á hvar gera þarf betur. Vandi sem matsaðili standur frammi fyrir felst 

annars vegar í eðli starfsins sem er til skoðunar. Þar er um að ræða flókin ferli 

með mörgum breytum og ekki alltaf augljóst orsakasamhengi milli þeirra. Hins 

vegar er umfang skólastarfsins slíkt að óhjákvæmilegt er að takmarka skoðun á 

því við valda þætti ef kostnaður á ekki að verða óhóflegur.  

Frá upphafi var rætt um að leggja áherslu á þá þætti skólastarfsins sem mest áhrif 

hafa á námsárangur. Beindust sjónir því fljótt að atriðum sem einkum hafa áhrif 

á samskipti, líðan og námsárangur nemenda og skólinn hefur á valdi sínu að 

breyta. Þar er einkum átti við starfshætti og aðstæður í skólunum sjálfum, bæði 

vinnubrögð í kennslu og þætti á borð við stjórnun og starfsanda. Aðrir þættir sem 

tengjast fremur umhverfi, fjölskylduaðstæðum og öðrum félagslegum aðstæðum 

nemenda og eru þar með utan lögsögu skólans, ef svo má segja, yrðu hins vegar 

víkjandi. Í úttektinni var lögð megináhersla á að kanna eftirfarandi þætti: 

 Viðhorf til skólans og menntunar. 

 Nám og kennslu. 

 Samskipti, líðan og einelti. 

 Forystu, stefnumótun og valddreifingu. 

 Samstarf og starfsanda innan skólans. 

 Skólareglur. 

 Foreldrastarf og virkni foreldra. 

 Samspil skóla og sveitarfélags. 

Spurningalistar 

Í fyrsta áfanga úttektarinnar voru lagðir spurningalistar fyrir foreldra allra 

nemenda í skólanum, alla nemendur í 6. – 10. bekk og alla kennara. Spurninga-

listarnir voru lagðir fyrir í síðari hluta marsmánaðar. Skólaskrifstofa tók að sér 

að sjá um útsendingu á listum til foreldra, innheimtu þeirra og skráningu svara. 

Svör bárust illa og var gripið til þess ráðs að fá foreldrafulltrúa í bekkjardeildum 

til að hringja í alla foreldra til að hvetja þá til að svara. Þetta bar takmarkaðan 

árangur. Er heildarsvörun foreldra svo lítil að hópurinn telst ekki tölfræðilega 

marktækur. Verður því að hafa fyrirvara á því að tölur um svör foreldra 

endurspegli skoðanir alls foreldrahópsins.  

Í töflu 1-1 má sjá svarhlutföll foreldra, nemenda í 6. – 10. bekk og kennara. 
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 Fjöldi Svör Skil % 

Foreldrar 552 237 43% 

Nemendur í 6. – 10. bekk 302 271 90% 

Kennarar 41 38 93% 

Tafla 1-1 Fjöldi foreldra, nemenda og kennara ásamt svarhlutfalli 

Tölulegar niðurstöður eru birtar í fylgiskjölum 1 – 5 þar sem hlutföll eru jafn-

framt reiknuð í prósentum. Form spurningalista fyrir foreldra og kennara var 

þannig að settar voru fram fullyrðingar og þátttakendur beðnir að taka afstöðu til 

þeirra með því að velja einn möguleika af fjórum: „mjög sammála,“ „frekar 

sammála,“ „frekar ósammála“ eða „mjög ósammála.“ Í samantekt 

niðurstöðutalna er í öftustu tveimur dálkum lagðar saman prósentur sem kalla 

má „jákvæðar“ gagnvart hverri fullyrðingu („mjög sammála“ og „frekar 

sammála“) og hins vegar þeirra tveggja sem kalla má „neikvæðar“ gagnvart 

sömu fullyrðingu („frekar ósammála“ og „mjög ósammála“). Er það gert til að 

auðvelda leit að þeim atriðum sem koma sterkast og veikast út. Spurningalistar 

nemenda voru ekki settir upp með nákvæmlega sama hætti en gefa engu að síður 

svör sem eru sambærileg (sjá fylgiskjöl 1 - 5).  

Árangur á samræmdum prófum árin 1993 - 2001 

Skoðað var yfirlit um árangur nemenda í 10. bekk Brekkuskóla á samræmdum 

prófum árin 1993 – 2002. Ennfremur var skoðað yfirlit um árangur nemenda í 4. 

og 7. bekk á samræmdum prófum skólaárin 1997 – 2001.  

Viðtöl 

Skýrsluhöfundur tók ítarleg viðtöl við eftirfarandi aðila: 

 Skólastjóra og aðstoðarskólastjóra. 

 Þrjá fulltrúa kennara, einn umsjónarkennara af hverju stigi. 

 Foreldra af hverju stigi og auk þess formann foreldrafélags og foreldraráðs. 

 4 – 6 manna hópa nemenda, einn af hverju stigi. 

 Formann skólanefndar Akureyrar. 

 Deildarstjóra skóladeildar Akureyrar. 

Túlkun gagna 

Ætíð má deila má um gæði mats, ekki síst hversu víðtækar ályktanir er unnt að 

draga af takmörkuðum gögnum. Við túlkun gagnanna er stundum eingöngu 

byggt á tölulegum upplýsingum úr svörum við spurningalistum. Skýrir þetta sig 

nokkuð sjálft, ekki síst þar sem einnig eru sett fram myndrit til ítrekunar. Oftar 

en ekki styðst höfundur jafnframt við viðtölin þegar settar eru fram lýsingar og 
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dregnar ályktanir. Til að gæta trúnaðar er þó hvorki vitnað til viðmælenda né 

notað óbreytt orðalag þeirra. Svör við þremur opnum spurningum á spurninga-

listum gáfu sterkar vísbendingar um ýmis atriði og er auðvitað einnig stuðst við 

þau svör þegar öllu er fléttað saman í eina heildarmynd. 

Skýrsla 

Skýrslan skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta er gerð grein fyrir undirbúningi, 

markmiðum og tilhögun úttektarinnar. Í öðrum hluta eru meginniðurstöður 

úttektarinnar birtar og í þriðja hluta er samantekt og tillögur. Áfangaskýrsla var 

send deildarstjóra skóladeildar og skólastjóra Brekkuskóla og þeim gefinn kostur 

á að koma á framfæri athugasemdum. Fáeinar ábendingar bárust og hefur verið 

tekið tillit til þeirra flestra í lokaskýrslunni. 

Fylgiskjöl eru í sérstöku hefti til að auðvelda skoðun þeirra um leið og skýrslan 

er lesin. Fylgiskjölin eru: 

1. Viðhorfakönnun kennara. 

2. Viðhorfakönnun foreldra. 

3. Viðhorfakönnun nemenda í 6. – 10. bekk. 

4. Viðhorfakönnun foreldra í 1. – 5. bekk. 

5. Viðhorfakönnun foreldra í 6. – 10. bekk. 

6. Einkunnir á samræmdum prófum í 4. og 7. bekk 1997 – 2001. 

7. Einkunnir á samræmdum prófum í 10. bekk 1993 – 2002. 

Flokkun spurninga og framsetning talna 

Spurningarnar (fullyrðingarnar) sem notaðar voru í viðhorfakönnunum hafa 

verið flokkaðar til að auðvelda greiningu þeirra og ályktanir sem draga má af 

þeim. Flokkana má sjá í fylgiskjölum en þeir eru auðvitað í samræmi við þær 

áherslur sem lagt var upp með og lýst er í kafla hér að framan um markmið 

úttektarinnar. 

Í texta eru sums staðar settar fram talnarunur sem endurspegla svör aðila við 

spurningalistum. Í tilviki nemenda og kennara þýðir til dæmis fjögurra talna 

runan: 34-25-28-13 að 34% svarenda voru mjög sammála, 25% frekar sammála, 

28% frekar ósammála og 13% mjög ósammála fullyrðingunni sem um ræðir. Hjá 

foreldrum bætist við fimmta talan sem táknar þá sem svöruðu með því að krossa 

við möguleikann: veit ekki.  

Í fylgiskjölum eru þessi sömu svör merkt með ++, +, -, --. Tveir plúsar tákna þá 

mjög sammála, einn plús frekar sammála, einn mínus táknar frekar ósammála og 

tveir mínusar mjög ósammála. Í fylgiskjölum 2, 4 og 5 táknar ? að foreldri velur 

valmöguleikann: veit ekki. 
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II hluti 
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2. BAKGRUNNUR BREKKUSKÓLA 

Brekkuskóli er einsetinn heildstæður grunnskóli sem varð til við samþykkt 

bæjarstjórnar Akureyrarbæjar 29. janúar 1997 og er því fimm ára gömul stofnun. 

Skólaárið 2001-2002 eru nemendur 550 talsins og starfsmenn 75. Hér verður 

ekki rakin saga skólans eða forveranna tveggja: Barnaskóla Akureyrar og 

Gagnfræðaskóla Akureyrar en talsverður styr stóð um hugmyndina þegar hún 

kom fram og deildu menn um gildi þess að gera alla grunnskóla bæjarins að 

heildstæðum hverfisskólum. 

Starf Brekkuskóla hefur frá upphafi mótast mjög af því húsnæði sem skólinn 

hefur búið við og skín í gegnum svör allra aðila að það hefur haft veruleg áhrif á 

stjórnun og starfsanda í stofnuninni. Í upphafi var bókleg kennsla í þremur 

húsum en þeim hefur nú fækkað í tvö. Skipting starfsins í tvær byggingar hefur 

haft talsverð áhrif á upplýsingaflæði og samstillingu kennarahópsins og hið sama 

á við um húsnæðið sem hefur skort mikið uppá að geta talist aðlaðandi eða vel 

viðhaldið. 

Vísbendingar eru um að enn hafi einhverjir starfsmenn ekki fyllilega sætt sig við 

sameininguna sem slíka, ekki síst vegna húsnæðismálanna en einnig vegna þess 

að þeir telja ýmis skipulagsmál og úrlausnarefni erfiðari eftir en áður. Óánægja 

og neikvætt umtal um sameininguna og þróun síðari ára gæti átt nokkurn þátt í 

að móta viðhorf nemenda og foreldra til skólans og mat þeirra á þeirri virðingu 

sem hann nýtur.  

Skólinn kemur ágætlega út þegar á heildina er litið og ábendingar sem verður 

vikið að hér á eftir ber ekki að skilja þannig að ástandið sé afleitt eða ómögulegt. 

Ábendingarnar eru þó eindregnar vísbendingar um að skólinn geti gert enn betur 

en hingað til og hafi í raun burði til að standa bestu skólum landsins snúning sé 

vel á málum haldið. 
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3. SKÓLAHVERFIÐ OG VIÐHORF TIL 

SKÓLAGÖNGU 
Foreldrar í skólahverfi Brekkuskóla hafa mjög eindregin viðhorf til mikilvægis 

grunn- og framhaldsnáms. Allir kennarar eru annað hvort mjög sammála eða 

nokkuð sammála því að foreldrar telji mikilvægt að börn þeirra fari í 

framhaldsnám og 98% nemenda telja mikilvægt að fara í framhaldsskóla. Hið 

eina sem ekki er jafn afgerandi þegar spurt er um mikilvægi framhaldsnáms er 

að 34% foreldra telja sig ekki vita hvort aðrir foreldrar séu sama sinnis og þeir 

hvað það varðar. 

Foreldrar telja mikilvægt að börn þeirra fari í 

framhaldsnám

64 36 00

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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Mynd 3-1 

Mér finnst mikilvægt að fara í framhaldsskóla

71 27 1 1
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Mynd 3-2 

Viðtöl staðfestu þessi jákvæðu viðhorf til framhaldsnáms og jafnframt mikil-

vægis grunnskólanáms. Gera má ráð fyrir að þessi viðhorf birtist m.a. í 

hvatningu til nemenda um að standa sig vel og nýta hæfileika sína og hafi mikið 

vægi þegar leitað er skýringa á góðum árangri á samræmdum prófum. 

Þegar kemur að viðhorfum aðila til Brekkuskóla og gæða þess starfs sem þar er 

unnið eru niðurstöður ekki alveg eins jákvæðar.  
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Brekkuskóli er góður skóli
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Mynd 3-3 

Kennarar eru ýmist mjög sammála (45%) eða nokkuð sammála (55%) fullyrð-

ingunni „skólinn sem ég starfa við er góður.“ Foreldrar eru ekki alveg eins 

ánægðir með gæði Brekkuskóla, 29% eru mjög sammála fullyrðingunni, og 44% 

nemenda tekur ekki undir það að skólinn sé góður. Þegar foreldrar eru spurðir 

hvort skólinn njóti virðingar í samfélaginu kemur í ljós að 16% telja svo ekki 

vera og önnur 16% segjast ekki vita það. Einungis 14% foreldra eru mjög 

sammála því að skólinn njóti virðingar. 

Skólinn nýtur virðingar í samfélaginu

14 53 12 4 16
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Mynd 3-4 

Þessi svör eru nokkurt áhyggjuefni því gott orðspor skilar sér með beinum hætti í 

umræðum á heimilum og jákvæðri afstöðu nemenda til eigin starfs. Það verður 

að vera kappsmál skólans að byggja upp öflugt innra starf sem leiðir af sér 

víðtæka ánægju starfsmanna og foreldra sem og gott umtal.  
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4. INNRA STARF 

Nám og kennsla 

Í Brekkuskóla er öflugur kjarni kennara sem margir hverjir hafa starfað lengi við 

skólann og forvera hans. Kennararnir skiptast að nokkru leyti í tvo hópa, þá sem 

eru í „Efra“ og hina sem eru í „Neðra“ eins og skólahúsin tvö eru kölluð í 

daglegu tali. Virðist vera um talsverðan mun að ræða milli „húsanna“ í 

viðhorfum og vinnubrögðum. Þótt kennaraliðið hafi tekið breytingum á síðustu 

árum vísa ýmsir til þessara nokkuð svo ólíku menningarheima og taka sumir 

jafnvel svo djúpt í árinni að tala um „tvær stofnanir“ í þessu samhengi. Þessi 

arfur frá „gömlu skólunum“ sem runnu saman í einn birtist í ýmsum myndum, 

ekki síst í viðhorfum til náms og kennslu. Leiða má líkur að því að ólík svör 

foreldra yngri barna (1. – 5. bekkjar) og eldri barna (6. – 10. bekkjar) endur-

spegli einmitt ólík viðhorf og vinnubrögð sem kennarahóparnir hafa tamið sér. 

Þetta á ekki síst við í spurningum sem snerta nám og kennslu og foreldrastarf, 

sbr. fylgiskjöl 4 og 5. 

Þótt sjónum verði ekki beinlínis beint að því að greina þessar ólíku áherslur má 

segja um þær að almennt séu viðhorf foreldra jákvæðari til starfsins sem unnið er 

með yngri nemendum. Þeir kennarar eru taldir metnaðarfyllri (fskj. 4, sp. 9: 50-

42-7-0-2; og fskj. 5, sp. 9: 18-57-19-3-4), kenna betri vinnuvenjur (fskj. 4, sp. 

12: 44-47-4-1-5; og fskj. 5, sp. 12: 29-45-15-3-7) og styðja betur við heimanám 

(fskj. 4, sp. 8: 40-31-12-13-4; og fskj. 5, sp. 8: 26-30-23-19-1). 

Kennarar leggja metnað í að kennslan sé góð
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Á mynd 4-1 má sjá viðhorf kennara og foreldra til þess hve mikill metnaður 

einkenni kennslu kennara. Þar sést að foreldrar eldri nemenda eru gagnrýnastir 

þótt í heildina séu svörin fremur jákvæð.  

Í athugasemdum með spurningalistum nefndu mjög margir foreldrar að við 

skólann störfuðu góðir kennarar sem og aðrir starfsmenn. Hið sama kom fram í 

viðtölum. Í athugasemdum með könnunum settu nokkrir foreldrar fram gagnrýni 

á kennara sem væru afleitar fyrirmyndir, með ljótt orðbragð, latir, áhugalausir, 

eða mismunuðu börnum og leggðu jafnvel í einelti. Voru stjórnendur gagnrýndir 

af sumum fyrir að taka ekki á málum kennara sem ár eftir ár hjakka í sama farinu 

hvað þetta varðar.  

Af ýmsum gögnum má draga þá ályktun að kennsla á unglingastigi sé í fremur 

föstum skorðum þar sem kennsluhættir einkennist af „töflukennslu“ og einstakl-

ingsvinnu nemenda. Í könnuninni telur kennarahópurinn í heild reyndar að 

kennsluaðferðir sínar séu fjölbreyttar (mynd 4-2). 

Kennsluaðferðir mínar eru fjölbreyttar
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Nemendur  6. – 10. bekkjar eru ekki sama sinnis.  

Ég vinn verkefni í samvinnu við aðra nemendur
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Nemendur segjast ekki vinna mikið í samstarfi við aðra (mynd 4-3) og gefur það 

ekki til kynna fjölbreytta kennsluhætti þótt þessi einfalda spurning dugi ekki til 

að leggja endanlegan dóm hvað það varðar. Sitthvað í viðtölum færði rök að því 

sama. Í viðtölum var sérstaklega spurt um þróunarverkefni og kom í ljós að lítið 

hefur verið um skipulagt umbótastarf. Í sjálfsmatsskýrslu skólans má lesa að 

skólastjórnendur hafi hvatt kennara til að skipuleggja þróunarverkefni en ekki 

haft erindi sem erfiði. Í stærðfræði hefur þó verið í gangi eitt slíkt verkefni sem 
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gengur útá notkun tölva og netsins. Þá hefur nokkurt samstarf verið við 

skólaþróunardeild Háskólans á Akureyri um umbætur í bekkjarstarfi. 

Athyglisverður munur kemur fram á viðhorfum nemenda og kennara til þess 

hvernig kennarar beita hrósi. Þannig telja 55% nemenda að þeim sé hrósað þegar 

þeir gera vel en 100% kennara segjast hrósa nemendum þegar þeir gera vel 

(myndir 4-4 og 4-5). 

Kennararnir hrósa mér þegar ég geri vel
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Ég hrósa nemendum mínum þegar þeir gera vel
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Mynd 4-5 

Ekki er víst hvernig ber að skýra þennan mun. Mögulegt er að nemendur telji sér 

ekki hrósað nema hrósi sé beint til þeirra persónulega en kennarar telji nóg að 

nota almennt orðalag yfir allan bekkinn. Líklegt er að slakir nemendur taki ekki 

til sín slíkt almennt orðað hrós. Aðrar skýringar kunna að felast í mismunandi 

túlkun orða sem notuð eru eða skilgreiningu á því hvað hrós sé. Kennarar ættu 

að huga að markvissari notkun hróss en hingað til, t.d. með því að beina því oftar 

til einstakra nemenda en sjaldnar til bekkjarins í heild.  

Í svörum kennara kemur fram að þeir telja að gera megi meira af því að vekja 

athygli á góðum árangri nemenda, 54% telja að skólinn vinni markvisst að því. 

Einungis 47% kennara telja að lögð sé áhersla á örvandi námsumhverfi og 57% 

að verk nemenda séu reglulega höfð til sýnis. Foreldrar eldri nemenda telja verk 

nemenda mun minna sýnd en foreldrar yngri nemenda. Það felst ákveðin virðing 

í því að sýna verk nemenda og vekja athygli á góðum árangri þeirra og slíkt 

virkar hvetjandi á nemendur. Mætti auðveldlega gera betur í því efni. 
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Kennarar útskýra námsefni vel
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Nemendum finnst flestum (71%) að kennarar útskýri námsefni vel (mynd 4-6) 

en 29% telja það þó gerast sjaldan eða mjög sjaldan. Þegar nemendur eru spurðir 

hvort þeir ráði vel við það sem á að gera í tímum segjast 17% sjaldan eða mjög 

sjaldan gera það. Geta má sér þess til að hér sé um nemendur að ræða sem standi 

frekar höllum fæti og hluti þeirra að minnsta kosti séu í þörf fyrir sérkennslu eða 

sérstakan stuðning.  

Unnt er að draga ýmsar ályktanir um námsaðlögun og hvernig skólanum tekst að 

mæta einstaklingsbundnum þörfum af þeim gögnum sem safnað var. Þó var ekki 

kafað mjög djúpt í fyrirkomulag sérkennslumála. 

Einstaklingsþarfir nemenda og námsörðugleikar
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Mynd 4-7 

Á mynd 4-7 sést að 88% kennara telja sig þekkja einstaklingsbundnar námsþarfir 

nemenda þótt 24% þeirra telji sig eiga erfitt með að mæta þeim svo vel sé. 16% 

kennara telja að kennarar skólans séu ekki reiðubúnir að axla ábyrgð á öllum 

nemendum. Svo virðist því sem hluta kennara gangi illa, eða telji jafnvel ekki 

hlutverk sitt, að sinna sérstaklega þeim nemendum sem eiga við námserfiðleika 

að etja sem ekki eru nógu alvarlegir til að þeir njóti handleiðslu sérkennara. 
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Athygli vekur að enginn kennari metur það svo að skólinn bregðist mjög 

markvisst við námserfiðleikum og 35% kennara eru frekar ósammála því að 

brugðist sé markvisst við námserfiðleikum. Þarna eiga kennarar trúlega við 

formlega sérkennslu.  

Framangreindar tölur vekja spurningar um vinnubrögð kennara og möguleika 

nemenda, sem af einhverjum ástæðum standa höllum fæti í námi, til að ná 

árangri. Bendir þetta til þess að skoða þurfi sérstaklega hvernig háttað er 

námsaðlögun hjá almennum kennurum og setja það í samhengi við skipulag 

sérkennslumála. Í viðtölum og athugasemdum með spurningalistum foreldra og 

kennara voru nokkrir sem tóku þetta sérstaklega fram og þótti ekki nægilega vel 

brugðist við „vandamálum“ sem snertu sérstakar námsþarfir nemenda. Nokkrir 

foreldrar settu fram óánægju með viðbrögð við námsvanda barna sinna og einn 

kennari tók svo djúpt í árinni að segja „sérkennsluúrræði Akureyrarbæjar eru 

ömurleg.“ Annar kennari skilaði athugasemd um að auka þyrfti stuðning við 

nemendur sem  væru slakir í námi en féllu ekki endilega innan sérkennslukvóta. 

Skólareglur og agamál 

Talsverður skoðanamunur er milli nemenda og kennara um hvort nemendur fari 

eftir settum reglum þar sem 81% kennara telja svo vera en einungis 48% 

nemenda (mynd 4-8).  

Nemendur fara eftir settum reglum í skólanum
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Mynd 4-8 

Í svörum við könnun segja flestir kennarar að til séu skráðar reglur um umgengni 

og hegðun fyrir skólann (fskj. 1, sp.51: 44-38-9-9) en færri að þeir hafi sérstakar 

reglur í sínum kennslustundum (fskj. 1, sp. 50: 44-24-26-6). Skólareglum virðist 

þó ekki haldið mjög á lofti því í viðtölum sögðust nemendur ekki þekkja þær, 

töldu helst að giltu bara almennar kurteisisreglur. Þeir bentu á að á veggjum í 

skólastofum væru brunavarnarreglur sem kæmi fyrir að minnt væri á en 

skriflegar reglur um hegðun könnuðust þeir ekki við. 
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Skólinn tekur af festu á agavandamálum
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Foreldrar eru ekki sammála kennurum um af hve mikilli festu sé tekið á aga-

vandamálum eins og sjá má á mynd 4-9. Að vísu segjast 29% foreldra ekki vita 

hvernig sé tekið á málum. 23% kennara er ekki sáttur við hvernig er unnið úr 

agavandamálum og er óánægjan mest meðal kennara yngstu bekkjanna.  

Í tímum er góður vinnufriður
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Mynd 4-10 

Svör nemenda í 6.-10. bekk við fullyrðingu um að góður vinnufriður ríki í 

kennslustundum (mynd 4-10) valda einnig nokkrum áhyggjum. Þegar 22% 

nemenda segja að næstum aldrei sé góður vinnufriður og 52% að nemendur fari 

ekki eftir settum reglum (sjá mynd 4-8) þá er eitthvað ekki eins og það á að vera. 

Jafnvel þótt hugsanlegt sé að vandinn sé mestur í ákveðnum bekkjardeildum 

verður að ráðast að honum af fullum krafti. 

Í viðtölum kom fram að ýmsir telja agavandamál vera vaxandi og finnst þeir 

jafnvel finna breytingar á allra síðustu árum hvað börnum gengur verr að hlíta 

reglum. Sumir telja agavandann tengjast vinnubrögðum og stjórnunaraðferðum 

kennara sjálfra, aðrir að hann fylgi ákveðnum aldri, ekki síst 7. og 8. bekk, og 

enn aðrir telja að agavandi hafi verið minni í unglingadeildum Gagnfræða-

skólans áður fyrr þar sem nemendum var raðað í nýjar bekkjardeildir og gömul 

hegðunarmynstur þar með brotin upp. Loks eru þeir sem telja skýringarnar að 

finna á heimilunum. Sjálfsagt eru ýmsir samverkandi þættir að verki en hverjar 

sem skýringarnar kunna að vera liggur ljóst fyrir að hér er verk að vinna.  



 

Mat á starfi Brekkuskóla  bls. 16 

Samskipti og líðan nemenda 

Ýmislegt styður þá skoðun að samskipti í Brekkuskóla séu almennt góð og líðan 

nemenda yfirleitt ágæt. 83% nemenda eru ýmist mjög eða frekar sammála því að 

þeim líði vel í skólanum. Allir kennarar telja að svo sé og 89% foreldra er sama 

sinnis. Þrátt fyrir þetta er ástæða til að velta fyrir sér hvort ásættanlegt sé að 10% 

nemenda líði bara stundum vel og 7% sjaldan. Þá vekur jafnframt athygli að 

13% foreldra telur ekki að kennarar komi fram af virðingu og sanngirni.  

Svo virðist sem samskipti við kennara séu betri en við annað starfsfólk. 83% 

nemenda segir þau næstum alltaf eða oftast góð og 100% kennara. Einungis 73% 

nemenda telur hið sama eiga við samskipti sín við aðra starfsmenn. Þegar 

nemendur svara því hvort samskipti nemenda við aðra starfsmenn séu góð (eru 

þá ekki að meta eigin samskipti við þá) taka einungis 68% undir það. Í viðtölum 

við kennara kom fram að þessi samskipti gangi ekki alltaf nægilega vel. Nokkrir 

nefndu að einstaka nemendur eða nemendahópar kæmu illa fram við gangaverði, 

hentu rusli þar sem þeim sýndist og svöruðu því til að gangavörðum væri borgað 

fyrir að þrífa eftir þá, notaði ljótt orðbragð og hlýddi ekki tilmælum gangavarða 

varðandi umgengni og samskipti. Þetta staðfestu nemendur og töldu í jafnvel að 

gangaverðir notuðu sumir leiðinlega framkomu og gerðu í einhverjum tilvikum 

uppá milli nemenda. Nokkkurt óöryggi virðist einkenna stöðu gangavarða og 

kannski ekki alveg einfalt að bæta úr því. Hins vegar er mikilvægt að styrkja þá, 

til dæmis með leiðsögn og/eða námskeiðum, ásamt því að styðja við þá með því 

að stjórnendur og kennarar standi við bakið á þeim, skýri reglur fyrir nemendum 

og fylgi málum eftir þegar það á við.  

Sérstakt áhyggjuefni eru vísbendingar um eineltismál sem skólinn þarf augljós-

lega að taka til gaumgæfilegrar skoðunar.  

Einelti í skólanum er
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Einelti er fátítt í skólanum
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Á myndum 4-11 og 4-12 sést að 18% nemenda, 24% kennara og 27% foreldra 

taka ekki undir að einelti sé fátítt í skólanum. Eitthvað stangast þetta á við svör 

kennara um að samskipti milli nemenda séu góð (100%) og einnig að líðan 

þeirra sé góð. Er ekki séð hvernig unnt er að skýra þetta nema ef til vill með því 

að draga þá ályktun að hugtakið einelti sé nokkuð á reiki. Skýrsluhöfundur telur 

reyndar að svo sé og að fara verði varlega í að túlka niðurstöðurnar á versta veg. 

Hins vegar verður ætíð að taka af festu á eineltismálum í ljósi þess hve einelti er 

alvarlegt og getur haft mikil áhrif á líf og starf þess sem í því lendir.  

18% foreldra og 53% nemenda telja að skólinn geri lítið til að koma í veg fyrir 

eineltismál og 9% kennara eru sammála því. Nýlega hefur verið unnin eineltis-

áætlun fyrir skólann og vonandi mun hún bæta úrvinnslu sem og stuðla að fyrir-

byggjandi ráðstöfunum í þessum málum.  

Árangur á samræmdum prófum 

Fjölmargt hefur áhrif með einum eða öðrum hætti á námsárangur nemenda á 

samræmdum prófum. Nefna má atriði eins og: 

 Einstaklinginn sjálfan, hæfni hans, ástundun og viðhorf;  

 Kennsluhætti, menntun kennara, gæði samskipta, skilvirkni 

skólastjórnunar, námskröfur og samvinnu við heimili;  

 Námsefni; aðbúnað í skólanum; stuðning og ráðgjöf til kennara og skóla;   

 Viðhorf foreldra til skólans og menntunar, stuðningur við heimanám, 

menntun foreldra og samvinna við skóla;  

 Ytri aðstæður svo sem menningu samfélagsins, atvinnulíf, 

menntunarstöðu, félagslíf, félaga og félagatengsl. 

Allt eru þetta þættir sem hafa bein og óbein áhrif á námsárangur.  

Árangur Brekkuskóla á samræmdum prófum hefur verið ágætur síðustu ár þótt 

eðlilega sé einhver munur milli árganga (sjá fskj. 6 og 7). Samræmdar einkunnir 

í 10. bekk hafa verið að hækka síðustu þrjú ár eftir nokkra lægð árin þar á undan.  
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Meðaltal allra samræmdra einkunna í 10. bekk 
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Ekki liggur ljóst fyrir hvernig best er að skýra þær breytingar sem orðið hafa. 

Hugsanlegt er að leita skýringa utan skólans, t.d. í þeirri tilgátu að þegar skólinn 

breyttist í hverfisskóla hafi orðið eftir nemendur frá félagslega sterkari 

heimilum, samanber umfjöllun um skólahverfið hér aftar. Hins vegar getur 

skýringar einnig verið að finna innan skólans til dæmis í kennaraskiptum, 

breytingum á vinnubrögðum kennara, skipulagi og stjórnun og fleiru. Að 

sjálfsögðu getur síðan verið um samspil ytri og innri aðstæðna að ræða. Hverjar 

sem ástæðurnar eru ber að fagna þessari þróun, halda henni á lofti og nýta hana 

til hrósa starfsmönnum og nemendum og hvetja til enn frekari dáða.  

Byrjað var að leggja samræmd próf fyrir 4. og 7. bekk haustið 1997. Hafa því 

fjórir árgangar tekið tvenn samræmd próf, ýmist fyrst í 4. og síðan 7. bekk, eða 

fyrst í 7. og síðan 10. bekk. Eru litlar sveiflur merkjanlegar hjá þeim. Mesti 

munurinn er í stærðfræði hjá 7. bekk haustið 1997 þar sem meðaleinkunn var 4,8 

en í 10. bekk sama árgangs vorið 2001 var meðaleinkunn í stærðfræði 5,4. Í 

flestum öðrum tilvikum er breytingin mun minni, oftast 0,1 eða 0,2 til hækkunar 

eða lækkunar. Bendir þetta til þess kennsla í samræmdum greinum sé nokkuð 

jöfn að gæðum og nemendur haldi stöðu sinni milli ára miðað við aðra nemendur 

á landinu.  

Árangur 4. og 7. bekkjar á samræmdum prófum hefur verið mjög góður öll árin 

sem  þau hafa verið haldin eins og sést á mynd 4-14.  Sérstaklega athyglisvert er 

að sjá einkunnir 4. bekkjar árið 1999 þar sem meðaltal beggja einkunna er 6,75. 

Ef einkunnir í samræmdum greinum halda sér milli árganga á næstu árum eins 

og verið hefur undanfarin ár má jafnvel búast við að meðaleinkunnir í 10. bekk 

fari hækkandi á næstu árum. 



 

Mat á starfi Brekkuskóla  bls. 19 

Meðaltal samræmdra einkunna í 4. og 7. bekk 

Brekkuskóla árin 1997-2001
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Mynd 4-14 

Lengi hefur þeim sjónarmiðum verið haldið fram að skólahverfi Brekkuskóla sé 

mjög „skólavænt“ og hefur það jafnvel heyrst kallað „latínuhverfið,“ þótt slíkt sé 

auðvitað meira sagt í gríni en alvöru. Sumir viðmælenda gengu reyndar svo langt 

í ummælum sínum að segja að það myndi jaðra við stórslys ef árangur nemenda 

Brekkuskóla á samræmdum prófum færi undir landsmeðaltal eða yrði lægri en í 

öðrum skólum bæjarins. 

Ekki eru tiltæk gögn sem sýna framá sérstöðu hverfisins og ekki var ætlunin að 

afla þeirra í þessari rannsókn. Sumir benda á að í hverfinu búi hlutfallslega mikið 

af menntafólki sem vilji vera í nágrenni fjölmennra vinnustaða sem kalla eftir 

starfsmönnum með framhaldsmenntun. Í hverfinu finnast ekki félagslegar íbúðir 

eins og í öðrum skólahverfum og fleira mætti tína til sem styður þá skoðun að 

bakgrunnur nemenda sé sterkur. Á hinn bóginn má einnig benda á að gamlar 

„staðlaðar ímyndir“ um hverfin sem tóku mið af félagslegum bakgrunni, 

stéttaskiptingu, íþróttafélögum og fleiru hafa breyst og í dag velur fólk sér 

trúlega búsetu eftir íbúðastærð, verði og framboði fremur en einkennum hverfa 

eins og áður kann að hafa verið algengara. Þessar vangaveltur sem endurspegla 

sjónarmið sumra viðmælenda eru settar hér fram án þess að vera studdar 

tölfræðilegum rökum. Skýrsluhöfundi virðist sem draga megi þá ályktun að 

skólinn búi við góðar ytri aðstæður og eigi því að stefna að afbragðs árangri á 

samræmdum prófum. 

Forysta, stefnumótun og valddreifing 

Samstarf skólastjóra og aðstoðarskólastjóra er gott og þeir eru samstíga í 

áherslum og vinnubrögðum. Kennarar og foreldrar bera skólastjórnendum 

almennt vel söguna og telja þá vera góða í samskiptum og viljuga til að leysa 
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mál sem upp koma. Þó örlaði einnig á því að mönnum fannst málum ekki alltaf 

fylgt nógu vel eftir. Í viðhorfakönnun kennara kemur fram að lögð sé áhersla á 

góð samskipti við alla í umhverfi skólans (fskj. 1, sp. 35) en á hinn bóginn benda 

svör kennara til þess að þeir kalli eftir ákveðnari stefnumótun og faglegri forystu 

af hálfu stjórnenda. Þannig eru 29% kennara frekar eða mjög ósammála því að 

skólastjóri og aðstoðarskólastjóri séu áhugasamir og taki forystu í faglegum 

málum, sbr. mynd 4-15.  

Skólastjóri og aðstoðarskólastjóri eru áhugasamir 

og taka forystu í faglegum málum
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Mynd 4-15 

Þrátt fyrir framansagt eru kennarar og foreldrar ekki í vafa um að stjórnun og 

forysta hefur batnað á undanförnum árum (fskj. 1, sp. 69 og fskj. 2, sp. 44) og 

ljóst að stjórnendum hefur tekist að gera margt vel.  

Skipulagning á vinnutíma kennara sem skólinn hefur til ráðstöfunar er í lagi en 

nýting kennarafunda gæti verið betri (mynd 4-16). Reynsla og þekking kennara 

er yfirleitt vel nýtt  sem bendir til þess að valddreifing sé þar í góðu lagi.  

Um forystu, skipulag kennarafunda og nýtingu 
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Mynd 4-16 
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Veikasti þáttur stjórnunar og forystu snýr að sýn skólans og stefnumótun. 

Kennurum finnst talsvert vanta á að sýn skólans og stefna sé skýr, unnið sé í 

samræmi við hana og hún kynnt öllum hlutaðeigandi (mynd 4-17). Hið sama 

finnst foreldrum, þeir telja upplýsingagjöf til sín um stefnu og starfshætti ekki 

vera  nógu góða (fskj. 2, sp. 24). 
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Mynd 4-17 

Í þessu sambandi virðist hlutur nemenda vera lítill en kennarar telja þá hvorki 

hafa skýra mynd af stefnu skólans né taka þátt í að móta umgjörð starfsins, eins 

og til dæmis umgengnisreglur (fskj. 1, sp. 29 og 39). Þetta getur skipt talsverðu 

máli því takist skóla að virkja nemendur með sér, meðal annars með því að þeir 

taki virkan þátt í ákvörðunum sem snerta þá, skilar það alla jafna meiri ábyrgð 

og skuldbindingu þeirra. 

Samstarf og starfsandi 

Í viðtölum kom fram að starfsandi, metnaður og áhugi stjórnenda og kennara, er 

góður og kennurum finnst starfsandinn í skólanum hafa batnað verulega undan-

farin ár (fskj. 1, sp. 66). Augljóst er að samskipti og líðan kennara eru í góðu 

lagi. Allir kennarar eru annað hvort mjög sammála (50%) eða frekar sammála 

(50%) fullyrðingu um að þeim líði vel (mynd 4-18). Eins eru samskipti þeirra 

við skólastjórnendur mjög góð eins og áður hefur komið fram. Þá hefur komið 

fram að nokkur munur er milli aldursstiga í ýmsum þáttum og er líklegt að það 

skýri svör kennara við fullyrðingu um að í kennarahópnum ríki góður liðsandi 

(mynd 4-18). Þetta er góð staða þótt liðsandinn gæti orðið öflugri. Eitt af því sem 

gæti styrkt liðsandann er að skólastjórnendur veki með markvissari hætti athygli 

á góðum árangri kennara en þar finnst kennurum ekki nóg að gert (fskj. 1, sp. 

45). Hér gildir að öllum líkindum hið sama og þegar nemendur segjast ekki fá 
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hrós frá kennurum þótt kennarar segist beita hrósi að það virðist þurfa að vera 

persónulegt til að virka vel.  

Um líðan kennara, samskipti og liðsanda
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Mynd 4-18 

Annað sem gæti stuðlað að betri liðsanda er að auka með einhverjum hætti 

samstarf kennara. Í könnuninni var spurt hvort í skipulagi skólans væri ætlast til 

þess að kennarar lærðu hver af öðrum og töldu 37% ekki svo vera. Samstarf 

þvert á aldursstig er lítið og má trúlega nýta það til að samstilla skoðanir og 

styrkja liðsandann. Loks telur fjórðungur kennara sig ekki eiga kost á ráðgjöf og 

stuðningi þegar á þarf að halda og gerðu stjórnendur rétt í að huga vel að því 

hvað veldur og hvernig úr má bæta.  

Foreldrastarf og virkni foreldra 

Flest bendir til að undanfarin ár hafi tekist að byggja upp nokkuð virkara 

foreldrastarf en áður. Þetta á ekki hvað síst við um foreldraráðið, þriggja manna 

ráð sem samkvæmt lögum skal hafa samráðs- og eftirlitshlutverk gagnvart 

skólanum. Foreldraráð fylgist með að unnið sé í samræmi við lög, reglugerðir og 

námskrár, fer yfir skólanámskrá og skóladagatal o.s.frv. Eins og víða annars 

staðar hefur þetta viðamikla starf farið hægt af stað en allt bendir til þess að 

núverandi foreldraráð sé öflugt og virkt og eigi gott samstarf við skóla-

stjórnendur. 

Skipulag foreldrafélagsins er þannig að í hverjum bekk eru skipaðir tveir 

bekkjarráðsfulltrúar sem stýra formlegu félagsstarfi sem tengist þeim bekk. Er 

misjafnt hversu virkir bekkjarráðsmenn eru, fer það eftir áhuga þeirra og 

kennarans og jafnvel ýmsum málum sem kunna að koma upp og kalla eftir 
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samstarfi við foreldra. Í ýmsum tilvikum hefur tekist mjög vel upp með þetta 

starf en í öðrum miður.  

Þriðji þátturinn í foreldrastarfinu, og vissulega sá mikilvægasti, er auðvitað 

samstarf kennara og foreldra um málefni hvers nemanda. Það samstarf á sér 

fastan farveg í gegnum foreldraviðtöl og formlega upplýsingagjöf um stöðu 

nemenda og heimanám. Þá er ýmislegt sem snertir nám og líðan sem foreldrar og 

kennarar vilja og þurfa að vita af og upplýsingagjöf milli þessara aðila því 

nauðsynleg.  

Í viðhorfum foreldra og kennara til samstarfsins er nokkur áherslumunur þar sem 

kennurum finnst almennt að mál séu í nokkuð betra horfi heldur en foreldrar 

telja þau vera. Þetta sést til dæmis á mynd 4-19 þar sem spurt er um hvort 

skólinn veiti góðar upplýsingar um stöðu nemenda. 

Skólinn veitir góðar upplýsingar um nemendur
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Mynd 4-19 

Í þessu tilviki, eins og reyndar ýmsum öðrum, er nokkur munur milli foreldra 

yngri og eldri nemenda. Foreldrar yngri nemenda telja að skólinn geri betur hvað 

varðar skipulag foreldrastarfsins, þeir eru virkari þátttakendur í því og telja það 

hafa þróast til betri vegar á undanförnum árum (fskj. 4 og 5, sp. 34, 38 og 48). 

Þessi munur á milli aldursstiganna kann að vera eðlilegur að sumu leyti. Skóli 

getur þó reynt að vinna gegn þeirri þróun að áhugi og afskipti foreldra dvíni um 

of í eldri bekkjunum með því að taka frumkvæðið og finna starfinu góðan 

farveg. Þetta má til dæmis gera með því að sporna gegn því að kennarar séu fyrst 

og síðast skuldbundnir námsgreinum og tengist jafnvel umsjónarnemendum 

sínum sáralítið í gegnum kennslu eins og dæmi eru til um. 

Það er ljóst að margir foreldrar telja tíma sínum betur varið í annað en starf í 

foreldrafélögum skóla. Þótt því verði trúlega ekki breytt að margt kallar á athygli 

og tíma fólks verður tæplega dregið í efa mikilvægi þess að samstarf um nám og 
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þroska barna sé gott. Hér þarf skólinn að hafa frumkvæði og gæta þess að 

samstarfið sé innihaldsríkt og gefandi um leið og það er hæfilega umfangsmikið. 
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5. SVEITARFÉLAGIÐ 

Af viðhorfakönnunum má ráða að bæði kennarar og foreldrar eru mjög gagn-

rýnir á stjórnkerfi Akureyrarbæjar þegar kemur að málefnum Brekkuskóla, sér-

staklega hvað varðar húsnæði og aðbúnað. Á mynd 5-1 sést hvernig meirihluti 

þeirra er ýmist frekar ósammála eða mjög ósammála því að metnaður einkenni 

uppbyggingu skólans.  

Sveitarfélagið leggur metnað í að byggja hér upp 

góðan skóla
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Mynd 5-1 

Hið sama er uppi þegar foreldrar og kennarar eru spurðir um starf skóla-

nefndarinnar sérstaklega (mynd 5-2).  
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Mynd 5-2 

Á undanförnum mánuðum og misserum hefur átt sér stað mikil umræða um 

húsnæðismál Brekkuskóla og ekki vanþörf á. Skólinn lenti aftarlega í 
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forgangsröð framkvæmda sem bærinn stóð frammi fyrir í skólamálum og  þótt 

það hafi trúlega átt sínar skýringar, svo sem í mótun nýrra hverfa og uppbygg-

ingar skóla í tengslum við þau, þá er alveg ljóst að nú er kominn tími til að ráðast 

í verulegar endurbætur og uppbyggingu. Á vikunum fyrir kosningar kom skýrt 

fram að allir flokkar telja uppbyggingu mikilvæga og er reyndar þegar hafin 

hugmyndavinna í sambandi við hugsanlega nýtingu efra hússins og viðbyggingu 

við það. Í viðtölum og í athugasemdum með könnunum var aðstaða og 

aðbúnaður skólans lang oftast nefnt og töldu margir að þetta hefði staðið góðu 

skólastarfi fyrir þrifum (fskj. 1, sp. 64 og 65; fskj. 2, sp. 39 og 40) enda þótt 

ýmsir vektu athygli á því að þessir þættir væru ekki þeir sem mestu réðu um 

gæði innra starfsins.  

Hér er rétt að benda á að kennarar hafa ekki skýra mynd af skólastefnu 

Akureyrarbæjar (fskj. 1, sp. 63) og í viðtölum kom fram að hana mætti gjarnan 

skerpa og síðast en ekki síst kynna betur fyrir kennurum og foreldrum. Fyrir 

nokkrum árum var lögð í það talsverð vinna að safna skoðunum allra 

hagsmunaaðila saman með það að leiðarljósi að móta stefnu sem kvæði á um 

ýmsa þætti skólastarfs í bænum. Kannski er ástæða til að taka þessi atriði til 

nánari skoðunar og móta skýrari stefnu í helstu málaflokkum grunnskólanna í 

bænum. 
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III hluti 

SAMANTEKT OG TILLÖGUR
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6. ÁBENDINGAR OG HUGMYNDIR 

Nám og kennsla 

Í heild eru niðurstöður matsins nokkuð jákvæðar fyrir Brekkuskóla. Mikilvægt er 

þó fyrir skólann að treysta stöðu sína á unglingastiginu og vinna að því að bæta 

enn frekar árangur sinn. Helstu ábendingar til skólans eru eftirfarandi: 

 Full ástæða er fyrir skólann að leita leiða til að auka fjölbreytni í starfi, bæði 

í kennsluháttum og viðfangsefnum, ekki síst á unglingastiginu. 

 Námsumhverfi á unglingastigi er áberandi snauðara en á yngri stigum og er 

mikilvægt að bæta úr því. 

 Nemendur fá, að eigin sögn, fremur sjaldan hrós frá kennurum, enda þótt 

kennarar sjálfir segist vera duglegir að hrósa nemendum sínum. Væntanlega 

þarf skólinn að taka sér tak í þessu efni og nota hrós á markvissari hátt til að 

hvetja nemendur til dáða. 

 Bæta þarf viðbrögð skólans við námserfiðleikum og styrkja almenna kennara 

í að beita námsaðlögun, koma til móts við námsþarfir nemenda og axla 

ábyrgð á því að allir nái árangri með veru sinni í skólanum. 

 Til að stuðla að betri vinnufriði, starfsaga og festu í öllum bekkjardeildum 

verða kennarar að ná góðum tökum á bekkjarstjórnun. Til þess getur þurft að 

styðja þá með ýmsum aðgerðum, til dæmis ráðgjöf og leiðsögn, eða 

námskeiðahaldi.  

 Skólinn þarf að gera betur í að halda á lofti góðum árangri kennara og líta á 

það sem lið í að syrkja stöðu sína og árangur.  

 Auka þarf samstarf og og samábyrgð í kennarahópnum gagnvart kennslunni, 

þannig að kennarar læri meira hver af öðrum. Með því að móta skipulagt 

umbóta- og þróunarstarf á nokkrum sviðum má stuðla að samábyrgð og námi 

kennara um leið og skólastarfið styrkist.  

Skólareglur og agamál 

Skólareglur virðast nemendur ekki þekkja vel og vita þar af leiðandi ekki nógu 

vel hvaða kröfur eru gerðar á þá. Mögulegt er að skýrar reglur geti stuðlað að 

bættum starfsaga, betri líðan og bættum samskiptum, til dæmis nemenda við 

gangaverði. Helstu ábendingar um reglur og agamál eru eftirfarandi: 

 Þegar á heildina er litið virðist þurfa að taka af meiri festu á truflun í tímum 

og framfylgja betur reglum sem varða bekkjarstjórnun og vinnufrið. 

 Mikilvægt er að tryggja að sammæli ríki innan skólans um þær reglur sem 

settar eru og að starfsfólk sé samtaka um að framfylgja þeim.  
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 Kostur er að samræma viðbrögð við brotum á reglum þannig að nemendur 

velkist ekki í vafa um hvaða afleiðingar slík brot hafa.  

 Þá virðist þörf á að starfsmannahópurinn stilli saman krafta sína og leiti leiða 

til að axla sameiginlega ábyrgð á umgengni og kurteisi innan sem utan 

kennslustofunnar. 

Samskipti og líðan 

Flestum nemendum virðist líða vel í skólanum, allir kennarar telja að svo sé og 

yfirgnæfandi meirihluti foreldra er sama sinnis. Þrátt fyrir þetta segja 17% 

nemenda að sér líði einungis stundum eða sjaldan vel í skólanum. Svo virðist 

sem samskipti nemenda við kennara séu almennt góð og sama er að segja um 

samskipti nemenda innbyrðis. Helstu ábendingar til skólans varðandi samskipti 

og líðan eru eftirfarandi: 

 Í svörum nemenda kemur fram að 17% þeirra líður einungis stundum eða 

sjaldan vel í skólanum. Brýnt er fyrir skólann að rannsaka nánar hvað þarna 

er á ferðinni og leita leiða til úrbóta. 

 Einelti hefur ekki verið upprætt í skólanum og skólinn þarf að athuga sinn 

gang varðandi sterkar vísbendingar um eineltismál eða slæma framkomu við 

einstaklinga. Mjög mikilvægt er að fylgja vel eftir þeirri vinnu sem hafin er 

til að koma í veg fyrir einelti og bregðast við því á markvissan hátt þegar það 

kemur upp. 

 Margir nemendur (38%) telja sig ekki geta rætt við umsjónarkennara sinn 

þegar eitthvað bjátar á. Þetta bendir til þess að skólinn þurfi að taka hlutverk 

umsjónarkennara til skoðunar. Mikilvægt er að umsjónarkennarar geti 

nálgast nemendur, átt við þá jákvætt samstarf, virkjað þá og hvatt til góðra 

verka með jákvæðum aga. Ein leið til þess er að skapa aðstæður þar sem 

umsjónarkennari ræðir af og til á persónulegum nótum við nemendur til að 

skapa nauðsynlega nálægð og persónulegt samband. 

 Samskipti nemenda við gangaverði koma lakar út en samskipti nemenda við 

kennara. Þetta þarf að skoða nánar til að grafast fyrir um orsakir. Hugsanlega 

þarf að styrkja gangaverði í starfi sínu með markvissu námskeiðahaldi, 

skýrari reglum og eindregnari samábyrgð starfsmanna við að fylgja eftir 

reglum og hvetja til kurteisi. 

Árangur á samræmdum prófum 
Árangur á samræmdum prófum er ágætur en getur þó að líkindum orðið enn 

betri. Ein ábending varðandi niðurstöður úr samræmdum prófum: 

 Mögulegt er að skólinn setji sér markmið til nokkurra ára með viðmiðum um 

hvernig einkunnir á samræmdum prófum skuli hækka ár frá ári. Þótt 

markmiðin dugi ekki ein og sér til að bæta stöðuna eru þau líkleg til að virka 

hvetjandi og stuðla að markvissri leit kennara að góðum leiðum til að nálgast 

þau. 
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Forysta, stefnumótun og valddreifing 

Þetta svið virðist hafa bæði veika og sterka hlið í Brekkuskóla. Styrkurinn liggur 

í samskiptum og velvilja skólastjórnenda en veikleikinn snýr að stefnumótun. 

Helstu ábendingar um þetta efni eru eftirfarandi: 

 Brýnt er að samræma viðhorf innan kennarahópsins og ná sammæli um 

grundvallarviðhorf, s.s. til meginmarkmiða eða sýnar skólans, skólareglna, 

verkaskiptingar, samábyrgðar o.fl. 

 Kennarafundir virðast ekki nægilega skilvirkir og tíminn á þeim ekki mark-

visst nýttur að mati kennara. Þessu þarf að breyta og nýta fundina til dæmis 

til að komast að niðurstöðu um mikilvæga málaflokka sem varða stefnu 

skólans, skipulag og vinnubrögð. Með því móti geta fundirnir orðið betri 

farvegur fyrir þátttöku kennara í ákvörðunum og stefnumótun og stuðlað að 

því að kennarahópurinn verði betri liðsheild. 

 Skilvirk forysta er eitt af mikilvægustu skilyrðum fyrir árangursríku 

skólastarfi. Skilvirk forysta er ekki bundin við þá eina sem hafa skilgreind 

valda- og stjórnunarhlutverk í skólanum heldur er mikilvægt að 

forystuhlutverkum sé dreift og sem flestir fái tækifæri, og séu tilbúnir, til að 

taka að sér forystuhlutverk í ýmsum málum til lengri eða skemmri tíma. 

 Möguleikar skólans til að virkja nemendur og foreldra með aðkomu að 

mótun reglna og annarri ákvarðanatöku hafa ekki verið nýttir sem skyldi. 

Með því að virkja þessa hópa betur má skapa mun betri samstöðu um 

mikilvæg atriði í skólastarfinu og stuðla að markvissara starfi. 

 Ekki er vitað að hvaða kennurum hin harða gagnrýni sem greint er frá framar 

í skýrslunni hefur beinst en stjórnendur verða að taka af einurð og festu á 

kvörtunarmálum sem þeim kunna að berast. 

 Færa má fyrir því rök að orka stjórnenda hafi síðustu árin farið að verulegu 

leyti í að reyna að „bræða saman“ tvo skóla í einn með allri þeirri 

skipulagningu og samræmingu sem því fylgir og þar af leiðandi hafi minni 

tími gefist fyrir stefnumótun. Hugsanlega hefur óánægja margra kennara með 

ákvörðun bæjarstjórnar og stöðu húsnæðismála í tengslum við hana einnig 

valdið töfum. Öll skipulagning þarf hins vegar að taka mið af öflugri sýn á 

meginkjarna starfsins og þar þarf að gera átak. Í viðtölum kom fram að 

skólinn er að hefja vinnu við mótun sýnar sem endurspeglar sérstöðu skólans 

og meginmarkmið. 

Samstarf og starfsandi 

Starfsandinn í Brekkuskóla er góður þegar á heildina er litið. Samskipti kennara 

eru vingjarnleg og kennurum líður almennt vel á vinnustaðnum. Samskipti 

skólastjóra og kennara eru einnig góð. Helstu ábendingar varðandi starfsanda og 

samstarf eru eftirfarandi: 

 Þegar kemur að eiginlegu samstarfi um fagleg málefni virðist skorta á að 

kennarahópurinn sé nægilega samhent liðsheild, þar sem kennarar axla 
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sameiginlega ábyrgð á skólastarfinu og geta reitt sig hver á annars stuðning. 

Brýnt er fyrir skólann að leita leiða til að bæta úr þessu. 

 Vinna þarf gegn ákveðinni hópamyndun innan kennaraliðsins sem vísbend-

ingar eru um að sé ennþá til staðar þótt vissulega hafi þokað í rétta átt. Með 

því að stuðla að faglegu samstarfi þvert á aldursstig má enn gera betur. 

 Mikilvægt er að auka samstarf, samábyrgð og gagnkvæman stuðning innan 

kennarahópsins og reyna með öllum ráðum að styrkja hann sem liðsheild. 

 Finna þarf leiðir til að veita kennurum sem þess þurfa ráðgjöf og stuðning 

við störf sín.  

Foreldrastarf og virkni foreldra 

Úttektin leiðir ýmislegt jákvætt í ljós um samstarf skólans við foreldra. 

Yfirgnæfandi meirihluti bæði kennara og foreldra telur foreldraviðtöl gagnleg og 

að foreldrar séu velkomnir í skólann. Einnig kemur fram að foreldrar sem svara 

spurningalistanum segjast leggja sig fram um að fylgjast með námi barna sinna. 

Þá kemur og fram að foreldrastarfið hefur verið að batna undanfarin ár. Helstu 

ábendingar varðandi foreldrastarf eru eftirfarandi: 

 Skólinn þarf að hafa frumkvæði að því að setja fram skýrari stefnu um 

foreldrastarf og leita eftir samstarfi við foreldra um slíka stefnu. Almennt séð 

þarf skólinn að taka meira frumkvæði í foreldrastarfi um leið og hann leitar 

leiða til að gera það markvissara. 

 Í viðtölum kom fram að ýmsir telja mikilvægt að samráð og samstarf kennara 

við foreldra eigi ekki eingöngu rætur í upplýsingagjöf um einkunnir eða 

vandamál sem upp koma heldur megi gera meira af því að finna jákvæðar og 

hvetjandi aðstæður sem geta gert samstarfið skemmtilegra og áhugaverðara 

fyrir báða aðila. 

 Foreldrar geta orðið mjög öflugir bandamenn kennara sé vel á málum haldið 

og til að efla samstarf við þá þarf skólinn að taka frumkvæði og sýna að 

kennurum er alvara með að vilja vinna með foreldrum. Á undanförnum árum 

hefur komið í ljós, meðal annars í rannsóknum hér á landi, að kennarar eru 

fremur óöruggir gagnvart foreldrum ekkert síður en foreldrar gagnvart 

kennurum og einn mesti álagsþáttur kennslustarfsins tengist samstarfi 

þessara aðila. Takist hins vegar vel til sýnir það sig að áhrif á líðan nemenda 

og námsárangur geta orðið veruleg sem og áhrifin á líðan og viðhorf kennara 

og foreldra. 

Sveitarfélagið 

Þrátt fyrir afgerandi óánægju kennara og foreldra með hlut sveitarfélagsins í að 

byggja upp skólann virðist staðan nokkuð skýr hvað varðar framhaldið, komið er 

að Brekkuskóla og verður ráðist í hönnun og framkvæmdir á næstu mánuðum og 

misserum. Eftirfarandi ábendingum er beint til starfsmanna skóladeildar og 

stjórnenda sveitarfélagsins: 
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 Mikilvægt er að endurbótum og byggingarframkvæmdum við skólann verði 

hraðað og vandað til þeirra þannig aðkoma að skólanum verði góð, innra 

starfið styrkist og skólinn verði ein heild.  

 Bæta þarf umhverfi skólans, gera endurbætur á skólalóð og bæta leikaðstöðu 

nemenda. 

 Kostur væri að Akureyrarbær skerpti skólastefnu sína og ekki síður að 

kynning á henni og öðrum málum sem snúa að skóladeild og skólanefnd 

verði aukin. Það mætti gera með fundum deildarstjóra skóladeildar og/eða 

skólanefndarfulltrúa með starfsmönnum og foreldrum. 

Viðhorf samfélagsins til skólans 

Matið leiðir í ljós að viðhorf til skólans eru almennt jákvæð þótt einnig fyrir-

finnist hvöss gagnrýni á einstaka þætti í skólastarfinu. Greinilegt er að óánægja 

með aðbúnað og aðstæður hefur grafið um sig og litar umræður og jafnvel 

ályktanir um gæði skólans. Stuðla má að enn betri viðhorfum foreldra og annarra 

til skólastarfsins með því að nýta ábendingar í skýrslunni og vinna skipulega að 

úrbótum á þeim sviðum sem koma veikast út. Það er í raun eina svarið sem 

dugar. Til þess þarf þrautseigju og trú á að árangur allra geti batnað. Takist vel 

til með það og uppbyggingu húsnæðismála á næstu árum verður gaman að 

fylgjast með árangrinum. 
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8. LOKAORÐ 

Það er hlutverk sveitarstjórna að skapa skólum góðar aðstæður til að sinna sínum 

skyldum og hafa síðan eftirlit með því að starf þeirra sé í samræmi við lög, 

reglugerðir og aðalnámskrá. Þetta er flókið og vandasamt verkefni og ein leið til 

eftirlits, aðhalds og ráðgjafar er að fá utanaðkomandi aðila til að meta gæði 

starfsins. 

Mat á skólastarfi, hvort sem það er í höndum utanaðkomandi aðila eða starfs-

manna sjálfra, er hins vegar ævinlega vandasamt. Skoðanir á markmiðum mennt-

unar og skólastarfs eru skiptar og því verður sýn manna á árangur iðulega ólík. Í 

fjölmiðlum og umræðum manna á meðal er skilvirkni skóla leynt og ljóst dæmd 

af árangri þeirra á samræmdum prófum. Kannski er það ekki nema von því ekki 

er aðrar haldbærar upplýsingar að hafa um skólastarf almennt. Í þessari umræðu 

vill stundum gleymast félagslegur og uppeldislegur árangur sem ekki mælist á 

samræmdum prófum en skiptir engu að síður sköpum fyrir velferð nemenda, 

þegnskap þeirra í skólasamfélaginu og undirbúning þeirra undir virka þátttöku í 

þjóðfélaginu utan veggja skólans. Leiðir skóla að markmiðum sínum eru einnig 

löngum umdeildar, ekki einungis meðal þeirra sem standa utan skólanna heldur 

einnig meðal starfsmannanna sjálfra.  

Framansögðu er ætlað að undirstrika að endanlegur sannleikur er ekki markmið 

skólamats af því tagi sem hér hefur verið unnið. Þátttakendur í matinu, 

starfsmenn skólans, foreldrar, nemendur og aðrir túlka veruleikann eins og hann 

birtist þeim og hlutverk rannsakandans er síðan að setja fram eigin sýn á hið 

flókna viðfangsefni til samræmis við þau sjónarmið og sína eigin reynslu og 

þekkingu. Þótt reynt sé að afla upplýsinga um sama fyrirbærið eftir mismunandi 

leiðum, meðal annars með því að spyrja kennara, foreldra og nemendur að hluta 

til sömu spurninganna og bera saman svör þeirra og viðhorf, þá verður 

niðurstaðan aldrei fullkomlega áreiðanleg. Höfundur hefur unnið samkvæmt 

bestu vitund og reynt að draga upp trúverðuga mynd en gerir sér jafnframt grein 

fyrir að túlkun og framsetning getur orkað tvímælis.  

Mat á skólastarfi hefur aukist á seinni árum, bæði hér á landi og erlendis, og 

stjórnvöld binda vonir við að það efli skólastarf. Hér á landi hefur verið leitt í lög 

að skólar skuli stunda sjálfsmat og fjölmörg sveitarfélög hafa lagt í 

umfangsmiklar úttektir á skólum sínum. Hafa ber hins vegar í huga að mat á 

skólastarfi, eitt og sér, tryggir ekki framfarir. Mat felst í að safna gögnum, túlka 

þau og setja fram niðurstöður. Sú vinna breytir engu um sjálft skólastarfið nema 

niðurstöður séu notaðar markvisst til að byggja á þeim umbótastarf.  

Umbótastarf er ferli sem getur verið flókið í framkvæmd og tekið talsverðan 

tíma og fullyrða má að það sé að ýmsu leyti vandasamara en matið sem slíkt. 
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Skólar þurfa því iðulega aðstoð til að glíma við það. Með þessu er ekki verið að 

gera lítið úr skólum heldur hefur fjöldi rannsókna, og reynsla þeirra sem starfað 

hafa við ráðgjöf í skólum, sýnt að fáir skólar eru þess megnugir að stunda 

nauðsynlegt þróunarstarf án utanaðkomandi ráðgjafar og stuðnings. Þetta er 

jafnframt reynsla höfundar af vinnu að þróunarstörfum í íslenskum skólum. Vill 

hann því hvetja stjórnendur og kennara til að vanda alla úrvinnslu sína og vinna 

skipulega að því að byggja upp öflugt samfélag fagmanna í skóla sem stefnir að 

æ betri árangri, skóla sem lærir. 

 


