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Inngangur 

Sjálandsskóli í Garðabæ tók til starfa haustið 2005. Skólinn er í útjaðri Sjálandshverfis við 

Arnarnesvoginn. Samkvæmt lögum um grunnskóla er það markmið grunnskóla að stuðla að alhliða 

þroska allra nemenda og þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Þá skal grunnskóli 

leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við stöðu og þarfir nemenda og stuðla að alhliða 

þroska, velferð og menntun hvers og eins. Með framangreint að leiðarljósi er hugmyndafræði 

Sjálandsskóla byggð. Skólahúsnæði Sjálandsskóla er sveigjanlegt og í starfinu er lögð áhersla á 

einstaklingsmiðað skólastarf og samvinnu nemenda. 

Lykill að farsælu skólastarfi er að skapa samhug meðal starfsmanna skólans, foreldra og nemenda um 

skólastefnu. Að frumkvæði skólaskrifstofu Garðabæjar var ákveðið að Sjálandsskóli yrði þátttakandi í 

Skólapúlsinum en það er samræmt kannanakerfi sem hefur það markmið að útvega skólastjórnendum 

og skólaskrifstofum áreiðanleg, langtímamiðuð, samanburðarhæf og aðgengileg gögn um mikilvæga 

þætti í skólastarfinu. Þá var einnig lögð fyrir ein starfsmannakönnun á skólaárinu í gegnum „google 

drive“. 

 

Skólapúlsinn 

Aðferð 

Á vef Skólapúlsins er að finna upplýsingar um aðferðafræðilegar aðferðir kannanakerfisins. Líkt og 

undanfarin ár var kannað ýmislegt sem varðar líðan nemenda, foreldra og starfsmanna til skólastarfsins. 

Nemendakönnun Skólapúlsins fer fram í u.þ.b. 40 nemenda úrtökum meðal allra nemenda í 6.-10. bekk, 

í 115 skólum sem dreift var samhvert yfir skólaárið og mældi hún 18 matsþætti. Starfsmannakönnun var 

lögð einu sinni fyrir allan starfsmannahópinn í mars. Foreldrakönnun var lögð fyrir í febrúar fyrir alla 

foreldra skólans. Val spurninga byggir að mestu á rannsóknum á íslenskum PISA gögnunum, kvörðum 

frá Námsmatsstofnun og HBSC (Health Behaviour in School-Aged Children) rannsókninni sem er 

samstarfsverkefni Háskólans á Akureyri og Lýðheilsustöðvar.  

Lögð  var fyrir ein starfsmannakönnum í gegnum google drive. Starfsmenn höfðu val um að svara 

könnunni í skriflega eða í gegnum kerfið. Könnunin var lögð fyrir í febrúarog var um leið einnig 

undirbúningur fyrir starfsmannasamtölin sem fram fóru á sama tíma. Allir starfsmenn svöruðu seinni 

könnununni. 

  

skolapulsinn.is
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Niðurstöður 

Í þessari skýrslu eru helstu niðurstöður greindar eftir því hvort um er að ræða marktækan mun milli 

svara þessarar tveggja hópa (nemenda og foreldra). Nemendakönnunin fer fram í ≈40 nemenda úrtökum 

sem dreift er samhverf yfir skólaárið þar sem fjöldi úrtaka fer eftir stærð hvers skóla fyrir sig. Þannig er 

hægt að skoða þróun einstakra þátta yfir langan tíma.  

Foreldrakönnun Skólapúlsins mælir 40 þætti í fimm flokkum. Könnunin var framvæmd í febrúar 2018. 

Viðmiðunarhópur þessarar rannsóknar samanstendur af svörum foreldra úr þeim 45 grunnskólum sem 

tóku þátt í foreldrakönnun. Skólarnir voru ólíkir af gerð og staðsetningu. Öryggismörk í 

marktektarprófum voru 95%. Lágmarksvarhlutfall í hverjum skóla var 80%. Niðurstöður bæði nemenda 

og starfsmannkönnunar teljast marktækar. 

Starfsmannakönnunin 

Niðurstöður starfsmannakannana var einstaklega ánægjulegur. Niðurstöður Skólapúlsins ber saman við 

niðurstöður sem stjórnendur framkvæmdu á skólaárinu í gegnum „google drive“.   

Niðurstöður Skólapúlsins 

Niðurstöður einstakra matsþátta eru í flestum tilfellum settar fram á stöðluðum kvarða sem kallast staðalníur (e. 

stanines). Staðalníur eru með meðaltalið 5 og staðalfrávikið 2. Sem viðmiðunarregla er munur uppá 0,5 stig á 

staðalníukvarða ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig telst töluverður munur og munur uppá *1,5 stig og 

meira telst mikill munur. * Ef mæling skólans á tilteknum þætti er marktækt fyrir ofan eða fyrir neðan niðurstöðu 

annarra skóla miðað við 90% öryggismörk er mismunurinn í aftasta dálki fyrir aftan nafn þáttarins stjörnumerktur 

og með bláum stöfum +/- X,X. Þetta merkir að hægt sé að fullyrða með 90% vissu að munurinn sé raunverulega 

til staðar í þýðinu.  

Matsþættir: 

1. Allir starfsmenn – Almennt m.v. landið 

 Starfsmannasamtöl undanfarið ár er svipað og almennt gerist 

 Gagnsemi starfsmanansamtala er 1,4% meiri en almennt gerist  

 Tíðni áreitis meðal starfsfólks er -5,6% lægra en almennt gerist 

 Tíðni eineltis meðal starfsfólks er -7,38% lægra en almennt gerist 

 

2. Allir starfsmenn - Viðhorf til skólans m.v. landið 

 Starfsánægja í skólanum er töluvert meiri en almennt gerist (0,7*) 

 Starfsandi innan skólans er töluvert meiri en almennt gerist (1,2*) 

 Stjórnun skólans er töluvert meiri en almennt gerist (1,0*) 

 Upplýsingastreymi innan skólans er meira en almennt gerist (0,9*) 

 Starfsumhverfi er betra en almennt gerist (0,9*) 
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3. Kennarar – Kennarastarfið m.v. landið 

 Ánægja með kennarastarfið er töluvert meira en almennt gerist (1,2*) 

 Trú kennara skólans á eigin getu er töluvert meira en almennt gerist (1,0*) 

 Upplýsingamiðlun til foreldra er nokkuð meiri en almennt gerist (0,8*) 

 Undirbúningur kennslu fer oftar fram í skólanum en almennt gerist (12,5%) 

 Hópvinna í bekk er algengari en almennt gerist (10%) 

 Einstaklingsmiðuð kennsla er töluvert algengari en almennt gerist (31,4%) 

 Áhersla kennara á námsmat með prófum er lægra en almennt gerist (-10%) 

 Áhersla kennara á námsmat með öðru en prófum er nokkuð meira en almennt gerist (4,5%) 

 

4. Kennarar - Starfsumhverfi kennara m.v. landið 

 Stuðningur við kennara vegna nemenda með námserfiðleika er miklu meira en almennt gerist 

(1,6*) 

 Stuðningur við kennara vegna nemenda með hegðunarerfiðleika er miklu meiri en almennt 

gerist (1,8*) 

 Faglegur stuðningur skólastjóra við kennara er nokkuð meiri og almennt gerist (0,5*) 

 Valddreifing við ákvarðanatöku er töluvert meiri en almennt gerist (1,1*) 

 Virk samvinna um skólaþróun og umbætur er töluvert meiri en almennt gerist (1,3*) 

 Vinnuaðstæður kennara eru tölvuert betri en almennt gerist (1,1*) 

 Samráð um kennslu er svipað og almennt gerist (-0,1) 

 Samvinna um kennslu er svipað og almennt gerst (-0,1) 

 

5. Kennarar - Mat og endurgjöf m.v. landið 

 Umfang mats og endurgjafar er mikið meira en almennt gerist (32,6%*) 

 Hæfilegar mat og endurgjöf frá stjórnendum er töluvert meira en almennt gerist (18,3%*) 

 Gagnsemi mats og endurgjafar er nokkuð en almennt gerist (7,4%) 

 Sanngirni mats og endurgjafar er nokkuð en almennt gerist (8,4%) 

 Nýting á niðurstöðum kennaramats er svipað en almennt gerist (0,5) 

 

6. Kennarar - Símenntun kennara m.v. landið 

 Meðalfjöldi daga í símenntun undanfarið ár eru fleiri en almennt gerist (12,9%) 

 Símenntunarþörf kennara er töluvert minni og almennt gerist (-0,7*) 

 Hlutfall kennara sem hefðu viljað meiri símenntun er töluvert minna en almennt gerist (-

20,5%*) 

 

Foreldrakönnunin 

Matsþættir 

1. Nám og kennsla   

 Ánægja foreldra með nám og kennslu í skólanum er töluvert meiri en almennt gerist (1,0*) 

 Ánægja foreldra með stjórnun skólans er nokkuð meiri en almennt gerist (9%*) 

 Foreldrar eru umtalsvert ánægðari með stjórnun skólans en almennt gerist  

 Foreldrar eru umtalsvert ánægðari með agastjórnun í skólanum en almennt gerist (15,6%*) 

 Foreldrar eru umstalsvert ánægðari með þyngd námsefnis og almennt gerist (7,2%*) 
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2. Velferð nemenda   

 Foreldrar eru nokkuð ánægðari en almennt gerist með samskipti starfsfólks við nemendur 

(0,4*)  

 Foreldrar eru nokkuð ánægðari en almennt gerist með hvernig skólinn mætir þörfum nemenda 

(0,4*) 

 Foreldrar eru ánægðari með líðan nemenda í skólanum en almennt gerist 

 Foreldrar eru töluvert ánægðari með líðan nemenda í frímínútum en almennt gerist (6,1%) 

 Líðan nemenda í kennslustundum er svipuð og almennt gerist að mati foreldra (3,3%) 

 Líðan nemenda í frímínútum er nokkuð betri en almennt gerist (5,8%) 

 Foreldrar telja umfang eineltis minna en almennt gerist (-2,7%) 

 Ánægja foreldra með úrvinnslu eineltismála er umtalsvert meiri en almennt gerist (13,3*) 

 Ánægja foreldra með hraða á úrvinnslu eineltismála er umtalsvert meiri en almennt gerist 

(35,5%*) 

 Ánægja foreldra með eineltisáætlun skólans er umtalsvert meiri en almennt gerist (18%*) 
 

3. Aðstaða og þjónusta 

 Ánægja foreldra með aðstöðu í skólanum er umtalsvert meiri en almennt gerist (1,2*) 

 Ánægja foreldra með tómstundaheimilið er nokkuð meiri en almennt gerist (0,6*) 

 Hlutfall nemenda sem nýta tómstundaheimili er umtalsvert meiri en almennt gerist (18%*) 

 Ánægja foreldra með máltíðir í skólanum eru svipað og almennt gerist (0,4%) 

 Notkun á mötuneyti skólans er nokkuð minni en almennt gerist (5,2%*) 
 

4. Foreldrasamstarf 

 Foreldrar telja frumkvæði kennara að foreldrasamskiptum svipað og almennt gerist (0,3) 

 Foreldrar telja sig hafa umtalsvert töluvert meiri áhrif á ákvarðanir varðandi nemendur en 

almennt gerist (12,8%*) 

 Foreldrar telja sig hafa mikil áhrif á ákvarðanir varðandi nemendur (12,8%*) 

 Foreldrar telja að leitað sé til þeirra tillögum og farið eftir tillögum þeirra töluvert oftar en 

almennt gerist (10,3%*) 

 Foreldrar eru nokkuð ánægðari með heimasíðu skólans en almennt gerist (6,4%) 

 Foreldrar eru nokkuð óánægðari með þátttöku sína í námsáætlunum barna sinna (-1,7%) 

 Foreldrarar eru nokkuð óánægðir með upplýsingar um stefnu skólans og námskrá (-2,8%) 
 

5. Heimastuðningur 

 Virkni foreldra í námi barna sinna er svipaður og almennt gerist á landinu (-0,1) 

 Trú foreldra á eigin getu til að hjálpa barnin i sínu með námið er svipaður og almennt gerist á 

landinu (-0,4*) 

 Tími sem foreldrar verja með börnum sínum í heimavinnu er svipaður en almennt gerist á 

landinu (3,8%) 

 Væntingar foreldra um háskólanám barna sinna er töluvert meira en almennt gerist á landinu   

(8,1%*) 

 Væntingar foreldra um iðnám barna sinna er nokkuð minna en almennt gerist á landinu (-

4,9%) 
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Nemendakönnun 

Matsþættir. 

1. Virkni nemenda í skólanum m.v. landið 

 Ánægja af lestri er svipuð og almennt gerist (0,2) 

 Þrautsegja í námi er svipuð og almennt gerist (-0,1) 

 Ánægja af náttúrufræði er svipuð og almennt gerist (-0,2) 

 Áhugi af stærðfræði er svipuð og almennt gerist (0,2) 

 Trú á eigin vinnubrögðum í námi er svipuð og almennt gerist (-0,2) 

 Trú á eigin námsgetu er svipuð og almennt gerist (0,0) 

 

2. Líðan og heilsa m.v. landið 

 Nemendur hafa svipað sjálfsálit og aðrir nemendur á landinu (0,0) 

 Nemendur hafa svipaða stjórn á eigin lífi og almennt gerist (-0,3) 

 Tíðni eineltis hjá nemendum er minni en almennt gerist (-0,3*) 

 Hreyfing nemenda er umtalsvert minni en almennt gerist (-15,4%) 

 Líðan nemenda er svipuð og almennt gerist (-0,3) 

 

3. Skóla og bekkjarandi m.v. landið 

 Nemendur samsama við nemendahópinn með sama hætti og almennt gerist (0,0) 

 Samband nemenda við kennara eru meiri en almennt gerist (0,3) 

 Virk þátttaka í tímum er svipuð og almennt gerist (0,1) 

 Mikilvægi heimavinnu er nokkuð minna en almennt gerist (-0,7*) 

 Agi í tímum eru nokkuð meiri en almennt gerist (0,7*) 

 

Umræða   

Niðurstöður Skólapúlsins 2017-2018 benda til þess skólagerð Sjálandsskóla hæfi áherslum 

aðalnámskrár og teymiskennsla og samstarf kennara um nám og kennslu sé öflugt.   

Niðurstöður foreldrakönnunar eru einstaklega ánægjulegar virðast  foreldrar ánægðir með starf skólans 

hvort heldur það er nám nemenda eða samstarf við starfsfólk skólans. Í starfsmannakönnun sem 

stjórnendur gerðu benda niðurstöður til að kennara séu ánægðir í starfi, starfsandi er góður og þeir bera 

traust til stjórnenda. Niðurstöður annarra starfsmanna skólans bera saman við niðurstöður kennara. 

Starfsmenn skólans eru ánægðir með aðstöðuna og telja að vel hafi tekist til við vinnu vegna bókunar 1 

í kjarasamningi kennara sem gekk út að bæta aðstöðu þeirra og minnka álag.  Þeir telja að þeir fái mikinn 

stuðning í starfi sínu frá stjórnendum, samstarfsfélögum og eru virkir í símenntun sinni. Kennarar eru 

ánægðir með  faglegan stuðning og endurgjöf frá skólastjóra. Þeir telja valddreifingu góða þeir upplifa 

að þeir taki þátt í ákvarðanatöku. Kennararnir telja að þeir fái góðan stuðning í vinnu með nemendur 

sem þurfa á sérkennslu og sérstökum stuðningi að halda. Kennara telja að ekki eigi sér stað einelti eða 

áreitni á vinnustaðnum. 
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Nemendur eru sömu leiðis almennt sælir. Þá líður þeim almennt vel og telja skóla- og bekkjarandann 

góðan. Það er ánægjulegt að sjá að nemendur hafa meira gaman af lestri en áður en skólinn hefur lagt 

mikla áherslu á að efla læsi á öllum skólastigum á sl. tveimur skólaárum. Ánægjuleg niðurstaða er að 

tíðni eineltis  er minni en almennt gerist á landinu og er það bæði mat nemenda og foreldra. Það veldur 

vonbrigðum að nemendur hreyfi sig töluvert minna en jafnaldrar þeirra.  

Nemenda-, foreldra- og starfsmannakannanir gefa til kynna að einelti sem minna en almennt gerist á 

landinu. Meðaltímabil eineltis mælist umtalsvert lægra en almennt gerist á landinu og sem gefur til 

kynna að fljótt er gripið inn í aðstæður og unnið að úrlausn þeirra sem koma upp.  

 

KVAN – vinátta og vellíðan 

Í byrjun skólaársins fóru allir kennarar og starfsfólk skólans á námskeið hjá KVAN. Námskeiðið fjallaði 

um aðferðarfræði vinnáttuþjálfunar, forvarnir, inngrip og greiningarvinnu.  Starfsfólk fékk fræðslu um 

eðli og menningu félagslegsþroska og hvernig hægt er að þjálfa nemendur í samvinnuleikjum. Kennarar 

greindu nemendahópa eftir félagslegu samþykki í meðal, vinsæl (jákvæðir og neikvæðir leiðtogar), 

hafnað, týnd/gleymd. Markmiðið var að þjálfa nemendur í félagslegum samskiptum með 

samvinnuleikjum og skoða nemendahópana þrisvar á skólaárinu í upphafi og tvisvar á haustönn með 

það að leiðarljósi að skoða hvort þjálfunin beri árangur. Niðurstöður leiddu í ljós að nemendur sýndu 

aukna færni í samskiptum og þeir sem virtust standa fyrir utan hópinn fækkaði jafnt og þétt (sjá 

skýringarmynd hér fyrir neðan. 

   

Mynd1. Kvan kvarði ágúst – janúar 2018 

 

Innra mat á Vinaliðaverkefninu 

Vorið 2015 fékk Sjálandsskóli úthlutað styrk til að innleiða Vinaliðaverkefni að norskri fyrirmynd. Haustið 2015 

var byrjað að innleiða verkefnið í skólann. Mikilvægt þótti að gera innra mat á verkefninu, kanna árangur og mat 

starfsmanna og nemenda á verkefninu. 

MARKMIÐ VERKEFNIS SAMKVÆMT UMSÓKN 

 Skoða hvort Vinaliðaverkefnið skili settum markmiðum 
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 Kanna gæði Vinaliðaverkefnisins 

 Kanna Viðhorf nemenda og kennara til Vinaliðaverkefnisins 

 Kanna hvort nemendum líði betur í útivist þegar Vinaliðar eru starfandi 

 Skoða hvort kennarar hafi tileinkað sér Vinaliðaverkefnið 
 

LEIÐIR SEM FARNAR VORU TIL AÐ NÁ MARKMIÐUM  Þ.E. FRAMKVÆMD, TÍMAPLAN OG UMFANG VERKEFNIS 

Gerð var könnun meðal starfsfólks og nemenda um árangur og reynslu þeirra af vinaliðaverkefninu. Tíu 

starfsmenn/kennarar svöruðu könnuninni og 140 nemendur í 2.-7.bekk.  

Helstu niðurstöður starfsfólk: 

 90% starfsfólks telja að vinaliðaverkefnið hafi breytt miklu varðandi hegðun nemenda í 

frímínútum. 

 70% telja að nemendur vilji frekar fara út í frímínútur þegar vinaliðar eru úti, 30% finna engan 

mun. 

 40% telja að nemendur séu rólegri í kennslustund eftir vinaliðafrímínútur en 60% sjá engan 

mun á hegðun eftir frímínútur. 

 80% telja að einelti hafi minnkað í frímínútum en 20% sjá engan mun. Enginn telur einelti 

hafa aukist. 

 Allir (100%) vilja halda vinaliðaverkefninu áfram næsta vetur. 

 

Helstu niðurstöður í könnun meðal nemenda í 2.-7.bekk (nemendur 1.bekkjar eru of ungir til að taka 

þátt í könnun): 

 82% tóku alltaf eða stundun þátt í vinaliðaleikjum í frímínútum. Tæp 19% tóku aldrei þátt. 

 75% nemenda þekktu suma eða alla vinaliðana 

 56% nemenda fannst skemmtilegra að vera úti í frímínútum þegar vinaliðar stjórna leikjum. 

33% voru ekki viss og 11% fannst það ekki skemmtilegra. 

 76% nemenda vildu að vinaliðar héldu áfram að vera með leiki í frímínútum. 21% var alveg 

sama og 3% vildu ekki halda því áfram. 

 72% nemenda hafa lært nýja leiki af vinaliðum. 

 43% nemenda töldu að vinaliðaleikir gætu minnkað einelti í frímínútum, 42% voru ekki viss 

og 15% töldu að vinaliðaleikir hefðu engin áhrif á einelti. 

 63% höfðu áhuga á að vera vinaliði 

 

Nokkrar opnar spurningar voru í nemenda könnuninni þar sem þeir voru m.a. spurðir um hvað þeim 

fannst skemmtilegast og leiðinlegast við vinahópana. Hér eru nokkur svör frá nemendum. 

Það sem þeim fannst skemmtilegast við að vera vinaliði: 

 Að vera á vinaliðanámskeiðinu 

 Þakkardagurinn í lok námskeiðsins 

 Að kenna öðrum leiki 

 Að bjóða öðrum að vera með í leikjum 

 Allt svo skemmtilegt 
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 Leikirnir 

 Þegar margir eru með í leikjum 

 Gaman að leika við aðra og að vita að krakkarnir í bekknum „kusu mig“ því vinaliði þarf að 

vera góð fyrirmynd 

 Að hjálpa öðrum og ekki skilja neinn útundan 

 Að skemmta mér og passa að enginn er lagður í einelti 

 Að læra nýja leiki og vera í leikjum með öðrum krökkum 

 Að vera með krökkum sem eru aldrei með einhverjum 

 

Í könnun til starfsmanna voru þeir m.a.spurðir um kosti og galla vinaliðaverkefnisins.  

Helstu kostir voru taldir: 

 Eykur sjálfstraust nemenda 

 Meira að gera og meira skipulag í frímínútum 

 Eykur tengsl milli árganga, eykur sjálfstraust og leiðtogahæfni nemenda 

 Meiri virkni nemenda í frímínútum 

 Fjölbreytt og skemmtilegt- hvetur nemendur til þess að fara í leiki 

 Nemendur hafa val um að gera eitthvað úti. Gott þar sem leiktæki eru af skornum skammti. 

 Flestir verða vinaliðar einhvern tímann. Nemendur læra að bera ábyrgð á fleirum en sjálfum sér. 

 

Það sem starfmenn/kennarar töldu helstu galla voru: 

 Of stuttur tími í frímínútum. Nemendur eru lengi að koma sér út. 

 Fundirnir sem eru með vinaliðum eru alltaf í sömu kennslustund… 

 Sé engan galla 

 Ná ekki til þeirra sem eru með sérþarfir 

 …það getur stundum verið erfitt fyrir þá sem eru ekki valdir og eflaust verða einhverjir sem aldrei verða 

valdir en kostirnir eru svo miklu fleiri og ávinningurinn svo mikill 

 

Niðustöður gefa til kynna að nemendur og starfsmenn eru ánægðir með Vinaliðaverkefnið. Þeir telja 

það bæta skólastarfið og gegna mikilvægu hlutverki í frímínútum á skólalóðinni.   
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Lesfimi Lesferils 

Haustið 2017 var innleidd ný lestrarstefna í Sjálandsskóla. Lestrarstefnan var búin að vera í þróun frá 

haustinu 2016. Stefnan tekur á áherslum í lestrarkennslu, skimunum og íhlutunum. Hún verður í stöðugri  

þróun og tekur breytingum eftir því sem efni standa til.  Lesfimipróf eru lögð fyrir þrisvar yfir skólaárið, 

september, janúar og maí.  Lesifimiprófið er fyrsta prófið í svokölluðum Lesferli sem er safn matstækja 

sem Menntamálastofnun lætur skólum í té til að meta stöðu nemenda í læsi og fylgja eftir aðgerðum til 

umbóta. Niðurstöður fyrir einstaklinga og skólann í heild sinni í birt í Skólagátt. Lesfimi er færni sem 

byggir á lestrarnákvæmni, leshraða og hrynrænum þáttum tungumálsins en allir þessir þættir eru meðal 

undirstöðuþátta fyrir lesskilning. Eftirfylgni og áhersla skólans á lestur er mikil. Foreldrar hafa verið 

hvattir til að aðstoða börnin sín við heimalestur. Í undirgögnum skólans má sjá fylgni á milli 

heimalesturs og árangurs nemenda í lestri. Forráðamönnum og nemendum sem standa höllum fæti í 

lestrarhraða var boðið að taka þátt í lestrarátaki. Það var áberandi að þeir sem þáðu boðið fór öllum fram 

í lesahraða. Þátttaka forráðamanna er mikilvægur hlekkur til að nemendur nái árangri.  

Skólinn mælir leshraða og skráir alla nemendur í 

öllum árgöngum inn á Skólagátt. Eins og sjá má á 

mynd 1., hefur skólinn sinnt skráningum og 

mælingum mjög vel.  

      

      

       Mynd 1. skráningahlutfall Sjálandsskóla í maí 2018 

 

 

 

        Mynd 2. Hlutföll nemenda eftir frammistöðu maí 2017 Mynd 3. Hlutföll nemenda eftir frammistöðu í maí 2018

  

Á myndum 2. og 3. Má sjá hlutfall nemenda í hverjum bekk sem náðu viðmiðum 1(gulur, 2 (grænn) og 

3 (blár) og einnig hlutfall þess hóps sem ekki náðu lægstu viðmiðum (rauður) nú í maí. Stefnt er að því 

að einungis 10% nemenda falli í rauðan hóp. 

http://sjalandsskoli.is/skolinn/lestrarstefna-skolans/
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Mynd 4. Meðaltal lesinna orða og viðmið, maí 2017                Mynd 5. Meðaltal lesinna orða og viðmið, maí 2017     

Það má sjá að einstakir hópar hafa náð árangri, færri eru í viðmiðum 1  og fleiri nemendur eru nú á milli 

viðmiða 2  og 3.  

 

Tafla 1. Meðaltal lesinna orða eftir árgöngum Sjálandskóli /landið í maí 2018 

   

  

Sjálandskóli er með svipuð lesin orð á mínútu miðað við landið í flestum árgöngum. Betur má ef duga 

skal og á næsta skólaári verður enn aukið í áherslu skólans á lestur.   

 

Samræmd próf 

Lögð voru fyrir samræmd próf í 4. og 7. bekk í stærðfræði og í íslensku. 7.bekkur þreytti próf í íslensku 

21. sept og í stærðfræði 22. sept., 4. bekkur þreytti próf í íslensku 28.sept. og í stærðfræði 29. sept. 

Fyrirlögn prófa hjá þessum árgöngum gekk vel. Fyrirlögn prófa í 9.bekk fór fram dagana 7. mars í 

íslensku, 8. mars í stærðfræði  og 9. mars í ensku. Fyrlögn prófanna í íslensku og í ensku heppnaðist 

ekki. Nemendur tóku prófin við ófullnægjandi aðstæður. Hluti nemenda lauk prófum og fengu 

lokaeinkunn á meðan aðrir náðu ekki að opna sín próf. Allir nemendur bæði þeir sem fengu einkunn og 

þeir sem ekki luku prófi höfðu val um að þreyta prófið að nýju. Skólarnir fengu nokkra daga til að velja 

á milli nýrra prófadaga. Ákveðið var að leggja prófin fyrir að nýju í íslensku og í ensku dagana 30. apríl 

og 2. maí. Helmingur  nemenda ákvað að þreyta prófin að nýju og gekk fyrirlögnin vel. 

 

Bekkur

Meðaltal lesinna orða í 

Sálandsskóla

Meðaltal lesinn orða m.v. 

Landið

1 42 49

2 75 76

3 81 91

4 114 118

5 125 119

6 118 129

7 136 139

8 153 154

9 184 162

10 160 165
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Hér má sjá helstu niðurstöður. 

  Tafla 1. Raðeinkunnir 4.bekkur íslenska og stærðfræði í september 2017 

 

 

  Tafla 2. Raðeinkunnir 7. bekkur íslenska og stærðfræði í september 2017 

 

 

  Tafla 3. Raðeinkunnir 9. bekkur stærðfræði í mars 2018 

 

   

 

 

  

Mynd 1. Hæfnieinkunnir í íslensku 9.b. mars 2018  Mynd 12. Hæfnieinkunnir í stærðfr. 9.b. mars 2018 

 

  

Próf Hluti Fjöldi

Hlutfall Hlutfall Hlutfall
Heild 22 18,2% 40,9% 40,9%

Lestur 22 22,7% 45,5% 31,8%

Heild 23 8,7% 60,9% 30,4%

Reikningur og aðgerðir 23 13,0% 60,9% 26,1%

Raðeinkunn 1-24 Raðeinkunn 25-75 Raðeinkunn 76-99

Íslenska

Stærðfræði

Próf Hluti Fjöldi

Hlutfall Hlutfall Hlutfall
Heild 25 16,0% 60,0% 24,0%

Lestur 25 12,0% 56,0% 32,0%

Heild 25 28,0% 40,0% 32,0%

Reikningur og aðgerðir 25 28,0% 40,0% 32,0%

Raðeinkunn 1-24 Raðeinkunn 25-75 Raðeinkunn 76-99

Íslenska

Stærðfræði

Próf Hluti Fjöldi

Hlutfall Hlutfall Hlutfall
Heild 15 6,7% 33,3% 60,0%

Reikningur og aðgerðir 15 6,7% 26,7% 66,7%

Raðeinkunn 1-24 Raðeinkunn 25-75 Raðeinkunn 76-99

Stærðfræði
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Mynd 3. Hæfnieinkunnir í ensku 9.b. mars 2018 

 

Viðbrögð við niðurstöðum 

Í 4. bekk eru niðurstöður í íslensku góðar en 40,9% nemenda er með raðeinkunnina 76-99. 18,2% 

nemenda lendir neðsta hluta með raðeinkunnina 1-24. Í stærðfræði er 30,4% nemenda með raðeinkunn 

76-99 en 8,7% nemenda er með raðeinkunn á bilinu 1-24. Skólinn er ánægður með niðurstöður nemenda 

í 4. bekk. 

Í 7. bekk í íslensku er hlutfall nemenda með raðeinkunnina 25-75 hátt en 24% er með raðeinkunn 76-

99. Í stærðfræði er hlutfall nemenda með raðeinkunn 1-24 28% en 32% eru með raðeinkunn á bilinu 76-

99. 

Í 9.bekk er heildarárangur mjög góður einkum í íslensku og í stærðfræði. Erfitt er að nota niðurstöður í 

íslensku og ensku þar sem prófalögnin heppnaðist ekki. En árangur í stærðfræði er mjög góður. 

Viðbrögð við þessum niðurstöðum eru tvímælalaust að halda áfram að þróa það fyrirkomulag sem er í  

unglingadeild Sjálandsskóla. Niðurstöður nemenda sem eru undir meðaltali verða skoðaðar og gerð 

einstaklingsmiðuð áætlun út frá  einstökum prófþáttum og heildarniðurstöðum.  

 

Lokaorð 

Kannanir eru af hinu góða og æskilegt að skólar hafi aðgang að kerfi sem bregður ljósi á viðhorf helstu 

hagsmunaðila til skólastarfsins. Ígrunda þarf vel hvernig hægt er að tengja saman svörun þessara hópa 

til þess að þróa skólastarfið enn frekar.  Niðurstöður verða nýttar til að bæta starfið og hlúa þeim þáttum 

sem koma vel út. 

 

F.h. Sjálfsmatsteymis Sjálandsskóla: 

Edda Björg Sigurðardóttir, skólastjóri. 
 


