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Skólapúlsinn er samtímamælingar fyrir sjálfsmat skóla. Könnunin  er lögð fyrir 

nemendur í 6. - 10. bekk. Nemendur eru valdir að handahófi.  Könnunin er 

nafnlaus engum persónuupplýsingum er safnað. Mælingar fara fram 5 sinnum 

yfir  skólaárið. Í skýrslunni er Setbersskóli borin saman viðmiðunarhóp 

könnunarinnar sem eru allir skólar með fleiri en 160 nemendum. 

Þættir sem mældir eru :                                                                                                                         

Virkni nemenda 

Líðan þeirra 

Skóla- og bekkjarandi 

Opnar spurningar,  hvað er  gott og slæmt við skólann 

Fyrirlögn könnunar: 

Nemendur eru teknir út úr tíma. Mikilvægt er að nemendur svari spurningum 

samviskusamlega og spyrji ef þeir skilja ekki spurningar.  Könnunin er 

vettvangur nemenda til að hafa áhrif á skólastarfið.  

Spurningalistinn sem nemendur svöruðu er byggður á eftirfarandi 

svarmöguleikum: Sammála, frekar sammála, frekar ósammála og ósammála. 

 

Eftirfarandi atriði flokkast sem styrkleikar í skólastarfinu. 

Í könnuninni kemur fram að styrkleikar skólans eru að vanlíðan, kvíði og einelti 
eru minna í Setbergsskóla sé miðað við landsmeðaltal.  Sérstaklega kemur fram 
að einelti er töluvert minna í Setbergsskóla en í flestum öðrum skólum sem 
taka þátt í Skólapúlsinum.   

 

 

 



 

Áhugi nemenda á stærðfræði er töluvert meiri en almennt gerist. Það má sjá 
marktækan mun á áhuga á stærðfræði bæði hjá strákum og stelpum í 
Setbergsskóla samanborið við landsmeðaltal viðmiðunarhópsins. 

Trú á eigin vinnubrögðum og námsgetu er töluvert yfir landsmeðaltali. 
Nemendur í öllum árgöngum hafa meiri trú á eigin vinnubrögðum. 

Þátttaka í íþróttum er yfir landsmeðaltali. Nemendur í Setbergsskóla stunda 
oftar íþróttir eða líkamsþjálfun sé miðað við meðaltal viðmiðunarhópsins. 

Sjálfsálit nemenda er yfir meðaltali. Ef borið er saman nemendur Setbergsskóla 
og aðra skóla má að 38% nemenda á landinu á móti 47% nemenda í 
Setbergsskóla segjast vera mjög sammála því að þeir geti veri stoltir af mörgu 
sem þeir gera.  

Samsömun við nemendahópinn er yfir landsmeðaltali. Flestum nemendum 
líður vel í hópnum og telja sig ekki vera skilin útundan. Nemendur eru mjög 
óssammála (80%) eða ósammála (15%) því að þeir séu skildir útundan. 95% 
nemenda segja því að þeir séu ekki skildir útundan 

 

Nokkur atriða sem hafa ber í huga í niðurstöðu könnunar: 

Umbótaverkefni samkvæmt niðurstöðum könnunarinnar er að halda þarf áfram 
að auka áhuga nemenda á lestri  

Upplýsa þarf nemendur enn frekar um hvaða þættir eru hafðir til hliðsjónar í 
námsmati.  

Vinna þarf áfram að öllum þáttum könnunarinnar svo sem virkni nemenda, 
líðan þeirra og efla góðan og jákvæðan skóla og bekkjaranda.  

Skólapúlsinn er góð leið fyrir nemendur til þess að koma skoðunum sínum og 
athugasemdum á framfæri í gegnum opnar spurningar sem eru í lok könnunar. 

Allt þetta stuðlar að því að Setbergsskóli verði skóli þar sem sem öllum líður vel 
og allir vinna saman að því að gera góðan skóla enn betri. 

Matsteymi Setbergsskóla – Herdís Danivalsdóttir, formaður, 

María Kristjánsdóttir, kennari, Hrönn Bergþórsdóttir, skólastjóri. 

 



 


