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hverjum eftirtalinna árganga í skólanum? 

valgreinar sem kenndar eru við skólann í hverjum árgangi. Gerið 
reinakennarar eru með réttindi til kennslu á skólastiginu eða 

nndar á unglingastigi við skólann? Vinsamlegast merktu við árgang 
rt þeir sem kenna viðkomandi grein eru réttindakennarar eða 

rfjölda mínútna á viku sem nemandi fær í valgreinum, skipt eftir 

um framboð valgreina? 

framboð valgreina og kennslu í þeim? 

sem nemendur stunda utan skólans metið sem valgrein? 

tigi er metið sem valgrein? Vinsamlegast merktu einnig við hvaða 
. 

óð ál d ö k N ð l d ál tia móðurmál nemenda, önnur en enska og Norðurlandamál, eru metin 
  

emendur stunda utan skólans metið sem valgrein á unglingastigi með 
um grunnskóla nr. 91/2008? 

er metið sem valgrein? Vinsamlegast skráðu fjölda nemenda í  
við á. 

em valgrein á unglingastigi? 

unaða vinnu metna sem valgrein á skólaárinu 2010-2011?  

launaða vinnu sem er metin sem valgreing

lingastigi í skólanum aukist, haldist óbreytt eða minnkað eftir 
1/2008? 

gum breytt þannig að vali í námi á unglingastigi var gefið aukið vægi. 
á 2008 er sambærilegt ákvæði sem kveður á um að val í námi skuli 

ma nemenda í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla. Hver er afstaða þín til 

nndar á unglingastigi við skólann? Það sem nefnt var í „Annað“: 

kö i iu könnuninni
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ðuneyti

s já skóla í viðauka)

md kennslu í valgreinum á unglingastigi í grunnskólum landsins sem og að afla 
einakennara.

j )

starf,

msetningu skýrslunnar eru vel þegnar. Vinsamlegast
@capacent.is til að koma þeim á framfæri.
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Spurning 1

Hversu margir nemendur eru í hverjum eftirtalinna árganga í 
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í skólanum?
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Spurning 2

Vinsamlegast merkið við þær valgreinar sem kenndar eru við
fyrir því hvort valgreinakennarar eru með réttindi til kennslu 

Danska

l %

Ath. hlutföllin fyrir 8., 9. og 10. bekk voru reiknuð 
eftir heildarfjölda skóla 
en hlutföllin fyrir réttindakennara og leiðbeinenda 
eftir fjölda skóla sem kenna viðkomandi valgrein.

Svör
8. bekkur 38  26,0  2
9.bekkur 40  27,4  3
10.bekkur 42  28,8  3
Réttindakennari 43  100,0  2
Leiðbeinandi 1  2,3  

Skólar sem kenna valgrein 43  29,5  3

Fj
öl

di

Fj
öl

di

H
lu

tfa
lj g

Skólar sem kenna ekki valgrein 103  70,5  1
Fjöldi skóla 146  100,0  14

Íslenska Í

Svör
8. bekkur 45  30,8  9
9.bekkur 58  39,7  12
10.bekkur 64  43,8  12
Réttindakennari 66  97,1  12
Leiðbeinandi 3 4,4

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

Fj
öl

di

Leiðbeinandi 3  4,4  
Skólar sem kenna valgrein 68  46,6  12
Skólar sem kenna ekki valgrein 78  53,4  

Fjöldi skóla 146  100,0  14

Svör
8. bekkur 48  32,9  9
9 b kk 48 32 9 1

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

Lífsleikni

9.bekkur 48  32,9  1
10.bekkur 50  34,2  1
Réttindakennari 52  98,1  1
Leiðbeinandi 4  7,5  
Skólar sem kenna valgrein 53  36,3  12
Skólar sem kenna ekki valgrein 93  63,7  

Fjöldi skóla 146  100,0  14
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ð skólann í hverjum árgangi. Gerið einnig grein 
á skólastiginu eða leiðbeinendur.

l %

Hönnun og smíði

l %l %l %

HeimilisfræðiDans Enska

27  18,5  50  34,2  95  65,1  101  69,2  
31  21,2  59  40,4  121  82,9  117  80,1  
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13  10,2  2  12,5  3  14,3  18  19,8  
28  87,7  16  11,0  21  14,4  91  62,3  
18  12,3  130  89,0  125  85,6  55  37,7  

46  100,0  146  100,0  146  100,0  146  100,0  

97  66,4  51  34,9  7  4,8  5  3,4  
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Myndmennt Náttúrugreinir
Nám í móðurmáli 

nemenda Norska

16  79,5  63  43,2  9  6,2  8  5,5  
14  78,1  67  45,9  7  4,8  8  5,5  
19  93,0  67  97,1  9  100,0  9  90,0  
11  8,6  3  4,3  0  0,0  1  10,0  
28  87,7  69  47,3  9  6,2  10  6,8  
18  12,3  77  52,7  137  93,8  136  93,2  

46  100,0  146  100,0  146  100,0  146  100,0  
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Spurning 2

Vinsamlegast merkið við þær valgreinar sem kenndar eru við
fyrir því hvort valgreinakennarar eru með réttindi til kennslu

Ath. hlutföllin fyrir 8., 9. og 10. bekk voru reiknu
eftir heildarfjölda skóla 
en hlutföllin fyrir réttindakennara og leiðbeinend
f i fjöld kól k iðk di l i

Svör
8. bekkur
9.bekkur
10.bekkur
Réttindakennari

eftir fjölda skóla sem kenna viðkomandi valgrei

Leiðbeinandi

Skólar sem kenna valgrein
Skólar sem kenna ekki valgrein
Fjöldi skóla

Svör
8. bekkur
9.bekkur
10 bekkur10.bekkur
Réttindakennari
Leiðbeinandi
Skólar sem kenna valgrein
Skólar sem kenna ekki valgrein

Fjöldi skóla
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ð skólann í hverjum árgangi. Gerið einnig grein 
 á skólastiginu eða leiðbeinendur.

TextílmenntSamfélagsgreinar Sænska
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Fj
öl

di

101  69,2  53  36,3  86  58,9  0  #####
101  90,2  51  86,4  89  91,8  0  #####
11  9,8  9  15,3  9  9,3  0  #####

112  76,7  59  40,4  97  66,4  0  
34  23,3  87  59,6  49  33,6  0,0  0,0  

146  100,0  146  100,0  146  100,0  ##### 100,0  
146  100,0  
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Spurning 3

Hvaða aðrar valgreinar eru  kenndar á unglingastigi við skól
greinin er kennd í og hvort þeir sem kenna viðkomandi grein

Stærðfræði

l %

Ath. hlutföllin fyrir 8., 9. og 10. bekk voru reiknuð 
eftir heildarfjölda skóla 
en hlutföllin fyrir réttindakennara og leiðbeinenda 
eftir fjölda skóla sem kenna viðkomandi valgrein.

Svör
8. bekkur 9  6,2  
9.bekkur 21  14,4  
10.bekkur 30  20,5  
Réttindakennari 30  100,0  
Leiðbeinandi 0  0,0  

Skólar sem kenna valgrein 30  20,5  

Fj
öl

di

Fj
öl

di

H
lu

tfa
l

Skólar sem kenna ekki valgrein 116  79,5  1
Fjöldi skóla 146  100,0  1

Stuttmyndagerð

Svör
8. bekkur 7  4,8  
9.bekkur 18  12,3  
10.bekkur 19  13,0  
Réttindakennari 19  95,0  
Leiðbeinandi 1  5,0  

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

Fj
öl

di

Leiðbeinandi 1  5,0  
Skólar sem kenna valgrein 20  13,7  
Skólar sem kenna ekki valgrein 126  86,3  1

Fjöldi skóla 146  100,0  1

Svör
8. bekkur 20  13,7  
9 bekkur 27 18 5

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

Tónlist/Hljómsveit/
Söngur/Kór M

9.bekkur 27  18,5  
10.bekkur 28  19,2  
Réttindakennari 25  86,2  
Leiðbeinandi 5  17,2  
Skólar sem kenna valgrein 29  19,9  
Skólar sem kenna ekki valgrein 117  80,1  1

Fjöldi skóla 146  100,0  1
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lann? Vinsamlegast merktu við árgang sem 
n eru réttindakennarar eða leiðbeinendur.

l %

Útivist og hreyfing

l %l %l %

Grafísk hönnunÞýska

Blaðamennska/
Útgáfa/Árbók/

Ritsmiðja

10  6,8  5  3,4  4  2,7  8  5,5  
19  13,0  10  6,8  14  9,6  18  12,3  
25  17,1  11  7,5  16  11,0  18  12,3  
23  92,0  14  100,0  16  100,0  19  100,0  

2  8,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

25  17,1  14  9,6  16  11,0  19  13,0  

H
lu

tfa
l
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öl
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H
lu

tfa
l

Fj
öl

di

H
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l

Fj
öl

di

Fj
öl

di

H
lu

tfa
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21  82,9  132  90,4  130  89,0  127  87,0  
46  100,0  146  100,0  146  100,0  146  100,0  

SmíðiSpænska

Hár og 
förðun/Hárgreiðsla/

Snyrtifræði Skák

2  1,4  8  5,5  8  5,5  8  5,5  
10  6,8  20  13,7  11  7,5  14  9,6  
13  8,9  18  12,3  11  7,5  13  8,9  
11  78,6  19  90,5  9  75,0  12  80,0  

4  28,6  2  9,5  3  25,0  3  20,0  

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

4  28,6  2  9,5  3  25,0  3  20,0  
14  9,6  21  14,4  12  8,2  15  10,3  
32  90,4  125  85,6  134  91,8  131  89,7  

46  100,0  146  100,0  146  100,0  146  100,0  

Hand- og 

3  2,1  2  1,4  21  14,4  4  2,7  
11 7 5 6 4 1 32 21 9 10 6 8

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Málm-/Járnsmíði Fornám ökunáms
myndmennt/Mynd-

list/Textílmennt Fatahönnun

11  7,5  6  4,1  32  21,9  10  6,8  
11  7,5  14  9,6  32  21,9  10  6,8  
11  91,7  12  85,7  31  91,2  10  90,9  

2  16,7  2  14,3  3  8,8  1  9,1  
12  8,2  14  9,6  34  23,3  11  7,5  
34  91,8  132  90,4  112  76,7  135  92,5  

46  100,0  146  100,0  146  100,0  146  100,0  

7



Spurning 3

Hvaða aðrar valgreinar eru  kenndar á unglingastigi við skól
greinin er kennd í og hvort þeir sem kenna viðkomandi grein

Leiklist

l %

Ath. hlutföllin fyrir 8., 9. og 10. bekk voru reiknuð 
eftir heildarfjölda skóla 
en hlutföllin fyrir réttindakennara og leiðbeinenda 
eftir fjölda skóla sem kenna viðkomandi valgrein.

Svör
8. bekkur 6  4,1  
9.bekkur 13  8,9  
10.bekkur 13  8,9  
Réttindakennari 13  92,9  
Leiðbeinandi 1  7,1  

Skólar sem kenna valgrein 14  9,6  

Fj
öl

di

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll

Skólar sem kenna ekki valgrein 132  90,4  1
Fjöldi skóla 146  100,0  1

Íþróttir/Ákveðin 
íþrótt

Svör
8. bekkur 16  11,0  
9.bekkur 29  19,9  
10.bekkur 31  21,2  
Réttindakennari 31  93,9  
Leiðbeinandi 3 9 1

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

Fj
öl

di

Leiðbeinandi 3  9,1  
Skólar sem kenna valgrein 33  22,6  
Skólar sem kenna ekki valgrein 113  77,4  1

Fjöldi skóla 146  100,0  1

Svör
8. bekkur 4  2,7  
9 b kk 5 3 4

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

Silfursmíði

9.bekkur 5  3,4  
10.bekkur 5  3,4  
Réttindakennari 5  100,0  
Leiðbeinandi 0  0,0  
Skólar sem kenna valgrein 5  3,4  
Skólar sem kenna ekki valgrein 141  96,6  1

Fjöldi skóla 146  100,0  1

8
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lann? Vinsamlegast merktu við árgang sem 
n eru réttindakennarar eða leiðbeinendur.

l %

Tölvur

l %l %l %

Fjölmiðlafræði/
Fjölmiðlun Heimspeki

Vélfræði/
Vélar og rafmagn

3  2,1  4  2,7  3  2,1  7  4,8  
9  6,2  8  5,5  7  4,8  10  6,8  

10  6,8  9  6,2  8  5,5  9  6,2  
8  80,0  9  100,0  6  75,0  10  90,9  
2  20,0  0  0,0  2  25,0  1  9,1  

10  6,8  9  6,2  8  5,5  11  7,5  

H
lu

tfa
ll

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll

Fj
öl

di

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll

36  93,2  137  93,8  138  94,5  135  92,5  
46  100,0  146  100,0  146  100,0  146  100,0  

MyndvinnslaHestamennska

Heimanám
(-saðstoð)/ 
Námstækni Glerlist/Leirlist

4  2,7  12  8,2  11  7,5  1  0,7  
6  4,1  18  12,3  22  15,1  6  4,1  
4  2,7  19  13,0  21  14,4  6  4,1  
6  85,7  19  100,0  20  90,9  5  83,3  
2 28 6 0 0 0 2 9 1 1 16 7

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

2  28,6  0  0,0  2  9,1  1  16,7  
7  4,8  19  13,0  22  15,1  6  4,1  

39  95,2  127  87,0  124  84,9  140  95,9  

46  100,0  146  100,0  146  100,0  146  100,0  

0  0,0  7  4,8  1  0,7  7  4,8  
4 2 7 15 10 3 5 3 4 18 12 3

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Franska Kvikmyndir Skrautskrift Ljósmyndun

4  2,7  15  10,3  5  3,4  18  12,3  
6  4,1  15  10,3  6  4,1  18  12,3  
6  100,0  14  93,3  6  100,0  20  100,0  
0  0,0  1  6,7  0  0,0  1  5,0  
6  4,1  15  10,3  6  4,1  20  13,7  

40  95,9  131  89,7  140  95,9  126  86,3  

46  100,0  146  100,0  146  100,0  146  100,0  
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Spurning 3

Hvaða aðrar valgreinar eru  kenndar á unglingastigi við skól
greinin er kennd í og hvort þeir sem kenna viðkomandi grein

Félags-/ Uppeldis-/ 
Samfélagsfræði

l %

Ath. hlutföllin fyrir 8., 9. og 10. bekk voru reiknuð 
eftir heildarfjölda skóla 
en hlutföllin fyrir réttindakennara og leiðbeinenda 
eftir fjölda skóla sem kenna viðkomandi valgrein. 

Svör
8. bekkur 0  0,0  
9.bekkur 3  2,1  
10.bekkur 6  4,1  
Réttindakennari 6  100,0  
Leiðbeinandi 0  0,0  

Skólar sem kenna valgrein 6  4,1  

Fj
öl

di

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll

Skólar sem kenna ekki valgrein 140  95,9  1
Fjöldi skóla 146  100,0  1

Annað

Svör
8. bekkur 28  19,2  
9.bekkur 58  39,7  
10.bekkur 56  38,4  
Réttindakennari 55  91,7  
Leiðbeinandi 7 11 7

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

Leiðbeinandi 7  11,7  
Skólar sem kenna valgrein 60  41,1  
Skólar sem kenna ekki valgrein 86  58,9  

Fjöldi skóla 146  100,0  

Svör
8. bekkur 0  #####
9 b kk 0 #####

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

0

9.bekkur 0  #####
10.bekkur 0  #####
Réttindakennari 0  #####
Leiðbeinandi 0  #####
Fjöldi svara 0  
Tóku afstöðu 0  0,0  

Tóku ekki afstöðu 146  100,0  1
Fjöldi svarenda 146  100,0  1

9
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lann? Vinsamlegast merktu við árgang sem 
n eru réttindakennarar eða leiðbeinendur.

l % l %

Fjölmiðlafræði/ 
Fjölmiðlun

l %l %

Tómstunda- og 
félagsmál/ 

Félagsstörf

Náms- og 
starfsfræðsla/ 

Starfsval
Tenging við 

björgunarsveit

12  8,2  2  1,4  2  1,4  0  #####
16  100,0  9  6,2  5  3,4  0  #####
15  93,8  11  7,5  6  4,1  0  #####
10  62,5  11  100,0  1  16,7  0  #####

6  37,5  0  0,0  5  83,3  0  #####

16  11,0  11  7,5  6  4,1  0  #####

H
lu

tfa
ll

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll

Fj
öl

di

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll

30  89,0  135  92,5  140  95,9  0  #####
46  100,0  146  100,0  146  100,0  0  #####

00

0  ##### 0  #####
0  ##### 0  #####
0  ##### 0  #####
0  ##### 0  #####
0 ##### 0 #####

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Sjá svör sem nefnt eru í „Annað“ í viðauka.

0  ##### 0  #####
0  0  
0  0,0  0  0,0  

146  100,0  145  100,0  
146  100,0  145  100,0  

0  ##### 0  ##### 0  ##### 0  #####
0 ##### 0 ##### 0 ##### 0 #####

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

0 0 0 0

0  ##### 0  ##### 0  ##### 0  #####
0  ##### 0  ##### 0  ##### 0  #####
0  ##### 0  ##### 0  ##### 0  #####
0  ##### 0  ##### 0  ##### 0  #####
0  0  0  0  
0  0,0  0  0,0  0  0,0  0  0,0  

46  100,0  146  100,0  146  100,0  145  100,0  
46  100,0  146  100,0  146  100,0  145  100,0  
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Samantekt á sp. 2 og sp. 3 

Myndmennt

Íþróttir og sund

Heimilisfræði

Hönnun og smíði

Textílmennt

Leikræn tjáning

Fjöldi neme

Leikræn tjáning

Upplýsinga- og tæknimennt

Náttúrugreinar

Enska

Íslenska

Tónmennt

Samfélagsgreinar

Danska

1

Lífsleikni

Hand- og myndmennt/Myndlist/Textílmennt

Tónlist/Hljómsveit/Söngur/Kór

Stærðfræði

Glerlist/Leirlist

Dans

Nýsköpun og hagnýting þekkingar

Heimanám(-saðstoð)/Námstækni 1.

1.

1.8

1.8

1.8

1.7

1.7

1.63

Heimanám( saðstoð)/Námstækni

Útivist og hreyfing

Hár og förðun/Hárgreiðsla/Snyrtifræði

Tómstunda- og félagsmál/Félagsstörf

Kvikmyndir/Enskar kvikmyndir

Stuttmyndagerð

Jafnréttismál

Ljósmyndun

ý 1.56

1.433

1.416

1.397

1.306

1.225

1.223

1.150

Þýska

Leiklist

Grafísk hönnun

Sænska

Spænska

Skák

Nám í móðurmáli

Fornám ökunáms

1.106

1.087

1.051

1.020

998

963

956

750

Fatahönnun

Málm-/Járnsmíði

Blaðamennska/Útgáfa/Árbók/Ritsmiðja

Norska

Náms- og starfsfræðsla/Starfsval

Tölvur

Fjölmiðlafræði/Fjölmiðlun

Kristin fræði 750

631

565

542

529

480

386

315

Kristin fræði

Skrautskrift

Franska

Heimspeki

Silfursmíði

Tenging við Björgunarsveit

Félags-/Uppeldisfræði/Samfélagsfræði

Myndvinnsla

10

294

225

Vélfræði/Vélar og rafmagn

Hestamennska

Annað

Apríl‐júní 2011

10.518

10.484

10.375

9.981

9.078

7 701

enda sem býðst kennsla í hverju valfagi

7.701

7.352

6.243

6.112

5.601

4.808

4.687

3.480

3.353

2.990

2.855

2.559

2.530

2.476

2.465

937.937

897

828

823

805

765

759

32

1

3

6

0

5.370



Samantekt á sp. 2 og sp. 3 

Heimilisfræði

Hönnun og smíði

Íþróttir og sund

Myndmennt

Textílmennt

Fjöldi 

Upplýsinga- og tæknimennt

Leikræn tjáning

Enska

Náttúrugreinar

Íslenska

Tónmennt

Samfélagsgreinar

LífsleikniLífsleikni

Danska

Dans

Hand- og myndmennt/Myndlist/Textílmennt

Stærðfræði

Tónlist/Hljómsveit/Söngur/Kór

Nýsköpun og hagnýting þekkingar

Þýska

2

21

21

20

20

20

19

19

Glerlist/Leirlist

Jafnréttismál

Hár og förðun/Hárgreiðsla/Snyrtifræði

Stuttmyndagerð

Ljósmyndun

Nám í móðurmáli nemenda

Útivist og hreyfing

Heimanám(-saðstoð)/ Námstækni 9

16

16

16

15

14

14

14

14

( )

Kristinfræði

Grafísk hönnun

Tómstunda- og félagsmál/ Félagsstörf

Kvikmyndir

Sænska

Spænska

Fornám ökunáms

L ikli t 14

14

12

12

11

11

11

10

Leiklist

Blaðamennska/ Útgáfa/Árbók/ Ritsmiðja

Skák

Málm-/Járnsmíði

Fatahönnun

Tölvur

Náms- og starfsfræðsla/ Starfsval

Norska

10

9

8

7

6

6

6

6

Fjölmiðlafræði/ Fjölmiðlun

Heimspeki

Vélfræði/Vélar og rafmagn

Hestamennska

Myndvinnsla

Félags-/ Uppeldis-/ Samfélagsfræði

Tenging við björgunarsveit

Franska

11

6

6

5

Franska

Skrautskrift

Silfursmíði

Annað

Apríl‐júní 2011

131

129

128

128

112

skóla sem bjóða upp á hvert valfag

97

91

77

69

68

59

57

5353

43

35

34

30

29

28

25

2

1

1

0

0

0

1

60



Spurning 4

Vinsamlegast tilgreindu heildarfjölda mínútna á viku sem ne

5) Svör

18,5%

8,2%

19,9%

4,8%

4,1%

5,5%

4,8%

Engar

1 til 60
mínútur

61 til 120

Samanburður 

5)  Svör
Engar
1 til 60 mínútur
61 til 120 mínútur
121 til 180 mínútur
181 til 240 mínútur

241 til 300 mínútur
301 til 360 mínútur
361 til 420 mínútur

14,4%

19,9%

6,2%

8,9%

13,7%

30,1%

12,3%

7,5%

11,0%

28,1%

61 til 120
mínútur

121 til 180
mínútur

181 til 240
mínútur

241 til 300
mínútur

421 eða fleiri mínútu

Fjöldi skóla
Meðaltal
Staðalfrávik

8,9%

2,7%

1,4%

,

13,7%

7,5%

4,8%

10,3%

17,1%

11,0%

4,8%

mínútur

301 til 360
mínútur

361 til 420
mínútur

21 eða fleiri
mínútur

8. bekkur

9. bekkur

10. bekkur4,8% 10. bekkur

Spurning 5

Svör
Skólastjóri 142 97 9 2 3

Hverjir koma að ákvörðunum um framboð valgreina?

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Skól jóSkólastjóri 142  97,9  2,3  
Kennarar 137  94,5  3,7  
Nemendur 83  57,2  8,1  
Skólaráð 34  23,4  6,9  
Sveitarfélag/skólanefnd 25  17,2  6,1  
Foreldrar 18  12,4  5,4  
Deildastjóri/-ar 17  11,7  5,2  
Aðstoðaskólastjóri 7  4,8  3,5  
Námsráðgjafi 6 4,1 3,2

Skólastjó

Kennara

Nemend

Skólará

Sveitarfélag/skólanefn

F ld
Námsráðgjafi 6  4,1  3,2  
Valgreinarnefnd 4  2,8  2,7  
Aðrir 11  7,6  4,3  
Fjöldi svara 484  
Tóku afstöðu 145  99,3  
Tók ekki afstöðu 1  0,7  
Fjöldi skóla 146  100,0  

Foreldr

Deildastjóri/-

Aðstoðaskólastjó

Námsráðgja

Valgreinarnefn

ð

12

Í þessari spurningu mátti nefna fleiri en einn 
svarmöguleika. Hlutfallstölur eru því reiknaðar eftir 
fjölda þeirra sem tóku afstöðu en ekki fjölda svara.

Að

Apríl‐júní 2011
emandi fær í valgreinum, skipt eftir árgangi. 

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Fj
öl

di

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

10. bekkur8. bekkur 9. bekkur

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

27  18,5  6,3  7  4,8  3,5  8  5,5  3,7  0  ##### #####
12  8,2  4,5  6  4,1  3,2  7  4,8  3,5  0  ##### #####
29  19,9  6,5  13  8,9  4,6  11  7,5  4,3  0  ##### #####
21  14,4  5,7  20  13,7  5,6  16  11,0  5,1  0  ##### #####
29  19,9  6,5  44  30,1  7,4  41  28,1  7,3  0  ##### #####

9  6,2  3,9  18  12,3  5,3  15  10,3  4,9  0  ##### #####
13  8,9  4,6  20  13,7  5,6  25  17,1  6,1  0  ##### #####
4  2,7  2,6  11  7,5  4,3  16  11,0  5,1  0  ##### #####

F H V FF H V H V F H V

ur 2  1,4  1,9  7  4,8  3,5  7  4,8  3,5  0  ##### #####

146  100,0  146  100,0  146  100,0  0  ##### #####
160  238  247  #####
135  127  133  0  #####

0,0  #####
0,0  #####
0,0  

#####
0,0  

1
0

ó i 97,9%

94,5%

57,2%

23,4%

17,2%

óri

ar

ur

áð

nd „Aðrir“ sem nefndir voru:

12,4%

11,7%

4,8%

4,1%

2,8%

ar

ar

óri

afi

nd

• Aðrir stjórnendur skólans. 
• Aðrir stjórnendur. 
• Félagsmiðstöðin (heldur utan um félagslífið í 

skólanum) og svo íþróttafélagið í hverfinu. 

• Framhaldsskólinn. 
• Fræðslustjóri (nefnt af 2). 
• Íþróttafélög, einstaklingar. 

• Framhaldsskólinn í nágrenninu.

2

7,6%rir
g

• Samstarfsskólar í hverfinu. 
• Umsagnir. 
• Valgreinar eru kynntar fyrir Skólaráði og 

hugmyndir að valgreinum koma oft þaðan. 

 



Spurning 6

Er samstarf við aðra skóla um framboð valgreina og kennslu

Svör
Já, við framhaldsskóla 65  44,5  #####
Já, við grunnskóla 33  22,6  #####
Já ið Tónlistarskóla 13 8 9 #####

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Já, við framh

Já, við g

Já, við Tón

Já, við Tónlistarskóla 13  8,9  #####
Já, við Listnámsskóla 4  2,7  #####
Já, við aðra 6  4,1  #####

#####
#####
#####

64  43,8  #####
Fjöldi skóla 146  

Nei, ekki er samstarf við 
neina aðra skóla um 
framboð og kennslu í 
valgreinum

Já, við Listn

Já

Nei, ekki er samstarf við n
skóla um framboð og ke

valgreinum

Í þessari spurningu mátti nefna fleiri en einn 
svarmöguleika. Hlutfallstölur eru því reiknaðar eftir 
fjölda þeirra sem tóku afstöðu en ekki fjölda svara.

„Aðrir“ sem n

• Íþrótta
• Neme

metið

• Leiksk
• Sýnin
• Óform

Spurning 7

• Óform
stund

 

Svör
Já 75 51 4 8 1

Er nám á framhaldsskólastigi sem nemendur stunda utan skó

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Já 75  51,4  8,1  
Nei 71  48,6  8,1  
Fjöldi skóla 146  100,0  
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u í þeim ?

44,5%

22,6%

8,9%

haldsskóla

grunnskóla

listarskóla

2,7%

4,1%

43,8%

námsskóla

á, við aðra

neina aðra
ennslu í

efndir voru:

afélög og félagssamtök.  
endur hafa tekið knapamerki og fengið það 
. 

kóla (nefnt af 2). 
garhús. 

mlegt Nemendur fá undanþágur til aðmlegt. Nemendur fá undanþágur til að 
a formlegt nám. 

ólans metið sem valgrein?

Já
51,4%

Nei
48,6%

3



Spurning 8

Hvaða nám á framhaldsskólastigi er metið sem valgrein? Vin
stendur námið til boða.

l %

Enska

Þeir sem segja að nám á framhaldsskólastigi sem 
stundað er utan skólans sé metið (sp. 7) voru 
spurðir þessarar spurningar.

Svör
8. bekkur 2  4,3  
9.bekkur 12  25,5  
10.bekkur 47  100,0  
Skólar sem meta valgrein 47  62,7  
Skólar sem meta ekki valgrein 28  37,3  

Fjöldi aðspurðra 75  100,0  

H
lu

tfa
ll

Fj
öl

di

Fj
öl

di

Spurðir 75  51,4  
Ekki spurðir 71  48,6  
Fjöldi skóla 146  100,0  14

Íslenska

Svör
8. bekkur 0  0,0  
9.bekkur 3  30,0  
10.bekkur 10  100,0  
Skólar sem meta valgrein 10  13,3  
Skólar sem meta ekki valgrein 65 86 7

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

Skólar sem meta ekki valgrein 65  86,7  
Fjöldi aðspurðra 75  100,0  
Spurðir 75  51,4  

Ekki spurðir 71  48,6  
Fjöldi skóla 146  100,0  14

Það sem nefnt var í „Annað“.

• Allt einingabært nám. 
• Áfangar í framhaldsskóla. 
• Áfangar sem í boði eru fyrir grunnskólann. 
• Ballett. 

• Bóklegt nám í byrjunaráföngum framhaldsskóla. 
• Felags og uppeldisfræði 102. 
• Félags- og uppeldisval (nefnt af 2). 
• Fjarnám í framhaldsskólum. 
• Fjarnám. 

• Fjöltækniskólinn - grunnskólaáfangi. 
• Hár og förðun (nefnt af 3). 
• Íþróttir. 
• Líffræði (nefnt af 2). 

14
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nsamlegast merktu einnig við hvaða árgangi 

l %l %

MálmsmíðiStærðfræði Danska

l %

Spænska

l %

1  2,4  0  0,0  0  0,0  0  0,0  
6  14,3  5  55,6  2  20,0  0  0,0  

42  100,0  7  77,8  10  100,0  5  100,0  
42  56,0  9  12,0  10  13,3  5  6,7  
33  44,0  66  88,0  65  86,7  70  93,3  

75  100,0  75  100,0  75  100,0  75  100,0  

Fj
öl

di

H
lu

tfa
l l

Fj
öl

di

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll

H
lu

tfa
ll

Fj
öl

di

H
lu

tfa
l l

75  51,4  75  51,4  75  51,4  0,0  
71  48,6  71  48,6  71  48,6  0,0  
46  100,0  146  100,0  146  100,0  

Tónlistarnám
Annað erlent 

tungumál Annað

2  40,0  0  0,0  2  8,3  0  #####
4  80,0  6  60,0  14  58,3  0  #####
4  80,0  9  90,0  24  100,0  0  #####
5  6,7  10  13,3  24  32,0  0  

70 93 3 65 86 7 51 68 0 0 0 0

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

70  93,3  65  86,7  51  68,0  0  0,0  
75  100,0  75  100,0  75  100,0  75  100,0  
75  51,4  75  51,4  75  51,4  75  100,0  

71  48,6  71  48,6  71  48,6  0,0  
46  100,0  146  100,0  146  100,0  0,0  

0 0 0 0
• Lífsleikni. 
• Myndlist. 

• Náttúrufræði103. 
• Reiðnámskeið, Knapamerki 1 og 2. 
• Saga. 
• Sjóvinna. 

Tréiðn• Tréiðn.
• Trésmíði. 

• UTN103. 
• Vélar og rafmagn (nefnt af 3). 
• Ýmis dæmi um nemendur í framhaldsskóla. 
• Ýmislegt annað. 
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Spurning 9

Vinsamlegast merktu við hvaða móðurmál nemenda, önnur 
valgreinar á unglingastigi. 

Finnska

%

Þeir sem sögðu „Nám í móðurmáli nemenda, þ.e. ef annað 
en enska eða Norðurlandamál“ (sp. 2) voru spurðir 
þessarar spurningar.

Engir nemendur hafa lagt fram beiðni um að eftirfarandi 
tungumál verði metin sem valgrein: Hollenska, Ítalska, 
Kínverska, Lettneska, Litháenska, 
Serbókróatíska Tékkneska

Svör
Franska 0  #REF!
Pólska 0  #REF!
Spænska 9  #REF!
Þýska 12  
Fjöldi aðspurðra ##### #REF!

S ði 9 6 2

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%Serbókróatíska,Tékkneska.

Spurðir 9  6,2  
Ekki spurðir 125  85,6  
Fjöldi skóla 146  

Spurning 10

Er eitthvað annað nám sem nemendur stunda utan skólans 
í 15. gr. og 26. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008?

Svör
Já 98  67,1  7,6  
Nei 48  32,9  7,6  

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Fjöldi skóla 146  100,0  
   
   
   
   
   
   

15
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en enska og Norðurlandamál, eru metin sem 

% Fjöldi %

%%

Kennt á vegum 
skólans (staðnám 

eða fjarnám)

Nemandi sækir 
kennslu utan 

skólans 
á eigin kostnað

2  22,2  1  11,1  2  #REF! 3 15

5  55,6  3  33,3  1  #REF! 1 5

2  22,2  1  11,1  7  #REF! 8 40
3  33,3  1  11,1  11  #REF! 9 45

9  ##### #REF! ##### 20

9 6 2 9 6 2 9 #REF! 20 222 2

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Fj
öl

di

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

9  6,2  9  6,2  9  #REF! 20 222,2

137  93,8  137  93,8  137  #REF! -11 -122,2

146  100,0  146  100,0  146  #REF! 9 100
6,164 9 6,164

93,84 137 93,84
100 146 100

metið sem valgrein á unglingastigi með vísun 

Já
67,1%

Nei
32,9%

5



Spurning 11

Hvaða annað nám utan skóla er metið sem valgrein? Vinsam
því sem við á.

Tónlistarnám

5)  Fjöldi nemenda í á

Þeir sem segja annað nám utan skóla metið sem 
valgrein (sp. 10) voru spurðir þessarar spurningar.

1 til 5
6 til 10
11 til 15
21 eða fleiri
Skólar sem meta va

Skólar sem meta ek
Fjöldi aðspurðra
Spurðir
Ekki spurðirEkki spurðir

Fjöldi skóla
Meðaltal 
Staðalfrávik
Miðgildi
Tíðasta gildi

Íþróttaiðkun

1 til 5
6 til 10
11 til 15
16 til 20
21 eða fleiri
Skólar sem meta va
Skólar sem meta ek

Fjöldi nemenda í á

Skólar sem meta ek

Fjöldi aðspurðra
Spurðir
Ekki spurðir
Fjöldi skóla

Meðaltal 
Staðalfrávik
Miðgildi
Tíðasta gildig
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mlegast skráðu fjölda nemenda í  hverjum árgangi eftir 

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Fj
öl

di

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

10. bekkur8. bekkur 9. bekkur

árgangi
22  75,9  ##### 42  73,7  ##### 54  81,8  ##### 0  #### ###
5  17,2  ##### 8  14,0  ##### 9  13,6  ##### 0  #### ###
1  3,4  ##### 5  8,8  ##### 1  1,5  ##### 0  #### ###
1  3,4  ##### 2  3,5  ##### 1  1,5  ##### 0  #### ###

algr. 29  29,6  57  58,2  66  67,3  0  #### ###

kki valgr. 69  70,4  41  41,8  32  32,7  0  #### ###
98  100,0  98  100,0  98  100,0  0  #### ###
98  51,0  98  51,0  98  51,0  0  #### ###
48 49 0 48 49 0 48 49 0 0 #### ###48  49,0  48  49,0  48  49,0  0  #### ###

146  100,0  146  100,0  146  100,0  ### #### ###
4,1  5,2  4,0  ### ####
4,4  7,4  4,9  ### ####
2,0  2,0  3,0  ####
2,0  1,0  1,0  ####

0

al
l %

8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur

i al
l % i al
l % i

20  60,6  34  49,3  32  46,4  
1  3,0  8  11,6  17  24,6  
8  24,2  7  10,1  5  7,2  
1  3,0  9  13,0  6  8,7  
3  9,1  11  15,9  9  13,0  

algr. 33  33,7  69  70,4  69  70,4  
kki valgr 65 66 3 29 29 6 29 29 6

H
lu

tfa

Fj
öl

di

H
lu

tfa

Fj
öl

di

H
lu

tfa

Fj
öl

di
árgangi

kki valgr. 65  66,3  29  29,6  29  29,6  

98  100,0  98  100,0  98  100,0  
98  51,0  98  51,0  98  51,0  
48  49,0  48  49,0  48  49,0  

146  100,0  146  100,0  146  100,0  

8,3  11,1  10,3  
9,4  12,6  13,1  
4,0  6,0  6,0  
1,0  1,0  1,0  , , ,
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Spurning 11

Hvaða annað nám utan skóla er metið sem valgrein? Vinsam
því sem við á.

Björgunarsveitars

5)  Fjöldi nemenda í á

Þeir sem segja annað nám utan skóla metið sem 
valgrein (sp. 10) voru spurðir þessarar spurningar.

1 til 5
6 til 10
11 til 15
21 eða fleiri
Skólar sem meta va

Skólar sem meta ek
Fjöldi aðspurðra
Spurðir
Ekki spurðirEkki spurðir

Fjöldi skóla
Meðaltal 
Staðalfrávik
Miðgildi
Tíðasta gildi

Félagsstörf/
Tómstundaiðkun/
Sjálfboðavinna

1 til 5
6 til 10
11 til 15
16 til 20
21 eða fleiri
Skólar sem meta va
Skólar sem meta ek

Fjöldi nemenda í á

Skólar sem meta ek

Fjöldi aðspurðra
Spurðir
Ekki spurðir
Fjöldi skóla

Meðaltal 
Staðalfrávik
Miðgildi
Tíðasta gildig
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mlegast skráðu fjölda nemenda í  hverjum árgangi eftir 

starf

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

9. bekkur

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Fj
öl

di

árgangi Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Fj
öl

di

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

10. bekkur8. bekkur

0  0,0  ##### 6  85,7  ##### 4  50,0  ##### 0  #### ###
1  100,0  ##### 1  14,3  ##### 3  37,5  ##### 0  #### ###
0  0,0  ##### 0  0,0  ##### 1  12,5  ##### 0  #### ###
0  0,0  ##### 0  0,0  ##### 0  0,0  ##### 0  #### ###

algr. 1  1,0  7  7,1  8  8,2  0  #### ###

kki valgr. 97  99,0  91  92,9  90  91,8  0  #### ###
98  100,0  98  100,0  98  100,0  0  #### ###
98  51,0  98  51,0  98  51,0  0  #### ###
48 49 0 48 49 0 48 49 0 0 #### ###48  49,0  48  49,0  48  49,0  0  #### ###

146  100,0  146  100,0  146  100,0  ### #### ###
10,0  3,7  5,6  ### ####

1,3  4,3  ### ####
4,0  5,0  ####
4,0  2,0  ####

0

al
l %

al
l % i al
l % ii

9. bekkur 10. bekkur8. bekkur

5  100,0  9  100,0  8  80,0  
0  0,0  0  0,0  2  20,0  
0  0,0  0  0,0  0  0,0  
0  0,0  0  0,0  0  0,0  
0  0,0  0  0,0  0  0,0  

algr. 5  5,1  9  9,2  10  10,2  
kki valgr 93 94 9 89 90 8 88 89 8

H
lu

tfa

H
lu

tfa

Fj
öl

di

H
lu

tfa

Fj
öl

di

Fj
öl

di

árgangi

kki valgr. 93  94,9  89  90,8  88  89,8  

98  100,0  98  100,0  98  100,0  
98  51,0  98  51,0  98  51,0  
48  49,0  48  49,0  48  49,0  

146  100,0  146  100,0  146  100,0  

2,0  2,2  3,8  
1,0  1,0  2,6  
2,0  3,0  3,5  
1,0  3,0  1,0  , , ,
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Spurning 11

Hvaða annað nám utan skóla er metið sem valgrein? Vinsam
því sem við á.

5)  Fjöldi nemenda í á

Starfsnám/
Atvinnutengt námÞeir sem segja annað nám utan skóla metið sem 

valgrein (sp. 10) voru spurðir þessarar spurningar.

1 til 5
6 til 10
11 til 15
21 eða fleiri
Skólar sem meta va

Skólar sem meta ek
Fjöldi aðspurðra
Spurðir
Ekki spurðirEkki spurðir

Fjöldi skóla
Meðaltal 
Staðalfrávik
Miðgildi
Tíðasta gildi

Áfangar á 
framhaldsskólastig

1 til 5
6 til 10
11 til 15
16 til 20
21 eða fleiri
Skólar sem meta va
Skólar sem meta ek

Fjöldi nemenda í á

Skólar sem meta ek

Fjöldi aðspurðra
Spurðir
Ekki spurðir
Fjöldi skóla

Meðaltal 
Staðalfrávik
Miðgildi
Tíðasta gildig
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mlegast skráðu fjölda nemenda í  hverjum árgangi eftir 

árgangi H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Fj
öl

di

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

10. bekkur8. bekkur 9. bekkur

1  100,0  ##### 4  66,7  ##### 5  62,5  ##### 0  #### ###
0  0,0  ##### 1  16,7  ##### 2  25,0  ##### 0  #### ###
0  0,0  ##### 1  16,7  ##### 1  12,5  ##### 0  #### ###
0  0,0  ##### 0  0,0  ##### 0  0,0  ##### 0  #### ###

algr. 1  1,0  6  6,1  8  8,2  0  #### ###

kki valgr. 97  99,0  92  93,9  90  91,8  0  #### ###
98  100,0  98  100,0  98  100,0  0  #### ###
98  51,0  98  51,0  98  51,0  0  #### ###
48 49 0 48 49 0 48 49 0 0 #### ###48  49,0  48  49,0  48  49,0  0  #### ###

146  100,0  146  100,0  146  100,0  ### #### ###
1,0  5,3  4,6  ### ####

5,1  3,7  ### ####
3,0  3,0  ####
2,0  2,0  ####

0

al
l %

9. bekkur 10. bekkur

i al
l % i al
l % i

gi 8. bekkur

0  0,0  2  66,7  2  50,0  
1  100,0  1  33,3  2  50,0  
0  0,0  0  0,0  0  0,0  
0  0,0  0  0,0  0  0,0  
0  0,0  0  0,0  0  0,0  

algr. 1  1,0  3  3,1  4  4,1  
kki valgr 97 99 0 95 96 9 94 95 9

árgangi H
lu

tfa

Fj
öl

di

H
lu

tfa

Fj
öl

di

H
lu

tfa

Fj
öl

di

kki valgr. 97  99,0  95  96,9  94  95,9  

98  100,0  98  100,0  98  100,0  
98  51,0  98  51,0  98  51,0  
48  49,0  48  49,0  48  49,0  

146  100,0  146  100,0  146  100,0  

7,0  3,7  6,0  
4,6  3,9  
1,0  6,5  
1,0  1,0  , ,

8



Spurning 11

Hvaða annað nám utan skóla er metið sem valgrein? Vinsam
því sem við á.

5)  Fjöldi nemenda í á

AnnaðÞeir sem segja annað nám utan skóla metið sem 
valgrein (sp. 10) voru spurðir þessarar spurningar.

1 til 5
6 til 10
11 til 15
21 eða fleiri
Skólar sem meta va

Skólar sem meta ek
Fjöldi aðspurðra
Spurðir
Ekki spurðirEkki spurðir

Fjöldi skóla
Meðaltal 
Staðalfrávik
Miðgildi
Tíðasta gildi

Það sem nefnt var í „

• Annað. 
• Danska. 
• Fermingarfræð
• Metin valgrein

Nám í sérskól• Nám í sérskól
• Sjómennska o
• Skátar - unglin
• Skátastarf (ne
• Sænska. 

• Tungumál. 
• Utanskólaval.
• Þátttaka í Rau
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mlegast skráðu fjölda nemenda í  hverjum árgangi eftir 

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Fj
öl

di

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

10. bekkur8. bekkur 9. bekkur

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

árgangi
3  75,0  ##### 4  80,0  ##### 6  85,7  ##### 0  #### ###
1  25,0  ##### 0  0,0  ##### 0  0,0  ##### 0  #### ###
0  0,0  ##### 1  20,0  ##### 0  0,0  ##### 0  #### ###
0  0,0  ##### 0  0,0  ##### 1  14,3  ##### 0  #### ###

algr. 4  4,1  5  5,1  7  7,1  0  #### ###

kki valgr. 94  95,9  93  94,9  91  92,9  0  #### ###
98  100,0  98  100,0  98  100,0  0  #### ###
98  51,0  98  51,0  98  51,0  0  #### ###
48 49 0 48 49 0 48 49 0 0 #### ###48  49,0  48  49,0  48  49,0  0  #### ###

146  100,0  146  100,0  146  100,0  ### #### ###
3,3  3,4  4,1  ### ####
3,9  4,3  5,4  ### ####
1,5  2,0  3,0  ####
1,0  1,0  1,0  ####

0

„Annað“:

ðsla. 
n. 

umum.
og siglingar. 
ngastarf. 
efnt af 2). 

unveruleiknum. 

9



Spurning 12

Metur skólinn launaða vinnu sem valgrein á unglingastigi?

Svör
Já 6  4,1  3,2  
Nei 140  95,9  3,2  
Fjöldi skóla 146  100,0  

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

   
   
   
   
   
   

Spurning 13

Hversu margir nemendur fá launaða vinnu metna sem valgre

Svör
Einn 2  #REF!

í

g g

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Vi
km

ör
k 

+/
-

Þrír 2  
Fjórir 1  
Átta 1  

20  
Spurðir 6  
Ekki spurðir 140  
Fjöldi skóla 146

Heildarfjölda nemenda 
sem fá launaða vinnu 
metna

Fjöldi skóla 146  

8-10)
5-7)
0-4)

Í þessari spurningu eru svarendur fáir og því eru 
hlutföllin ekki sýnd.

Þeir sem segja skólann meta launaða vinnu sem 
valgrein (sp. 13) voru spurðir þessarar spurningar.

205-7)
8-10)

Apríl‐júní 2011

Já
4,1%

Nei
95,9%

ein á skólaárinu 2010-2011? 

2Einn

2

1

Þrír

Fjórir

1Átta

0



Spurning 14

Vinsamlegast gefðu dæmi um launaða vinnu sem er metin

Þeir sem segja launaða vinnu metna sem 
valgrein (sp.12) voru spurðir þessarar 
spurningar.

• Aðstoð á leiks
• Atvinnutengt n
• Atvinnutengt n
• Launuð vinna 

Bílaumboð og
• Leiðbeinandi á
• Starf á leikskó

og í matvöruv

 

 

Spurning 15

Hefur framboð valgreina á unglingastigi í skólanum aukis
grunnskólalaga nr 91/2008?

Svör
Aukist umtalsvert (5) 15  10,3  

ð ( )

grunnskólalaga nr. 91/2008?

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Aukist nokkuð (4) 46  31,7  
Haldist óbreytt (3) 70  48,3  
Minnkað nokkuð (2) 12  8,3  
Minnkað umtalsvert (1) 2  1,4  
Aukist 61  42,1  
Haldist óbreytt 70  48,3  
Minnkað 14  9,7  
Tóku afstöðu 145  99,3  
Tók ekki afstöðu 1 0 7

10
,3

%

Aukist umta

Tók ekki afstöðu 1  0,7  
Fjöldi skóla 146  100,0  

Meðaltal (1-5) 3,4  

21
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 sem valgrein

skóla, aðstoð í framleiðslufyrirtæki og aðstoð á verkstæði. 
nám. 
nám. Bílaverkstæði. 
á vegum Menntasviðs þar sem unglingar mega velja vinnustaði sem þeir hafa áhuga á. 
 pizzustaðir hafa verið vinnustaðir í vetur. 
á leikskóla. 
óla, í fjölskyldu-og húsdýragarðinum, á bifreiðaverkstæði, starfsmaður á bókasafni, í íþróttahúsi 
erslun. 

st, haldist óbreytt eða minnkað eftir gildistöku 
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%
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Spurning 16

Í janúar 2007 var grunnskólalögum breytt þannig að vali í ná
gr. laga um grunnskóla frá 2008 er sambærilegt ákvæði sem 
þriðjungur námstíma nemenda í 8., 9. og 10. bekk grunnskól

• 8. bekkingar eru að mínu mati of ungir til að hafa svo mikið v
• Afar erfitt er að halda uppi miklu framboði valgreina í fámen

getur aldrei orðið mikill vegna kostnaðar og má þá einu gilda

• Afar jákvæð.  Hins vegar er varla möguleiki á að vera með v
um fjarnám geti verið að ræða. Slíkt hefur þó ekki verið til st

• Afstaða mín er jákvæð, en þó tel ég nauðsynlegt að skóli ge
nemendum. 

• Afstaða skólans til þessa er jákvæð.  Það sem getur sett skó
efnahagsástandsins hefur valgreinum fækkað töluvert frá ár

• Almennt séð gott mál, en frelsi fylgir ábyrgð.  Erfitt að hafa n
• Ágæt lagagrein en í umhverfi grunnskóla í dag tel ég hæpið
• Ennþá erum við ekki með val í 8. bekk. Það tekur tíma að vi

hverju eigum við að taka, finna kennara o.s.frv. En við erum
að útfæra Ég get því ekki tekið mikla afstöðu núna Á eftir aað útfæra. Ég get því ekki tekið mikla afstöðu núna. Á eftir a

• Er frekar hlynntur þessu skipulagi. Það er þó mótsögn í því 
verkgreinum á sama tíma og þeir eiga að fá þriðjung námstí

• Er mjög sammála auknu vali nemenda. 

• Er ósammála henni. 
• Erfitt að hafa mikið val í litlum sveitaskólum. 
• Erfitt getur verið fyrir fámenna skóla að bjóða upp á fjölbreyt

bundið val er þá hægt að kalla það val? 

• Erfitt í framkvæmd í litlum skólum. 
• Ég er ekki hlynntur því. 
• Ég er hlynnt því að nemendur hafi töluvert val en það er erfi

staðan er í dag.  Það er erfitt, dýrt og oft ómögulegt að halda
valið verði fábreytt. 

• Ég er mjög fylgjandi því að auka val á unglingastigi. Hjá okk
könnuninni. Þar á ég við val milli leiða í kjarnagreinum. Við e
um þriðjungur nemenda sem lýkur 6 til 12 framhaldsskólaein

• Ég er mjög hlynntur auknu vægi valgreina, en smærri skólar
niðurskurður sveitarfélaga heggur þungt í möguleikana á fjöniðurskurður sveitarfélaga heggur þungt í möguleikana á fjö
útilokaðir. 

• Ég er mjög jákvæður gagnvart þessu. 
• Ég er mjög sátt við að auka vægi valgreina. Þetta getur þó v

samdráttar. Nemendafjöldi takmarkar líka möguleika okkar. 
vetur en kenndum verk- og listgreinar í hringekjum. Það ver

• Ég er sammála þessum breytingum. 

• Ég er sammála því að nemendur á unglingastigi eigi val um
fjárveitingar til skóla möguleika til að bjóða upp á þann þriðj
fjölbreyttum kröfum nemenda innan fjárhagsramma skólans

• Ég er sátt við þetta ákvæði en það vantar nokkuð upp á að 
• Ég styð heilshugar að nemendur eigi val á unglingastigi. Hin

nemendur í öllum skólanum að það liggur í augum uppi að f
af skornum skammti. Við höfum okkar áherslur í skólastarfin
skólann okkar og því lítum við svo á að sérstaða skólans sé
hafi ekki innbyrðis val nema af skornum skammti. 

• Ég tel að fölbreytni í vali stýrist af stærð skóla. Einnig skapa
veggja skólans. Samstarf við aðra skóla er möguleiki sem mveggja skólans. Samstarf við aðra skóla er möguleiki sem m
og kennt (gerðar sömu kröfur) til jafns við aðrar námsgreina

• Ég tel að hlutfallið sé of hátt og tel líklegt að fáir skólar bjóði
að vera u.þ.b. fimmtungur af námstíma nemenda í 8.-10. be
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ámi á unglingastigi var gefið aukið vægi. Í  25 
kveður á um að val í námi skuli vera allt að 
la. Hver er afstaða þín til þessarar breytingar?

val. 
num skólum.  Valgreinafjöldi við slíkar aðstæður 
a hvernig lögin hljóða. 

val í afar fámennum skólum eins og okkar, nema 
taðar síðustu tvö ár vegna kostnaðar.
eti takmarkað eða bundið ákveðið val hjá 

ólanum skorður er skortur á fjármagni. Í ljósi 
rinu 2008. 

nægjanlegt framboð í litlum skólum. 
ð að nokkur sé með þriðjung námstíma sem val. 
inna að því að breyta valinu á þennan hátt. Af 

m komin með góðar hugmyndir sem við eigum eftir 
að sjá hvernig þetta mun ganga uppað sjá hvernig þetta mun ganga upp.

að nemendur eigi að taka 4 tíma í list og 
íma sem val. 

tt val, nema að það verði því bundnara.  Ef það er 

tt í fámennum skólum og sérstaklega eins og 
a úti fámennum valáföngum og því hætt við að 

kur er mikið val í öðrum greinum en spurt er um í 
erum í mikilli samvinnu við fjölbrautaskóla og er 
ningum um leið og þeir ljúka grunnskóla. 

r eiga erfitt með að bjóða upp á mikið úrval og 
ölbreyttum valgreinum þar sem smáir hópar eruölbreyttum valgreinum þar sem smáir hópar eru 

verið erfiðleikum háð einkum núna á tímum 
Þess vegna buðum við ekki upp á val í 8. bekk í 

rður breyting á því næsta vetur. 

 ákveðinn hluta náms síns. Hins vegar takmarka 
ung sem talað er um. Reynt er að mæta 

s.

hægt sé að framfylgja því vegna fjárskorts. 
ns vegar er það svo að hér í skólanum eru það fáir 
framboð á valgreinum miðað við þennan fjölda er 
nu. Það er valkostur út af fyrir sig að koma í 
é um leið val um skólaáherslur þó að nemendur 

ast fjölbreytni af þeim mannauð sem er innan 
mætti athuga enn frekar. Val þarf að vera skipulagtmætti athuga enn frekar. Val þarf að vera skipulagt 
ar. 

 raunverulega upp á það. Valið finnst mér að eigi 
ekk. 
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Í janúar 2007 var grunnskólalögum breytt þannig að vali í ná
gr. laga um grunnskóla frá 2008 er sambærilegt ákvæði sem 
þriðjungur námstíma nemenda í 8., 9. og 10. bekk grunnskól

• Ég tel að þetta sé mjög jákvæð breyting og er ekki sátt við a
búið að minnka þetta vægi niður í 5%. Ég tel að aukið val hj
einstaklingsgrunni og gefi þeim tækifæri á að upplifa styrkle
sjálfsmynd nemenda. Við hér í þessum skóla breyttum valke
frekar. Við höfum fengið mjög jákvæð viðbrögð frá foreldrum
ára reynslu á þessu sviði áður en hægt er að fara að meta þ
fyrir fyrirliggjandi breytingatillögu séu fjárhagsrök.  Við höfum
valið meira til dýpkunar á námsefninu. 8. bekkur stóð utan v
hendur þeirra sem kenndu bekknum. En við erum ákveðin í 

• Ég tel hana vera jákvæða. Hins vegar er erfitt í litlum skóla á

• Ég tel óraunhæft að ætla svo mikinn tíma í valgreinar á ung
árgangi verður í raun um sýndarval að ræða. Í vetur var min
af samdrætti í fjárveitingum til skólans.  

• Ég tel þessi ákvæði til bóta. 
• Ég tel þetta hlutfall orðið of mikið þar sem nú þarf að draga 

réttara að hafa valkost að auka þær upp í allt að þriðjung ná

• Ég tel þetta vera allt of hátt hlutfall miðað við núverandi skip• Ég tel þetta vera allt of hátt hlutfall miðað við núverandi skip
námið væri brautaskipt eða einstaklingsmiðað svo nemendu
einungis takmarkað val á milli námsgreina sem ekki hafa mi
heimilisfræði og „tölvur“). 

• Ég tel að val sé mjög mikilvægt en skólinn hjá okkur hefur m
saman sem því nemur. Einnig tel ég að val í 8. bekk sé á hæ

• Finnst það vera til bóta. 

• Finnst þessi þróun jákvæð og hjálpa til við að einstaklingsm
• Finnst þriðjungur námstímans of mikið - miðað við hversu m

V i átt ið 20%Væri sátt við ca 20%. 
• Fín hugsun, en virkar ekki fyrir litla skóla.  Hópar verða of lit

Við förum þá leið hér að hafa utanskólaval og svo bindum v
sem eru breytilegir eftir árum. 

• Fjárveiting til skólanna þarf að vera í samræmi við lög. 
• Frábært tilboð fyrir nemendur. Þau hafa þá tækifæri til að ve
• Frekar jákvæð, en mér finnst það óljóst með hvaða hætti sk

móti valgreinum. Erfitt getur reynst að hafa fjölbreytt frambo

• Frekar jákvæð. Það gefur hinsvegar augaleið að þegar þriðjj g g g þ g þ j
að haldið sé jafn vel utan um valgreinarnar með tilliti til kenn
kjarnagreina. 

• Frekar mikið val sem erfitt er að uppfylla. 
• Góð breyting, en þó verður að fara varlega í aukið vægi, hæ

• Held að þetta verði að vera samvinna allra þ.e.a.s. milli nem
• Heppilegt en fjármagn kemur í veg fyrir að fjöldi stunda sé n
• Hér er vandi á höndum því hvað er val?  Ef það er val að fá 

er þetta val framkvæmanlegt og hefur verið það um nokkurt
á i þá þ tt hl tf ll ú öll h i ið þ k öfnámgreina þá er þetta hlutfall úr öllu samhengi við þær kröfu

þekkingar nemenda í grunngreinum og þeim kröfum sem fra
hugmyndin sé að nemendur velji á milli grunngreina eins og
bókgreina.  Þá þarf að tryggja nemendum framhaldsskóla se
á slíkt val hversu stór eða lítill sem skólinn er.  Nú þegar er 
skólum sem fara þá leið út úr neyð. Skólastjórnendur eru þa
gert að brjóta á rétti nemenda sinna til vals sökum fámennis

• Hún er af hinu góða. 

• Hún er í sjálfu sér mjög metnaðarfull og góð stefnumörkun. 
aðstöðuleysi og fjármagn skortir til þess að hægt sé að uppf

• Hún er jákvæð (nefnt af 3). 

• Hún er jákvæð.  Við höfum nú endurskoðað allt val og bjóðu
Hún er mjög jákvæð og gefur skólum tækifæri til þess að sk

• Í fámennum skóla er erfitt að koma til móts við þetta vægi va
höfum við reynt ýmsar leiðir til að auka fjölbreytnina, m.a. að
alfarið sjálfir og fer fram utan skólans.  

• Í fámennum skólum er mjög erfitt að vera með mikið frambo
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kveður á um að val í námi skuli vera allt að 
la. Hver er afstaða þín til þessarar breytingar?

að samkvæmt tillögum sem nú liggja fyrir er þegar 
álpi skólum að mæta nemendum á 
ika sína í skólanum. Þetta skilar sér í jákvæðari 
erfinu okkar síðasta haust til að nálgast lögin 
m, nemendum og starfsfólki. Við þurfum nokkurra 
þörf fyrir breytingar.  Held að aðal og einu rökin 
m rætt það hér í skólanum hvernig við getum notað 
við valið að mestu í vetur og það var meira sett í 

því að taka þann hóp inn næsta vetur.
á landsbyggðinni að vera með fjölbreytt val. 

lingastigi. Í skóla þar sem aðeins er einn bekkur í 
nna val hjá okkur en undanfarin ár og kom það til 

úr tímafjölda fyrir grunngreinarnar. Það væri 
ámstíma nemenda í unglingastigi. 

pulag valgreina í grunnskóla Öðru máli gegnir efpulag valgreina í grunnskóla. Öðru máli gegnir ef 
ur hefðu raunverulegt val í sínu námi en ekki 
ikið vægi í almennu námi (t.d. snyrtifræði, 

minnkað síðustu ár og því hefur valið dregist 
æpnum forsendum. 

miða nám nemenda í grunnskóla. 
mikið er ætlast til að allir nemendur nái að gera. 

lir til að hægt sé að bjóða upp á raunverulegt val.  
við valtíma (veljum þannig í raun fyrir nemendur) 

elja samkvæmt sínum áhugamálum. 
kólar ákveða í hvaða greinum má fækka tímum á 
oð valgreina í litlum skólum. 

jungur námstímans er val verður að krefjast þess j g j þ
nsluáætluna,  námsmats o.s.frv. eins og annarra 

ætta á að misræmi aukist stærri skólunum í hag. 

menda, foreldra og kennara. 
nýttur. 

að velja sér mismunandi leiðir í t.d. stærðfræði þá 
 skeið.  Ef einungis er verið að velja á milli 

ð til fi f ð á á f iur sem gerðar eru til yfirferðar á námsefmi og 
amhaldsskólinn gerir til nýnema sinna, nema 
g verkgreina og bókgreina eða milli einstaka 
em metur slíkt og gera skólum kleyft að bjóða upp 
mikið um svokallað bundið val einkum í litlum 
arna settir í fáránlega stöðu þar sem þeim er í raun 
s og fjárleysis. 

Það sem stendur hins vegar í veginum er 
fylla þessa stefnumörkun. 

um upp á val í 8. - 10. bekk (mjög fjölbreytt val). 
kerpa áherslur sínar. 
algreina; valið hjá okkur vill verða einhæft og 
ð bjóða upp á starfsnám sem nemendur velja sér 

oð á valgreinum. 
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Í janúar 2007 var grunnskólalögum breytt þannig að vali í ná
gr. laga um grunnskóla frá 2008 er sambærilegt ákvæði sem 
þriðjungur námstíma nemenda í 8., 9. og 10. bekk grunnskól

• Núna í vetur breyttum við fyrirkomulaginu þannig að dregið 
nemendur gátu valið sér vinnu í námsgreinum, sett sér mark
Þetta fyrirkomulag varð þó til þess að verklegt val varð minn
vetur með breytingum, þannig að verklegt val fái aukið væg

• Í mörgum tilfellum úti á landi er erfitt að koma fjölbreyttu vali
koma að kennslu. Það skortir fjölbreytni þar sem langt er að
greiða fyrir slíkt. 

Ják ð ( f f )• Jákvæð (nefnt af 5).
• Jákvæð, en spurning er um sveigjanleika fyrir smærri skóla.
• Jákvæð. Nemendur hér hafa hins vegar sóst mjög eftir því a

meti bæði kennarar og foreldrar að þeir hafi forsendur til þes
annað val. Það skal þó tekið fram að þeir nemendur sem ko
ekki með námsefni á grunnskólastigi í þeirri námsgrein. Rey
sem enskunámi var ætlað í 10. bekk. Það hefur þó reynst e
breytingar. 

• Jákvæður fyrir henni en stöðugur niðurskurður fjárhagsheimy g j g
auka valgreinakennslu. 

• Jákvætt. 
• Líkar það nokkuð vel, þó er reyndar oft erfitt að bjóða upp á

ræðst það mjög af þeim mannauð sem við höfum á staðnum

• Mér fannst þessi breyting jákvæð. 
• Mér finnst 25% af heildartíma nægilegt. 
• Mér finnst hún eigi rétt á sér þar sem verið er að höfða til áh
• Mér finnst jákvætt að hafa val í grunnskólum en að það sé a

ikið Þ á kki fjöl fitt ð h ldmikið.  Þegar árgangar eru ekki fjölmennur er erfitt að halda
• Mér finnst mjög jákvætt að val í námi á unglingastigi skuli ha
• Mér finnst mjög jákvætt að vægi námsgreina hefur aukist. V

tel þó að komið hafi verið til móts við þarfir nemenda og farið
samstarfi við heimili/foreldra gæti vægið aukist enn. 

• Mér finnst valið of mikið og erfitt að verða við því. Í fámennu
málsins samkvæmt. Í okkar skóla bjóðum við upp á fjölbreyt
tiltekna valgrein því hvort hún verði kennd eða ekki. Samkvæ
unglingadeild til að styrkja viss námssvið og hefur það reyns

• Mér finnst það á vissan hátt vera afturför, margir nemendur 
framtíðar og hvað nýtist þeim þar. Ég hef trú á að margir kjó
sem minnst þarf að reyna á sig og þar með missi þeir vissa 
lífið. Ég er heldur á því að skólinn eigi að laga sig að einstak
hæfileika í þeim, auka verknám hjá þeim sem það fellur betu
betur en meira val. 

• Mér finnst þetta allt of mikið. Litlir skólar hafa ekki mannskap
skerðist verulega kennsla í bóklegum greinum. 

• Mér finnst þetta heldur mikið• Mér finnst þetta heldur mikið. 
• Mér finnst þetta í lagi. 

• Mér finnst þetta of mikið. 
• Mér hefur fundist það of mikið að hafa svona marga tíma í v
• Mín afstaða er sú að það sé til bóta fyrir nemendur að eiga 

úthlutun fjármagns til skólastarfs. Það er erfitt eins og staða
að vera innan list- og verkgreinakennslu en reynt að koma t
og kostur er. 

• Mjög góð. 
• Mjög hlynntur henni. 
• Mjög jákvæð (nefnt af 3). 
• Mjög jákvætt að auka val í unglingadeild. 

• Mjög jákvætt að auka vægi vals námsgreina. 
• Mjög jákvætt að nemendur geti valið hluta náms útfrá áhuga

nemenda. Samstarf er milli skóla um val. 
• Mjög jákvætt að nemendur ráði sér svolítið sjálfir. 
• Mjög sammála þessum breytingum. 
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var úr frjálsu vali og bundið val aukið (þ.e. 
kmið og unnið eftir þeim með leiðsögn kennara). 
na og nú ætlum við að bregðast við því næsta 
i. 

i fyrir bæði vegna nemendafjöldans og þeirra sem 
ð sækja góða fagmenn og ekki fjármagn í dag til að 

. 
að taka framhaldsskólaáfanga í 10. bekk enda 
ss. Fyrir vikið hefur gefist minna svigrúm fyrir 
omnir eru í framhaldsskólaáfanga, t.d. í ensku eru 
ynt er að koma kennslu fyrir innan þeirra marka 
rfitt á köflum. Við erum því mjög sátt við þessar 

milda minnkar stórlega möguleika skólans á að g g

 mikla fjölbreytni í litlum skólum upp í sveit og 
m. 

hugasviðs nemenda. 
allt að þriðjungur námstíma nemenda finnst mér of 

úti fjölb tt á f b ðia úti fjölbreyttu námsframboði.
afa verið gefið aukið vægi. 

Val í litlum/fámennum skólum er frekar erfitt, en ég 
ð að þeirra óskum eins og hægt er. Með auknu 

um árgöngum verður valið alltaf stýrt val eðli 
tt val, en á endanum ræður fjöldinn sem velur 
æmt heimild notum við hluta af valinu í 
st vel. 
á þessum aldri hafa ekki þroska til að hugsa til 

ósi að komast sem léttast út úr námi og velji það 
undirstöðu sem er nauðsynleg fyrir meira nám og 
klingunum og styrkja þá nemendur sem hafa vissa 
ur og öfugt, einstaklingsnámskrár tel ég að henti 

p til að bjóða upp á svona mikið val.  Auk þess 

val. 
kost á fjölbreyttu vali. Því þarf að gera ráð fyrir við 
n er í dag að bjóða upp á þá fjölbreytni sem þyrfti 
il móts við nemendur og uppfylla ákvæði laga eins 

asviði. Skipulagslega er ekki þörf að minnka val 

4
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Í janúar 2007 var grunnskólalögum breytt þannig að vali í ná
gr. laga um grunnskóla frá 2008 er sambærilegt ákvæði sem 
þriðjungur námstíma nemenda í 8., 9. og 10. bekk grunnskól

• Möguleiki nemenda til að velja sér námsleiðir hefur tvímæla
sem finna sig í skólanum. 

• Of mikill tími ef túlka á það þannig að nemendur eigi að hafa
Ekki framkvæmanlegt af neinu viti nema í stórum unglingas
sem hafa góða menntun á sérsviðum. Auk þessara ástæðna
kennslustundum að hægt sé að hafa valið svo viðtækt. 

• Of stórt hlutfall• Of stórt hlutfall. 

• Oft erfitt við þetta að eiga í fámennum skólum. 
• Skoðun mín er sú að hér sé gert ráð fyrir meira vali en rauns

skaplegum hætti. Val ætti að mínu mati ekki að spanna mei
• Sú breyting er af hinu góða, hins vegar eru ákveðnir erfiðlei

kennslustundir til þess að geta boðið upp á fjölbreytti val. 
• Sökum niðurskurðar hefur því miður ekki verið hægt að verð
• Tel að það geti verið jákvætt þar sem framboð er gott en oft

skólum. Við höfum reynt að auka framboð valgreina með þv
smiðjuhelgar tvisvar á skólaárinu þar sem nemendur velja s
fjölbreytta og skemmtilega vinnu. Mjög athyglivert og skilar s

• Tel hana til bóta. Jákvætt að nemendur hafi aukið val í efstu
það sem koma skal, framhaldsskólann. Mínusinn er að val, 
sveitarfélagið, sveitarfélögin eru í vandræðum og hvað geris

• Tel hlutfall valgreina full hátt. Verklegar greinar og listgreina
efniskostnaður tengdur við þessar greinar. Með skertu fjárm

• Tel þessar kennslustundir vera of margar. 
• Undirritaður er mjög jákvæður gagnvart þessari breytingu.j g j g g þ y g

• Í kjölfar minnkandi fjármagns til kennslu þá kemur það niður
einhverju viti. 

• Val á unglingastigi má ekki verða of mikið því kröfur varðand
náttúrufræði hafa aukist. 

• Vantar aukið fjámagn. 
• Við höfum ekki tekið inn val í 8. bekk vegna aðstæðna í skó

skólann. 
• Við höfum farið eftir þessu en samstarf er milli skóla um val.

St d k á ð fið é éti þ ð kki þó lið iStundaskrárgerð er erfið og ég gréti það ekki þó valið væri m
val gott fyrir nemendur en á móti eru færri tímar í grunngrein
íslenskutímarnir vera fleiri. 

• Væntanlega er hér verið að tala um 26. gr. þar sem sagt er 
á vali um námsgreinar og námssvið í um þriðjungi námstíma
skólum meira frelsi og segja frekar : „allt að þriðjungi námstí

• Það er að sjálfsögðu jákvætt að geta aukið valfrelsi unglinga
verklegum námsgreinum. Hins vegar er það svo að í tiltölule
ákaflega takmarkað til að slíkt geti átt sér stað. T.d. er ekki h
færri en 12 nemendum sökum kostnaðar. 

• Það er afar áhugavert fyrir nemandann, en skapar smærri s
þörfum nemenda með val þegar hópar eru mjög fámennir. Þ
skilyrði. 

• Það er erfitt að auka framboð valgreina í litlum skólum og dý
Mér finnst gott mál að auka valstundir ef fjármagn er tryggt t

• Það er erfitt að halda úti fjölbreyttu vali þegar unglingadeildi
valsins hafi aukist þar sem nemendum finnst þeir hafa meira
alltaf sáttir við valið sem er í boði í skólanumalltaf sáttir við valið sem er í boði í skólanum.

• Það er erfitt að hrinda henni í framkvæmd til dæmis vegna k
• Það er góð stefna að hafa val fyrir unglingastig en það má e

á verk og listgreinar og það hefur að sjálfsögðu aukinn kostn
hópar. Ég tel að vægi valgreina geti ekki orðið meira en það
valgreina í 12 stundir á viku er bara allt of erfitt. Bæði fyrir ne
í dag) og fyrir skólann að gera stundaskrár þannig að skólat

• Það er mjög erfitt að bjóða upp á fjölbreytt val í fámennum s
• Það er mjög erfitt að ná því að halda úti 1/3 námstímans í va

ð ð

25

slíkur tímafjöldi myndi koma í veg fyrir að skólinn gæti farið 

• Það er mjög erfitt í framkvæmd. Við reynum að mæta óskum
okkar leyfir. 

• Það er mjög jákvætt að mörgu leyti en erfitt að uppfylla það 
Niðurskurður í fjármálum setur einnig strik í reikninginn varð

• Það fer dálítið eftir því hvaða valgreinar er um að ræða. 
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ámi á unglingastigi var gefið aukið vægi. Í  25 
kveður á um að val í námi skuli vera allt að 
la. Hver er afstaða þín til þessarar breytingar?

alaust hvetjandi áhrif. Aukið val fjölgar nemendum 

a sérstakar námsgreinar að velja sér þennan tíma. 
kólum þar sem hægt er að hafa marga kennara 
a hefur mitt sveitarfélag ekki úthlutað það mörgum 

sætt er að ætla að skólar almennt geti útfært með 
ra en u.þ.b. fimmtung námstímans. 
kar í fámennum skólum að fá nægjanlega margar 

ða við þessu. 
t er erfitt að koma á móts við valgreinar í litlum 
ví að bjóða nemendum í 8.-10. bekk upp á 
sig inn í smiðjur og er þá boðið upp á mjög 
skemmtilegri tilbreytni í skólastarfið. 
u bekkjum grunnskóla. Undirbýr þau betur undir 
sérstaklega verklegt, kostar meira fyrir 
st þá? 

ar eru kenndar í minni hópum og auk þess er meiri 
magni þrengir að þessum greinum. 

r á valgreinum og erfitt að nálgast þetta hlutfall af 

di kjarnagreinar á borð við íslensku, stærðfræði og 

ólanum, að öðru leyti er mjög fjölbreytt val við 

. Mikil vinna hefur farið í þetta en skilað góðu. 
i k ð f þ i ök Hi þ tt iklminnkað af þeim sökum. Hins vegar er þetta mikla 

num eins og íslensku og stærðfræði og mættu 

að „Í 8., 9., og 10. bekk skulu nemendur eiga kost 
ans“. Ég er á þeirri skoðun að hér eigi að gefa 
ímans“. 
a í námi og þá ekki síst að auka framboð á 
ega fámennum skólum er fjárhagslegt svigrúm 
hægt að koma til móts við námshóp með mikið 

skólum mikil vandkvæði þar sem erfitt er að mæta 
Þannig getur orðið mun dýrara að uppfylla þessi 

ýrt að skipta fámennum hópi í margar valgreinar. 
til framkvæmdarinnar. 

n er lítil. Hins vegar er mjög ánægjulegt að vægi 
a um námið sitt að segja. Hins vegar eru þeir ekki 

kostnaðar sem fylgir. 
ekki verða of viðamikið.  Hér höfum við lagt áherslu 
nað í för með sér því það þurfa að vera minni 
ð er í dag hjá mínum skóla.  Að fara með fjölda 
emendur að velja (þau eiga nóg með þetta sem er 
tími barnanna verði samfelldur. 

skólum. 
algreinum. Þetta eru rúmlega 12 tímar á viku en 

ð

5

að kröfum námskrár í grunngreinum.

m nemenda innan þess ramma sem geta kennara 

þegar um fámennari skóla er að ræða. 
ðand framboð á valgreinum. 
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Í janúar 2007 var grunnskólalögum breytt þannig að vali í ná
gr. laga um grunnskóla frá 2008 er sambærilegt ákvæði sem 
þriðjungur námstíma nemenda í 8., 9. og 10. bekk grunnskól

• Það getur verið erfitt fyrir litla skóla að verða við svo miklu v
að bjóða upp á eins mikið val í litlum skólum og stórum. Ég 
en valgreinum hefur þó fjölgað eitthvað þó tímafjöldinn stan

• Það getur verið erfitt fyrir litla, eða smærri skóla að standa u
ákvæði um val sé bundið í lög. Frekar ætti þetta að vera leið

• Þar sem skólinn er lítill og nemendur fáir gerum við könnun 
á t d k á b kkj i S i ú til fjölb tt i k lá stundaskrá bekkjarins. Svigrúm til fjölbreyttari kennslu og 

• Þetta er afskaplega þarft og ég get tekið undir þetta heilshu
eru allir grunnskólar landsins eins. Fámennir skólar geta ekk
ekki nema til að stýra nemendum í ákveðið val en það er ek

• Þetta er áhugaverð hugmynd en okkur hefur reynst erfitt að 
unglingadeildin okkar er fremur lítil. Við höfum þó aukið væg
talsvert um viðfangsefni og vinnubrögð. 

• Þetta er ekki raunhæf staða þar sem fjármagn fæst ekki til a
mér breytingin æskileg ef hægt væri að framfylgja henni. 

• Þetta er góð breyting en ekki hefur mikið reynt á hana vegn
• Þetta er mjög jákvætt, við fögnuðum þessu. 
• Þetta er mjög lítill skóli, og erfitt að hafa valið nema bundið. 

koma til móts við áhugasvið nemenda.  Næsta vetur stendu
Þetta eykur mögluleika okkar í fámenninu. 

• Þetta eru jákvæðar breytingar og í takt við að nemendur tak
þroska. Einnig er aukið val þáttur í því að nemendur læri að

• Þriðjungur af vali er of mikið. Ég fagna mjög að í drögum að
20% Engu að síður er það mikið og töluvert verkefni fyrir sk20%. Engu að síður er það mikið og töluvert verkefni fyrir sk
skóla er t.d. umsjónartími einu sinni í viku og ég tel hann mj

• Þriðjungur námstíma er líklega nokkuð mikið. 
• Því meira val því betra. 
• Öll hugmyndafræði í kringum valgreinar er góð en raunveru

erfitt að gera öllum til hæfis í vali og ábatinn sem á að verða
illa að dekka kostnaðinn en þetta eru yfirleitt dýrustu tímarni
efniskostnaðar. Krakkarnir sem eru í fullu vali eru mikið í skó
neikvæðni gagnvart valinu (oftast síðustu tímarnir á daginn 
foreldrar oft mjög þakklát fyrir að geta fengið val utan skóla 
tilhneigingu til að velja það sem er „létt og skemmtilegt“ í sta
að fara aftur og aftur í sömu áfangana. Þá vakna spurninga
skilyrðum eða ekki og hvenær val er orðið „val“.  Eftir að 8. b
unglingdeildir að bjóða upp á fjölbreytt val sem dugar fyrir ö
ári í 10. bekk verði einhver orðinn þreyttur að sjá sömu áfan
í rekstrinum væri þó hægt að vinna á flestum þessum vanda
rekstur sem kemur meðal annars fram í því að ekki er hægt
unglingadeildinni. 
 

 

11 svarendur tóku ekki afstöðu. 
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ámi á unglingastigi var gefið aukið vægi. Í  25 
kveður á um að val í námi skuli vera allt að 
la. Hver er afstaða þín til þessarar breytingar?

vali þar sem aðstæður eru þannig að ekki er hægt 
hef ekki náð að bjóða upp á þriðjung tímans í val 
di í stað. 
undir þessu. Í raun set ég spurningamerki við að 
ðbeinandi stundir eða hlutfall. 

á vilja nemenda og foreldra og mest af vali fer inn 
fl i i l i f þ í óðfleiri valgreina er af því góða.

gar. Hins vegar verður að taka tillit til þess að ekki 
ki boðið upp á val sem þessu nemur. Alla vega 
kki val ef stýring á sér stað. 

hrinda henni í framkvæmd þar sem 
gi þemavinnu í náminu og þar geta nemendur valið 

að mæta auknu vægi valgreina. Hins vegar finnst 

a samdráttar. 

Reynt er að haga því sem mest sem hægt er að 
ur til að vera í samstarfi við annan grunnskóla. 

ki aukna ábyrgð á eigin námi í takt við aldur og 
ð meta eigin styrkleika og áhugasvið. 
ð nýrri aðalnámskrá skuli valið vera komið í um 
kólana að koma þessu heim og saman Í mínumkólana að koma þessu heim og saman. Í mínum 
ög nauðsynlegan en hann er þá tekinn af vali. 

leikinn er því miður ekki alltaf eins fagur. Það er 
a af valinu skv. hugmyndafræðinni nær því miður 
ir í kennslu vegna fámennra hópa og 
ólanum sem getur kallað fram þreytu og 
vegna flókinnar töflugerðar) og þess vegna eru 
(íþróttir og tónlistarnám) metið. Krakkanir hafa 
að þess sem er krefjandi og stundum vilja þau fá 
r hvort það eigi að binda valið með einhverjum 
bekkur fór að fá val er orðið erfitt fyrir fámennar 
ll árin í unglingadeildinni og hætt við að á síðasta 

ngana aftur.  Með meira fjármagni og sveigjanleika 
amálum en eins og staðan er í dag er þetta erfiður 
t að manna stórt hlutfall af forfallatímum í 

6



Spurning 3

Vinsamlegast merkið við þær valgreinar sem kenndar eru við
Það sem nefnt var í „Annað“.

Viðauki

• 103 áfangar í fjölbrautarskóla. 
• Aðstoð í bóklegum greinum. 
• Aðstoð í frístundaseli. 
• Aðstoð í leikskóla (nefnt af 3). 

• Alfræði (nefnt af 2). 
• Alfræði og almenn þekking. 
• Allir í strætó. 
• Auglýsingasálfræði. 
• Aukið nám að vali nemanda. 

• Áhugasvið. 
• Áhugasviðsval. 
• Árhátíðarundirbúningur. 
• Bardagalist. 
• Bítlarnir. 

• Blaðamennska. 
Bókf l ( f t f 2)• Bókfærsla (nefnt af 2). 

• Bókmenntir og kvikmyndir. 
• Danska á framhaldsskólastigi. 
• Eðlis- og efnafræði/tilraunir. 

• Eðlisfræði. 
• Efnafræði. 
• Endurhönnun 
• Endurnýting. 
• E-twinning• E twinning. 
• Evrópuv, um almenna hreyfingu (comenius). 

• FabLab. 
• Ferðalangur. 
• Fingrasetning. 
• Fjármalafræðsla. 
• Fjármál, bókfærsla. 

• Fjármálafræði. 
• Fluguhnýtingar (nefnt af 2). 
• Forritun. 
• Forvarnir/kynfræðsla. 
• Framhaldsskólaáfangar. 

• Framkoma og ræðumennska. 
• Franska. 
• Goðafræði (nefnt af 2). 
• GPS hnitsetning - námskeiðsform. 
• Graffíti. 

G fík• Grafík. 
• Heilsuefling. 
• Heilsusmiðja. 
• Hestamennska (nefnt af 2). 
• Hjólreiðar. 

• Horfinn heimur. 
• Hraðlestur (nefnt af 3). 
• Hrossarækt/hestamennska. 
• Hugur og heilsa• Hugur og heilsa. 
• Hvað ætlar þú að verða? 

• Iðnnám í framhaldsskóla. 
• Íslenska - upprifjun (nefnt af 2). 
• Íslenska 103. 
• Íslenskar glæpasögur. 
• Íslenskugrunnur (nefnt af 2). 

• Íþróttafræði. 
• Jarð- stjörnufræði. 

27

• Jarðfræði (nefnt af 2). 
• Kvikmyndagagnrýni. 
• Land- og jarðfræði. 

• Leiðtogafræðsla. 
• Leiðtoginn, - spurninga- og ræðulið. 
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ð skólann í hverjum árgangi. - 

• Leiklist. 
• Leikur í starfi 
• Lestur og lesskilningur. 
• Lestur. 

• Linux (nefnt af 2) 
• Listasaga. 
• Lífið og tilveran (nefnt af 2). 
• Lífsleikni. 
• Lífstíll. 

• Líkamsrækt og heilsa. 
• Lögfræði. 
• Mannkynssaga. 
• Margskonar styttri valáfangar. 
• Marimba (afrísk hljóðfæri). 

• Mál og samfélag. 
M d ö• Myndasögur.

• Námsliði. 
• Náttúran og nýting hennar. 
• Náttúrufræði (nefnt af 2). 

• Nýsköpun, lego smiðja. 
• Nýsköpun. 
• Rannsóknarvinna /rannsóknarbraut. 
• Ræðumennska (nefnt af 2). 
• Rökfræði• Rökfræði.
• Safnafræðsla. 

• Sjálfsmennska. 
• Sjómennska og siglingar. 
• Sjóvinna. 
• Skapandi hugsun. 
• Skógarval (nefnt af 2). 

• Skólaval. 
• Skólavini (nefnt af 2). 
• Skyndihjálp (nefnt af 2). 
• Slökun og hamingja. 
• Slökun. 

• Spennusögur. 
• Spil og leikjaval. 
• Stjörnufræði (nefnt af 2). 
• Svona er ég. 
• Sælgætisgerð-smiðja. 

S k• Sænska.
• Táknmál. 
• Tjáning. 
• Tríó - lýðheilsufræði. 
• Tungumálanám. 

• Tæknistjórnun. 
• Tækniteiknun 
• Tölvur - ritvinnsla. 
• Undanþága• Undanþága
• Upplýsingatæknimennt. 

• Út um borg og bæ. 
• Útiskóli o.fl. 
• Val í framhaldsskóla. 
• Valgreinar utan skóla. 
• Veðurfræði 

• Veðurfræði / jarðfræði. 
• Veggjakrot. 
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• Veiðival - um villt dýr og veiðar á Héra. 
• Verkefni að eigin vali. 
• Viðskiptafræði. 

• Þjóðsögur. 
• Þjónusta í félagsstarfi. 

• Þrívíddarteikning. 



Spurning xx

Yfirlit yfir skólana 

• Akurskóli 
• Auðarskóli 
• Austurbæjarskóli 
• Álfhólsskóli 

• Álftamýrarskóli 
• Álftanesskóli 
• Árbæjarskóli 

• Grunns
• Grunns
• Grunns
• Grunns

• Grunns
• Grunns
• Grunns

• Árskóli 
• Áslandsskóli 

• Barnaskólinn á Eyrarbakka og 
Stokkseyri 

• Blönduskóli 
• Borgarhólsskóli 

• Borgaskóli 
• Breiðholtsskóli 

B kk b j kóli

• Hafralæ
• Hagask

• Hallorm
• Hamras
• Háteigs
• Heiðars
• Heiðars

• Hlíðask
H lt k• Brekkubæjarskóli 

• Brekkuskóli 
• Brúarásskóli 

• Egilsstaðaskóli 
• Engjaskóli 
• Fellaskóli, Fellahreppi 
• Fellaskóli, Reykjavík 
• Flóaskóli 

• Flúðaskóli

• Holtask
• Hólabre
• Hrafnag
• Hraunv

• Hríseyja
• Húnava
• Húsask
• Hvaleyr
• Hvassa Flúðaskóli 

• Foldaskóli 
• Garðaskóli 
• Gerðaskóli 
• Giljaskóli 

• Glerárskóli 
• Grunnskóli Borgarfjarðar eystri 
• Grenivíkurskóli 
• Grímseyjarskóli 

• Hvassa
• Hvolssk

• Höfðas
• Hörðuv
• Ingunna
• Kársnes
• Kirkjubæ

• Kléberg
• Kópavo

• Grundaskóli 

• Grunnskóli Bláskógabyggðar 
• Grunnskóli Bolungarvíkur 
• Grunnskóli Borgarfjarðar 
• Grunnskóli Dalvíkurbyggðar 
• Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar 

• Grunnskóli Fjallabyggðar 
• Grunnskóli Grindavíkur 

G kóli G d fj ð

• Landak
• Langho
• Laugala

• Laugalæ
• Laugarg
• Lágafel
• Lindask
• Litlulaug

L d• Grunnskóli Grundarfjarðar
• Grunnskóli Hornafjarðar 
• Grunnskóli Húnaþings vestra 

• Grunnskóli Reyðarfjarðar 
• Grunnskóli Seltjarnarness 
• Grunnskóli Snæfellsbæjar 
• Grunnskóli Vestmannaeyja 
• Grunnskóli Vesturbyggðar 

• Grunnskóli Önundarfjarðar

• Lundars
• Lækjars
• Mylluba
• Naustas
• Nesskó

• Njarðví
• Norðling
• Oddeyr
• Reykhó Grunnskóli Önundarfjarðar

• Grunnskólinn austan vatna 
• Grunnskólinn á Drangsnesi 
• Grunnskólinn á Eskifirði 
• Grunnskólinn á Hólmavík 
• Grunnskólinn á Ísafirði 

• Grunnskólinn á Raufarhöfn 
• Grunnskólinn á Stöðvarfirði 
• Grunnskólinn á Suðureyri 

• Reykhó
• Reykjah

• Réttarh
• Rimask
• Salaskó
• Seljask
• Setberg

• Seyðisf
• Síðuskó
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• Grunnskólinn á Tálknafirði 
• Grunnskólinn á Þingeyri 

• Grunnskólinn á Þórshöfn 
• Grunnskólinn Djúpavogi 
• Grunnskólinn Hellu 

• Sjáland
• Smáras
• Snælan

• Stórutja
• Stóru-V
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skólinn í Borgarnesi 
skólinn í Breiðdalshreppi 
skólinn í Hveragerði 
skólinn í Sandgerði 

skólinn í Stykkishólmi 
skólinn í Þorlákshöfn 
skólinn Ljósuborg 

• Suðurhlíðarskóli 
• Sunnulækjarskóli 
• Súðavíkurskóli 
• Svalbarðsskóli 

• Sæmundarskóli 
• Tjarnarskóli 
• Vallaskóli 

ækjarskóli 
kóli 

msstaðaskóli 
skóli 
sskóli 
skóli, Leirársveit 
skóli, Reykjanesbæ 

kóli 
kóli

• Valsárskóli 
• Varmahlíðarskóli 

• Varmalandsskóli 
• Varmárskóli 
• Vatnsendaskóli 
• Víðistaðaskóli 
• Víkurskóli 

• Víkurskóli, Vík Mýrdal 
• Vogaskólikóli

ekkuskóli 
gilsskóli 
allaskóli 

arskóli 
allaskóli 
kóli 
rarskóli 
aleitisskóli

• Vogaskóli 
• Vopnafjarðarskóli 
• Waldorfskólinn í Lækjarbotnum 
• Waldorfskólinn Sólstafir 

• Þelamerkurskóli 
• Ölduselsskóli 
• Öldutúnsskóli 
• Öxarfjarðarskóli 

aleitisskóli
kóli 

kóli 
allaskóli 
arskóli 
sskóli 
æjarskóli 

gsskóli 
ogsskóli 

 

kotsskóli 
oltsskóli 
andsskóli 

ækjarskóli 
gerðisskóli 
lsskóli 

kóli 
gaskóli 

kóliskóli
skóli 
akkaskóli 
skóli 

óli 

kurskóli 
gaskóli 
rarskóli 
ólaskóliólaskóli
hlíðarskóli 

oltsskóli 
kóli 
óli 
kóli 
gsskóli 

fjarðarskóli 
óli 

8

dsskóli 
skóli 
ndsskóli 

arnaskóli 
Vogaskóli 



Hversu miklu máli skiptir...?

Leiðbeiningar um túlkun niðurstaðna

Svör
Mjög miklu máli (5) 217 27,6  3,1  
Frekar miklu máli (4) 356 45,3  3,5  
Hvorki né (3) 133 16,9  2,6  

Vi
km

ör
k 

+/
-

Fj
öl

di

H
lu

tfa
ll 

%

Töflur
Niðurstöður fyrir hv
á því sem hún á að
tóku ekki afstöðu ti
þátttakenda telja þaFrekar lit lu máli (2) 61 7,8  1,9  

Mjög litlu máli (1) 19 2,4  1,1  
Miklu máli 573  72,9  3,1  
Hvorki né 133  16,9  2,6  
Litlu máli 80  10,2  2,1  
Fjöldi svara 786  100,0  
Tóku afstöðu 786  99,0  
Tóku ekki afstöðu 8  1,0  
Fjöldi svarenda 794 100 0

þátttakenda telja þa
sem segja þetta sk

Vikmörk
Til að geta áttað sig
fyrir hverja hlutfalls
eða upp að 100%. O
lægi innan þessara
spurðir, hefðu á biliFjöldi svarenda 794  100,0  

Meðaltal 3,9  
Vikmörk ± 0,1  

Meðaltal er reiknað með því að leggja saman 
margfeldi af vægi svars og fjölda sem velja það svar

Litlu
10,

spurðir, hefðu á bili
Í framhaldi af þessu
T.d. væri hægt að s
máli en mjög miklu 

margfeldi af vægi svars og fjölda sem velja það svar 
og deila upp í summuna með heildarfjölda svara.  Í 
töflunni hér fyrir ofan reiknast meðaltal skv. 
eftirfarandi formúlu: [Mjög miklu máli (fj. x 5) + 
frekar miklu máli (fj. x 4) + hvorki né (fj. x 3) + frekar 
litlu máli (fj. x 2) + mjög litlu máli  (fj. x 1)] / 
Heildarfjöldi svara.  
Meðaltalið tekur gildi á kvarðanum 1 til 5.

Hvorki né
16,9%

Staðalfrávik er algengur mælikvarði á dreifinguStaðalfrávik er algengur mælikvarði á dreifingu 
svara í kringum meðaltal. Það segir til um hversu lík 
eða ólík svör þátttakenda við spurningu eru. Hátt 
staðalfrávik ber að túlka þannig að svör þátttakenda 
séu ólík en lágt staðalfrávik þannig að svörin séu 
lík. 

Greiningar

Kyn
Karlar
Konur
Aldur *
16-24 ára
25-34 ára
35-44 ára
45-54 ára
55-75 ára
* Marktækur mu

Marktekt
Algengur misskilnin
niðurstöðu. Það er 
á þýði.
Við úrvinnslu á niðu
tölfræðilega marktæ
einungis er verið að
munur sé einnig í þ
niðurstaða er ekki t
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niðurstaða er ekki t
fyrir að munur sé á
hópum í þýðinu. 
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a

verja spurningu eru settar fram í töflum og myndum. Hver spurning er efst á hverri blaðsíðu og nafnið 
ð mæla er sett fyrir ofan hverja töflu. Í töflunni er hægt að sjá svör þátttakenda og hve margir þeirra 
l þessarar spurningar eða voru ekki spurðir. Í töflunni hér til hliðar má sjá að rétt tæp 28% 
að sem spurt var um skipta mjög miklu máli og ríflega 45% frekar miklu Ef teknir eru samanþeirað sem spurt var um skipta mjög miklu máli og ríflega 45% frekar miklu. Ef teknir eru saman þeir 
kipta „frekar miklu“ og „mjög miklu“ þá gefur það naumlega 73%. 

g betur á niðurstöðum rannsókna er nauðsynlegt að skilja hvað vikmörk eru. Vikmörk eru reiknuð 
stölu og meðaltöl og ná jafn langt upp fyrir og niður fyrir töluna nema ef vikmörkin fara niður að 0% 
Oftast er miðað við 95% vissu.  Segja má með 95% vissu að niðurstaða sem fengin er úr rannsókn 

a vikmarka ef allir í þýðinu væru spurðir.  Dæmi:  segja má með 95% vissu að hefðu allir í þýði verið 
nu 24,5% til 30,7% (27,6% +/- 3,1%) þeirra sagt að þetta skipti mjög miklu máli.

u máli
2%

nu 24,5% til 30,7% (27,6% +/ 3,1%) þeirra sagt að þetta skipti mjög miklu máli.
u er hægt að bera saman svarmöguleikana.  Ef vikmörkin skarast ekki er munur á þeim marktækur. 
segja með 95% vissu að marktækt fleiri einstaklingar teldu það sem spurt var um skipta frekar miklu 
máli. 

Myndir
Í myndum er reynt að dragasaman helstu niðurstöður

Miklu máli
72,9%

Í myndum er reynt að draga saman helstu niðurstöður 
þannig að auðvelt sé fyrir lesandann að átta sig á hvað sé 
markverðast hverju sinni. Ennfremur er oft gerð greining á 
hverri spurningu eftir öðrum greiningarbreytum í 
könnuninni.  Má þar nefna kyn, aldur, búsetu, menntun og 
aðrar spurningar í sömu könnun. Hér fyrir neðan má sjá 
greiningu eftir kyni og aldri þátttakenda. Þar sést að ekki 
er munur á meðaltölum eftir kyni en hins vegar er munur 
eftir aldri þátttakenda. Hér skiptir það sem spurt var um þá 
sem eldri eru meira máli en þá sem yngri eru.

Fjöldi 

396 28,8% 43,7% 17,2% 7,1% 3,3%

Meðaltal
Mjög 
miklu

Frekar 
miklu

Í meðal-
lagi

Frekar 
litlu

Mjög 
litlu

3,9, , , , ,
390 26,4% 46,9% 16,7% 8,5% 1,5%

      
166 22,1% 44,8% 16,3% 12,8% 4,0%
159 22,6% 42,8% 16,4% 13,8% 4,4%
164 25,0% 42,1% 24,4% 7,3% 1,2%
136 30,1% 47,8% 15,4% 5,1% 1,5%
161 32,3% 48,4% 11,8% 4,3% 3,1%

unur á meðaltölum hópa

3,7
3,7
3,8
4,0
4,0

3,9
3,9

ngur er að ef niðurstaða tölfræðiprófs er ekki tölfræðilega marktæk þá sé ekkert að marka þá 
rangt, því eina merking tölfræðilegrar marktektar felst í því hvort hægt sé að alhæfa mun í úrtaki yfir 

urstöðum eru alla jafna notuð tölfræðipróf sem greina hvort munur á tilteknum hópum sé 
ækur eða ekki. Í flestum tilfellum er einhver munur á öllum hópunum sem athugaðir eru. Þar sem 
ð vinna með úrtök eru marktektarpróf notuð til að meta hvort hægt sé að staðhæfa hvort einhver 
því þýði sem úrtakið var dregið úr (dæmi um þýði: Allir Íslendingar á aldrinum 18-69 ára). Ef 
tölfræðilega marktæk er ekki hægt að staðhæfa að einhver munur sé á tilteknum hópum í þýði þrátt

9

tölfræðilega marktæk er ekki hægt að staðhæfa að einhver munur sé á tilteknum hópum í þýði þrátt 
á þeim í úrtakinu. Ef niðurstaða er tölfræðilega marktæk má álykta sem svo að munur sé á þessum 
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MENNTA- OG MENNINGARMÁLARÁÐUNEYTIÐ 
SPURNINGALISTI V/KÖNNUNAR Á FRAMBOÐI VALGREINA Í GRUNNSKÓLUM 
 

Kynning í tölvupósti til þátttakenda: 

Kæri skólastjóri, 
 
Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur farið þess á leit við Capacent Gallup að gera könnun meðal skólastjóra í 
grunnskólum á framboði valgreina á unglingastigi.  
 
Markmiðið með könnuninni er m.a. að afla upplýsinga um framboð og framkvæmd kennslu í valgreinum  skólaárið 2010-
2011, um menntun valgreinakennara og afstöðu skólastjórnenda til umfangs valgreina.  
 
Könnunin er hluti af lögboðnu eftirliti mennta- og menningarmálaráðuneytisins  skv. 4. og 38 gr. laga nr. 91/2008 um 
grunnskóla. Þar af leiðandi er lögð rík áhersla á að allir skólastjórar gefi sér tíma til að svara en gera má ráð fyrir að það taki 
á bilinu 10-15 mínútur að svara könnuninni.  
 
Niðurstöður könnunarinnar verða teknar saman og settar fram í skýrslu en að auki fær mennta- og menningarmálaráðuneytið 
gagnaskrá þar sem hægt verður að rekja svör til einstakra skóla. 
 
Biðjum við þig vinsamlegast að svara könnuninni við allra fyrsta tækifæri, en það gerir þú með því að smella á slóðína sem er 
hér fyrir neðan. 
 
[LINKUR] 
 
Hafir þú einhverjar spurningar eða athugasemdir við framkvæmd könnunarinnar geturðu haft samband við Vilborgu Helgu 
Harðardóttur hjá Capacent Gallup (vilborg.hardardottir@capacent.is). 
 
 
 
Athugaðu að spurt er um skólaárið 2010-2011. 
Vinsamlegast svaraðu spurningunum með þetta í huga. 
 
sp1)   {Svarendur: Allir – eitt svar}  
Fyrir hvaða skóla svarar þú þessari könnun? 
� Nafn skóla: (skráð) 
 
sp2)   {Svarendur: Allir – eitt svar fyrir hvern árgang}  
Hversu margir nemendur eru í hverjum eftirtalinna árganga í skólanum? 
� Fjöldi í 8. bekk: (skrá fjölda) 
� Fjöldi í 9. bekk: (skrá fjölda) 
� Fjöldi í 10. bekk: (skrá fjölda) 
 
sp3)   {Svarendur: Allir – fjölsvar}   
Vinsamlegast merkið við þær valgreinar sem kenndar eru við skólann í hverjum árgangi.  
Gerið einnig grein fyrir því hvort valgreinakennarar eru með réttindi til kennslu á skólastiginu eða leiðbeinendur. 

Dæmi: Ef réttindakennari kennir dönsku í 8. og 9. bekk en leiðbeinandi í 10. bekk merkir þú við alla árganga (8., 9., 
og 10. bekk) og bæði við réttindakennara og leiðbeinanda:  
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Skólaárið 2010-2011      
Námsgreinar og námssvið 8. bekkur  9. bekkur 10. bekkur Réttindakennari Leiðbeinandi 

Danska x x x x x 

Standi danska hins vegar aðeins til boða í 8. og 9. bekk og réttindakennari kennir báðum árgöngum merkir þú við 
árgangana tvo (8. og 9. bekk) og aðeins við réttindakennara: 

Skólaárið 2010-2011      
Námsgreinar og námssvið 8. bekkur  9. bekkur 10. bekkur Réttindakennari Leiðbeinandi 

Danska x x  x  
 
Skólaárið 2010-2011      
Námsgreinar og námssvið 8. bekkur  9. bekkur 10. bekkur Réttindakennari Leiðbeinandi 

Danska      
Dans      
Enska      
Heimilisfræði      
Hönnun og smíði      
Íslenska      
Íþróttir og sund   
(skólahreysti,  
fótboltaval o.s.frv.) 

     

Kristin fræði      
Jafnréttismál      
Leikræn tjáning (leiklist 
o.s.frv.) 

     

Lífsleikni      
Myndmennt      
Náttúrugreinar      
Nám í móðurmáli  
nemenda, þ.e. ef annað 
 en enska eða  
Norðurlandamál 

     

Norska      
Nýsköpun og hagnýting 
þekkingar 

     

Samfélagsgreinar      
Sænska      
Textílmennt      
Tónmennt      
Upplýsinga- og  
tæknimennt 
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sp4)   {Svarendur: Allir}  
Hvaða aðrar valgreinar eru  kenndar á unglingastigi við skólann? 
Vinsamlegast merktu við árgang sem greinin er kennd í og hvort þeir sem kenna viðkomandi grein eru 
réttindakennarar eða leiðbeinendur 
 
  Valgrein 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur Réttindakennari Leiðbeinandi 

Valgrein skráð (opið)      
      
      
      
      

� Engar aðrar valgreinar eru kenndar við skólann 
 
sp5)   {Svarendur: Allir  – eitt svar}  
Vinsamlegast tilgreindu heildarfjölda mínútna á viku sem nemandi fær í valgreinum, skipt eftir árgangi.  

 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur 

Valgreinar - mínútur á viku skólaárið 
2010-2011 

   

 
sp6)   {Svarendur: Allir – fjölsvar}  
Hverjir koma að ákvörðunum um framboð valgreina? 
� Skólastjóri 
� Kennarar 
� Skólaráð 
� Nemendur 
� Foreldrar 
� Sveitarfélag/skólanefnd 
� Aðrir – hverjir? (skrá svar) 

 
sp7)   {Svarendur: Allir – fjölsvar}  
Er samstarf við aðra skóla um framboð valgreina og kennslu í þeim? 
� Já, við grunnskóla 
� Já, við framhaldsskóla 
� Já, við aðra skóla – hvaða skóla? (skrá svar) 
� Nei, ekki er samstarf við neina aðra skóla um framboð og kennslu í valgreinum. 

 
sp8)   {Svarendur: Allir – eitt svar}  
Er nám á framhaldsskólastigi sem nemendur stunda utan skólans metið sem valgrein?  
� Já 
� Nei 
 
sp9)   {Svarendur: Þeir sem segja nám á framhaldsskólastigi metið sem valgrein í sp8 }  
Hvaða nám á framhaldsskólastigi er metið sem valgrein? 
Vinsamlegast merktu einnig við hvaða árgangi stendur námið til boða  

Nám á framhaldsskólastigi 8. bekkur  9. bekkur 10. bekkur 
Skrá (opið)    
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sp10)   {Svarendur: Þeir sem merkja við ,,Nám í móðurmáli nemenda  í sp. 3‘‘ - fjölsvar}  
Vinsamlegast merktu við hvaða móðurmál nemenda, önnur en enska og Norðurlandamál, eru metin sem valgreinar 
á unglingastigi.  

Tilgreindu hvort tungumálin eru kennd á vegum skólans eða nemendur sækja kennslu í þeim utan skólans á eigin 
vegum og á eign kostnað.  

 

Tungumál 

Kennt á vegum 
skólans 

(staðnám eða 
fjarnám) 

Nemandi sækir 
kennslu utan 

skólans á eigin 
kostnað 

Stendur ekki  
til boða 

Nemendur 
hafa ekki lagt 
fram beiðni 

um að 
tungumál 

verði metið 
sem valgrein  

Finnska     
Franska     
Hollenska     
Ítalska     
Kínverska     
Lettneska     
Litháenska     
Pólska     
Serbókróatíska     
Spænska     
Tékkneska     
Þýska     
Annað  
tungumál – 
 hvaða? (skrá)  

    

Annað 
tungumál –  
hvaða? (skrá)  

    

Annað  
tungumál –  
hvaða? (skrá)  

    

 
sp11)   {Svarendur: Allir – eitt svar}  
Er eitthvað annað nám sem nemendur stunda utan skólans metið sem valgrein á unglingastigi með vísun í 15. gr. og 
26. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008?  
� Já 
� Nei 
 
sp12)   {Svarendur: Þeir sem segja annað nám utan skóla metið sem valgrein í sp11}  
Hvaða annað nám utan skóla er metið sem valgrein? 
Vinsamlegast skráðu fjölda nemenda í  hverjum árgangi eftir því sem við á.  

  Nám utan skóla 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur 
Skrá (opið)    
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sp13)   {Svarendur: Allir – eitt svar}  
Metur skólinn launaða vinnu sem valgrein á unglingastigi? 
� Já 
� Nei 

 
sp14)   {Svarendur: Þeir sem segja launaða vinnu metna sem valgrein í sp13 – eitt svar}  
Hversu margir nemendur fá launaða vinnu metna sem valgrein á skólaárinu 2010-2011? 
� Skrá fjölda nemenda: ____ 

 
sp15)   {Svarendur: Þeir sem segja launaða vinnu metna sem valgrein í sp13}  
Vinsamlegast gefðu dæmi um launaða vinnu sem er metin sem valgrein 
� Opin spurning – skrá svar 
 
sp16)   {Svarendur: Allir – eitt svar}  
Hefur framboð valgreina á unglingastigi í skólanum aukist, haldist óbreytt eða minnkað eftir gildistöku 
grunnskólalaga nr. 91/2008? 
� Aukist umtalsvert 
� Aukist nokkuð 
� Haldist óbreytt 
� Minnkað nokkuð 
� Minnkað umtalsvert 

 
sp17)   {Svarendur: Allir – eitt svar}  
Í janúar 2007 var grunnskólalögum breytt þannig að vali í námi á unglingastigi var gefið aukið vægi. Í  25 gr. laga um 
grunnskóla frá 2008 er sambærilegt ákvæði sem kveður á um að val í námi skuli vera allt að þriðjungur námstíma 
nemenda í 8., 9. og 10. bekk grunnskóla.  
Hver er afstaða þín til þessarar breytingar? 
� Opin spurning – skrá svar 
 
 
Þá er þessu lokið. Kærar þakkir.       
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