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NEMENDAKÖNNUN 

 

Flataskóli notar sjálfsmatskerfið Skólapúlsinn til að fylgjast með og bæta 

innra starf skólans. Liður í því er að spyrja nemendur í elstu tveimur 

árgöngum skólans um líðan þeirra í skólanum, virkni og almennar 

spurningar um skóla og bekkjaranda. Nemendur svara í skólanum 

spurningum á netinu. Hver nemandi svarar könnun einu sinni á vetri. 

Niðurstöður og tölfræðigreiningar eru unnar af starfsmönnum 

Skólapúlsins. Kerfið hefur verið tilkynnt Persónuvernd og er engum 

persónuupplýsingum safnað og því er ekki hægt að sjá hverjir svara 

hverju.  

Könnunin er lögð fyrir í október og mars. Nánar má finna um könnunina á 

http://skolapulsinn.is 
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VIRKNI NEMENDA Í SKÓLANUM 

Niðurstöður um virkni nemenda í skólanum voru metnar út frá 

spurningum sem fjölluð um eftirfarandi atriði. 

Ánægja af lestri 

Áhugi og ánægja af stærðfræði 

Áhugi og ánægja af náttúrufræði 

Trú á eigin námsgetu 

Trú á eigin vinnubrögð í námi 

Stjórn á eigin árangri 

Þrautseigja í námi 

Íþróttir/líkamsrækt 

 

Staða skólans í apríl miðað við landsmeðaltal er í fimm flokkum marktækt 

fyrir ofan landsmeðaltal. Í einum flokki sem sneri að persónulegu gildi 

náttúruvísinda var skólinn markvert fyrir neðan landsmeðaltal. Ánægja af 

lestri og stærðfræði var innan landsmeðaltals. 

Breyting á milli kannanna innan skólaársins voru óverulegar og í engu 

tilviki voru breytingarnar marktækt verri eða betri 

Í meðfylgjandi töflu má sjá niðurstöður flokkanna.  

Í fremsta dálkinum má sjá breytingu innan skólans á milli kannana í 

öðrum dálki er staða skólans miðað við landsmeðaltal og merkir stjarnan 

að staða skólans er marktækt fyrir ofan eða neðan landsmeðaltal. Síðasti 

dálkurinn sýnir uppsafnað ársmeðaltal. 

 

Matsþáttur 
Breyting frá síðustu 

mælingu 

Mismunur mánaðar- og 

landsmeðaltals 
Uppsafnað ársmeðaltal 

Ánægja af lestri  0,00 
 

5,65 

Stjórn á eigin árangri  -0,20 (+0,50)* 5,58 

Þrautseigja í námi  +0,03 (+0,52)* 5,74 

Áhugi á stærðfræði  -0,38 
 

5,81 

Persónulegt gildi 

náttúruvísinda  

-1,00 (-0,97)* 5,20 

Íþróttir/líkamsrækt  +0,20 (+0,33)* 6,30 

Trú á eigin vinnubrögð í námi  +0,30 (+0,96)* 5,70 

Trú á eigin námsgetu  0,00 (+0,75)* 5,66 

 

 

http://www2.skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=1
http://www2.skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=3
http://www2.skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=4
http://www2.skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=6
http://www2.skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=23
http://www2.skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=23
http://www2.skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=24
http://www2.skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=25
http://www2.skolapulsinn.is/admin/school/scale.php?s=26
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LÍÐAN NEMENDA 

 

Niðurstöður um líðan nemenda í skólanum voru metnar út frá spurningum 

sem fjölluð um sjálfsálit, stjórn á eigin lífi, vanlíðan, kvíða og einelti. 

Staða skólans í þáttunum vanlíðan og kvíði er marktækt betri en 

landsmeðaltal þar sem mismunur mánaðar- og landsmeðaltals er (-0,47) í 

kvíða og (-0,52) í kvíða. Sjá nánar á myndum. 

Kvíði 

 

 

Vanlíðan 
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Aðrir þættir sem skoðaðir voru sjálfsálit, stjórn á eigin lífi og einelti 

mælast hvorki betri né verri en landsmeðaltal. Jákvæð teikn má þó sjá 

þegar skoðað er samanburð á milli ára þar sem dregið hefur úr einelti frá 

2009/2010 þegar einelti mæltist 5,58 niður í 4,64 í Flataskóla skólaárið 

2012-2013. Sjá nánar á meðfylgjandi mynd. 
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SKÓLA OG BEKKJARANDI 

 

Spurt er um nokkra þætti sem snúa að skóla og bekkjaranda. Í þremur 

flokkum er mismunur skólameðaltals og landsmeðaltals marktækt betri í 

Flataskóla. Það eru þættirnir : Samband nemenda við kennara, Agi í 

tímum og Stuðningur kennara við nemendur. 

 

Hér má sjá mynd sem lýsir niðurstöðum í spurningum um aga í tímum 

 

 

 
 

Aðrir þættir sem skoðaðir voru eru samsömun við nemendahópinn, virkni 

í timum og mikilvægi heimavinnu voru rétt fyrir ofan landsmeðaltal en 

munurinn var ekki marktækur. 

 

 

 

 

 

UMRÆÐA 

 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður nemendakönnunar má segja að almennt 

líður nemendum vel í skólanum. Í flestum þáttum sýnir skólinn styrkleika 

en eðli málsins samkvæmt þá er þarna um að ræða þætti sem sífellt er 

reynt að bæta. Jákvæð teikn eru um að hægt og bítandi sé einelti á 

undanhaldi og hvetur það okkur starfsfólk skólans enn frekar í vinnu gegn 

einelti. Börnin upplifa að agi ríki í tímum og jákvæður marktækur munur 

er á vanlíðan og kvíða þegar skólinn er borin saman við landsmeðaltal. 

Aðeins er neikvæður marktækur munur í einum þætti könnunarinnar en 

það á við um persónulegt gildi náttúruvísinda. Ljóst er að þar má betur 

gera og efling náttúrufræðikennslu er eitt af þróunarverkefnum skólans. 


