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Dagskrá

• Túlkun á niðurstöðum

• Innihald kannana

• Nýjungar

• Vangaveltur



Leikskólar



Mat og eftirlit með gæðum leikskólastarfs

18. gr. Innra mat.

Hver leikskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 17. 
gr. með virkri þátttöku starfsmanna, barna og foreldra eftir því sem við á.

Leikskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og 
áætlanir um umbætur.

19. gr. Ytra mat sveitarfélaga.

Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar 
um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu 
sinnar og áætlanir um umbætur.

Sveitarfélög skulu fylgja eftir innra og ytra mati þannig að slíkt mat leiði til umbóta í 
skólastarfi.



Tvö verkfæri til að auðvelda kerfisbundið mat

• Skólapúlsinn - Innra mat

• Skólapúlsinn veitir leikskólum samræmdar upplýsingar um leikskólastarfið og 
árangur þess til notkunar í innra mati.

• Breytingar á spurningalistum fara eftir þörfum innra mats.

• Skólavogin - Ytra mat 

• Skólavogin einfaldar sveitarfélögum að kalla eftir samræmdum gögnum úr 
innra mati leikskóla til notkunar í ytra mati.



Samningsskilmálar

• Hver leikskóli er framkvæmdar- og ábyrgðaraðili gagnasöfnunarinnar 
og eigandi gagnanna. Skólapúlsinn er vinnsluaðili.

• Hver leikskóli felst í upphafi á að tölulegum upplýsingum úr 
könnunum Skólapúlsins sé veitt áfram til fræðsluyfirvalda í 
viðkomandi sveitarfélagi og að þau séu notuð sem viðmið fyrir aðra 
skóla undir nafnleynd. 



Hvers vegna?

• Tilgangur innra mats er að auka gæði starfsins: 

1. að fylgjast með stöðu mála, 

2. framkvæma inngrip 

3. og sannreyna árangurinn. 

• Án áreiðanlegra mælinga eru liðir 1 og 3 
óframkvæmanlegir.

Fylgjast 
með 

Bregðast 
við

Sannreyna 
árangur



Skólapúlsinn

Skólaárið 2016-17

• 88 Leikskólar 

• Foreldrakönnun í 33 leikskólum

• Starfsmannakönnun í 40

• leikskólum

• 124 Grunnskólar 

• Nemendakönnun í 124 skólum

• Foreldrakönnun í 60 skólum

• Starfsmannakönnun í 40 skólum

• 5 Framhaldsskólar

• Nemendakönnun í 5 skólum

• Fjöldi kannana og svara:

• 302 kannanir lagðar fyrir á þessu skólaári



Foreldrakönnun: Hvernig er mælt?

• Um 20 mínútur tekur að svara heilli könnun og hægt er að velja um þrjú 
tungumál: íslensku, ensku og pólsku. 

• Könnunin er lögð fyrir foreldra barna á öllum deildum leikskólans. 

• Leikskólinn tilkynnir foreldrum um könnunina og gefur þeim kost á að 
neita þátttöku

• Búnir eru til þátttökukóðar úr lista sem leikskólinn sendir inn í febrúar. 

• Í þeim tilfellum sem tvö netföng eru skráð vegna barns er 
spurningalistanum skipt í tvennt og helmingur listans sendur á hvort 
netfang. Öðru hvoru foreldrinu eða báðum í sameiningu er þó frjálst að 
svara báðum hlutunum. 



Foreldrakönnun: Hvernig er mælt?

• Foreldrar fá könnunina senda í tölvupósti frá Skólapúlsinum fyrsta virka dag 
mánaðarins. Eftir það eru áminningar sendar vikulega í tölvupósti og ein SMS 
áminning send út í viku tvö. 

• Um miðjan mánuðinn er tengiliður leikskólans minntur á nauðsyn þess að hafa 
samband við foreldra og minna þá á að taka þátt. Það er gert með því að afhenda 
foreldrum sinn kóða á pappír og hafa samband símleiðis við þá sem ekki hafa svarað.

• Á vefsvæði leikskólans er hægt að sjá hverjir hafa ekki lokið við að svara könnuninni og 
halda utan um úthringingar. 

• Niðurstöður hvers aldurshóps og hverrar deildar eru birtar með samanburði við 
landsmeðaltal í byrjun apríl. 

• Niðurstöður eru ekki birtar ef svarhlutfall er lægra en 60%.



Foreldrakönnun: Hvað er mælt?























• Aðeins einn kóði sendur á hvort foreldri
• Val leikskólans hvort að sent er á 1 eða 2 netföng

• Ein könnun í tveimur hlutum, ekki tvær eins kannanir

• Vandamál við að ná svarhlutfalli
• Dreifa kóðum á pappír

• Úthringiþjónusta

• Eiga allir þættir við?

• Bæta við og/eða fjarlægja spurningar

Foreldrakönnun - þróun og lausnir



Miðlun upplýsinga

• Deila niðurstöðum með öðrum

• Prentun á niðurstöðum á PDF form





Starfsmannakönnun: Hvernig er mælt?

• Könnunin var gerð í þriðja sinn í febrúar á þessu ári

• Það tekur um 20 til 40 mínútur að svara könnuninni

• Könnunin er lögð fyrir allt starfsfólk leikskólans nema skólastjórann

• Niðurstöður eru greindar eftir starfsaldri
• 2 ár eða styttra og 3 ár eða lengur



Starfsmannakönnun: Hvernig er mælt?

• Starfsfólki tilkynnt um könnunina og gefinn kostur á að neita þátttöku

• Starfsfólk fær tölvupóst frá Skólapúlsinum fyrsta virka dag mánaðarins sem 
inniheldur þátttökukóða og leiðbeiningar 

• Eftir það eru áminningar sendar vikulega í tölvupósti til þeirra sem ekki 
hafa svarað. Að auki er SMS áminning send út í 2. viku mánaðarins

• Á aðgangi tengiliða er hægt að fylgjast með svarhlutfalli og sjá hverjir eiga 

eftir að svara

• Niðurstöður eru birtar með samanburði við landsmeðaltal í byrjun mars 

• Æskilegt er að ná 80% svarhlutfalli og niðurstöður eru ekki birtar ef 

svarhlutfall er lægra en 60%



Starfsmannakönnun: 40 matsþættir í 5 flokkum















Starfsmannakönnun – þróun og lausnir

• Vandamál við að ná svarhlutfalli

• Er framsetning á niðurstöðum viðeigandi?

• Viðbætur?

• Eiga allir þættir við?

• Bæta við og/eða fella út spurningar að eigin vali



Grunnskólar



Mat og eftirlit með gæðum skólastarfs

18. gr. Innra mat.

Hver skóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 17. gr. 
með virkri þátttöku starfsmanna, barna og foreldra eftir því sem við á.

Leikskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og 
áætlanir um umbætur.

19. gr. Ytra mat sveitarfélaga.

Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar 
um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu 
sinnar og áætlanir um umbætur.

Sveitarfélög skulu fylgja eftir innra og ytra mati þannig að slíkt mat leiði til umbóta í 
skólastarfi.



Tvö verkfæri til að auðvelda kerfisbundið mat

• Skólapúlsinn - Innra mat

• Skólapúlsinn veitir skólum samræmdar upplýsingar um skólastarfið og árangur 
þess til notkunar í innra mati.

• Breytingar á spurningalistum fara eftir þörfum innra mats.



Hvers vegna?

• Tilgangur innra mats er að auka gæði starfsins: 

1. að fylgjast með stöðu mála, 

2. framkvæma inngrip 

3. og sannreyna árangurinn. 

• Án áreiðanlegra mælinga eru liðir 1 og 3 
óframkvæmanlegir.

Fylgjast 
með 

Bregðast 
við

Sannreyna 
árangur



Skólapúlsinn

Skólaárið 2016-17

• 88 Leikskólar 

• Foreldrakönnun í 33 leikskólum

• Starfsmannakönnun í 40

• leikskólum

• 124 Grunnskólar 

• Nemendakönnun í 124 skólum

• Foreldrakönnun í 60 skólum

• Starfsmannakönnun í 40 skólum

• 5 Framhaldsskólar

• Nemendakönnun í 5 skólum

• Fjöldi kannana og svara:

• 302 kannanir lagðar fyrir á þessu skólaári



Nemenda-, foreldra- og starfsmannakannanir

•Nemendakönnun stendur yfir allt árið
• 124 skólar og um 19.000 nemendur
• Um 90% allra nemenda í 6.-10. bekk á landinu

• Foreldrakönnun fer fram í febrúar 
• 60 skólar
•Úrtak nemenda úr 1.-10. bekk

• Starfsmannakönnun fer fram í mars
• 40 skólar
• Allir starfsmenn þátttökuskólanna



Nemendakönnun 







Nýjung í boði á næsta ári

• Lestaráhugakönnun fyrir 1. – 5. bekk



Lestur heima 5-10 spurningar



Lestur í skólanum 5-10 spurningar



Framkvæmd

• Viðhorf til lestrar 

• Forprófun lofar góðu (10-15 mín).

• Um helmingur í 2. bekk sjálfbjarga með Ipad

• Hugmynd
• Leggja fyrir alla í maí 2018 (1. bekk líka) og brjóta niðurstöður niður eftir 

bekkjardeildum

• Mögulega bæta við öðrum kvörðum í framtíðinni?
• Skortur á áreiðanlegum mælitækjum

• Forpróf nauðsynleg



Foreldrakönnun – breytingar frá fyrra ári















Umræður

• Reykjavíkurkönnuin er rúmlega þrefalt styttri 20 vs. 71 spurning

• Framkvæmd miðlægt (ekki af skólunum sjálfum)

• Engir sálfræðilegir kvarðar (óvíst hvort að svör séu í raun 
birtingarmyndir þess sem ætlunin var að mæla). 

• Er stutta könnunin fullnægjandi fyrir innra mat?

• Ætti að stytta könnun Skólapúlsins enn frekar?

• Ætti að bjóða uppá fleiri en eina útgáfu af foreldrakönnun?



Foreldrakönnun

• Í ár var aðeins einn kóði sendur á hvort foreldri

• Vandamál við að ná svarhlutfalli
• Skólar velja hvort skipta eigi könnuninni á milli foreldra eða ekki

• Boðið er uppá úthringiþjónustu 

• Ein könnun í tveimur hlutum, ekki tvær eins kannanir

• Eiga allir þættir við?

• Bæta við valmöguleikanum „Veit ekki / hlutlaus / vil ekki svara“

• Kostur á að skrá opin svör í mörgum liðum 

• Bæta við og/eða fjarlægja spurningar



Starfsmannakönnun – spurningar skólastjóra



Starfsmannakönnun

















Starfsmannakönnun

• Er framsetning á niðurstöðum viðeigandi?

• Eiga allir þættir við?

• Hverju má sleppa?

• Bæta við og/eða fjarlægja spurningar
• Sumar spurningar passa ekki litlum skólum

• Sérstakar aðstæður aðrar fyrir að spurningar passa ekki



• Deila niðurstöðum með öðrum

• Prentun á niðurstöðum á PDF form

Miðlun upplýsinga





Framhaldsskólar



Mat og eftirlit með gæðum leikskólastarfs

18. gr. Innra mat.

Hver leikskóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 17. 
gr. með virkri þátttöku starfsmanna, barna og foreldra eftir því sem við á.

Leikskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og 
áætlanir um umbætur.

19. gr. Ytra mat sveitarfélaga.

Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar 
um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu 
sinnar og áætlanir um umbætur.

Sveitarfélög skulu fylgja eftir innra og ytra mati þannig að slíkt mat leiði til umbóta í 
skólastarfi.



Tvö verkfæri til að auðvelda kerfisbundið mat

• Skólapúlsinn - Innra mat

• Skólapúlsinn veitir skólum samræmdar upplýsingar um skólastarfið og árangur 
þess til notkunar í innra mati.

• Breytingar á spurningalistum fara eftir þörfum innra mats.



Hvers vegna?

• Tilgangur innra mats er að auka gæði starfsins: 

1. að fylgjast með stöðu mála, 

2. framkvæma inngrip 

3. og sannreyna árangurinn. 

• Án áreiðanlegra mælinga eru liðir 1 og 3 
óframkvæmanlegir.

Fylgjast 
með 

Bregðast 
við

Sannreyna 
árangur



Fullkomnasta kannanakerfi sem í boði er á Íslandi í dag











Túlkun á niðurstöðum

• Deila niðurstöðum með öðrum

• Prentun á niðurstöðum á PDF form





Skólavogin



Mat og eftirlit með gæðum skólastarfs

18. gr. Innra mat.

Hver skóli metur með kerfisbundnum hætti árangur og gæði skólastarfs á grundvelli 17. gr. 
með virkri þátttöku starfsmanna, barna og foreldra eftir því sem við á.

Leikskóli birtir opinberlega upplýsingar um innra mat sitt, tengsl þess við skólanámskrá og 
áætlanir um umbætur.

19. gr. Ytra mat sveitarfélaga.

Sveitarfélög sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs og láta ráðuneyti í té upplýsingar 
um framkvæmd skólahalds, innra mat skóla, ytra mat sveitarfélaga, framgang skólastefnu 
sinnar og áætlanir um umbætur.

Sveitarfélög skulu fylgja eftir innra og ytra mati þannig að slíkt mat leiði til umbóta í 
skólastarfi.



Tvö verkfæri til að auðvelda kerfisbundið mat

• Skólapúlsinn - Innra mat

• Skólapúlsinn veitir leikskólum samræmdar upplýsingar um leikskólastarfið og 
árangur þess til notkunar í innra mati.

• Breytingar á spurningalistum fara eftir þörfum innra mats.

• Skólavogin - Ytra mat 

• Skólavogin einfaldar sveitarfélögum að kalla eftir samræmdum gögnum úr 
innra mati leikskóla til notkunar í ytra mati.



Samningsskilmálar

• Hver skóli er framkvæmdar- og ábyrgðaraðili gagnasöfnunarinnar og 
eigandi gagnanna. Skólapúlsinn er vinnsluaðili.

• Hver skóli felst í upphafi á að tölulegum upplýsingum úr könnunum 
Skólapúlsins sé veitt áfram til fræðsluyfirvalda í viðkomandi 
sveitarfélagi og að þau séu notuð sem viðmið fyrir aðra skóla undir 
nafnleynd. 



Hvers vegna?

• Tilgangur innra mats er að auka gæði starfsins: 

1. að fylgjast með stöðu mála, 

2. framkvæma inngrip 

3. og sannreyna árangurinn. 

• Án áreiðanlegra mælinga eru liðir 1 og 3 
óframkvæmanlegir.

Fylgjast 
með 

Bregðast 
við

Sannreyna 
árangur



Greining með þarfir ytra mats í huga 

Rekstarupplýsingar grunn- og leikskóla 

Nemendakönnun 6. - 10. bekkur 

Foreldrakannanir grunn- og leikskóla

Starfsmannakannanir grunn- og leikskóla 

Samræmd próf 4., 7., 9., 10. bekk

Yngri barna könnun (lestaráhugi í 1. – 5. bekk)

Allt í allt 9 skýrslur með nafnlausum samanburið við önnur sveitarfélög 
og nafnlausum samanburði eigin skólum við aðra skóla.



Nýtt

•Niðurstöður úr rafrænum könnunarprófum á 
unglingastigi

• Lestraráhugakönnun fyrir 1.-5. bekk

• Tvö ný myndrit: Samanburður eftir kyni og aldri innan 
og utan sveitarfélagsins



Þjónustukönnun Sambandsins

• Niðurstöður er mikið notaðar

• Allar niðurstöður eru mikilvægar

• Það er einfalt að lesa úr niðurstöðunum

• Velferðarvogin er vænlegt verkefni





Lestur í skólanum 5-10 spurningar



Vangaveltur

• Eiga allir þættir við?

• Er framsetning á niðurstöðum viðeigandi?

• Viðbætur?

• Er nauðsynlegt að gefa út leiðbeiningar varðandi túlkun á 
niðurstöðum?


