
Mælingar í starfi grunnskólans 



Fjöldi mælinga í starfi grunnskólans hefur vaxið mikið

Samræmd könnunarpróf í 4.,7. og 10. bekk

Skólavogin

Skólapúlsinn

Olweus

Pisa, Talis, Pirls

Ungt fólk - Hagir og líðan barna 

- Vímuefnaneysla ungmenna 

Innra mat skóla – nemenda-, foreldra- og 

starfsmannakannanir

Ytra mat skóla – úttektir ráðuneytis og sambandsins

Skimanir – lestrar- og stærðfræðiörðugleikar

hreyfiþroski og málþroski

Mælingar sálfræðinga og hjúkrunarfræðinga

Mælingar meistaranema og fagfólks innan fræðslugeirans



Samræmd könnunarpróf

Árlega í 4., 7. og 10. bekk

íslenska, stærðfræði og enska

Nemendur sjá árangur sinn miðað við aðra

einstaklinga í sama árgangi á Íslandi

Skólar sjá árangur skólans miðað við landið

Leiðbeinandi námsmat – nýtt til skipulagningar á 

frekara námi



Skólavogin - rekstrarupplýsingar

Fjöldi nem. á kennara, starfsmenn, stjórnunarstöðu

Hlutfall réttindakennara

Launakostnaður

Rekstarkostnaður (nettó, brúttó)

Hlutfall af skatttekjum

Samanburður við landið, sveitarfélög í ákveðnum 
stærðarflokki og skóla í ákveðnum stærðarflokkum



Skólapúlsinn - nemendur

Virkni

Ánægja, þrautseigja, áhugi og trú

Líðan

Sjálfsálit, sjálfsstjórn, einelti

hreyfing, mataræði

Skóla- og bekkjarandi

Samsömun, samband, agi og virkni



Skólapúlsinn - foreldrar

Nám og kennsla

Námsefni, námsmat, agi o.fl.

Foreldrasamstarf

Viðtöl, samskipti, heimasíða o.fl.

Velferð nemenda

Samskipti, líðan o.fl.

Heimanám

Magn, tími, geta o.fl.

Aðstaða og þjónusta

Sérþjónusta, skólasel, mötuneyti o.fl.



Skólapúlsinn - starfsmenn

Allir starfsmenn

Viðhorf til skólans

Kennarar

Kennarastarfið

Starfsumhverfi

Mat og endurgjöf

Símenntun

http://www.nesskoli.is/static/gallery/Bad_hairday_hja_4._bekk/030.JPG
http://www.nesskoli.is/static/gallery/Bad_hairday_hja_4._bekk/030.JPG


Olweus - eineltisathugun

Árleg könnun um líðan og samskipti fyrir 4. – 10. bekk

Hversu mikið er eineltið?

Hvar er eineltið?

Fórnarlamb

Gerandi

Tengslakannanir



Pisa

Alþjóðleg rannsókn á hæfni og getu 15 ára nemenda 

í lestri, náttúrufræði, stærðfræði og þrautalausn

Lögð fyrir  í  23 löndum þriðja hvert ár

Markmið rannsóknarinnar er að vera stefnumótandi 

fyrir menntakerfi framtíðarinnar

Mikla áherslu á tengsl félagslegs og efnahagslegs 

bakgrunns nemenda við getu þeirra



Talis

Megináherslur rannsóknarinnar eru á:

Mat á störfum kennara og þá endurgjöf er þeir fá

Starfsþróun kennara

Viðhorf og skoðanir kennara um eigin kennslu

Hlutverk og starfshætti skólastjórnenda

24 lönd 

Lagt rafrænt fyrir alla kennara og skólastjóra

grunnskólans



Pirls

Fjölþjóðleg rannsókn á læsi 9 ára barna

Rannsóknin fer fram með 5 ára millibili

Í rannsókninni er lestrargeta barna könnuð, bæði breytingar

milli tímabila og mismunur milli landa, svo og ýmsir 

áhrifaþættir tengdir læsi eins og stefna fræðsluyfirvalda, 

skólastefna, lestrarkennsla og lestrarvenjur barna og foreldra 

þeirra.



Ungt fólk – hagir og líðan -

vímuefnaneysla 
• Árið 2011 Ungt fólk 2011,  meðal nemenda í 5., 6. og 7.  bekk grunnskóla.

• Greining á líðan og áhrifaþáttum líðan 10 til 12 ára grunnskólanema.

•

• Árið 2012 Ungt fólk 2012, meðal nemenda í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla.

• Greining á félagslegum þáttum meðal nemenda í grunnskólum landsins.

•

• Árið 2013 Ungt fólk 2013, meðal nemenda í framhaldsskólum.

• Greining á félagslegum þáttum meðal nemenda í framhaldsskólum landsins. 

•

• Árið 2013 Ungt fólk 2013, meðal nemenda í 5., 6. og 7. bekk grunnskóla. 

• Greining á líðan og áhrifaþáttum líðan 10 til 12 ára grunnskólanema.

•

• Árið 2014 Ungt fólk 2014, meðal nemenda í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla.

• Greining á félagslegum þáttum meðal nemenda í grunnskólum landsins. 

•

• Árið 2015 Ungt fólk 2015, meðal nemenda í 5., 6. og 7. bekk grunnskóla.

• Greining á líðan og áhrifaþáttum líðan 10 til 12 ára grunnskólanema.

•

• Árið 2016  Ungt fólk 2016, meðal nemenda í framhaldsskólum. 

• Greining á félagslegum þáttum meðal nemenda í framhaldsskólum landsins.



Ungt fólk – hagir og líðan -

vímuefnaneysla 

Sveitarfélögin Fjarðabyggð og Fljótsdalshérað fær sundungreindar upplýsingar 

á eftirtaldar stofnanir:

Í Fjarðabyggð: 

Verkmenntaskóli Austurlands

Grunnskóli Reyðarfjarðar

Grunnskólinn á Eskifirði

Nesskóli 

Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar

Grunnskólinn á Stöðvarfirði

Á Fljótsdalshéraði:

Menntaskólinn á Egilsstöðum

Fellaskóli

Brúarásskóli

Grunnskólinn á Egilsstöðum 

Hallormsstaðaskóli



Innra mat í skólum

Verkþættir

Foreldrasamstarf

Nemendaviðtöl

Samskipti/líðan nemenda Olweus og Skólapúlsinn

Uppbyggingarstefna

Heilsueflandi grunnskóli

Grænfáninn

Olweus

Námsmat – Þróunarverkefni

Starfmannasamtöl

Samræmd próf og skimun



Skimanir

Samræmd próf og skimun

Samræmd próf

Tove Krogh teikniþroskapróf, 1. bekk

Leið til læsis 1. - 4. bekkur

Læsispróf 2. bekkur

Orðarún, lesskilningur, 3.-8. bekkur

Talnalykill 3. bekkur

Hreyfiþroskapróf 1. bekkur

GRP 14h, lestur og stafsetning, 9. bekkur



Ytra mat í skólum

Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

og Samband íslenskra sveitarfélaga

Stefnt að því að allir skólar fari í ytra mat á 7 ára fresti



Mælingar sálfræðinga og 

hjúkrunarfræðinga

Mælingar sálfræðinga - einstaklingsmiðað

Mælingar hjúkrunarfræðinga – allir en einnig sértækt



Mælingar meistaranema og 

fagfólks í fræðslumálum

Töluverð aukning um beiðnir frá meistaranemum 

Mikilvægt að þekkingin nýtist skólunum



Notkun upplýsinga til framþróunar

Bæjaryfirvöld

Fagnefndir

Skólaráð og foreldraráð

Nemendur, starfsfólk og foreldrar

Heimasíða 



Þakka ykkur fyrir


