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Inngangur 

Innra mat í grunnskóla hefur það að markmiði að kanna það sem vel er gert í skólastarfinu og 

skoða hvort sú þjónusta sem skólinn veitir sé í samræmi við skólanámskrá, aðalnámskrá 

grunnskóla og lög um grunnskóla.  

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008, kafla VIII 35. og 36. grein, er kveðið á um að 

hver skóli skuli meta árangur og gæði skólastarfsins. Þetta þarf að gera með kerfisbundnum 

hætti og þeir sem koma að matinu með einum eða öðrum hætti eru starfsmenn skólans, 

foreldrar og nemendur. 

Niðurstöður matsins á að nýta til að bæta skólastarfið og gerð er umbótaáætlun út frá 

því. Mikilvægt er að áætlunin sé raunhæf og að henni sé fylgt vel eftir. Að vori er síðan unnin 

skýrsla sem skilað er til fræðslunefndar sveitarfélagsins. 
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Lýsing á Vallaskóla 

Skólaárið 2017–2018 voru u.þ.b. 600 nemendur í Vallaskóla í 1.–10. bekk. Einkunnarorð 

skólans eru virðing – þekking – lífsgleði. Á yngsta stigi eru 1.–4. bekkur, á miðstigi 5.-7. 

bekkur og á elsta stigi eru 8.–10. bekkur.  

Umsjónarkennarar skólaárið 2017-2018 voru 29 og heildarfjöldi starfsmannahópsins 

um 105 talsins. Tveir deildarstjórar voru yfir annars vegar yngri deild og hins vegar eldri 

deild, auk deildarstjóra stoðþjónustu og forstöðumanns frístundarheimilisins Bifrastar. 

Yfirstjórn hafa skólastjóri og aðstoðarskólastjóri.  

Í öllu skólastarfi leitast starfsfólk við að hafa sem best samstarf sín á milli auk þess 

sem samstarf við nemendur og foreldra er einnig mikilvægt.  

Vallaskóli er Olweusarskóli og er mikil áhersla lögð á að allir sýni góða hegðun og 

komi vel fram við hvert annað. Markvisst er tekið á málum ef árekstrar verða á milli nemenda 

og áhersla er lögð á snemmtæka íhlutun og fyrirbyggjandi aðgerðir með reglulegum 

bekkjarfundum í anda Olweusar. 

Vallaskóli gefur út sjálfsmatsskýrslu einu sinni á ári sem er aðgengileg á heimasíðu 

skólans http://vallaskoli.is . Sjálfsmatsskýrslurnar byggja á viðhorfskönnunum sem gerðar eru 

á meðal starfsfólks skólans, nemenda og foreldra. Einnig byggjast þær á niðurstöðum 

námsmats. 

Frístundarheimili er starfrækt í skólanum fyrir nemendur í 1.–4. bekk og kennarar frá 

Tónlistaskóla Árnesinga koma í skólann með tónlistarkennslu fyrir nemendur á yngsta stigi. 

Skólalóðin er stór með fótboltavelli, körfuboltavelli og sæmilegum leiktækjum. Skólahúsnæði 

er aðeins komið til ára sinna en mikið viðhald og endurbætur fóru fram skólaárið 2017-2018 

og eru framundan næsta vetur. Þar undir var skólahúsnæðið stækkað og þremur lausum 

stofum bætt við aðalbygginguna, Sólvelli. 

  

http://vallaskoli.is/
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Sjálfsmatsáætlun Vallaskóla 

Hér að neðan er áætlun um innra mat skólans til ársins 2022. Nemendakönnun Skólapúlsins er 

lögð fyrir í 6.–10. bekk á hverju ári en sú könnun snýr að líðan nemenda í skólanum, ásamt 

Olweusarkönnunin gegn einelti sem lögð er fyrir í 5.-10. bekk á hverju ári. Samræmd 

könnunarpróf eru á hverju ári ásamt Lesferli sem er lagður fyrir í öllum árgöngum skólans. 

Starfsmannakönnun og foreldrakönnun Skólapúlsins eru síðan lagðar fyrir annað hvert ár til 

skiptis. 

 

 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

HAUSTÖNN 

Skólapúls - 

nemendur 

Skólapúls - 

nemendur 

Skólapúls - 

nemendur 

Skólapúls - 

nemendur 

Olweusarkönnun Olweusarkönnun Olweusarkönnun Olweusarkönnun 

Samræmd próf 4. og 

7. bekkur 

Samræmd próf 4. 

og 7. bekkur 

Samræmd próf 4. 

og 7. bekkur 

Samræmd próf 4. 

og 7. bekkur 

Lesferill Lesferill Lesferill Lesferill 

 
Borið meira úr 

býtum, kennarar 

   

VORÖNN 

    

Skólapúls - 

starfsmenn 

Skólapúls - 

foreldrar 

Skólapúls - 

starfsmenn 

Skólapúls - 

foreldrar 

Skólapúls - 

nemendur 

Skólapúls - 

nemendur 

Skólapúls - 

nemendur 

Skólapúls - 

nemendur 

Stöðumat (smiðjur á 

unglingastigi), 

kennarar, nemendur 

og foreldrar 

Stöðumat (smiðjur 

á unglingastigi), 

kennarar, nemendur 

og foreldrar 

Stöðumat (smiðjur 

á unglingastigi), 

kennarar, 

nemendur og 

foreldrar 

 

Stutt rafræn könnun 

vegna umbóta- 

áætlunar, starfsmenn 

 Stutt rafræn 

könnun vegna 

umbóta- áætlunar, 

starfsmenn 

 

Samræmd próf 9. 

bekkur 

Samræmd próf 9. 

bekkur 

Samræmd próf 9. 

bekkur 

Samræmd próf 9. 

bekkur 

Lesferill í janúar og 

maí 

Lesferill í janúar og 

maí 

Lesferill í janúar 

og maí 

Lesferill í janúar 

og maí 

Tafla 1: Sjálfsmatsáætlun 2018-2022, birt með fyrirvara um breytingar. 
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Niðurstöður sjálfsmats skólaárið 2017-2018 

Skólapúlsinn 

Foreldrakönnun  

Foreldrakönnun Skólapúlsins var lögð fyrir með rafrænum hætti á vorönn 2018. Vefslóð var 

send til foreldra í tölvupósti og þeir beðnir um að opna slóðina og svara spurningakönnun. 

Svarhlutfallið að þessu sinni var 92,4%, sem telst harla gott. Niðurstöður í meginþáttum sem 

kannaðir voru má sjá hér að neðan en benda skal á að undir hverjum matsþætti er að öllu 

jöfnu ein spurning lögð til grundvallar: 

● Nám og kennsla 

● Velferð nemenda 

● Aðstaða og þjónusta 

● Foreldrasamstarf 

● Heimastuðningur 

Matsþættir könnunarinnar eru alls 35. Grænir reitir (undir niðurstaða skólans) sýna þætti þar 

sem staðan er ágæt miðað við landsmeðaltal. Hvítir reitir (undir niðurstaða skólans) sýna þætti 

þar sem litakerfi á ekki við. Gulir reitir (undir niðurstaða skólans) sýna þætti þar sem skólinn 

er eilítið undir landsmeðaltali og þarfnast skoðunar. Rauðar tölur með stjörnu í töflunum hér 

að neðan merkja að svör þátttakenda í rannsókninni víkja tölfræðilega marktækt frá svörum 

viðmiðunarhóps (undir landið) og þar er viðkomandi þáttur litaður rauður í niðurstöðu 

skólans. Þá þætti þarf að skoða og skýra með markvissum hætti þar sem mögulega þarf að 

grípa inn með sérstökum úrræðum. Þá megi leiða líkur að því að munurinn sem fram kemur í 

rauðu reitunum sé til staðar í þýðinu (foreldrar/forráðamenn Vallaskóla nemenda í 6.-10. 

bekk).  

Litakerfið og framsetning töflumynda er hugmynd umsjónarmanna sjálfsmatsins í skólanum, 

nema að annað sé tekið fram. 

Nám og kennsla 

Matsþættir Niðurstaða 

skólans 
Landið Mismunur 

Ánægja foreldra með nám og kennslu í skólanum 4,9 5,0 -0,1 

Ánægja foreldra með stjórnun skólans 94,6% 89,9% 4,7% 

Hæfileg þyngd námsefnis í skólanum að mati foreldra 87,4% 83,8% 3,6% 

Hæfilegur agi í skólanum að mati foreldra 76,3% 72,0% 4,3% 
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Velferð nemenda 

Matsþættir Niðurstaða 

skólans 

Landið Mismunur 

Ánægja foreldra með samskipti starfsfólks við nemendur 4,6 4,8 -0,2 

Ánægja foreldra með hve vel skólinn mætir þörfum nemenda 86,0% 87,2% -1,2% 

Líðan nemenda í skólanum að mati foreldra almennt 89,6% 91,7% -2,1% 

Líðan nemenda í kennslustundum að mati foreldra almennt 88,5% 91,3% -2,8% 

Líðan nemenda í frímínútum að mati foreldra almennt 91,7% 89,9% 1,8% 

Umfang eineltis í skólanum að mati foreldra 14,9% 9,4% 5,5%* 

Ánægja foreldra með úrvinnslu skólans á eineltismálum 58,8% 53,4% 5,4% 

Ánægja foreldra með hraða úrvinnslu skólans á eineltismálum 66,7% 52,5% 14,2% 

Ánægja foreldra með eineltisáætlun skólans 79,3% 74,2% 5,1% 

Meðaltímabil eineltis 0,9 1,4 -0,5* 

Aðstaða og þjónusta 

Matsþættir Niðurstaða 

skólans 

Landið Mismunur 

Ánægja foreldra með aðstöðu í skólanum 5,0 5,2 -0,2 

Ánægja foreldra með tómstundaþjónustu 4,8 4,9 -0,1 

Hlutfall nemenda í tómstundaþjónustu/frístundarheimili 65,6% 58,7% 6,9% 

Ánægja foreldra með máltíðir á mötuneyti 62,5% 73,3% -10,8%* 

Notkun á mötuneyti 87,4% 88,9% -1,5% 

Ástæður þess að nemendur nýta ekki mötuneyti 20,0% 6,6% 13,4% 

Foreldrasamstarf 

Matsþættir Niðurstaða 

skólans 

Landið Mismunur 

Frumkvæði kennara að foreldrasamstarfi 4,8 5,0 -0,2 

Áhrif foreldra á ákvarðanir varðandi nemendur 57,1 58,5 -1,4% 

Leitað eftir tillögum frá foreldrum og ábendingar teknar til greina 60,0 61,5 -1,5% 

Ánægja með síðasta foreldraviðtal 93,8 93,7 0,1% 

Þátttaka foreldra í gerð námsáætlunar með nemandanum að mati foreldra 46,7 55,1 -8,4% 

Mikilvægi þess að gera námsáætlun með nemandanum að mati foreldra 89,8 85,2 4,6% 

Ánægja foreldra með heimasíðu skólans 81,2 79,0 2,3% 

Foreldrar upplýstir um stefnu skólans og námskrá 63,5 71,6 -8,1%* 

Heimastuðningur 

Matsþættir Niðurstaða 

skólans 

Landið Mismunur 
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Virkni foreldra í námi barna sinna 4,7 5,0 -0,3 

Trú foreldra á eigin getu til að hjálpa barni sínu með námið 4,7 4,7 0,0 

Vilji nemenda til að leita eftir þátttöku foreldra í náminu 4,4 4,5 -0,1 

Hæfileg heimavinna að mati foreldra 75.3% 73.5% 1,8% 

Tími sem foreldrar aðstoða við heimanám 50.5% 54.6% -4,1% 

Væntingar foreldra um háskólanám 71,3% 73,6% -2,3% 

Væntingar foreldra um iðnnám 10,3% 12,2% -1,9% 

Tafla 2: Foreldrakönnun, Skólapúlsinn 2018. 

Grænir reitir 

Samkvæmt foreldrakönnun Skólapúlsins þá eru þættir sem teljast vera í ágætu lagi eftirtaldir 

(grænir reitir): 

● Ánægja foreldra með stjórnun skólans 

● Hæfileg þyngd námsefnis í skólanum að mati foreldra 

● Hæfilegur agi í skólanum að mati foreldra 

● Líðan nemenda í frímínútum að mati foreldra almennt 

● Ánægja foreldra með úrvinnslu skólans á eineltismálum 

● Ánægja foreldra með hraða úrvinnslu skólans á eineltismálum 

● Ánægja foreldra með eineltisáætlun skólans 

● Ánægja með síðasta foreldraviðtal 

● Ánægja foreldra með heimasíðu skólans 

● Trú foreldra á eigin getu til að hjálpa barni sínu með námið 

● Hæfileg heimavinna að mati foreldra 

Einn þáttur, sem víkur marktækt jákvætt frá landsmeðaltali er: 

● Tímabil eineltis 

Alls eru þættir sem teljast í ágætu lagi 12 talsins eða 34,3% af heild og ekki verður gerð 

frekari grein fyrir þeim í skýrslunni 

Gulir reitir 

Samkvæmt foreldrakönnun Skólapúlsins eru þættir sem þarfnast skoðunar eftirtaldir (gulir 

reitir): 

● Ánægja foreldra með nám og kennslu í skólanum 

● Ánægja foreldra með samskipti starfsfólks við nemendur 

● Ánægja foreldra með hve vel skólinn mætir þörfum nemenda 

● Líðan nemenda í skólanum að mati foreldra almennt 

● Líðan nemenda í kennslustundum að mati foreldra almennt 

● Ánægja foreldra með aðstöðu í skólanum 

● Ánægja foreldra með tómstundaþjónustu 

● Notkun á mötuneyti 

● Frumkvæði kennara að foreldrasamstarfi 
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● Áhrif foreldra á ákvarðanir varðandi nemendur 

● Leitað eftir tillögum frá foreldrum og ábendingar teknar til greina 

● Þátttaka foreldra í gerð námsáætlunar með nemandanum að mati foreldra 

● Virkni foreldra í námi barna sinna 

● Vilji nemenda til að leita eftir þátttöku foreldra í náminu 

● Tími sem foreldrar aðstoða við heimanám 

Alls eru þættir sem þarfnast skoðunar 15 talsins eða 43,0 % af heild. Við munum nú skoða þá 

markverðustu en þeir eru fjórir talsins. 

Foreldrar eru spurðir hve vel þeir telja að börnum þeirra líði í skólanum, í 

kennslustundum og í frímínútum. Reiknað er hlutfall foreldra sem telja að börnunum líði 

frekar vel eða mjög vel. Landsmeðaltalið er 91,7%. Vallaskóli liggur rétt undir því eða 89,6%. 

 

 

Mynd 1. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2019. 

 

Eins og sjá má á mynd 1 þá hefur Vallaskóli verið rétt undir landsmeðaltalinu 

síðastliðin ár og þegar við skoðum niðurstöðurnar eftir árgöngum þá eru færri foreldrar sem 

telja að börnum sínum líði mjög vel eða frekar vel á yngsta stigi (mynd 2).  
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Mynd 2. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

 

Mynd 3. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Svipaða sögu er að segja af varðandi líðan nemenda í kennslustundum að mati foreldra 

almennt. Færri foreldrar telja að börnum sínum líði mjög vel eða frekar vel í kennslustundum 

á yngsta stigi. Víkur sú niðurstaða marktækt frá niðurstöðum á landsvísu. Hins vegar hefur 

Vallaskóli nálgast ársmeðaltalið á ný eftir nokkra dýfu árið 2016 eins og sjá má á mynd 3. 



 Sjálfsmatsskýrsla Vallaskóla 2017-2018  

11 |  
 

Mynd 4. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

Foreldrar eru spurðir hvort þeir hafi tekið þátt í gerð námsáætlunar fyrir barnið. 

Reiknað er hlutfall foreldra sem það hafa gert, einu sinni eða oftar. Landmeðaltalið er 55.1% 

(N = 1645) en Vallaskóli liggur þar undir með niðurstöðuna 46,7% (N = 43). 

Mynd 5. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Það er athyglisvert að sjá þá dýfu sem er að eiga sér stað hér á milli ára. Vallaskóli fer 

jafnt og þétt niður undir landsmeðaltal eftir árið 2015. Þar munar um afstöðu foreldra 

nemenda á yngsta stigi eins og við sjáum á mynd 6. Við sjáum einnig að foreldrar stelpna taka 
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frekar þátt í gerð námsáætlunar heldur en foreldrar drengja. Víkur sú niðurstaða marktækt frá 

niðurstöðum á landsvísu. 

Mynd 6. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

 

Mynd 7. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Foreldrar eru spurðir hve miklum tíma á dag þeir verja í að aðstoða barnið með 

heimanám að meðaltali (mynd 7). Reiknað er hlutfall foreldra við skólann sem verja meira en 
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15 mínútum á dag. Landsmeðaltalið er 54,6% (N = 1718) og niðurstaða Vallaskóla er 50,5% 

(N = 48).  

Mynd 8. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Hér á mynd 8 sjáum við að þeim foreldrum sem verja meira en 15 mínútnum á dag að 

meðaltali í að aðstoða börn sín við heimanám fækkar á milli ára. Samkvæmt mynd 9 þá 

fækkar foreldrum stúlkna í þessum hópi og víkur niðurstaðan marktækt frá niðurstöðum á 

landsvísu. Er það öfugt við þróunina hjá drengjum. 

Mynd 9. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 
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Rauðir reitir 

Samkvæmt foreldrakönnun Skólapúlsins þá eru þeir þættir sem víkja marktækt neikvætt frá 

landsmeðaltali eftirtaldir (rauðir reitir) miðað við 90% öryggisbil: 

● Umfang eineltis í skólanum að mati foreldra 

● Ánægja foreldra með máltíðir í mötuneyti 

● Foreldrar upplýstir um stefnu skólans og námskrá 

Alls eru þá þættir sem þarf mögulega að bregðast við með sérstökum úrræðum 3 talsins 

eða 8,6 % af heild. 

 

Einelti 

Foreldrar sem segja barnið hafa orðið fyrir einelti (mynd 10) eru spurðir um umfang eineltis 

að í skólanum að þeirra mati (mynd 11). Þar sjáum við að niðurstöður fyrir Vallaskóla víkja 

marktækt frá landsmeðaltali. Munar þar um svör foreldra nemenda í 1.-4. bekk. 

 

Mynd 10. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 
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Mynd 11. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Foreldrar eru einnig spurðir hversu lengi eineltið stóð yfir eða hversu lengi það hefur 

staðið yfir (mynd 12). Reiknaður er vigtaður meðalfjöldi ára sem einelti hefur staðið yfir hjá 

hverjum nemanda. Valmöguleikinn skemur en eitt ár telur sem hálft ár í vigtuninni. 

Landsmeðaltal er 9,4% (N = 300) og niðurstaða Vallaskóla er 14,9% (N = 14) sem víkur 

marktækt frá landsmeðaltalinu.  

Mynd 12. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 



 Sjálfsmatsskýrsla Vallaskóla 2017-2018  

16 |  
 

Þegar við skoðum svör foreldra varðandi meðaltímabil eineltis þá sjáum við að það 

varir skemur í Vallaskóla miðað við landið (mynd 13). Landsmeðaltal er 1,4 (N = 549) og 

Vallaskóli er 0,9 (N = 17). Við sjáum einnig  að niðurstöður fyrir Vallaskóla hafa verið 

nokkuð stöðugar frá árinu 2015. 

Mynd 13. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Mötuneyti Vallaskóla 

Foreldrar barna sem nýta mötuneyti skólans eru spurðir hversu ánægðir þeir eru með 

máltíðirnar. Reiknað er hlutfall foreldra sem eru mjög eða frekar ánægðir. Landsmeðaltalið er 

73,3% (N = 2135) og Vallaskóli er 62,5% (N = 50). Eins og við sjáum á mynd 14 þá hallar 

nokkuð undan fæti frá árinu 2015, þ.e. ánægja foreldra fer minnkandi og er niðurstaðan meira 

að segja undir mælingunni frá árinu 2013. Á minnkunin einkum við yngsta og efsta stig og 

víkur marktækt frá niðurstöðum á landsvísu. 
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Mynd 14. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

 

Þegar við skoðun notkunina á mötuneytinu þá segjast 87,4% (N = 83) foreldra að börn 

sín noti mötuneyti Vallaskóla. Landsmeðaltalið er 88,9% (N = 2876). Þegar við skoðum svo 

ársmeðaltölin á mynd 15 þá sjáum við að Vallaskóli hefur að öllu jöfnu verið yfir 

landsmeðaltali hvað notkun varðar nema árin 2013 og 2018. Niðurstaðan fyrir árið 2013 er 

reyndar töluvert lægri en fyrir árið 2018 

 

Mynd 15. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 
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Á mynd 16 sjáum við notkun nemenda á mötuneyti miðað við árganga. Þá sjáum við 

þá athyglisverðu niðurstöðu að yngsta stig Vallaskóla víkur marktækt frá niðurstöðum á 

landsvísu. 

Mynd 16. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Svo haldið sé áfram með greiningu á notkun mötuneytis Vallaskóla þá eru foreldrar 

barna sem ekki nýta mötuneyti spurðir um helstu ástæðu þess. 

Mynd 17. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 
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Á mynd 17 er valmöguleikinn „verð“ valinn sérstaklega til frekari skoðunar. Reiknað 

er hlutfall þeirra sem merkja við að verð sé helsta ástæða þess að nemendur nýti ekki 

mötuneyti. Þá sjáum við á línuritinu að foreldrum fjölgar á milli ára sem telja verðið vera 

ástæðuna. 

Mynd 18. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Ef við horfum hins vegar á niðurstöður og dreifingu þeirra miðað við ástæður þá 

sjáum við að fjöldi foreldra sem liggja niðurstöðum til grundvallar er ekki stór, þ.e. 10 

þátttakendur. Tveir af þeim velja ástæðuna ,,verð”. 

 

Upplýsingar um stefnu skólans og námskrá 

Foreldrar eru spurðir hvort þeir telja sig upplýsta um stefnu skólans og námskrá. Reiknað er 

hlutfall foreldra sem telja sig frekar eða mjög upplýsta. Landsmeðaltalið er 71,6% (N = 2305), 

niðurstaða Vallaskóla er 63,5% (N = 61). 
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Mynd 19. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Miðað við mynd 19 þá fjölgar í hópi foreldra á milli ársins 2016 og 2018 sem telja sig 

upplýsta um stefnu skólans og námskrá. Töluverð dýfa átti sér reyndar stað árið 2016 en engu 

að síður víkja niðurstöður fyrir Vallaskóla marktækt frá niðurstöðum á landsvísu. 

Mynd 20. Skólapúlsinn, foreldrakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Skoðum við niðurstöður miðað við árganga þá sjáum við að fæstir foreldrar telja sig 

upplýsta sem eiga nemendur á miðstigi. Þessi niðurstaða víkur ennfremur marktækt frá því 

sem gengur og gerist á landsvísu. 

Aðrir þættir (hvítir reitir) eru 5 talsins eða 14,3% af heild. 
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Nemendakannanir  

Árleg nemendakönnun Skólapúlsins skólaárið 2017-2018 liggur til grundvallar niðurstöðum 

hér í þessum hluta skýrslunnar og var svarhlutfallið 89,8%. Framkvæmd könnunarinnar er í 

umsjón deildarstjóra og er hún lögð fyrir með rafrænum hætti í hópi nemenda í 6.-10. bekk að 

jafnaði einu sinni í mánuði. Allir nemendur í 6.-10. bekk taka könnunina einhvern tímann á 

skólaárinu, nema þeir hafi forfallast einhverra hluta vegna. Þeir meginþættir sem kannaðir 

eru: 

● Virkni nemenda í skólanum 

● Líðan og heilsa 

● Skóla- og bekkjarandi 

 

Matsþættirnir eru alls 18. Notast er við sama litakerfi og áður sem vísað er í hér að 

ofan. Mismunandi spurningar liggja undir hverjum matsþætti eins og áður sagði. 

Virkni nemenda í skólanum 

Matsþættir Niðurstaða 

skólans 
Landið Mismunur 

Ánægja af lestri 4,5 4,9 -0,3* 

Þrautseigja í námi 4,8 5,1 -0,5* 

Áhugi á stærðfræði 5,2 5,2 0,0 

Ánægja af náttúrufræði 4,8 5,0 -0,3* 

Trú á eigin vinnubrögðum í námi 4,9 5,1 -0,4* 

Trú á eigin námsgetu 5,0 5,0 0,0 

Líðan og heilsa 

Matsþættir Niðurstaða 

skólans 
Landið Mismunur 

Sjálfsálit 5,0 5,0 0,0 

Stjórn á eigin lífi 4,7 4,9 -0,2 

Vellíðan 4,8 4,9 -0,1 

Einelti 5,1 5,2 -0,1 

Tíðni eineltis 9,8 12,3% -2,5% 

Tíðni hreyfingar – 2 í viku eða oftar 26,2% 41,7% -13,8%* 

Hollt mataræði 4,7 4,8 -0,1 

Skóla – og bekkjarandi 

Matsþættir Niðurstaða 

skólans 

Landið Mismunur 
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Samsömun við nemendahópinn 5,0 5,0 0,0 

Samband nemenda við kennara 5,0 5,0 0,0 

Agi í tímum 4,8 5,1 -0.3 

Virk þátttaka nemenda í tímum 5,1 5,2 -0,1 

Mikilvægi heimavinnu í náminu 5,0 4,8 0,1 

Tafla 3: Nemendakönnun, Skólapúlsinn 2017-2018. 

 

Grænir reitir 

Samkvæmt nemendakönnun Skólapúlsins þá eru þættir sem teljast vera í ágætu lagi eftirtaldir 

(grænir reitir): 

● Áhugi á stærðfræði 

● Trú á eigin námsgetu 

● Sjálfsálit 

● Einelti 

● Tíðni eineltis 

● Samband nemenda við kennara 

● Samsömun við nemendahópinn 

● Mikilvægi heimavinnu í náminu 

Alls eru 8 þættir taldir vera í ágætu lagi eða 44,4% af heild. 

Gulir reitir 

Þættir sem taldir eru þurfa skoðunar (liggja undir landsmeðaltali) eru eftirtaldir (gulir reitir): 

● Vellíðan 

● Hollt mataræði 

● Agi í tímum 

● Virk þátttaka nemenda í tímum 

● Stjórn á eigin lífi 

Alls eru 5 þættir taldir þurfa skoðunar eða 27,8% af heild og munum við nú fjalla um þá 

markverðustu, ,,hollt mataræði” og ,,stjórn á eigin lífi”. 

 

Hollt mataræði 

Matsþættinum Mataræði var bætt við Skólapúlsinn haustið 2013. Fyrirmynd kvarðans kemur 

úr rannsókninni National Youth Physical Activity and Nutrition Study (NYPANS) sem 

Smitsjúkdómastöð Bandaríkjanna (CDC) stóð fyrir 2010. Atriðum og orðalagi hefur verið 

breytt lítillega. 
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Útkoma á mælikvarðanum lýsti áður meiri neyslu ávaxta, grænmetis og vítamíns 

og/eða minni neyslu skyndibita og gosdrykkja. Árið 2015 var gerð staðfestandi þáttagreining 

á fyrirliggjandi gögnum. Sú greining sýndi fram á að magn hollustu sem innbyrt er gefur betri 

mynd af mataræði nemenda eitt og sér án þess að óhollustan sé tekin með í reikninginn. 

Þ.e.a.s. þó óhollustu sé neytt í einhverjum mæli þá þarf það ekki að þýða að mataræði sé 

slæmt heldur er það magn hollustunnar sem vegur þar þyngra. Því er einkunn á þessum 

kvarða reiknuð með einungis þeim atriðum sem spyrja um hollar matarvenjur. 

Í ,,hollu mataræði” eru nemendur beðnir að svara því hve oft, á síðustu 7 dögum, þeir 

borðuðu eða drukku ákveðnar fæðutegundir (mynd 21). Landsmeðaltalið fyrir þáttinn í heild 

er 4,8% (N=16.143) en Vallaskóli er 4,6% (N=262). 

Mynd 21. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Marktækur munur kemur fram í neyslu ávaxta í Vallaskóla miðað við landið. 22 

nemendur í 6.-10. bekk Vallaskóla neyta t.d. aldrei ávaxta miðað við svör þátttakenda eða 

8,4% á móti 4,0% á landinu (N=648). Fjöldi þeirra sem neyta ávaxta fjórum sinnum eða oftar 

á dag er mjög svipaður í Vallaskóla á landsvísu. 
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Mynd 22. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Marktækur munur er á neyslu vítamína eða fjölvítamína (t.d. lýsi) en hér sjáum við 

m.a. að 52 nemendur Vallaskóla í 6.-10. bekk neyta aldrei vítamína eða fjölvítamína eða 

31,5% þátttakenda. Hlutfallið á landinu er 25,2% (N=4.058).  

Mynd 23. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Svo kemur fram marktækur munur á neyslu nemenda Vallaskóla á gosdrykkjum 

miðað við landið. 50% nemenda í 6.-10. bekk Vallaskóla (N=130) hafa m.a. neytt gosdrykkja 
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1-3 sinnum síðustu 7 daga á meðan hlutfallið er 41,1% nemenda á landsvísu (N=6.623). Og 

þeir sem neyta aldrei gosdrykkja í 6.-10. bekk er 33,5% í Vallaskóla (N=87) á móti 43,2% á 

landinu (N=6.963). 

Rauðir reitir 

Samkvæmt nemendakönnuninni þá eru þættir sem víkja marktækt neikvætt frá landsmeðaltali 

eftirtaldir (rauðir reitir): 

● Ánægja af lestri 

● Þrautseigja í námi 

● Trú á eigin vinnubrögðum í námi 

● Náttúrufræði 

● Tíðni hreyfingar, tvisvar sinnum í viku eða oftar 

 

Alls eru þetta 5 þættir sem þurfa markvissa skoðun með það að markmiði að bæta 

stöðuna, alls 27,8% af heild.  

Ánægja af lestri 

Við byrjum á að skoða ,,ánægju af lestri en ,,Ánægja af lestri er kvarði sem þróaður var af 

OECD fyrir PISA 2000. Samkvæmt OECD hafa fyrri rannsóknir sýnt að nemendur sem hafa 

jákvætt viðhorf til lesturs og nemendur sem lesa mikið eru með betri lesskilning.” 

(Nemendakönnun Skólapúlsins 2017/2018). Landsmeðaltalið 4,8 (N=16.465) og Vallaskóli er 

4,5 (N=264). 

Mynd 24. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 
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Þó munurinn sé í raun ekki mikill (0,3 stig) þá víkur Vallaskóli marktækt frá 

niðurstöðum á landsvísu í nokkrum lykilþáttum lesturs. Á mynd 24 sjáum við að ánægja af 

lestri minnkar hjá nemendum í 6.-10. bekk Vallaskóla frá skólaárinu 2015-2016. 

Mynd 25. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Áhugavert er að sjá að ánægjan eykst eftir því sem líður á skólaárið en gefur eftir í 

maímánuði. Í lok skólaársins er ánægjan hjá nemendum í 6.-10. bekk Vallaskóla svipuð og í 

upphafi þess, einmitt þar sem niðurstöður víkja marktækt frá landsniðurstöðum. 

Mynd 26. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 
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Greinum við ánægju af lestri eftir kyni sjáum við á mynd 26 að strákar í 6.-10. bekk 

Vallaskóla eru á pari við landsmeðaltal á meðan stúlkur eru nokkuð undir og munar þar um -

0,6 stig. 

Mynd 27. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Á mynd 27 greinum við hvaða árgangar víkja marktækt frá niðurstöðum fyrir landið 

en það er 6. bekkur (nemendur fæddir árið 2006) og 8. bekkur (nemendur fæddir árið 2004). 

Aðeins 10. bekkur Vallaskóla er á landsmeðaltalinu. Greina má svipaða árgangaþróun í 

niðurstöðum Lesferilsprófa í 6. og 7. bekk en þó ekki í 8. bekk. Fjallað verður um 

Lesferilsprófin hér á eftir. 

Mynd 28. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 
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Á mynd 28 sjáum við stöðuna miðað við þróun ánægju af lestri miðað við árganga. 

Hér sjáum við vissan mætingarpunkt á línuritinu, þ.e. staðan í 8. bekk er á milli verulegrar 

lækkunar á miðstigi yfir í jafnara ástand á efsta stigi. Eins er athyglisvert að sjá alla árganga 

lækka frá fyrstu mælingu, að 6. bekk undanskildum auðvitað. 

 
Mynd 29. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Þegar við skoðum svör við spurningum þar sem niðurstaðan í Vallaskóla víkur 

marktækt frá landinu (mynd 29) þá sjáum við að nemendur skólans í 6.-10. bekk eru að 

megninu til mjög ósammála eða ósammála því að gaman sé að tala um bækur við aðra. 76,1% 

þátttakenda svara því þannig (N=201). Niðurstaðan á landinu er hins vegar 65,1% 

(N=10.695). 
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Mynd 30. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Nemendum í 6.-10. bekk Vallaskóla eru því almennt mjög ósammála eða ósammála að 

það sé gaman að fara í bókabúð eða á bókasafn (mynd 34) eða 53,8% (N=142). Sömu 

niðurstöður fyrir landið eru 45,8% (N=7.528). 

Þrautseigja í námi 

Skýring Skólapúlsins á þættinum ,,þrautseigja í námi” ,,vísar til þess hversu mikið nemandinn 

leggur sig fram. Hugtakið hefur fengið mikla athygli í tengslum við vinnu gegn brottfalli. 

Skilningur á því hvað hvetur nemendur til að læra er fyrsta skrefið í að skapa auðugt 

námsumhverfi sem hjálpar nemendum að læra á eigin forsendum” . (Nemendakönnun 

Skólapúlsins 2017-2018). Landsmeðaltalið er 5,0 (N=16.219) og Vallaskóli er 4,5 (N=264). 
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Mynd 31. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Á mynd 31 kemur í ljós að þrautseigja nemenda í námi í 6.-10. bekk Vallaskóla lækkar 

um 0,6 stig á síðustu þremur árum. Víkur Vallaskóli marktækt frá niðurstöðum á landsvísu 

síðustu tveggja ára. 

Mynd 32. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Skoðum við niðurstöðurnar eftir kynjum þá víkja bæði kynin marktækt frá 

niðurstöðum á landsvísu. Þó er staðan heldur lakari hjá stúlkum sem standa í 4,7 á meðan 

landið stendur í 5,4 (mynd 32). Munurinn er -0,7 stig. 
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Mynd 33. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Mesta þrautseigjan mælist hjá nemendum í 6. bekk Vallaskóla (nemendur fæddir árið 

2006) en nemendur í 7. og 9. bekk (nemendur fæddir árin 2005 og 2003) víkja marktækt frá 

niðurstöðum á landsvísu (mynd 33). 

Mynd 34. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 
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Árgangaþróunin segir sína sögu en mynd 34 sýnir að allir árgangar sem mældir hafa 

verið í Skólapúlsinum gefa eftir frá upphafsmælingu 

Skoðum þá næst svör við einstökum spurningum í þættinum ,,þrautseigja í námi” þar 

sem niðurstaðan í Vallaskóla víkur marktækt frá niðurstöðum á landsvísu. 

Mynd 35. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Hlutfall þeirra sem segjast alltaf leggja eins hart að sér og mögulegt er þegar hann eða 

hún lærir er 20,5% (N=54) í Vallaskóla en 29,9% (N=4.849) miðað við landið (mynd 35). 

Mynd 36. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 
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Hlutfall nemenda í 6.-10. bekk sem segjast alltaf gera sitt besta til að ná tökum á þeirri 

þekkingu og hæfni sem verið er að kenna, þegar hann eða hún lærir, er 34,8% (N=92) í 

Vallaskóla en 44,3% (N=7.177) á landsvísu (mynd 40). 

Mynd 37. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Og hlutfall þeirra nemenda í 6.-10. bekk sem segjast alltaf leggja sig alla(n) fram 

þegar hann eða hún lærir er 28,0% (N=74) í Vallaskóla en 36,8% (N=5.951) á landsvísu. 

Reyndar eru niðurstöðurnar örlítið hærri í Vallaskóla hjá þeim sem segjast oft leggja sig 

alla(n) fram þegar þeir læra. 

Trú á eigin vinnubrögðum í námi 

,,Með vinnubrögðum í námi (self-regulated learning) er átt við kerfisbundna viðleitni 

nemandans til að beina hugsunum sínum, tilfinningum og athöfnum að því að uppfylla eigin 

námsmarkmið. Flestar kenningar sem fjalla um vinnubrögð í námi leggja mikið upp úr 

tengingunni við markmiðssetningu.” (Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018). 

Það snýr að öllum stigum námsins, frá undirbúningi þess (t.d. að setja sér markmið), stjórn á 

árangri og sjálfsskoðun.  

Mælikvarði Skólapúlsins var búinn til af Albert Bandura. Landsmeðaltalið er 5,0 

(N=16.181) og Vallaskóli er 4,6 (N=264). 
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Mynd 38. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Á mynd 38 sést að ársmeðaltöl fara lækkandi fyrir Vallaskóla. Munurinn frá 

skólaárinu 2015-2016 er -0,6 stig. 

Mynd 39. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Munur á kynjunum hvað þennan þátt varðar er stúlkum heldur í óhag. Á mynd 39 

kemur fram hvaða árgangar víkja marktækt frá niðurstöðum á landsvísu en það eru 7. bekkur 

(nemendur fæddir 2005) og 8. bekkur (nemendur fæddir árið 2006). Áhugavert er svo að sjá 
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næstu mynd (mynd 44) varðandi árgangaþróunin og hvernig mælipunktarnir nálgast hver aðra í 

8. bekk. 

Mynd 40. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Þegar við skoðum svo svör þátttakenda við spurningum innan matsþáttarins þá víkja 

niðurstöður marktækt í þremur þeirra. 15,5% nemenda Vallaskóla (N=41) segjast ekki geta 

notað bókasafnið til að afla upplýsinga um skólaverkefni á meðan það er 10,6% á landsvísu 

(N=1703). 17,0% þeirra segjast geta það alveg í Vallaskóla (N=45) á meðan hlutfallið á 

landsvísu er 23,8% á landinu (N=3.836). 
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Mynd 41. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Í Vallaskóla segja 8,7% nemenda (N=23) ekki geta skipulagt skólavinnu sína (mynd 

45) þegar landshlutfallið er 4,8% (N=771) á móti 22,3% nemenda Vallaskóla (N=59) sem 

telja sig alveg geta skipulagt þessa vinnu á meðan landshlutfallið er 32,7% (N=5.280). 

Mynd 42. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Nemendur í 6.-10. bekk Vallaskóla eru ekki hógværir í því að viðurkenna að þeir geti 

fest sér í minni upplýsingar sem þeir fá í kennslustundum og úr námsbókum. 38,9% þeirra 

(N=102) telja sig geta það nokkurn veginn á meðan landshlutfallið er 34,0% (N=5.465). 
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Náttúrufræði 

Skólapúlsinn segir að kvarðinn ,,ánægja af náttúrufræði” eigi uppruna sinn í PISA-

rannsóknunum. (Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018). Landsmeðaltalið er 

4,9 (N=16.440) og Vallaskóli er 4,6 (N=264). 

Mynd 43. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Sem fyrr byrjum við á að skoða ársmeðaltöl og Vallaskóli lækkar um 0,6 stig frá 

skólaárinu 2015-2016 (mynd 43) í ánægju af náttúrufræði. 

Mynd 44. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 
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Stúlkur í Vallaskóla hafa heldur minni ánægju af náttúrufræði og munar þar um -0,5 

stig miðað við landsmeðaltalið. Á mynd 45 sjáum við hvernig staðan lítur út í hverjum 

árgangi fyrir sig. Einna lökust er staðan í 7., 8. og 9. bekk (nemendur fæddir árin 2005, 2004 

og 2003).  

Mynd 45. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Tölurnar fyrir alla árganga lækka utan 10. bekk (mynd 45). Það er athyglisvert að sjá 

þennan árgang (nemendur fædda árið 2003) hækka nokkuð jafnt og þétt í línuritinu. Eins 

virðumst við enn og aftur greina einhverskonar vatnaskil í 8. bekk og fróðlegt verður að 

fylgjast með því í næstu könnunum. 

Mynd 46. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 
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Í þremur spurningum matsþáttarins ,,ánægja af náttúrufræði” víkja niðurstöður fyrir 

Vallaskóla marktækt frá landinu. Á mynd 46 sjáum við að 42,4% nemenda Vallaskóla 

(N=112) segjast mjög ósammála eða ósammála því að þeim finnist yfirleitt gaman þegar þeir 

eru að læra um náttúrufræði á móti 35,5% nemenda á landsvísu (N=5.831). 57,6% nemenda 

Vallaskóla (N=152) segjast hinsvegar því sammála eða mjög sammála á meðan hlutfallið á 

landsvísu er 64,5% (N=10.593). Svipaða niðurstöður má sjá af svörum nemenda við 

staðhæfingunni ,,mér finnst gaman að lesa um náttúrufræði” og ,,ég hef áhuga að læra um 

náttúrufræði”. 

Tíðni hreyfingar, tvisvar sinnum í viku eða oftar 

,,Undanfarin ár hefur verið spurt um viðhorf til hreyfingar en nú er spurt um tíðni hreyfingar 

innan og utan skólans. 

Reiknað er hlutfall nemenda sem segjast gera allt eftirtalið tvisvar í viku eða oftar: 

 Eru í leikfimitímum í skólanum 

 Taka þátt í líkamsþjálfun í skólanum utan leikfimitíma 

 Stunda íþróttir með íþróttafélagi 

 Hreyfa sig þannig að þeir mæðist og svitni utan íþróttaæfinga og skóla.” 

(Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018). Röðunin fyrir tíðni hreyfingar 

tvisvar sinnum í viku eða oftar er 40,6% fyrir landið (N=6.455) en 26,8% fyrir 

Vallaskóla (N=68). 

Mynd 47. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 
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Einhverra hluta vegna fer tíðnin lækkandi frá 6. bekk (mynd 47). Á það jafnt við um 

drengi sem stúlkur. Eina undantekningin frá þessu er 9. bekkur (nemendur fæddir árið 2003) 

en hjá þeim nemendum eykst tíðni hreyfingar mjög mikið á milli skólaáranna 2016-2017 og 

2017-2018. 

 
Mynd 47. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 

 

Í tveimur spurningum matsþáttarins víkja niðurstöður Vallaskóla marktækt frá 

landinu. 30,4% nemenda í 6.-10. bekk Vallaskóla (N=79) segjast aldrei stunda íþróttir með 

íþróttafélagi á móti 23,7% nemenda (N=3.805) á landsvísu (mynd 47). 

Mynd 49. Skólapúlsinn, nemendakönnun Vallaskóla 2017-2018. 
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Þegar spurt hversu oft nemendur eru í íþróttatímum í skólanum (mynd 49) segja 

54,0% nemenda í 6.-10. bekk (N=141) að þeir fari 2-3 sinnum í viku í skólaíþróttir á móti 

79,5% nemenda á landsvísu (N=12.785). 
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Líðan nemenda/einelti - Olweus 
 

Einelti er endurtekið neikvætt atferli eins eða fleiri einstaklinga sem beinist gegn ákveðnum einstaklingi sem 

á erfitt með að verja sig 

 

Hin árlega Olweusarkönnun var lögð fyrir á haustönn 2017 fyrir skólaárið 2017-2018 í 

umsjón verkefnisstjóra Olweusar. Nemendur í 5.-10. bekk tóku þátt og var könnunin tekin á 

rafrænu formi. 

Svarhlutfall var 88,7% (sjá hlutfall eftir árgöngum hér að neðan): 

5. bekkur  95,1% 

6. bekkur 90,9% 

7. bekkur 90,0% 

8. bekkur 84,1% 

9. bekkur 89,9% 

10. bekkur 80,0%  

 

Niðurstöður sýna að mikill meirihluti nemenda líkar mjög vel eða vel í skólanum eða 

82,4% en 13,5% nemenda líkar hvorki vel né illa í skólanum. Nemendum sem líkar mjög illa í 

skólanum eru 1,9% og mælist það jafnt hjá stelpum og strákum. Illa og hvorki vel né illa eru 

13,5% og þar eru stelpurnar ívið fleiri eða 18,4% og strákarnir 12,9%. Nemendur sem hafa 

ekki orðið fyrir einelti eða mjög sjaldan eru 92,3% en 7,6% telja sig hafa orðið fyrir einelti 

tvisvar sinnum í mánuði eða oftar.  

Algengast er að einelti eigi sér stað á skólalóðinni (40,7%) og á göngum skólans 

(33,9%) en einnig er algengt að einelti eigi sér stað á leið í og úr skóla (20,3%) og í matsal 

(22,0%), í kennslustofu (18,6%) og í íþróttasal (16,9%). Almennt má því ráða af 

niðurstöðunum að þau svæði þar sem margir nemendur koma saman samtímis og eftirlit er 

minna en gengur og gerist, einnig óreglulegra, séu þau svæði þar sem einelti sé líklegra en ella 

að þrífast. 

Nemendur upplifa kennara eða aðra fullorðna í skólanum næstum alltaf eða oft gera 

eitthvað til að stöðva eineltið í 64,2% tilvika. Jafnframt upplifa þeir starfsmenn skólans í 

35,9% tilvika næstum aldrei, einstaka sinnum eða öðru hverju gera eitthvað til að stöðva 

einelti. 

Þegar nemendur sjá aðra nemendur á svipuðum aldri verða fyrir einelti í skólanum þá 

eru 80,2%nemenda sem vorkenna honum og vilja koma honum til hjálpar. Þar eru stelpurnar 

fleiri eða 91,0% og strákarnir 69,3%. Samkennd stúlknanna er því nokkuð sterkari en hjá 

strákunum varðandi þennan þátt. 
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Lesferill 
Lesferli er matstæki af hálfu Menntamálastofnunar. Því er ætlað að meta grunnþætti læsis s.s. 

lesfimi, lesskilning, ritun, orðaforða og málskilning. Matstækið samanstendur af nokkrum 

stöðuprófum þar sem staða nemandans miðað við jafnaldra á landsvísu er metin. Framkvæmd 

könnunar er að öllu jöfnu í höndum umsjónarkennara. Prófin taka mið af aðalnámskrá 

grunnskóla og fylgja þeim áherslum sem þar eru lagðar. Niðurstöðurnar eru ekki birtar 

opinberlega vegna nafnleyndar. Prófin eru fyrst og fremst hugsuð sem verkfæri fyrir 

viðkomandi skóla og kennara til að bæta kennslu og koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. 

Sjá nánar:   https://mms.is/sites/mms.is/files/kynning_a_lesferli.pdf 

 

 

 

 

https://mms.is/sites/mms.is/files/kynning_a_lesferli.pdf
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Niðurstöður Lesferils eru nokkuð ljósar samkvæmt ofangreindum línuritum. Þar sem 

nemendur eru prófaðir þrisvar sinnum yfir skólaárið (september, janúar, maí) fáum við 

nokkuð glöggar vísbendingar um þróun á meðaltali lesinna orða í skólanum, séð út frá 

landsmeðaltali. 

Landsmeðaltal er rauða línan, viðmiðin eru gráu brotnu línurnar. Í fyrstu mælingunni 

september 2017 eru flestir nemendur að ná viðmiði 1 og í þeirri annarri, janúar 2018, eru allir 

komnir yfir það viðmið og nálgast viðmið 2 samkvæmt skilgreiningu Menntamálastofnunar. Í 
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þriðju mælingunni eru nemendur á yngsta stigi mjög nálægt viðmiði 2, utan nemenda í 4. 

bekk sem hafa náð viðmiði 2 og bæta sig þá umtalsvert frá fyrstu mælingunni. Aðrir árgangar 

liggja á milli viðmiða 1 og 2. 

Vallaskóli er bláa línan. Ef við skoðum þróun lesinna orða á yngsta stigi þá koma 

nemendur í 1. bekk sterkir inn í upphafi skólaársins. Þeir eru yfir landsmeðaltalinu en dala svo 

lítið eitt eftir það þar sem þeir liggja undir meðaltalinu eins og 2., 3. og 4. bekkur. Taka skal 

þó skýrt fram að allir þessir árgangar bæta sig hægt og þétt á milli kannana. 

Hvað miðstigið varðar þá kemur 5. bekkur (nemendur fæddir árið 2007) einna best út 

úr mælingunni á meðan 6. og 7. bekkur (nemendur fæddir árið 2006 og 2005) liggja nokkuð 

undir landsmeðaltali. Nemendur í 6. bekk ná að fara upp fyrir viðmið 1 en því er ekki að 

heilsa hjá nemendum í 7. bekk. 

Á efsta stigi, 8. og 9. bekk (nemendur fæddir 2004 og 2003, 10. bekkur var ekki með í 

þessari mælingu), sjáum við ánægjulegar niðurstöður þar sem nemendur eru ýmist á 

landsmeðaltali eða eilítið komnir upp fyrir það. Nemendur í 8. bekk skera sig þarna úr. 
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Samræmd könnunarpróf  

Samræmd könnunarpróf eru gerð af Menntamálastofnun og lögð fyrir nemendur með 

rafrænum hætti í septembermánuði í 4. bekk og 7. bekk (íslenska og stærðfræði) og í 9. bekk í 

marsmánuði. Nánast allir nemendur Vallaskóla í viðkomandi árgöngum taka samræmd 

könnunarpróf en þátttökuhlutfallið fyrir skólaárið 2017-2018 er: 

 

● 4. bekkur (heildarfjöldi í árgangi við lok skólaárs er 67): Íslenska N=57, stærðfræði 

N=61. 

● 7. bekkur (heildarfjöldi í árgangi við lok skólaárs er 48): Íslenska N=44, stærðfræði 

N=46 

● 9. bekkur (heildarfjöldi í árgangi við lok skólaárs er 64): Íslenska N=51, stærðfræði 

N=65, enska N=47. 

 

Niðurstöðurnar eru teknar saman í töflu 3 hér að neðan ásamt því að árangur nemenda 

er borinn saman við árangur yfir landið. Til grundvallar liggja normaldreifðar einkunnir sem 

reiknast á skalanum 0-60. Meðaltalið er 30.   

Eins og sést í töflunni hér fyrir neðan þá fer skólinn yfir normaldreift meðaltal 

(grænmálaður reitur) í íslensku og stærðfræði í 9. bekk en er eilítið undir í ensku (gulmálaður 

reitur). 7. bekkur liggur undir landsmeðaltali bæði í íslensku og stærðfræði og það sama má 

segja um 4. bekk. 

9. bekkur Íslenska Stærðfræði Enska 

 Normaldreifing Normaldreifing Normaldreifing 

Vallaskóli 30,38 31,10 29,00 

7. bekkur Íslenska Stærðfræði  

 Normaldreifing Normaldreifing  

Vallaskóli 27,75 26,88  

4. bekkur Íslenska Stærðfræði  

 Normaldreifing Normaldreifing  

Vallaskóli 28,50 26,52  

Tafla 4. Niðurstöður samræmdra könnunarprófa 2017-2018.  
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Samantekt og umræður 

Hér á undan hefur verið farið yfir niðurstöður allra kannana sem liggja sjálfsmati Vallaskóla 

til grundvallar og framkvæmdar voru á skólastarfi Vallaskóla á árinu 2017-2018.  

 

Sterkir þættir 

Samkvæmt niðurstöðum Skólapúlsins má í stuttu máli segja að vísbendingar um sterkustu 

þætti Vallaskóla í samanburði við aðra skóla á landinu séu þeir að foreldrar eru ánægðir með 

stjórnun skólans. Þeir telja að þyngd námsefnis í skólanum og heimavinna sé hæfileg og þeir 

hafa trú á eigin getu til að hjálpa barni sínu með námið. Foreldrar telja að agi í skólanum sé 

hæfilegur, að unnið sé hratt og örugglega með eineltismál og að börnunum líði vel í 

frímínútum. Þeir eru ánægðir með síðasta foreldraviðtal sem og heimasíðu skólans. 

Ánægjulegt er að sjá að nemendur eru áhugasamir um stærðfræði og þeim finnst heimavinna 

mikilvæg í náminu. Nemendur hafa sjálfsálit og trú á eigin námsgetu. Samband þeirra við 

kennara er gott og nemendur telja einelti vera eilítið undir landsmeðaltali. 

 

Til skoðunar 

Þegar einblínt er á þá þætti sem þurfa skoðunar við þá eru foreldrar undir meðallagi ánægðir 

með nám og kennslu í skólanum, samhliða því hversu vel skólinn mætir þörfum nemenda. 

Foreldrar telja að þeir hafi eilítið minni áhrif á ákvarðanir varðandi nemendur en gengur og 

gerist og að leitað sé eftir tillögum frá foreldrum og að ábendingar þeirra séu teknar til greina. 

Vallaskóli liggur undir landsmeðaltali varðandi þátttöku foreldra í gerð námsáætlunar með 

nemanda. Það sama má segja um líðan nemanda í kennslustundum og skólanum almennt og 

ánægju foreldra með aðstöðu í skólanum. Ánægja foreldra með tómstundaþjónustu og notkun 

á mötuneyti er undir landsmeðaltal, eins ánægja foreldra með samskipti starfsfólks við 

nemendur. Þeir telja að frumkvæði kennara að foreldrasamstarfi sé minna í Vallaskóla en 

gengur og gerist og að virkni foreldra sé minni í námi barna sinna, eins tími sem þeir gefa sér 

til að aðstoða börn sín við heimanám. Þá telja foreldrar að vilji nemenda til að leita eftir 

þátttöku foreldra í náminu sé minni í Vallaskóla en á landsvísu. Líðan nemenda í skólanum er 

undir landsmeðaltali ásamt því að mataræði þeirra virðist, samkvæmt könnun, vera óhollara 

en almennt gerist á landinu. Einnig er það upplifun nemenda að agi í kennslustundum sé ekki 

nægilegur jafnframt því að þeir vilji gjarnan taka virkari þátt í þeim. Samkvæmt könnun telja 
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nemendur sig ekki hafa nægilega stjórn á eigin lífi auk þess sem þeir mælast undir 

landsmeðaltali hvað varðar trú sína á eigin vinnubrögðum í náminu. 

 

Þarfnast úrbóta 

Það sem helst þarf að huga að til umbóta eru þættir eins lestrar- og íslenskukennsla, 

náttúrufræðikennsla, máltíðir í mötuneyti og upplýsingastreymi til foreldra varðandi 

starfsáætlun skólans. Einnig þarf að halda áfram að vinna með eineltismál þegar þau koma 

upp ásamt því að styðja kennara í fyrirbyggjandi vinnu t.d. í gegnum lífsleikni. Þessir þættir 

eru teknir inn í umbótaáætlun næsta skólaárs. 

Það er mikilvægt að vel virkt teymi sjái um vinnu sem þessa. Það er öllum 

starfsmönnum hollt að skoða sína vinnu og þær niðurstöður sem koma fram hér í skýrslunni. 

Þær geta gefið góða vísbendingu um starfið í skólanum, hvað gengur vel og hvað þarf að 

vinna betur með. Tímasett og markviss úrbótaáætlun og góð eftirfylgni varðandi hvern þátt er 

lykilþáttur í að úrbætur verði í kjölfar matsvinnu (sjá töfluna hér að ofan). 

Það er markmið skólans að skapa skólaanda þar sem einelti fær ekki þrifist og er 

mikilvægt að nýta niðurstöður þessarar árlegu könnunar til umbóta í skólastarfinu. Í 

Olweusarskóla er mikilvægt að kennarar nýti bekkjarfundi til forvarnar þegar kemur að 

samskiptum nemenda í skólanum. En á bekkjarfundum er rætt m.a. um einelti og samskipti 

almennt með það að markmiði að styrkja nemendur í jákvæðum samskiptum. Einelti getur 

haft varanleg áhrif bæði á gerendur og þolendur og því mikilvægt að koma í veg fyrir það og 

vinna í þeim málum sem koma upp í skólanum. 

Er það vísbending um að skólinn þarf að huga vel að þessum þætti og vinna með. 
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Umbótaáætlun skólaárið 2018-2019 

Ásamt því að gerð er sjálfsmatsáætlun til ársins 2022 er sett fram umbótaáætlun fyrir 

skólaárið 2018–2019. 

Í umbótaáætlun sem unnin var vegna bókunar 1 í kjarasamningi grunnskólakennara 

árið 2016 koma fram ýmsir þættir sem unnið hefur verið að með það að markmiði að færa 

skólastarf til betri vegar auk þess sem lokið hefur verið við að vinna með aðra þætti. Við 

teljum mikilvægt að halda áfram með ákveðin atriði sem komu fram í þessari vinnu og færum 

því nokkuð af þeim í umbótaáætlun 2018-2019 til frekari vinnslu. 

Tækifæri til 

umbóta 
Áætlanir um umbætur 

Tími 

umbóta 

Mæling 

umbóta, 

úttekt 

Ábyrgðaraðilar 

Skóli án aðgreiningar er 

ekki að virka nógu vel eins 
og staðan er í dag. Mikill 

álagsþáttur 

Efla þarf námsver í 1.-7. bekk annars 

vegar og 8.-10. bekk hins vegar 

Hófst 2017 

Í vinnslu 

Vorið 2019 

Skólapúlsinn, 
starfsmanna- 

könnun 

 
Stutt rafræn 

könnun v. 

umbótaáætlunar, 
starfsmenn. 

Skólastjórnendur og 

Skólaþjónusta 
Árborgar 

Kennarar telja 

nemendahópa stundum of 
stóra. Á einkum við í 

valgreinum og list- og 

verkgreinum 

Skólinn skerpi á viðmiðum um fjölda 

nemenda í hópum og bekkjum 

Hófst 2017  

Í vinnslu 

Vorið 2019 

Stutt rafræn 
könnun v. 

umbótaáætlunar, 

starfsmenn. 

 

Skólastjórnendur og 

fræðsluyfirvöld í 
Árborg 

Mikill tími fer í 

fundarsetu. Endurskoða 

hver þörfin sé fyrir þessa 
fundi og svo hverjir sitji þá 

Gæta þarf þess að setja ekki of mikla 

vinnu við þróunarverkefni á starfsdaga 

til þess að undirbúningstími skerðist 
ekki 

Hefst  2017, í 

vinnslu 

Vor 2019 

Stutt rafræn 

könnun v. 
umbótaáætlunar, 

starfsmenn 

Skólastjórnendur 

Vinna við þróunarverkefni 
innleiðingar og 

átaksverkefni þarfnast 

endurskoðunar. Álag 
vegna þessa er of mikið að 

mati kennara. 

Í stað þess að allur hópurinn komi að 
sumum verkefnum mætti koma á 

smærri hópum, jafnvel úr öllum 

skólum  Árborgar. Gæta þarf vel að því 
að upplýsingaflæði sé gott og 

ákvarðanir séu kynntar og ræddar í 

kennarahópnum. Skoða þarf þörf fyrir 

fagstjórn. 

Hefst  2017, í 
vinnslu 

Vor 2019 
Starfsmanna- 

könnun 

Skólapúlsins 
 

Stutt rafræn 

könnun v. 
umbótaáætlunar, 

starfsmenn 

Skólastjórnendur og 
Skólaþjónusta 

Árborgar 

Endurskoða þarf úrræði 
m.a. vegna agamála í 

Vallaskóla 

Efling námsvers. Skoða endurmenntun 
kennara í tengslum við nemendur með 

sértæka námsörðugleika. Skoða 

skipulag vegna nemendateyma. Fjölga 
ART - kennurum, regluleg námskeið 

vegna Olweus.  

Hófst 2017 
Í vinnslu 

Vor 2019 
Starfsmanna- 

könnun 

Skólapúlsins 
 

Stutt rafræn 

könnun v. 
umbótaáætlunar, 

starfsmenn 

Skólastjórnendur í 
samvinnu við kennara 

og skólaþjónustu 

Vantar meiri stuðning við 

kennara sem eru með 
erfiða hópa, nemenda með 

annað móðurmál en 

íslensku, greiningar og 
hegðun. Skoða sérkennslu 

og stuðningsfulltrúa í efstu 

bekkjunum 

Sérkennsluúrræði í sundi og íþróttum. 

Betra aðgengi að stjórnendum, 
sérkennurum, námsráðgjafa, 

skólasálfræðingum og 

kennsluráðgjöfum. Efling 
fjölmenningavers. 

Hófst 2017 

Í vinnslu 

Vor 2019, 

starfsmanna- 
könnun 

Skólapúlsins 

 
Stutt rafræn 

könnun v. 

umbótaáætlunar, 
starfsmenn. 

Skólastjórnendur í 

samvinnu við kennara 
og skólaþjónustu 

Gæta þarf þess að allir 

starfsmenn séu með 
viðveru á þeim dögum sem 

fastir fundir eru settir 

Styrkja þetta með breytingum í 

stundatöflugerð 

Lokið vorið 

2018 

Vor 2019 

Stutt rafræn 
könnun v. 

umbótaáætlunar, 

starfsmenn 

Skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri 
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Endurskoða og taka upp 

umræðu um tímaása 

stundatöflur (fög með gati 
í gegn) og frímínútur 

Vinna þegar hafin í tengslum við 

stundatöflugerð 

Í skoðun Vor 2019 

Stutt rafræn 

könnun v. 
umbótaáætlunar, 

starfsmenn. 

Skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri 

Endurskoða þarf námsmat 
og birtingu vitnisburðar 

Er í vinnslu samhliða vinnu við 
innleiðingu nýrrar skólanámskrár 

Í vinnslu Vor 2020 Deildarstjórar og 
kennarar 

Stundatöflur séu 

nemendamiðaðar frekar en 

kennaramiðaðar 

List- og verkgreinar, íþróttir og leikræn 

tjáning sé dreift á vikuna 

Hófst 2017 

Lokið vorið 

2018 

Vor 2019 

Stutt rafræn 

könnun v. 
umbótaáætlunar, 

starfsmenn 

Skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri 

Þrif hefjast of snemma og 
ekki er nógu vel þrifið 

Athugasemdum stöðugt komið á 
framfæri til verktaka. 

Hófst 2017 
Í vinnslu 

Vor 2019 
Stutt rafræn 

könnun v. 

umbótaáætlunar, 
starfsmenn 

Skólastjóri og 
aðstoðarskólastjóri 

Bæta þarf tækjakost 

skólans 

Tölvukostur skoðaður og áætla þörf, 

einnig á það við með ljósritunarvélar og 
prentara 

Hófst 2017 

Lokið 

Vor 2019 

Stutt rafræn 
könnun v. 

umbótaáætlunar, 

starfsmenn 

Skólastjórnendur og 

húsvörður 

Húsgögn og innréttingar 
eru úr sér gengnar 

Í gangi er áætlun um kaup á nýjum 
húsgögnum og verður byrjað á yngsta 

stigi 

Hófst 2017 
Í vinnslu 

Vor 2020     
Vinnuumhverfis-

vísir 

Skólastjórnendur og 
húsvörður 

Skortur á almennu 

viðhaldi húsnæðis 

Gler í gluggum, mála skóla að innan og 

utan hjólastólaaðgengi og rennihurð í 
Valhöll og Bifröst. Loftræsting og fleiri 

kennslustofur. 

Hófst 2017 

Í vinnslu 

Vor 2020  

Vinnuumhverfis-
vísir 

Stjórnendur, húsvörður 

og framkvæmdastjóri 
Veitusviðs Árborgar 

Bæta þarf salernisaðstöðu 

fyrir starfsfólk og 
nemendur 

 Er í vinnslu Vor 2020  

Vinnuumhverfis-
vísir 

Skólastjórnendur, 

umsjónarmaður 
eignadeildar, 

framkvæmdastjóri 

Veitusviðs Árborgar 

Starfsmenn geta tekið sig á 

varðandi umgengni 

Einhver fastur starfsmaður hafi umsjón 

með kaffistofu kennara. Starfsmenn taki 

sig saman og gangi vel um. Stækka 
kaffistofuna með því að taka niður vegg 

og sameina kaffistofu og vinnustofu 

Er í vinnslu Vor 2019 

Stutt rafræn 

könnun v. 
umbótaáætlunar, 

starfsmenn 

Skólastjórnendur, 
húsvörður  og fulltrúar 

kennara 

Fyrirbyggja betur að 

einelti eigi sér stað í 
frímínútum bæði á 

göngum skólans og 
útisvæði 

Upplýsa starfsmenn um mikilvægi þess 

að grípa strax inn í ef þeir sjá eitthvað 
vafasamt. Einnig gæsla efld 

Í stöðugri 

vinnslu 

Árlegar kannanir 

Skólapúlsins og 
Olweusar 

Deildarstjórar (aðrir 

stjórnendur), 
verkefnisstjóri 

Olweusaráætlunar- 
innar 

Efla áhuga nemenda enn 

frekar  á lestri 

Lestrarverkefni í samvinnu við 

bókasafnið/söfnin - PALS í 

lestrarkennslu 

Er í vinnslu Nemendakönnun 

Skólapúlsins og 

Lesferill, vor 
2019 

Íslenskukennarar, 

sérkennarar  og 

deildarstjórar 

Náttúrufræðikennsla Efla fjölbreyttar aðferðir við nám og 

kennslu í náttúrufræði 

Í vinnslu Nemendakönnun 

Skólapúlsins, vor 
2019 

Deildarstjórar í 

samstarfi við kennara 

Máltíðir í mötuneyti  Í vinnslu Vorið 2020 
Foreldrakönnun 

Skólapúlsins 

 

Aðgengi foreldra að stefnu 

skólans og námskrá 

 Í vinnslu  Vorið 2020 

Foreldrakönnun 
Skólapúlsins 

 

Tafla 5: Umbótaáætlun 2018-2019 

  

 


