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Stutt samantekt á niðurstöðum í 
október 2022

Virðing - Samvinna - Vellíðan



Stjörnumerktar niðurstöður
Sterkt einkenni nemanda í skólanum

Stjörnumerktar feitletraðar tölur merkja að svör þátttakenda í 
rannsókninni hafi verið tölfræðilega marktækt frábrugðin svörum 
viðmiðunarhópsins og að líkur megi leiða að því að munurinn sem 
kemur fram í úrtakinu sé einnig til staðar í þýðinu

Hátt gildi á kvarða sýnir að viðkomandi þáttur er sterkt einkenni 
nemenda í skólanum. Sem viðmiðunarregla er munur á staðalníukvarða 
uppá 0,5 stig ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig telst töluverður 
munur og munur uppá 1,5 stig og meira telst mikill munur.



Virkni nemenda



Líðan og heilsa



Skóla- og bekkjarandi



Aukaspurningar



Aukaspurningar frh.



Sterkt einkenni nemenda í Háteigsskóla
Næstu glærur sýna þær niðurstöður sem eru stjörnumerktar og þá bæði sýnt 
ársmeðaltöl skólans  (ef það er til staðar) og svo skiptingu milli árganga: 

- Ánægja af lestri
- Virk þátttaka nemenda í tímum
- Ég fæ að velja hvernig ég skila verkefnum
- Meðalháttatími á virkum dögum

 



















Þættir sem eru á pari eða lægri en landið í heild
Næstu glærur sýna þætti sem eru á pari (0,0) eða lægri en landið:

- Ánægja af náttúrufræði (á pari við landið)
- Trú á eigin vinnubrögð í námi (á pari við landið)
- Vellíðan (á pari við landið)
- Tíðni eineltis (lægri en landið)
- Hollt matarræði (á pari við landið)
- Samsömun við nemendahópinn (lægri en landið)
- Agi í tímum (á pari við landið)
- Tíðni leiðsagnarmats (á pari við landið)
- Oftast góður eða frekar góður matur (lægri en landið)
- Ég veit hvað ég á að læra af verkefnunum sem ég er að fást við í skólanum (lægri en landið)
- Kennarar og starfsfólkið eru góð í að stöðva stríðni og einelti (lægri en landið)

Aukaspurningar fyrir 8.-10. bekk

- Minna en 7 tíma svefn á virkum dögum (lægri en landið)
- Mjög oft eða oft erfitt að sofna (lægri en landið)
- Mjög oft eða oft erfitt með að vakna (lægri en landið)















Spurningar sem mynda matsþátt:
3.3.1 Kennarinn þarf að bíða lengi eftir því að nemendur róist.
3.3.2 Nemendur geta ekki unnið vel.
3.3.3 Nemendur hlusta ekki á það sem kennarinn segir.
3.3.4 Nemendur byrja ekki að vinna fyrr en langt er liðið á kennslustundina.
3.3.5 Það er hávaði og óróleiki.

















Opnar spurningar
Nemendur fá einnig tækifæri til að svara eftirfarandi opnum 
spurningum:

- Lýstu því sem þér þykir slæmt eða megi betur fara í skólanum 
þínum

- Vinsamlegast lýstu því hvað þér finnst gott við skólann þinn



Dæmi um hvað nemendum þykir slæmt eða megi betur 
fara í Háteigsskóla

- það mætti skipta út rauðu gólfflísunum og setja flottan dúk
- setja myndavélar þar sem skórnir eru
- að nemendur tali minna í tímum
- þrengsli á göngunum í unglingadeild
- minni læti í matsalnum
- frímínútur mættu vera lengri



Dæmi um hvað nemendum 
þykir gott við Háteigsskóla

Stór hluti svaranna sneru að 
kennurum og hversu góðir, 
sanngjarnir, skemmtilegir og 
skilningsríkir þeir eru. Margir 
voru einnig ánægðir með að 
vera með vinum sínumog 
fannst bóksafnið notalegt. 
Einnig töluðu margir um 
hversu hjálpsamt og gott 
starfsfólk vinnur í Háteigsskóla.

Myndin hér til hliðar er 
samantekt á öllum svörunum.


