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Könnunin skiptist í undirkafla

• Virkni nemenda í skólanum

• Líðan og heilsa

• Skóla og bekkjarandi

• Skriflega svör – hvað er gott og hvað er slæmt við skólann okkar. 



Virkni nemenda í skólanum

Fjöldi nemenda sem svöruðu

Breyting frá síðasta ári. 
Grænt er jákvæð breyting. 
Rautt er neikvæð breyting.

Niðurstaða í 6.-10. bekk GBf Landsmeðaltal

Munur á GBf og landsmeðaltali
Grænt er jákvæður munur 
Rautt er neikvæður munur.
* og feitl. Er marktækur munur

Fjöldi nemenda á 
landinu sem tóku 
þátt



Ánægja af lestri



Þrautseigja í námi



Áhugi á stærðfræði



Ánægja af náttúrufræði



Trú á eigin vinnubrögðum í námi



Trú á eigin námsgetu



Líðan og heilsa
Fjöldi nemenda sem svöruðu

Breyting frá síðasta ári. 
Grænt er jákvæð breyting. 
Rautt er neikvæð breyting.

Niðurstaða í 6.-10. bekk GBf Landsmeðaltal

Munur á GBf og landsmeðaltali
Grænt er jákvæður munur 
Rautt er neikvæður munur.
* og feitl. Er marktækur munur

Fjöldi nemenda á 
landinu sem tóku 
þátt



Sjálfsálit



Stjórn á eigin lífi



Vellíðan



Einelti



Tíðni eineltis



Tíðni hreyfingar



Hollt mataræði



Skóla og bekkjarandi

Fjöldi nemenda sem svöruðu

Breyting frá síðasta ári. 
Grænt er jákvæð breyting. 
Rautt er neikvæð breyting.

Niðurstaða í 6.-10. bekk GBf
Landsmeðaltal

Munur á GBf og landsmeðaltali
Grænt er jákvæður munur 
Rautt er neikvæður munur.
* og feitl. Er marktækur munur

Fjöldi nemenda á 
landinu sem tóku 
þátt



Samsömun við nemendahópinn



Samband nemenda við kennara



Agi í tímum



Virk þátttaka nemenda í tímum



Tíðni leiðsagnarmats



Hvað er gott og hvað er slæmt – skrifleg svör

• Hér komum mörg mjög flott svör bæði um hvað væri 
gott og hvað mætti betur fara. 

• Þau eru ekki birt til að gæta að persónuvernd en 
voru ígrunduð af kennurum sem tóku margt til 
skoðunar eftir þá yfirferð. 

• Til að gefa ykkur smá innsýn í hvað kom fram: 



• „Allir eru vinir og okkur líður öllum vel, það er góður 
vinnufriður, það er ekki ofbeldi eða einelti. Það er 
góður matur.“

• „að það eru góðir kennarar og nemendur og þau 
skýra námið vel“

• Talað um námsgreinar ýmist hrós eða last. 
Stundum of mikið eða of lítið af ákveðnum 
námsgreinum. 

Hvað er gott og hvað er slæmt – skrifleg svör



• Oft ánægja með að íþróttir eru 4 sinnum í viku en líka einhverjum sem 
finnst það of mikið. 

• Áhugasviðsvalið, smíði og fleira nefnt jákvætt. Einnig kom fram að það 
mætti vera jafnari skipting milli námsgreina. 

Hvað er gott og hvað er slæmt – skrifleg svör

• Oft komið inn á vinskap og góðan 
félagskap. 

• Fámennið þykir nemendum gott. 

• „Mér finnst gott að kennarar hlusti á
nemendur þegar þau koma fram með 
vandamál sem hægt væri að bæta í 
skólanum.“

• Svo kom líka að kennarar mættu hlusta 
meira. 



• „alltof kalt“

• Nokkuð talað um samskipti kynjanna og að starfsmenn 
þurfi að passa að koma jafnt fram við alla. 

• Talað um fordóma, bæði á jákvæðan og neikvæðan 
hátt. 

• „það er gott skipulag á námi.“

• „mér finnst gott að krakkarnir eru góðir 
við hvor aðra“

• „Hann er að mestu leiti með nútímalegar hugmyndir, góður 
matur, fjölbreytt verkefni og fáum oft að gera mismunandi skil 
eftir því hvað,okkur dettur í hug“

• Frábært að sjá nemendur setja svona flott orð á starfið.

Hvað er gott og hvað er slæmt – skrifleg svör



Gleði – heilbrigði - árangur
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