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Nemendakönnunin mælir 19 þætti í þremur flokkum. Flokkarnir eru: virkni nemenda, líðan 
og heilsa, skóla- og bekkjarandi. Könnunin er gerð mánaðarlega (að jafnaði) meðal nemenda 
í 6.-10. bekk. 45 nemendur lenda í tilviljunarúrtaki í hverri mælingu. Úrtakið er unnið úr lista 
sem skólinn sendir inn í kerfið í upphafi skólaárs. Hver nemandi svarar könnuninni einu sinni 
á ári. Nemendur svara spurningalistanum rafrænt í skólanum. Niðurstöður eru eingöngu 
birtar skólum í formi meðaltala og hlutfalla fyrir hópa. 
 

Viðmið um árangur 

 Munur um 0,5 stig plús eða mínus miðað við landsmeðaltal telst ekki mikill munur. 

 Munur um 1 stig plús eða mínus miðað við landsmeðaltal telst töluverður munur. 

 Munur um 1,5 stig plús eða mínus miðað við landsmeðaltal telst mikill munur. 

 Marktækur munur er munur á mánaðarmeðaltölum skólans og landsins. 
 

Greining á niðurstöðum 
 Það sem merkt er grænt flokkast til styrkleika. 

 Það sem merkt er rautt og gult flokkast til umbótaþátta. 

 Það sem er ólitað er til upplýsingar. 
 

Matsþættir og niðurstöður 

Virkni nemenda í skólanum 

Ánægja af lestri mælist 5,2 stig. Landsmeðaltal er 5. Marktækur munur +0,6 

Þrautseigja í námi mælist 5,6 stig. Landsmeðaltal er 5,6. 

Áhugi á stærðfræði mælist 4,9 stig. Landsmeðaltal er 5,5. 

Ánægja af náttúrufræði mælist 4,8 stig. Landsmeðaltal er 4,8.  

Trú á eigin vinnubrögð í námi mælist 4,9 stig. Landsmeðaltal er 5. 

Trú á eigin námsgetu mælist 4,9 stig. Landsmeðaltal er 4,9. 
 

Líðan og heilsa 

Sjálfsálit mælist 4,9 stig. Landsmeðaltal er 5,1. 

Stjórn á eigin lífi mælist 5 stig. Landsmeðaltal er 5,1. 

Vellíðan mælist 4,9 stig. Landsmeðaltal er 4,9. 

Einelti mælist 5,1 stig. Landsmeðaltal er 5,1. 

Tíðni eineltis mælist 9,5%. Landsmeðaltal er 13,9%. Marktækur munur -6,2% 

Staðir eineltis 
 Í frímínútum á skólalóð mælist 4,13%. LM er 6,36% 

 Í frímínútum innandyra mælist 4,49%. LM er 4,49% 

 Í kennslustundum mælist 3,69%. LM er 4,13% 

 Í hádegisstund mælist 2,05%. LM er 3,45% 

 Á leiðinni til og frá skóla mælist 2,06%. LM er 2,26% 

 Í íþróttatímum mælist 2,87%. LM er 2,16% 

 Í búningsklefum mælist 2,47%. LM er 2,02%. 

 Á netinu eða GSM mælist 2,08%. LM er 3,06% 

 Annars staðar – Hvar? mælist 0,82%. LM er 2,07% 

Hreyfing mælist 64,7%. Landsmeðaltal er 65,9%. Marktækur munur -2,7% 

Mataræði mælist 5,1. Landsmeðaltal er 5. 
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Skóla- og bekkjarandi 

Samsömun við nemendahópinn mælist 4,8 stig. Landsmeðaltal er 5. 

Samband nemenda við kennara mælist 5,1 stig. Landsmeðaltal er 5,5. 

Agi í tímum mælist 5,1 stig. Landsmeðaltal er 5,2. (Hátt gildi þýðir mikill agi) Marktækur 
munur 0,5 

Virk þátttaka nemenda í tímum mælist 5,6 stig. Landsmeðaltal er 5,4. 

Mikilvægi heimavinnu í náminu mælist 5,2 stig. Landsmeðaltal er 5,2. 

 

Aukaspurningar frá skólanum 

84% nemenda segja að þeim líði vel í skólanum (næstum) alltaf og venjulega. 

55,9% nemenda segjast fá tækifæri til að hafa áhrif á skólastarfið (næstum) alltaf og 
venjulega. 

54,5% nemenda segja að verkefni þeirra í skólanum séu áhugaverð (næstum) alltaf og 
venjulega. 

 
 


