
Skólapúls í 
6.-10. bekk

Niðurstöður eftir fyrirlögn í apríl 2022

Virðing - Samvinna - Vellíðan



Stjörnumerktar niðurstöður
Sterkt einkenni nemanda í skólanum

Stjörnumerktar feitletraðar tölur merkja að svör þátttakenda í 
rannsókninni hafi verið tölfræðilega marktækt frábrugðin svörum 
viðmiðunarhópsins og að líkur megi leiða að því að munurinn sem 
kemur fram í úrtakinu sé einnig til staðar í þýðinu

Hátt gildi á kvarða sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni 
nemenda í skólanum. Sem viðmiðunarregla er munur á staðalníukvarða 
uppá 0,5 stig ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig telst töluverður 
munur og munur uppá 1,5 stig og meira telst mikill munur.



Virkni nemenda

Niðurstöður í 
apríl 2022

Niðurstöður í 
febrúar 2022



Líðan og heilsa

Niðurstöður 
í apríl 2022

Niðurstöður í 
febrúar 2022



Skóla- og bekkjarandi

Niðurstöður í 
febrúar 2022

Niðurstöður 
í apríl 2022



Aukaspurningar
Niðurstöður í 
febrúar 2022

Niðurstöður 
í apríl 2022



Aukaspurningar frh.
Niðurstöður í 
febrúar 2022

Niðurstöður 
í apríl 2022



Sterk einkenni nemenda í Háteigsskóla
Næstu glærur sýna þær niðurstöður sem eru stjörnumerktar og flokkast sem sterk einkenni 
nemenda í Háteigsskóla:

- Ánægja af lestri
- Áhugi á stærðfræði*
- Trú á eigin vinnubrögð í námi*
- Hollt matarræði
- Samband nemenda við kennara*
- Virk þátttaka nemenda í tímum
- Tíðni leiðsagnarmats í námi
- Kennarar og starfsfólkið eru góð í að stöðva stríðni og einelti*
- Ég fæ að velja hvernig ég skila verkefnum
- Ég hef aðgang að efnivið, aðstöðu og tækni

*Nýtt á lista frá síðustu könnun sem var gerð í febrúar sl.

Smellið á þættina til þess að sjá árgangamun.



















Ég fæ að velja hvernig ég skila verkefnum, t.d. með myndbandi, lagi, leikriti, rapptexta, 
vélmenni, forritun, teiknimynd, málverki, dansi eða á öðru formi.



Ég hef aðgang að efnivið, aðstöðu og tækni sem ég þarf til að vinna að fjölbreyttum verkefnum 
t.d. leiksvið, upptökutæki, „greenscreen“, málning, endurvinnanleg efni, pappír og fleira.



Þættir sem eru á pari eða lægri en landið í heild
Næstu glærur sýna þætti sem eru lægri en landið:

- Sjálfsálit
- Stjórn á eigin lífi                     
- Samsömun við nemendahópinn
- Agi í tímum
- Meðalháttatími á virkum dögum (svör frá 8.-10. bekk)
- Meðalfótferðatími á virkum dögum (svör frá 8.10. bekk)
- Meðalsvefn á virkum dögum (svör frá 8.-10. bekk)
- Minna en 7 tíma svefn á virkum dögum (svör frá 8.-10. bekk)
- Mjög oft eða oft erfitt með að vakna (svör frá 8. - 10. bekk)

Smellið á þættina til þess að sjá árgangamun.





Mælingar á stjórn á eigin lífi (locus of control) voru þróaðar árið 1954 af Julian B. Rotter. Sú þýðing sem notuð er hér er frá árinu 
2003 og fengin frá Námsmatsstofnun. Mæling á stjórn á eigin lífi segir til um hvað nemandinn heldur að orsaki velgengni eða 
hrakfarir í hans eigin lífi. Þær geta annað hvort verið af hans eigin völdum (internal) eða annarra (external) t.d. umhverfisins eða 
annars fólks. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem gefa til kynna að þeir hafi mikla stjórn á eigin lífi eru líklegri til að: leggja mikið á 
sig til að ná góðum árangri, vera þolinmóðari í að bíða eftir árangri sem ekki sést strax og setja sér langtímamarkmið (Weiner, 
1980).



Þessum kvarða er ætlað að draga saman viðhorf nemenda til skólans, meta að hve miklu leyti nemendum þykir þeir tilheyra 
skólanum, að skólinn sé staður þar sem þeim líði vel.

Kvarðinn sem notaður er í Skólapúlsinum til að meta samsömun við nemendahópinn var þróaður af OECD fyrir PISA 2000 og 
var einnig notaður í PISA 2003. Kvarðinn var endurskoðaður og spurningum fækkað niður í fjórar árið 2019. Miðjan (5) á þessum 
kvarða merkir því stöðu hjá dæmigerðum nemanda  skólaárið 2018-2019. 





Nokkrar spurningar varðandi svefn og þreytu sýna fram á að við erum lægri en 
landið þegar kemur að þessum þáttum. Þessar aukaspurningar voru lagðar fyrir 

nemendur í 8.-10. bekk.











Opnar spurningar
Nemendur fá einnig tækifæri til að svara opnum spurningum:

- Vinsamlegast lýstu því hvað þér þykir slæmt eða megi betur fara í 

skólanum þínum

- Vinsamlegast lýstu því hvað þér finnst sérstaklega gott við skólann 

þinn.



Dæmi um hvað nemendum þykir slæmt eða megi betur 
fara í Háteigsskóla

- það mætti vera meira pláss á göngunum í frímínútum, 
borðtennisborð og fleiri sæti fyrir nemendur

- það mætti vera minna í tölvum, ég fæ höfuðverk
- fleiri hjólagrindur og eftirlitsmyndavélar við hjólagrindurnar
- þetta ætti að leyfa okkur að hlusta á tónlist þegar við erum að læra
- vantar fleiri salerni og betri aðstaða



Dæmi um hvað nemendum 
þykir sérstaklega gott við 
Háteigsskóla

Myndin hér til hliðar sýnir orð og 
setningar. Sum eru stærri en önnur 
sem þýðir að nemendur hafa nefnt 
þau oft í spurningunni hvað þeim 
finnst sérstaklega gott við 
Háteigsskóla.

Nemendum fannst sérstaklega gott 
að eiga góða vini í skólanum. 
Einnig finnst nemendum starfsfólk 
skemmtilegt og kennara góðir og 
vinalegir.

Hvað finnst þér sérstaklega 
gott við Háteigsskóla?
- svör nemenda í 6.-10. bekk í apríl 2022


