
Könnun Mælikvarði grunnskóla Áhersluþáttur/leiðarljós 
menntastefnu

Skólapúlsinn 1.-5. b.
Ánægja með skólann - Kvarði í nemendakönnun í 1.-5.bekk5 Látum draumana rætast

Ánægja af lestri - Kvarði úr nemendakönnun í 1 - 5. bekk5 Læsi

Skólapúlsinn 6.-10. b.
Samsömun við nemendahópinn - Kvarði úr nemendakönnun4 Félagsfærni

Einelti - Kvarði úr nemendakönnun í 6. - 10. bekk4 Félagsfærni

Sjálfsálit - Kvarði úr nemendakönnun í 6.-10.bekk4 Sjálfsefling

Stjórn á eigin lífi - Kvarði úr nemendakönnun í 6.-10.bekk4 Sjálfsefling

Vellíðan - Kvarði úr nemendakönnun í 6. - 10. bekk4 Heilbrigði

Hollt mataræði - Kvarði úr nemendakönnun í 6. - 10. bekk 4 Heilbrigði

Hlutfall sem hreyfa sig 2 viku eða oftar4 Heilbrigði
Hlutfall nemendur sem segja að þeir fái að velja hvernig þeir 
skila verkefnum4

Sköpun

Hlutfall nemenda sem segja að þeir hafi aðgang að 
fjölbreyttum efnivið, aðstöðu og tækni4

Sköpun

Ánægja af  lestri  - Kvarði úr nemendakönnun í 6. - 10. bekk4 Læsi

Leiðsagnarmat  - Kvarði úr nemendakönnun í 6. - 10. bekk4 Lýðræði og virk þáttaka

Trú á eigin vinnubrögðum í námi  - Kvarði úr nemendakönnun í 
6. - 10. bekk4

Lýðræði og virk þáttaka

Virk þátttaka nemenda í tímum  - Kvarði úr nemendakönnun í 
6. - 10. bekk4

Lýðræði og virk þáttaka

Kvarði um samband nemenda við kennara4 Fagmennska

Rannsóknir og greining 5.-7. b.

Hlutfall barna sem fannst þau stundum eða oft vera einmana 
sl. viku6

Félagsfærni

Hlutfall barna sem áttu stundum eða oft erfitt með að sofna 
sl. viku6

Heilbrigði

Rannsóknir og greining 8.-10. 
b.

Kvarði fyrir kvíða/Hlutfall í efri hluta kvíða kvarðans 7 Heilbrigði
Kvarði fyrir kvíða - stelpur/strákar Heilbrigði
Hlutfall í efri hluta kvíða kvarðans stelpur/strákar Heilbrigði

Kvarði fyrir þunglyndi/Hlutfall í efri hluta þunglyndiskvarðans7 Heilbrigði

Kvarði fyrir þunglyndi - stelpur/strákar Heilbrigði
Hlutfall í efri hluta þunglyndis kvarðans stelpur/strákar Heilbrigði

Hlutfall unglinga sem fannst þeir eiga erfitt meðað sofna eða 
halda sér sofandi sl. viku7

Heilbrigði

Hlutfall unglinga sem sefur um 8 klst eða meira að jafnaði á 
nóttu7

Heilbrigði
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Hlutall stráka/stelpna í 9. bekk sem horfa nokkrum sinnum í 
viku til nokkrum sinnum á dag á klám7

Heilbrigði

Hlutfall sem ekki hafa aldrei orðið drukkin(n) um ævina7 Heilbrigði

Hlutfall sem hefur ekki prófað kannabisefni7 Heilbrigði
Hlutfall ungmenna sem hafa ekki neitt nikotín afurða um sl. 30 
daga/um ævina7

Heilbrigði

Foreldrakönnun SFS
Í skólastarfinu er lögð áhersla á að efla sjálfstraust barnsins 
(hlutfall foreldra sem er sammála)2

Sjálfsefling

Barninu mínu líður vel í skólanum (hlutfall foreldra sem er 
sammála)2

Heilbrigði

Skólinn tekur fljótt og vel á stríðni og einelti (hlutfall foreldra 
sem er sammála)2

Fagmennska

Viðhorfskönnun starfsfólks
(fyrirhuguð spurning) Kennarar sem segjast leggja sig fram um að kynnast 

nemendum þannig að ég geti byggt námið á áhuga og 
styrkleikum þeirra3

Fagmennska

2 Foreldrakönnun SFS, lagðar fyrir annað hvert ár.

7 Rannsókn og greining, könnun í 8.-10. bekk
   Kvarðinn fyrir kvíða nær upp í 9, þeir sem falla í efri hluta kvarðans eru með 7-9 stig
   Kvarðinn fyrir þunglyndi nær upp í 27, þeir sem falla í efri hluta kvarðans eru með 20-27 stig.
   Ekki klínískar mælingar á þunglyndi/kvíðni heldur valin stig til að fylgjast með þróun þeirra sem skora ofarlega á milli ára.

5 Kvarðar Skólapúlsins, samanstanda af nokkrum spurningum. Þeir eru á staðalníu kvarða sem nær frá 1 upp í 9 með meðtalið 5 og 
6 Rannsókn og greining, könnun í 5.-7. bekk

Skýringar: 

3 Bæta á við spurningum til starfsmanna til að nálgast þessa mælikvarða. Fyrirhugað í mars og síðan á eins til þriggja ára fresti. 
4Kvarðar Skólapúlsins, samanstanda af nokkrum spurningum. Þeir eru á staðalníu kvarða sem nær frá 1 upp í 9 með meðtalið 5 




