
Vorfundur Skólapúlsins 2021
10. júní 2021

Kristján Ketill Stefánsson

Almar Miðvík Halldórsson



Dagskrá

• Röðun á fundum í ár

09.00-10.30 Leikskóli: Foreldra- og starfsmannakönnun

10.45-12.15 Grunnskóli: Nemenda-, foreldra- og starfsmannakannanir
ásamt eftirvinnslu niðurstaðna samræmdra prófa.

13.30-15.00 Sveitarfélög: Skólavogin og Starfsmannapúlsinn

15.30-17.00 Framhaldsskóli: Nemendakönnun og Starfsmannapúlsinn



Leikskólar
10. júní 2021

Kristján Ketill Stefánsson

Almar Miðvík Halldórsson



Nýjungar í aðgangi tengiliða



Nýjung í aðgangi tengiliða á skolapulsinn.is

• Gagnvirkt viðmót til að flytja inn lista:
• Innsendur listi: Afrit af upprunalegum lista til ef þörf er á að 

breytingum.

• Örugg skráarsending: Ef uppkoma vandamál við skráarsnið má 
send skrána til Vísra rannsókna á öruggan hátt (https). Skráin er 
einungis aðgengileg starfsfólki Vísra rannsókna sem undirritað hafa 
trúnaðareið og þeim sem sendi skrána. Hægt er að eyða skránni 
hvenær sem er.



Óskað eftir nýjum kóðum og leiðréttingum

• Á nýjum aðgangi tengiliða er hægt að óska eftir:
• nýjum kóðum
• að fjarlægja þátttakendur úr lista sem eru fluttir
• að leiðrétta villur í lista

• Óskin setur af stað tölvupóst til þjónustuborðs þar sem 
starfsmaður Skólapúlsins fer yfir óskina og samþykkir 
breytinguna eða óskar eftir frekari upplýsingum. 

• Markmið ferlisins er að tryggja áreiðanlegar 
niðurstöður/samanburð fyrir alla



• Öryggisfyrirtækið Syndis framkvæmdi í 
janúar síðastliðnum öryggisskimun á 
innskráningargátt 
Skólavogarinnar/Skólapúlsins. 

• Uppsetning innskráningargáttanna stóðst öll 
helstu öryggispróf sem framkvæmd voru. 

• Í kjölfar skimunarinnar voru 
innskráningargáttirnar uppfærðar 
samkvæmt leiðbeiningum Syndis til að 
styrkja öryggi þeirra enn frekar.

Öryggisskimun á innskráningu

https://www.syndis.is/


Í pípunum: Heildaruppfærsla á myndritum

• Aukin gagnvirkni í myndritum:
• Smellt er á heiti viðkomandi hóps í myndriti til að kalla fram viðkomandi 

línu/súlu og setja aðrar í bakgrunn (sjá dæmi).

• Bæta við láréttum ljósum brotalínum til að auðvelda aflestur af Y-ás

• Hafa nafnlausa skólapunkta alltaf sem hálfgagnsæjan bakgrunn í línuritum til 
að gera grein fyrir dreifingu skóla.

• Þegar farið er með músina yfir myndrit. Birta lóðrétta línu sem sker X-ásinn og 
sýnir öll gildi fyrir viðkomandi stað á ásnum. 

• Bæta við þremur tvöföldum langtímalínuritum fyrir heild, stráka og stelpur 
sem sýna árgangaþróun skólans annars vegar og árangaþróun landsins 
hinsvegar. 

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&pickerSort=desc&pickerMetric=new_cases_per_million&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~FRA~AUT~ESP~SWE




Í pípunum: Ný úrvinnsla

• Bæta við þremur tvöföldum langtímalínuritum fyrir heild, 
stráka og stelpur sem sýna árgangaþróun skólans annars 
vegar og árangaþróun landsins hinsvegar. 



Frumniðurstöður: Þróun sjálfsálits 2010-2021



Leikskólar
Foreldrakönnun



Framkvæmd foreldrakönnunar

• Ný nálgun að fyrirlögn á foreldrakönnun keyrði í fyrsta sinn
• Forritanleg raddskilaboð (sjá dæmi hér: https://skolapulsinn.is/um/?p=2864)
• Hætt að skipta í helminga
• Fyrst samband við annan forrsjáraðila og svo við hinn (ef upplýsingar eru fyrir 

hendi)
• Annað foreldrið valið af handahófi og fær tvær vikur til að svara.

• Áminningar: Tölvupóstur, SMS, Tölvupóstur, Raddskilaboð, Tölvupóstur.

• Óloknar kannanir færðar yfir á hitt foreldrið seinni tvær vikurnar.
• Áminningar: Tölvupóstur, SMS, Tölvupóstur, Raddskilaboð, Tölvupóstur.

• Einstæðir foreldrar fá allar áminningar þar til þeir svara.

• Reynslan sýnir mjög gott svarhlutfall á nokkurra auka úthringinga á 
vegum skólans. 

https://skolapulsinn.is/um/?p=2864


• Nokkrir foreldrar höfðu samband (um 1 af 
3000) sem fannst raddskilaboðin óþægileg.

• Möguleg viðbrögð:
• Ítreka í upplýsingum til foreldra að láta vita 

ef þau vilja ekki fá SMS/raddskilaboð?
• Bjóða viðkomandi, þegar hann hringir, að 

vera settur á lista sem fær ekki 
raddskilaboð framvegis?

• Bæta krækju „Afþakka áminningu í 
raddskilaboðum.“ í tölvupóst þar sem hægt 
er að afþakka áminningu með 
raddskilaboðum?

Raddskilaboð



Breytingar á spurningum frá síðustu könnun

• Spurningu um stjórnun leikskólans var breytt og nú er notuð sama 
spurning og í grunnskólanum.

• Athygli vekur að almennt ríkir mun meiri ánægja með stjórnun 
leikskóla en stjórnun grunnskóla (21 prósentustiga munur á notkun 
svarmöguleikans mjög vel).



• Sér þáttur um húsnæði og aðstöðu útfrá einni spurningu? Var áður 
hluti af matsþætti 1.1 Ánægja með leikskólann.

Breytingar á spurningum frá síðustu könnun



• Lýstu því hvað þér þykir slæmt eða megi betur fara í 
leikskólanum þínum.

• Spurning frá leikskóla: Hvers vegna þarf að gefa sér að 
eitthvað sé slæmt? Er ekki nóg að segja hvað má betur fara?

• 6.4 Ef þú hugsar um menntun, samskipti og starfshætti 
í leikskólanum, er eitthvað sem má betur fara?

• Spurning frá leikskóla: Margþætt spurning sem erfitt er að 
svara. Leikskólakennurum sem eiga börn í öðrum leikskólum 
fannst þetta t.d. flókin spurning. Hvers vegna er líka spurt 
um samskipti í þessar spurningu en í annarri spurningu, nr. 
6.7, er beint spurt um samskipti? Fjarlægja „samskipti“ úr 
listanum hér.

• Spurning frá leikskóla: Hvað er meint með menntun, þá sem 
börnin fá í leikskólanum? Hvað er meint með starfshættir. 

• Spurning frá leikskóla: Er það hvaða stefnu skólinn er með 
sbr. reggio, heilsustefna, Hjallastefna eða annað?

• 6.4 var fjarlægð enda efni 

hennar þegar dekkað af 

öðrum spurningum.

Breytingar á spurningum frá síðustu könnun



Athugasemdir frá notendum

• Fyrirspurn frá Tröllaborg: Þýða heiti matsþátta á ensku til að einfalda 

miðlun til erlendra foreldra?

• Svissa heiti matsþátta og lýsinga á milli ensku og íslensku?

• Flytja skýrslur út sem PDF á ensku?



Athugasemdir frá notendum

• Fyrirspurn frá Tröllaborg: Þýða heiti matsþátta á ensku til að einfalda 

miðlun til erlendra foreldra?

• Svissa heiti matsþátta og lýsinga á milli ensku og íslensku?

• Flytja skýrslur út sem PDF á ensku?



Athugasemdir frá notendum

• Villuskilaboð og athugasemdir við innsendingu á listum

• Á að sleppa athugasemdum (gulmerktar) t.d. símanúmer vantar?

• Villuskilaboð (rauðmerkt): Ef foreldrar eru með sama símanúmerið á þá að 1. 

Hafna innsendingu. 2. Eyða báðum númerum. 3. Velja annað númerið af 

handahófi?



Athugasemdir frá notendum

• Breyta upplýsingabréfum og bæta orðinu forsjáraðili sbr. 

foreldri/forsjáraðili við. 



Leikskólar
Starfsmannakönnun



Breytingar frá síðustu könnun

• Öllum almenna 
hluta skipt út í 
heild sinni fyrir 
áreiðanlegra mat. 
Nú samræmt milli 
leik-, og 
grunnskóla sem og 
almennra 
vinnustaða

Leikskólar 2021 Grunnskólar 2021



Ein könnun fyrir alla vinnustaði sveitarfélagsins



Ítarlegra mat á stjórnun – lykill að breytingum



Tillaga að breytingu fyrir næsta skólaár

Breyta þarf orðalagi á spurningu 
um undirbúningstíma. Í 
inngangstexta að spurningunni er 
fjallað um réttindi til 
undirbúningstíma, það þarf að 
fella út?



• Þróunarverkefni tveggja leikskóla með aðkomu ráðgjafa frá 
Menntavísindasviði HÍ, Skólapúlsinum og eins annars leikskóla. 

• Markmið: Hönnun spurningalista fyrir börn um mat á námi barna og 
líðan og hins vegar gerð gátlista fyrir kennara um mat á námsumhverfi 
barna.

Þróunarverkefni um mat á líðan og námi leikskólabarna



Dæmi úr nemendakönnun 1. - 5. bekkjar



Dæmi úr 9 bls. gátlista EDI 
(Early Development Instrument, víðtæk notkun í Ástralíu og Kanada)

„Félags- og samskiptafærni ættu að vera helstu áherslurnar í námi leikskólabarna“ (Linda Rós og Sara Margrét, 2019).



Hugmyndir til umræðu

• Afmarka verkefnið í fyrstu við 5 ára börn vegna mikillar 
breiddar í þroska?

• Prófa mælitæki sem þegar hafa sýnt réttmæti í 1. bekk 
grunnskóla?

• Samkeyra spurningalista barns og gátlista kennara í sömu 
lotu?

• Afmarka þróun gátlista við félags- og samskiptafærni í 
fyrstu umferð m.t.t. lengdartakmarkanna og mikilvægis?



Framkvæmd kannana

• Hvað í framkvæmd kannananna er mest aðkallandi að bæta?



Vorfundur Skólapúlsins 2021

Grunnskólar

10. júní 2021

Kristján Ketill Stefánsson

Almar Miðvík Halldórsson



Skólapúlsinn
Skólaárið 2020-21

• Leikskólar

• Foreldrakönnun í 51 leikskólum
• Starfsmannakönnun í 48 leikskólum

• Grunnskólar 

• Nemendakönnun 6.-10. b. í 123 skólum

• Nemendakönnun 1.-5. b. í 41 skóla

• Foreldrakönnun í 78 skólum

• Starfsmannakönnun í 36 skólum

• Greining á samræmdum prófum í 53 skólum

• Framhaldsskólar

• Nemendakönnun í 10 skólum

• Fjöldi kannana:

• 440 kannanir lagðar fyrir á þessu skólaári.
• Aukist um 32% á síðustu 2 árum.



Nýjungar í aðgangi tengiliða



Nýjung í aðgangi tengiliða á skolapulsinn.is

• Gagnvirkt viðmót til að flytja inn lista:
• Innsendur listi: Afrit af upprunalegum lista til ef þörf er á að 

breytingum.

• Örugg skráarsending: Ef upp koma vandamál við skráarsnið lista 
má send skrána til Vísra rannsókna á öruggan hátt (https). Skráin 
er einungis aðgengileg starfsfólki okkar og þeim sem sendi skrána. 
Hægt er að eyða skránni hvenær sem er.



Óskað eftir nýjum kóðum og leiðréttingum

•Á nýjum aðgangi tengiliða er hægt að óska eftir nýjum 
kóðum
• Óskin setur af stað tölvupóst til þjónustuborðs þar sem 

starfsmaður Skólapúlsins fer yfir óskina og samþykkir 
breytinguna eða óskar eftir frekari upplýsingum. 



• Öryggisfyrirtækið Syndis framkvæmdi í 
janúar síðastliðnum öryggisskimun á 
innskráningargátt 
Skólavogarinnar/Skólapúlsins. 

• Uppsetning innskráningargáttanna stóðst öll 
helstu öryggispróf sem framkvæmd voru. 

• Í kjölfar skimunarinnar voru 
innskráningargáttirnar uppfærðar 
samkvæmt leiðbeiningum Syndis til að 
styrkja öryggi þeirra enn frekar.

Öryggisskimun á innskráningu

https://www.syndis.is/


Í pípunum: Heildaruppfærsla á myndritum

• Aukin gagnvirkni:
• Smellt er á heiti viðkomandi hóps í myndriti til að kalla fram viðkomandi 

línu/súlu og setja aðrar í bakgrunn (sjá dæmi).

• Bæta við láréttum ljósum brotalínum til að auðvelda aflestur af Y-ás

• Þegar farið er með músina yfir myndrit er birt lóðrétt lína sem sker X-ásinn og 
sýnir öll gildi fyrir viðkomandi stað á ásnum. 

• Hafa nafnlausa skólapunkta alltaf sem hálfgagnsæjan bakgrunn í línuritum til 
að gera grein fyrir dreifingu skóla.

• Bætt við niðurstöður nemendakönnunar tvöföldum langtímalínuritum fyrir 
stráka og stelpur sem sýna árgangaþróun skólans annars vegar og 
árangaþróun landsins hinsvegar. 

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&pickerSort=desc&pickerMetric=new_cases_per_million&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~FRA~AUT~ESP~SWE




Frumniðurstöður: Þróun sjálfsálits 2010-2021
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Grunnskólar
Foreldrakönnun



Framkvæmd foreldrakönnunar

• Fyrst er haft samband við annan forsjáraðila og svo við hinn (ef 
upplýsingar eru fyrir hendi)
• Annar er valinn af handahófi og fær 10 daga til að svara

Áminningar: Tölvupóstur - SMS - Tölvupóstur - Raddskilaboð - Tölvupóstur

• Óloknar kannanir að 10 dögum liðnum eru færðar yfir á hinn
Áminningar: Tölvupóstur - SMS - Tölvupóstur - Raddskilaboð - Tölvupóstur

• Einstæðir foreldrar fá allar áminningar í 4 vikur

• Ekki þarf að hringja í marga foreldra beint með áminningar til að ná 
góðu svarhlutfalli





• Nokkrir foreldrar höfðu samband (um 1 af 
3000) sem fannst raddskilaboðin óþægileg.

• Möguleg viðbrögð:
• Mikilvægt er að senda alltaf út 

upplýsingabréfið til foreldra
• Ítreka í upplýsingum til foreldra að láta vita 

ef þau vilja ekki fá SMS/raddskilaboð?
• Bjóða viðkomandi, þegar hann hringir, að 

vera settur á lista sem fær ekki 
raddskilaboð framvegis?

• Bæta krækju „Afþakka áminningu í 
raddskilaboðum.“ í tölvupóst þar sem hægt 
er að afþakka áminningu með 
raddskilaboðum?

Raddskilaboð



Grunnskólar
Starfsmannakönnun



Starfsmannakönnun grunnskóla

• Fyrsta skólaárið með nýjan almennan hluta
• Samanburður við grunnskóla og aðra vinnustaði mögulegur

• Samanburður við norrænan viðmiðunarhóp

• Mun ítarlegra mat á stjórnun



Ítarlegt mat á stjórnun – lykill að breytingum

Flokkun á stjórnendum 
er í höndum skólans
við innsendingu á
starfsmannalista



Ein könnun fyrir alla starfsmenn sveitarfélagsins



Grunnskólar
Nemendakönnun



Fleiri tungumál

• Ný tungumál hafa bæst við fyrir talgervil í nemendakönnunum
• pólska

• danska

• sænska



Þróun milli ára eftir kyni

• Nýtt línurit fyrir alla matsþætti sem sýnir hvernig staða stráka og 
stelpna í skólanum breytist milli ára miðað við landið í heild



Árgangagreining fyrir fámenna skóla

• Nýjar árgangamyndir fyrir litla skóla án þess að fórna persónuvernd



Tillögur að breytingum á orðalagi

• 1.5. Trú á eigin vinnubrögð í námi
Hversu vel treystir þú þér til að geta eftirfarandi atriði

• 1.5.2 Skrifað hjá mér góða minnispunkta í kennslustundum

• 2.1. Sjálfsálit
Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingum

• 2.1.3 Ég er misheppnuð/misheppnaður
• Athugasemd: Nemendur virðast ekki þekkja þetta orð. Nokkrir spurt um þetta hjá okkur en við vitum líka að 

margir spyrja ekki og svara þá yfirleitt jákvætt. Væri hægt að umorða þetta eða prófa að hafa neitun í 
spurningunni?

• Aukaspurningar Reykjavík: 5.1.1 Ertu í áskrift í mötuneyti skólans? (ef þú borðar 
nánast daglega í mötuneytinu þá ertu í áskrift)

• Aukaspurningar Reykjavík: 5.2.1 Hvernig finnst þér maturinn í mötuneytinu?
Breyta „mötuneyti“ í „matsal“



Tillögur að breytingum á orðalagi

• 1.5. Trú á eigin vinnubrögð í námi
„Hversu vel treystir þú þér til að geta eftirfarandi atriði“

• Er þetta atriði í kvarðanum að verða úrelt og mætti breyta því í:
Notað Internetið til að afla upplýsinga fyrir skólaverkefni



Tillögur að breytingum á orðalagi

• 1.6. Trú á eigin námsgetu
Hversu vel treystir þú þér til að geta eftirfarandi atriði

• 1.6.8 Lært kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði
Breyta í:
• 1.6.8 Lært trúarbrögð og siðfræði

• 1.6.10 Lært lífsleikni – Fella út þetta atriði

EÐA endurskoða matsþáttinn og fækka verulega námsgreinum sem spurt er 
um

• Kostur: Styttri könnun og einfaldari
• Ókostur: Samanburður á námsgreinum takmarkaður



1.6.1 Lært íslensku

1.6.2 Lært stærðfræði

1.6.3 Lært dönsku†

1.6.4 Lært ensku

1.6.5 Lært íþróttir og sund

1.6.6 Lært náttúrufræði og 
umhverfismennt

1.6.7 Lært samfélagsgreinar

1.6.8 Lært kristinfræði, siðfræði og 
trúarbragðafræði

1.6.9 Lært listgreinar

1.6.10 Lært lífsleikni

1.6.11 Lært heimilisfræði

1.6.12 Lært hönnun og smíði

1.6.13 Lært upplýsinga- og tæknimennt



Tillögur að breytingum á orðalagi

• Val um að merkja kyn nemenda sem „annað“.



Ný könnun fyrir miðstig?

• Þrískipt könnun eftir stigum:
• 1.-4. bekk (núverandi könnun fyrir 1.-5. bekk)

• 5.-7. bekk (ný könnun sem byggir á núverandi könnun fyrir 6.-10. bekk) 

• 8.-10. bekk (núverandi könnun fyrir 6.-10. bekk)

• Einn nemendalisti sendur inn fyrir 5.-10. bekk

• Sameiginleg fyrirlögn fyrir 5.-10. bekk, en ólíkar kannanir fyrir stigin

• Niðurstöður fyrir miðstig og unglingastig yrðu birtar í aðskildum skýrslum





Einstaklingsmiðuð framfaragreining á viðmiðum aðalnámskrár 

• Sjálfsafgreiðslukerfi þar sem einstaka kennarar geta metið framfarir 
einstaklinga í undirhlutum samræmdu prófanna.
• Tengiliðir Skólapúlsins gefa út nafnlausa kóða fyrir ákveðið kyn og ákveðinn 

aldur.

• Í höndum kennara sjálfra að geyma upplýsingar um hvaða kóði tilheyrir hvaða 
nemanda.

• Nafnlausum kóðum sjálfkrafa eytt einu ári eftir útskrift úr grunnskóla.

• Erfiðleikastig spurninga er valið sjálfvirkt og fer eftir:
• Viðmiðum sem byggja á fyrirliggjandi gögnum hjá Menntamálastofnun

• Fyrri niðurstöðum sem til eru á sama kóða

• Síðasta svari sem barst á viðkomandi kóða



Nemendakönnun fyrir 1.-5. bekk

• Þrír matsþættir (13 spurningar)
• Niðurstöður niður eftir bekkjardeildum

• Er tilefni til að skoða það að fjölga matsþáttum?
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Athugasemdir frá notendum

• Fyrirspurn: Þýða heiti matsþátta á ensku til að einfalda miðlun til erlendra 

foreldra?

• Svissa heiti matsþátta og lýsinga á milli ensku og íslensku?

• Flytja skýrslur út sem PDF á ensku?



Athugasemdir frá notendum

• Villuskilaboð og athugasemdir við innsendingu á listum

• Á að sleppa athugasemdum (gulmerktar) t.d. símanúmer vantar?

• Villuskilaboð (rauðmerkt): Ef foreldrar eru með sama símanúmerið á þá að 1. 

Hafna innsendingu. 2. Eyða báðum númerum. 3. Velja annað númerið af 

handahófi?



Framkvæmd kannana

• Er eitthvað annað í framkvæmd kannananna sem mætti breyta?



Skólavogin
10. júní 2021

Kristján Ketill Stefánsson

Almar Miðvík Halldórsson



Nýjung í aðgangi tengiliða á skolapulsinn.is

• Gagnvirkt viðmót til að flytja inn lista:
• Innsendur listi: Afrit af upprunalegum lista til ef þörf er á að 

breytingum.

• Örugg skráarsending: Ef uppkoma vandamál við skráarsnið má 
send skrána til Vísra rannsókna á öruggan hátt (https). Skráin er 
einungis aðgengileg starfsfólki Vísra rannsókna sem undirritað hafa 
trúnaðareið og þeim sem sendi skrána. Hægt er að eyða skránni 
hvenær sem er.



Óskað eftir nýjum kóðum og leiðréttingum

• Á nýjum aðgangi tengiliða er hægt að óska eftir:
• nýjum kóðum
• að fjarlægja þátttakendur úr lista sem eru fluttir
• að leiðrétta villur í lista

• Óskin setur af stað tölvupóst til þjónustuborðs þar sem 
starfsmaður Skólapúlsins fer yfir óskina og samþykkir 
breytinguna eða óskar eftir frekari upplýsingum. 

• Markmið ferlisins er að tryggja áreiðanlegar 
niðurstöður/samanburð fyrir alla



• Öryggisfyrirtækið Syndis framkvæmdi í 
janúar síðastliðnum öryggisskimun á 
innskráningargátt 
Skólavogarinnar/Skólapúlsins. 

• Uppsetning innskráningargáttanna stóðst öll 
helstu öryggispróf sem framkvæmd voru. 

• Í kjölfar skimunarinnar voru 
innskráningargáttirnar uppfærðar 
samkvæmt leiðbeiningum Syndis til að 
styrkja öryggi þeirra enn frekar.

Öryggisskimun á innskráningu

https://www.syndis.is/


Stóraukinn aðgangur að úrvinnslu einstakra 
skóla innan sveitarfélags

Smellt er á nafn skóla í töflunni 
og niðurstöður viðkomandi 
skóla opnast í nýjum flipa á 

viðkomandi matsþætti.

Matsþáttur sveitarfélags

Skólavog sveitarfélags Heildarniðurstöður sveitarfélags.

Dæmi: Ánægja af lestri í sveitarfélaginu. 
Heildarniðurstöður og raðanleg tafla með öllum 

skólum innan sveitarfélags.

Skóli 1: Ánægja af 
lestri greinanleg 
niður á einstaka 

hópa innan skóla 1.

Skóli 2: Ánægja af 
lestri greinanleg 
niður á einstaka 

hópa innan skóla 2.



Árgangagreining fyrir fámenna skóla

• Aukin greining fyrir litla skóla án þess að fórna persónuvernd
• Nýjar árgangamyndir fyrir litla skóla



Þróun milli ára eftir kyni

• Nýtt línurit fyrir alla matsþætti sem sýnir hvernig staða stráka og 
stelpna í skólanum breytist milli ára miðað við landið í heild



Í pípunum: Heildaruppfærsla á myndritum

• Aukin gagnvirkni:
• Smellt er á heiti viðkomandi hóps í myndriti til að kalla fram viðkomandi 

línu/súlu og setja aðrar í bakgrunn (sjá dæmi).

• Bæta við láréttum ljósum brotalínum til að auðvelda aflestur af Y-ás

• Hafa nafnlausa skólapunkta alltaf sem hálfgagnsæjan bakgrunn í línuritum til 
að gera grein fyrir dreifingu skóla.

• Þegar farið er með músina yfir myndrit. Birta lóðrétta línu sem sker X-ásinn og 
sýnir öll gildi fyrir viðkomandi stað á ásnum. 

• Bæta við þremur tvöföldum langtímalínuritum fyrir heild, stráka og stelpur 
sem sýna árgangaþróun skólans annars vegar og árangaþróun landsins 
hinsvegar. 

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&pickerSort=desc&pickerMetric=new_cases_per_million&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~FRA~AUT~ESP~SWE




Frumniðurstöður: Þróun sjálfsálits 2010-2021



Samræmdar starfsmannakannanir

• Öllum almenna hluta skipt út í heild sinni fyrir áreiðanlegra 
mat
• Samanburður við grunnskóla og aðra vinnustaði nú mögulegur.

• Samanburður við norrænan viðmiðunarhóp.

• Möguleiki á einni starfsmannakönnun fyrir alla vinnustaði 
sveitarfélagsins

• Mun ítarlegra mat á stjórnun allra stjórnenda

• Hálft þátttökugjald fyrir þátttöku í almennum hluta eingöngu



Ein könnun fyrir alla vinnustaði sveitarfélagsins



Ítarlegra mat á stjórnun – lykill að breytingum



Ein könnun fyrir alla vinnustaði sveitarfélagsins



Stigskiptur aðgangur að niðurstöðum

Deildarskýrslur

Sviðsskýrslur

Heildarskýrsla Mannauðsstjóri

Menntasvið

Leikskólar Grunnskólar

Félagsþjónusta

Heimili fyrir 
fatlað fólk



Einstaklingsmiðuð framfaragreining á viðmiðum aðalnámskrár 

• Sjálfsafgreiðslukerfi þar sem einstaka kennarar geta metið framfarir 
einstaklinga í undirhlutum samræmdu prófanna.
• Tengiliðir Skólapúlsins gefa út nafnlausa kóða fyrir ákveðið kyn og ákveðinn 

aldur.

• Í höndum kennara sjálfra að geyma upplýsingar um hvaða kóði tilheyrir hvaða 
nemanda.

• Nafnlausum kóðum sjálfkrafa eytt einu ári eftir útskrift úr grunnskóla.

• Erfiðleikastig spurninga er valið sjálfvirkt og fer eftir:
• Viðmiðum sem byggja á fyrirliggjandi gögnum hjá Menntamálastofnun

• Fyrri niðurstöðum sem til eru á sama kóða

• Síðasta svari sem barst á viðkomandi kóða



Vorfundur Skólapúlsins 2021

Framhaldsskólar

10. júní 2021

Kristján Ketill Stefánsson

Almar Miðvík Halldórsson



Skólapúlsinn
Skólaárið 2020-21

• Leikskólar

• Foreldrakönnun í 51 leikskólum
• Starfsmannakönnun í 48 leikskólum

• Grunnskólar 

• Nemendakönnun 6.-10. b. í 123 skólum

• Nemendakönnun 1.-5. b. í 41 skóla

• Foreldrakönnun í 78 skólum

• Starfsmannakönnun í 36 skólum

• Greining á samræmdum prófum í 53 skólum

• Framhaldsskólar

• Nemendakönnun í 10 skólum

• Fjöldi kannana:

• 440 kannanir lagðar fyrir á þessu skólaári.
• Aukist um 32% á síðustu 2 árum.



Nýjungar í aðgangi tengiliða



Nýjung í aðgangi tengiliða á skolapulsinn.is

• Gagnvirkt viðmót til að flytja inn lista:
• Innsendur listi: Afrit af upprunalegum lista til ef þörf er á að 

breytingum.

• Örugg skráarsending: Ef uppkoma vandamál við skráarsnið má 
send skrána til Vísra rannsókna á öruggan hátt (https). Skráin er 
einungis aðgengileg starfsfólki Vísra rannsókna sem undirritað hafa 
trúnaðareið og þeim sem sendi skrána. Hægt er að eyða skránni 
hvenær sem er.



Óskað eftir nýjum kóðum og leiðréttingum

• Á nýjum aðgangi tengiliða er hægt að óska eftir:
• nýjum kóðum
• að fjarlægja þátttakendur úr lista sem eru fluttir
• að leiðrétta villur í lista

• Óskin setur af stað tölvupóst til þjónustuborðs þar sem 
starfsmaður Skólapúlsins fer yfir óskina og samþykkir 
breytinguna eða óskar eftir frekari upplýsingum. 

• Markmið ferlisins er að tryggja áreiðanlegar 
niðurstöður/samanburð fyrir alla



• Öryggisfyrirtækið Syndis framkvæmdi í 
janúar síðastliðnum öryggisskimun á 
innskráningargátt 
Skólavogarinnar/Skólapúlsins. 

• Uppsetning innskráningargáttanna stóðst öll 
helstu öryggispróf sem framkvæmd voru. 

• Í kjölfar skimunarinnar voru 
innskráningargáttirnar uppfærðar 
samkvæmt leiðbeiningum Syndis til að 
styrkja öryggi þeirra enn frekar.

Öryggisskimun á innskráningu

https://www.syndis.is/


Nýjungar á þessu skólaári

• Nýjung með raddskilaboð í áminningum

• Nú er könnunin í boði bæði í október og apríl

• Nú er hægt að taka könnunina á ensku og pólsku



Í pípunum: Heildaruppfærsla á myndritum

• Aukin gagnvirkni:
• Smellt er á heiti viðkomandi hóps í myndriti til að kalla fram viðkomandi 

línu/súlu og setja aðrar í bakgrunn (sjá dæmi).

• Bæta við láréttum ljósum brotalínum til að auðvelda aflestur af Y-ás

• Hafa nafnlausa skólapunkta alltaf sem hálfgagnsæjan bakgrunn í línuritum til 
að gera grein fyrir dreifingu skóla.

• Þegar farið er með músina yfir myndrit. Birta lóðrétta línu sem sker X-ásinn og 
sýnir öll gildi fyrir viðkomandi stað á ásnum. 

• Bæta við þremur tvöföldum langtímalínuritum fyrir heild, stráka og stelpur 
sem sýna árgangaþróun skólans annars vegar og árangaþróun landsins 
hinsvegar. 

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&pickerSort=desc&pickerMetric=new_cases_per_million&Metric=Confirmed+cases&Interval=7-day+rolling+average&Relative+to+Population=true&Align+outbreaks=false&country=USA~GBR~CAN~DEU~FRA~AUT~ESP~SWE




Frumniðurstöður: Þróun sjálfsálits 2010-2021
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Mögulegar nýjungar?

• Styttri könnun fyrir fjarnemendur, þar sem sleppt er spurningum sem 
snúa eingöngu að dagskóla.
• Forprófun fór fram í haust. Svarhlutfall var afleitt þrátt fyrir raddskilaboð. 



Mögulegar nýjungar?

• Starfsmannakönnun
• Almennur hluti

• Lagður fyrir í starfsmannakönnunum í grunn- og leikskóla

• Lagður fyrir í starfsmannakönnun fyrir vinnustaði almennt í Starfsmannapúlsinum

• Framhaldsskólakennarahluti
• Í grunnskólum eru 60 spurningar tengdar kennarafaginu sérstaklega

• Sama fyrirkomulag í leikskólum

• Foreldrakönnun
• Börn yngri en 18 ára



Framkvæmd kannana

• Er eitthvað í framkvæmd kannananna sem mætti breyta?


