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1. Inngangur 
 
Hlutverk þessarar skýrslu er að gera grein fyrir forystuskólaverkefni Setbergsskóla veturna 
2006-2011 þar sem unnið var með læsi og námsvitund. Verkefnið hefur staðið í fimm ár og 
markmið þess voru: 
 

• að festa í námskrá skólans fagleg vinnubrögð sem auka lestrarfærni í víðustu 
merkingu þess orðs og stuðla að bættri námsvitund nemenda á markvissan hátt. 

• að efla orðvitund, orðaforða, lesskilning og málvitund nemenda og þar með að efla 
áhuga þeirra á lestri. 

• að vinna með orð og hugtök verði eðlilegur hluti af vinnu nemenda. 
• að auka þekkingu kennara á aðferðum sem stuðla að bættum árangri nemenda í 

lestri. 
• að styrkja hóp fagmanna innan skólans sem fylgist með nýjungum á sviði 

lestrarkennslu og rannsókna og er fær um að miðla þeirri þekkingu til annarra. 
• að fræða foreldra um vinnubrögð og hugmyndafræði til að þeir geti stutt börn sín í 

námi. 
 
Skólaárin 2003-2005 var í gangi átaksverkefni í  Setbergskóla þar sem mikil áhersla var lögð á 
læsi og námsvitund.  Stýrihópur sem samanstóð af kennurum af öllum skólastigum ásamt 
sérkennurum leiddi starfið í tvö ár. Unnið var markvisst að því að efla lestrarkennslu við 
skólann, einkum með tilliti til lesskilnings.  Aðallega var unnið með tvær meginaðferðir til að 
bæta lesskilning, þ.e. gagnvirkan lestur og hugtakakort. Einnig var unnið með lestrarspretti og 
svokallaða lestrarvini sem m.a. var ætlað að auka yndislestur nemenda í frítímum. Fyrirmynd 
okkar að þessu átaki var m.a. þróunarverkefnið Læsi til framtíðar sem unnið var við 
Lundarskóla á Akureyri veturinn 2001-2002 undir forystu Rósu Eggertsdóttur lektors við 
Háskólann á Akureyri.    
 
Eftir þessa vinnu voru kennarar sammála um að læsi væri það mikilvæg undirstaða fyrir allt 
nám að það yrði alltaf að vera meðal aðaláhersluþátta í starfi skólans. Stýrihópur um 
læsisátakið sendi bréf til kennararáðs þar sem lagðar voru fram ýmsar tillögur um 
framtíðarskipan hvað varðar þennan málaflokk. 
 
Á sama tíma var ný skólastefna Hafnarfjarðar að líta dagsins ljós og þótti því tilvalið að sækja 
um að fá að vera forystuskóli innan þessa málaflokks og geta þannig þróað áfram vinnuaðferðir 
á heildstæðan hátt.  
 
Á fyrsta starfsári verkefnisins voru Bjartey Sigurðardóttir og Hildur Guðmundsdóttir 
verkefnisstjórar en á öðru til fimmta starfsárs voru Herdís Snorradóttir og Margrét 
Böðvarsdóttir verkefnisstjórar. 
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2. Skipulag og framkvæmd verkefnis 2006-2011 
 
Skólaár 2006-2007: 
 
Farið var yfir skólanámskrá 1. – 5. bekkja og hún endurskoðuð með tilliti til læsis og 
námsvitundar. Haldið var áfram að vinna með læsi á sem fjölbreyttastan hátt í  skólanum  
(lestrarsprettir, lestrarvinir, bókmenntakynningar, gagnvirkur lestur, hugtakakort). 
Nóvembermánuður var tileinkaður læsi þar sem markmiðið var að hvetja nemendur til aukins 
yndislestrar og auka áhuga þeirra á lestri og bókmenntum. Verkefnisstjórar voru með 
kynningu fyrir leik- og grunnskóla Hafnarfjarðar og Rannveig Lund var með fyrirlestur fyrir 
kennara skólans. Foreldrum var kynnt verkefnið á fundi. Unnið var að gerð hugmyndabanka 
læsis fyrir 1. – 5. bekki. 
 
Skólaár 2007-2008: 
 
Farið var yfir skólanámskrá 6. – 10. bekkja og hún endurskoðuð með tilliti til læsis og 
námsvitundar. Haldið var áfram að vinna með læsi á sem fjölbreyttastan hátt í skólanum  
(lestrarsprettir, lestrarvinir, bókmenntakynningar, gagnvirkur lestur, hugtakakort og einnig 
lögð áhersla á aukinn leshraða og námsvitund nemenda í 9. og 10. bekk). Árgangaverkefni 
voru sett af stað, mánuður læsis haldinn hátíðlegur og uppskeruhátíð haldin á sal skólans fyrir 
alla nemendur þar sem boðið var upp á fjölbreytta dagskrá og veitingar. Verkefnisstjórar voru 
með fyrirlestur hjá Samtökum móðurmálskennara og skrifuð  grein um verkefnið sem birtist í 
tímaritinu Skímu. Könnun lögð fyrir kennara um mat á forystuskólaverkefninu. 
 
Skólaár 2008-2009: 
 
Nýtt skólaár hófst með fundum með nýjum skólastjórum og nýju læsisteymi um áherslur í 
forystuskólaverkefninu. Niðurstöður úr könnun sem lögð var fyrir á vordögum 2008 kynntar. 
Haldið var áfram að vinna með læsi á sem fjölbreyttastan hátt í skólanum (lestrarsprettir, 
lestrarvinir, bókmenntakynningar, gagnvirkur lestur, hugtakakort og einnig lögð áhersla á 
aukinn leshraða og námsvitund nemenda í 9. og 10. bekk). Árgangaverkefni voru endurskoðuð 
og sett af stað, mánuður læsis haldinn hátíðlegur og uppskeruhátíð haldin á sal skólans fyrir 
alla nemendur þar sem boðið var upp á fjölbreytta dagskrá og veitingar. Kynningarpakki á 
verkefninu útbúinn fyrir þá sem áhuga höfðu á að kynna sér verkefnið okkar og hinir 
forystuskólar bæjarins komu á kynningu. Verkefnisstjórar fóru ásamt stjórnendum til 
Akureyrar í skólaheimsóknir og kynntu sér verkefni Guðmundar Engilbertssonar, Orð af orði, 
í Háskólanum á Akureyri.  
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Skólaár 2009-2010: 
 
Til að efla og þróa þá faglegu vinnu sem var til staðar í skólanum var tekin sú ákvörðun að 
bæta nýjum þáttum við og var leitað til Guðmundar Engilbertssonar með verkefnið Orð af 
orði. Aðferðir hans  féllu vel að okkar verkefni og var góð viðbót við þá þekkingu sem fyrir 
var. Unnið var við verkefnið Orð af orði í öllum árgöngum skólans; s.s. hugtök, orð dagsins, 
orðaskjóður, orðalista, sundurgreiningu orða og aðlagað að hverjum aldurshópi. Verkefni 
nemenda gerð sýnileg á veggjum skólans. Haldið var áfram að vinna með læsi á sem 
fjölbreyttastan hátt í skólanum (lestrarsprettir, lestrarvinir, bókmenntakynningar, gagnvirkur 
lestur, hugtakakort og einnig lögð áhersla á aukinn leshraða og námsvitund nemenda í 9. og 
10. bekk). Árgangaverkefni voru endurskoðuð og sett af stað, mánuður læsis haldinn 
hátíðlegur og uppskeruhátíð haldin á sal skólans fyrir alla nemendur þar sem boðið var upp á 
fjölbreytta dagskrá og veitingar. Lesskilningspróf voru lögð þrisvar sinnum fyrir nemendur 3. - 
10. bekkjar og niðurstöður kynntar kennurum á vordögum. Álftanes- og Öldutúnsskóli komu í 
heimsókn og kynntu sér verkefni okkar. 
 
Skólaár 2010-2011: 
 
Þar sem verkefnið er komið í nokkuð fastar skorður var haldið af stað í þetta skólaár með 
svipuðu sniði og í fyrra. Verkefnisstjórar fóru á ráðstefnu til Akureyrar í byrjun skólaárs. 
Verkefni vetrarins undirbúin, kennarar hvattir til að halda áfram með vinnu á verkefninu Orð 
af orði þó svo að Guðmundur Engilbertsson yrði ekki með okkur í vetur. Unnið var við 
verkefnið Orð af orði í öllum árgngum skólans: s.s. hugtök, orð dagsins, orðaskjóður, 
orðalista, sundurgreiningu orða. Verkefni nemenda voru sýnileg á veggjum skólans. Haldið 
var áfram að vinna með læsi á sem fjölbreyttastan hátt í skólanum (lestrarsprettir, lestrarvinir, 
gagnvirkur lestur, hugtakakort og einnig lögð áhersla á aukinn leshraða og námsvitund 
nemenda í 9. og 10. bekk). Árgangaverkefni sett af stað, mánuðurlæsis haldinn hátíðlegur og 
uppskeruhátíð haldin á sal skólans fyrir alla nemendur þar sem boðið var upp á fjölbreytta 
dagskrá og veitingar. Kynningar haldnar fyrir kennara í Síðu- og Grundaskóla. 
Lesskilningspróf lögð fyrir nemendur í 3. – 10. bekk og niðurstöður þeirra kynntar kennurum á 
vordögum (sjá viðhengi). Könnun frá Skólaskrifstofu lögð fyrir kennara um mat á 
forystuskólaverkefninu. Kennarar tóku þátt í umræðum um þróun verkefnisins sl. 5 ár og 
niðurstöður kynntar á starfsmannafundi. 
 
 
3. Árangur verkefnisins 
 
Nú á vordögum fóru fram umræður meðal kennara í Setbergsskóla þar sem lagt var 
sameiginlegt mat á árangur forystuskólaverkefnefnisins. 
 
Hvað hefur forystuskólaverkefnið gefið skólanum að ykkar mati þessi fimm ár sem 
verkefnið hefur staðið? 

• Fjölbreyttari kennsluhættir sem höfða til fleiri nemenda. 

• Ný verkfæri til að vinna með. 
• Nýjar hugmyndir, nýja hugsun og frjórra vinnuumhverfi. 

• Meðvitaðri um mikilvægi lesskilnings. 
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Hver er skólaþróunin sem hefur átt sér stað, hver er árangurinn af verkefninu? 
• Nemendur hafa öðlast dýpri skilning á íslensku máli.  
• Nemendur hafa tileinkað sér gagnrýnni hugsun. 

• Allir í skólanum hafa stundað yndislestur af kappi og er það góð þróun. 
• Samvinna yngri- og eldri nemenda hefur tekist vel (lestrarvinir). 

• Fjölbreytni verkefna hefur aukist til muna. 

• Kennarar og nemendur nálgast verkefni á annan hátt. 
• Mikið af hugmyndum hafa safnast í hugmyndabanka.  

Hvaða hindranir voru yfirstignar? 
• Það opnaðist ný sýn og kennarar fóru að nota læsisverkefnin í fleiri fögum en íslensku, 

t.d. aðferðir orð af orði, hugtakakort, gagnvirkan lestur og fleira.  

• Meiri fræðsla jók á víðsýni og fjölbreyttari kennsluhætti. 
• Okkur tókst að tileinka okkur ný vinnubrögð og nýja námstækni.  

Hvaða breytingar hafði verkefnið til góðs í skólastarfinu? 
• Sérstaklega hve yndislesturinn hefur aukist. 

• Kennarar breyta meira til, meiri fjölbreytni i kennsluháttum og nýjungar. 

• Verkefnin eru sýnilegri og bæta námsumhverfið. 
• Námstækni nemenda hefur breyst með gagnvirkum lestri, hugtakakortum og 

orðaforðavinnu.  
• Aukinn lestur á unglingastigi. 
• Sérstakur tími í töflu tileinkaður læsi sem skilar sér allsstaðar bæði í námi og utan 

skóla. 
• Lestrarvinir komu vel út. 
• Hraðlesturinn skemmtileg viðbót. 

 
4. Hvernig heldur verkefnið áfram í skólanum? 
 
Áfram verður starfandi teymi sem vinnur að verkefninu, skipuleggur mánuð læsis og styður 
kennarana í því að nota þær aðferðir sem unnið hefur verið með í tengslum við verkefnið eins 
og gagnvirkan lestur, hraðlestur, yndislestur, lestrarspretti, lestrarvini orð af orði verkefnin, 
hugtakakort og fleira. Hlutverk teymisins verður einnig að þjálfa nýliða í þessum aðferðum. 
  
Nú þegar hafa þessar aðferðir verið skráðar í skólanámskrá og þannig ættu þær að vera inni í 
starfinu áfram. Lögð verður áhersla á að allir nemendur Setbergsskóla hafi lært þessar aðferðir 
og hafi þær á takteinum þegar þeir útskrifast úr skólanum.  
 
Bókasafnið er og verður mjög mikilvægur þáttur í þessu verkefni og því er stefnt að því að 
bókasafnsfræðingur verði í læsisteymi skólans. Framtíðarsýnin er sú að huga að bókakosti 
safnsins og aðgengi svo það nýtist sem best í skólastarfinu. 
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Stjórnendur munu áfram styðja við verkefnið og halda því gangandi. Læsi og námsvitund 
verður einnig hluti af símenntun kennara skólans. Við munum halda áfram að fylgjast með 
nýjungum í tengslum við læsi og námsvitund og vinna með þær í okkar kennslu.   
 
 
5. Fjárhagsniðurstaða fyrir síðasta starfsár (frá 1. ágúst 2010 til 31. júlí 
2011): 
 
GJÖLD: 
Viðfangsefni: Upphæð Skýring(ar) 

Verkefnisstjórn Kr. 1.079.936.-  

Endurmenntunarkostnaður Kr. 30.000.-  

Annar kostnaður:   

Samtals Kr. 1.109.936.- Viðbótarkostnaður 
greiddur úr potti. 

 
 
TEKJUR: 
Viðfangsefni: Upphæð Skýring(ar) 

Forystuskólaverkefnisstyrkur fræðsluráðs Kr. 800.000.-  

Samtals Kr. 800.000.-  

 
 
 
 
 

 
 

Hafnarfirði  25.06.2011 
 
 
 
 

_______________________________ 
María Pálmadóttir, 

skólastjóri. 
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6. Niðurstöður spurningakönnunar 
 
1. Ert þú sammála eða ósammála því að forystuskólaverkefnið hafi haft jákvæð áhrif 

á skólastarfið. 
96,67% svara að þeir sé mjög sammála eða frekar sammála þessari staðhæfingu en 
3,33% eru frekar ósammála.  
Þetta er mjög góð niðurstaða fyrir skólann þar sem hann kemur vel út miðað við aðra. 
 

2. Finnst þér þú hafa fengið miklar eða litlar upplýsingar um forystuskólaverkefnið 
innan skólans? 
100% svara að þeir hafi fengið mjög miklar eða frekar miklar upplýsingar um 
forystuskólaverkefnið. 
Þessar niðurstöður sýna okkur að upplýsingaflæði innan skólans hefur verið mjög gott og 
við stöndum vel miðað við hina skólana. 
 

3. Hefur þú jákvætt eða neikvætt viðhorf til forystuverkefnis skólans nú þegar því er 
að ljúka? 
86,67% hafa mjög jákvætt eða frekar jákvætt viðhorf til forystuskólaverkefnisins en 
13,34%  treysta sér ekki eða vita ekki sitt viðhorf til verkefnisins. 
Við teljum okkur geta verið mjög sátt við þessar niðurstöður því enginn var neikvæður 
ekki frekar en í hinum skólunum. 
 

4. Hversu virk(ur) eða óvirk(ur) hefur þú verið í forystuskólaverkefninu að þínu 
mati? 
66,67% telja sig vera mjög eða frekar virk(ur), 30% telja sig vera frekar óvirk(ur) og 
3,33% treystu sér ekki til að svara. 
Skýring á því hve margir eða 30% telja sig vera frekar óvirk gæti verið sú að sumir 
þættir verkefnisins höfða frekar til eins aldurshóps en annars. Þessi niðurstaða sýnir 
okkur að þarna er umbóta þörf og mun verða stefnt að því á næsta skólaári. Þessi þáttur 
kemur heldur verr út hjá okkur en hinum skólunum. 
 

5.      Ertu sátt(ur) eða ósátt(ur) við verkefnisstjórnun forystuskólaverkefnisins í vetur? 
93,10% eru mjög eða frekar sáttir við verkefnisstjórnun okkar, 3,45% er frekar ósáttur og 
3,45% treystir sér ekki til að svara. 
Verkefnisstjórar telja sig geta vel  unað við þessa niðurstöðu þar sem bak við þessi svör 
eru margir starfsmenn og sjaldan hægt að gera öllum til hæfis.  
 

6. Forystuskólaverkefnið leiddi til skólaþróunar innan skólans. Hversu sammála eða 
ósammála ertu fullyrðingunni? 

 90% finnst verkefnið hafa leitt til skólaþróunar en 6,67% eru frekar ósammála og 3,33% 
geta ekki svarað. 

 Niðurstöður benda til að verkefnið hafi leitt til skólaþróunar hér í skólanum og getum við 
því verið sáttar við niðurstöður, líka litið til hinna skólanna. 

 
7. Ef þér finnst að forystuskólaverkefnið hafi leitt til skólaþróunar, í hverju er það 

helst fólgið? 
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 33,33% telja það vera nýjungar í kennsluháttum, önnur 33,33% telja að það hafi gefið 
skólanum eitthvað nýtt til kennslu nemenda, 14,81% telja að það hafi bætt skólastarfið 
með meiri samhæfingu kennslu í skólanum, 11,11% að það hafi aukið færni sína í 
kennslu, 3,7% telja að breytingar hafi átt sér stað en geta ekki skilgreint þær og einnig 
3,7% treysta sér ekki til að svara þessari spurningu. 

 Niðurstöður þessarar spurningar endurspegla þær umræður sem fram fóru meðal fagfólks 
hér í skólanum og sýna að heilmikil þróun hefur átt sér stað í skólanum eins og hinum 
skólunum. 

 
8. Hefur forystuskólaverkefnið haft áhrif á þín störf í skólanum, þ.e. leitt til að 

kennsla þín og kennsluhættir hafi breyst til hins betra (þróast) að þínu mati? 
 86,76% telja að verkefnið hafi haft mjög mikil eða nokkur áhrif á kennsluhætti sína, 

17,24% telja það hafa haft lítil áhrif. 
 Þessar niðurstöður sýna að verkefnið hefur haft áhrif til hins betra á kennslu og 

kennsluhætti innan skólans og sömu niðurstöðu má lesa út úr samanburðarblaðinu um 
hina skólana. 

 
9. Ef þú ættir að gefa forystuskólaverkefni skólans einkunn fyrir það hversu vel eða 

illa það hefur tekist (að loknum 5 árum) hver er þín einkunn frá 0-10? 
 80% gefa einkunnina 8-10, 16,67% gefa einkunnina 6-7 og 3,33% treysta sér ekki til að 

svara. 
 Þetta teljum við mjög ásættanlega niðurstöðu og vera sambærilegt við hina skólana. 
 
 
Verkefnisstjórum finnst leik- og grunnskólar varla samanburðarhæfir. 
Forystuskólaverkefnin eru mjög mismunandi, fjöldi starfsmanna sem liggja að baki 
svörunum er einnig mismunandi, svo og aldur og fjöldi nemenda sem unnið er með. 
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7. Lokaorð 
 
Við undirritaðar tókum við verkefnisstjórn á öðru ári þessa forystuskólaverkefnis. Það er mat 
okkar að verkefni hvers árgangs hafi tekist vel og voru kennarar og nemendur ánægðir með 
þau verkefni sem í boði voru. Sérstaklega má nefna leshringi og aukinn leshraða þar sem 
foreldrar voru ekki síður ánægðir með framtak skólans. Lestrarvinir hafa ekki bara örvað lestur 
og lestrarvitund sína heldur hefur í raun farið fram jafningjafræðsla milli yngri og eldri bekkja 
og vinátta myndast þar á milli. Mánuður læsis og uppskeruhátíðir tengdar honum hafa 
heppnast mjög vel og ánægjulegt er hve þátttaka unglinganna okkar hefur aukist ár frá ári í 
lestrarátaki skólans. Yndislestur hefur aukist verulega og sýna útlánstölur bókasafnsins það 
vel. Námstækni nemenda hefur breyst til góðs með gagnvirkum lestri og gerð hugtakakorta. 
Verkefnið Orð af orði hefur fallið afar vel að starfi skólans og kennarar sem nemendur eru 
ánægðir með það og taka þátt af fullum krafti.  
 
Það er mat okkar að fagþróun hafi orðið þar sem búið er að endurskoða markmið, leiðir og 
inntak íslenskukennslunnar og aðferðirnar hafa verið skráðar í skólanámskrá. Fagleg þróun 
þessa verkefnis er m.a. byggð á rannsóknum þar sem fram koma nýjar leiðir til að auka færni 
og þróa aðferðir sem stuðla að framförum í læsi og námsvitund. Skv. rannsóknum kemur fram 
að kennsla orða og orðaforða er veigamikill þáttur í að efla læsi og lesskilning og hefur 
forsagnargildi varðandi námsframvindu nemenda. 
 
Að okkar mati tókst vel til með endur- og símenntun starfsfólks skólans. Við fengum ýmsa 
góða fyrirlesara til okkar, við heimsóttum marga skóla og kynntum okkur starf þeirra, sóttum 
ráðstefnur tengdar læsi og kynntum verkefnið okkar fyrir ýmsum skólum sem heimsóttu 
okkur.  Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar hélt vel utan um forystuskólaverkefnið sem okkur fannst 
gott og þökkum við þeim Vigfúsi og Sigurborgu kærlega fyrir þeirra þátt. 
 
 
 
 
 
 

Hafnarfirði 01.06 . 2011 
 

        
    Herdís Snorradóttir og 

     Margrét Böðvarsdóttir, verkefnisstjórar. 
        

  
  
 


