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Viðhorf foreldra til grunnskóla í Reykjavík er nú kannað í sjöunda sinn en slík könnun hefur verið gerð annað hvert ár frá árinu 2000.  Foreldrar í öllum 

grunnskólum Reykjavíkurborgar og í sjálfstætt starfandi grunnskólum tóku þátt og var svarhlutfall 71% (3288 svör af 4629 í úrtaki). 

Breytingar á lykilspurningum 

Heildaránægja með skóla barns er 84% að meðaltali í Reykjavík sem er sama hlutfall og árið 2010 en það ár hafði ánægjan aukist marktækt frá árinu 2008 

þegar hún var 78%.  Ef litið er til lengri tíma eru þeir foreldrar sem nú eru ánægðir með skóla barnsins jafn margir og árið 2002 þegar ánægjan fór hæst. 

Ánægja foreldra með umsjónarkennara hefur alltaf verið mikil í Reykjavík en þrátt fyrir það mælist enn aukin ánægja með starf þeirra. Þar má sérstaklega 

nefna upplýsingastreymi um barnið frá umsjónarkennara þar sem 82% foreldra eru nú ánægðir á móti 78% árið 2010 og 73% árið 2008.  Þá hefur ánægja 

með foreldraviðtöl aukist úr 83% í 87% milli 2010 og 2012. Áfram telur meirihluti foreldra að börnum þeirra líði vel í skólanum og hefur ánægja með líðan 

barna í kennslustundum farið úr 85% árið 2006 í 91% nú.  Mikill meirihluti foreldra er ánægður með áherslur í innra starfi skólans, s.s. á námskröfur, 

heimanám, aga, próf og námsmat. Stærri hópur foreldra telur þó að skólar mættu gera meiri kröfur til nemenda en sá hópur sem telur kröfur vera of miklar. 

Ánægja með aðstöðu og aðbúnað er óbreytt hvað snertir húsnæði skólanna almennt, til íþróttaiðkunar og skólalóðir en lækkar heldur þegar spurt er um 

aðstöðu fyrir verklegar greinar, aðgang nemenda að tölvum og gæslu á skólalóð. Ánægja með stjórnun skólans er nær óbreytt milli mælinga eða 75%.  Mest 

var ánægja með stjórnun árið 2000 þegar fyrsta viðhorfskönnunin var gerð meðal foreldra eða 81%. 

Mestu breytingar á niðurstöðum milli mælinga 

Eins og fram hefur komið eru helstu lykilmælingar á ánægju með skólastarfið nokkuð stöðugar á milli ára.  Þó má nefna nokkra þætti sem hafa breyst mikið 

frá síðustu könnun 2010.  Fyrst ber að nefna þá góðu niðurstöðu að hlutfall foreldra sem telur barn sitt hafa orðið fyrir einelti á síðustu 12 mánuðum hefur 

lækkað í 11% úr 16% árið 2010. Lækkun á ánægju foreldra með aðgang nemenda að tölvum er einnig umtalsverð en hlutfallið hefur farið niður í 43% úr 58% 

árið 2010.  Talsvert minni ánægja er með skólamáltíðir en hlutfall ánægðra foreldra fer í 54% úr 68% sem var niðurstaðan 2010, þá mesta ánægja frá upphafi 

mælinga.  Samhliða þessu fækkar foreldrum sem finnst verð á skólamáltíðum sanngjarnt en þeir eru 63% nú en voru 89% árið 2010. 

Athyglisvert er að nú vilja einungis 20% foreldra hafa meiri áhrif á skólastarfið  almennt en hingað til hafa í kringum 30% foreldra verið á þeirri skoðun.  Þar 

getur þó haft áhrif ný spurning um hvort foreldrar vilji hafa áhrif á nám barnsins en þar vilja 30% hafa meiri áhrif. 

Ánægja með vetrarfrí eykst að nýju og hefur aldrei mælst meiri frá því byrjað var að spyrja um tilvist þeirra. Nú vilja 48% foreldra vetrarfrí í grunnskólum en 

þeir voru 41% árið 2010 og 37% árið 2006. 



 

 

Nýjar spurningar í könnuninni 2012 

Spurningar um sérkennslu voru nokkuð breyttar að þessu sinni.  Bæði var spurt um sérkennslu og sérstakan stuðning í námi eða í skólastarfinu almennt.  

Spurt var um hvers konar stuðning eða sérkennslu var um að ræða og um einstaklingsnámskrár.  Örlítið hærra hlutfall foreldra merkti við að börn þeirra 

hefðu hlotið sérkennslu eða sérstakan stuðning á skólaárinu og áður eða 21% (var 18% árið 2010).  Hækkunin skýrist mögulega af því að spurningin náði nú 

einnig yfir sérstakan stuðning.  Algengast var að sérkennsla væri í lestri (45%) og stærðfræði (45%) en þar á eftir komu aðrar bóklegar greinar (20%) og 

stuðningur inn í bekk í bóklegum greinum (16%).  Um 16% foreldra merktu við að barn þeirra hefði fengið stuðning vegna hegðunar og félagslegrar 

aðlögunar og 5-6% fengu stuðning í list- og verkgreinum eða utan kennslustunda s.s. í matsal eða frímínútum. 

Ný spurning var um hvort foreldrar vissu hverjir væru fulltrúar þeirra í skólaráði skólans en um fjórðungur taldi sig vita það.   

Áður var minnst á nýja spurningu um hvort foreldrar vildu hafa meiri, óbreytt eða minni áhrif á nám barnsins þar sem um 30% vildu hafa meiri áhrif.  Þeir 

sem það vildu gátu svarað opið um hvers konar áhrif og er þeim svörum sem öðrum skilað til viðkomandi skóla. 

Nokkrar nýjar spurningar komu frá skóla- og frístundaráði vegna stefnumótunar en áfram var spurt um áherslur á einstaklingsmiðað nám,  teymiskennslu og 

samkennslu.  Nýju spurningarnar voru um áherslur skóla á vinnu í þemaverkefnum, fjölbreytni í stefnu og kennsluháttum, að bóklegar greinar væru kenndar 

í lotum, rafbækur kæmu í stað hefðbundinna kennslubóka og hvort foreldrar vildu að skólinn sæi um morgunhressingu fyrir nemendur gegn hóflegu gjaldi í 

stað morgunnestis að heiman.  Einnig var spurt opið um annað sem leggja ætti áherslu á í stefnumótun grunnskóla. 

Marktækur munur á svörum hópa 

Skoðað var eftir tveimur bakgrunnsbreytum hvort um marktækan mun á svörum væri að ræða.  Annars vegar eftir því hvort móðir eða faðir svaraði 

spurningunum og hins vegar eftir aldri þess barns sem svarað var fyrir.  Alls var marktækur munur á svörum mæðra og feðra í 13 spurningum. Mæður voru 

ánægðari með viðmót umsjónarkennara í samskiptum við barnið og hvernig þeim gengi að ná sambandi við umsjónarkennara ef þörf væri á. Feður voru hins 

vegar ánægðari en mæður með upplýsingaflæði frá umsjónarkennaranum um líðan og félagsanda í bekk.  Mæður töldu frekar en feður að barnið fengi 

verkefni við hæfi í skólanum og þær aðstoðuðu barnið oftar við heimanámið.  Feður töldu börnum líða betur í frímínútum en mæðrum og þeir voru einnig 

ánægðari með gæslu á skólalóð en mæður.  Mæður voru ánægðari með verð á máltíðum, mataraðstöðu, aðstöðu til íþróttaiðkunar, aðstöðu í verklegum 



greinum, húsnæðið almennt og upplýsingagjöf skólans.  Mæður vildu almennt leggja meiri áherslu á einstaklingsmiðað nám, fjölbreytta kennsluhætti, 

teymiskennslu, þemaverkefni og lotukennslu í bóklegum greinum en vildu síður sjá rafbækur leysa hefðbundnar kennslubækur af hólmi.  

Eins og áður voru foreldrar nemenda á yngsta stigi oftar ánægðari með ýmsa þætti skólastarfsins, s.s. nær alla sem snerta umsjónarkennara barnsins, 

heildaránægju með skólann, áherslur á  aga, próf og heimavinnu og líðan barnsins í skólanum.  Foreldrar yngstu nemendanna töldu líka mikilvægara að gera 

námsáætlun með barninu, þeir voru ánægðari með mötuneytin, samskipti starfsfólks við barnið og aðstöðu í skólunum á ýmsum sviðum.  Foreldrar yngstu 

nemenda ásamt foreldrum unglinga voru ánægðari með stjórnun skólans heldur en foreldrar barna á miðstigi.  Óánægja foreldra á miðstigi var einnig meiri 

hvað snerti aga, aðstöðu fyrir verklegar greinar og þeir vildu meiri heimavinnu fyrir börn sín.  Foreldrar barna á unglingastigi töldu oftar að of mikil áhersla 

væri á próf, þeir höfðu oftar gert námsáætlun með barninu og voru ánægðari með upplýsingagjöf skólans. Ánægja með vetrarfrí grunnskóla var mest meðal 

foreldra yngstu barnanna en foreldrar á miðstigi og unglingastigi voru heldur óánægðari.  Foreldrum á unglingastigi hugnaðist teymiskennsla, lotukennsla í 

bóklegum greinum og rafbækur betur en öðrum foreldrum en foreldrar á yngsta stig vildu aukna áherslu á þemaverkefni. 

 

 

 

 



Úrtak Svör Hlutfall

Svarhlutfall 4629 3288 71%

Móðir Faðir Annar

Svarendur 73% 26% 1%

Stelpa Strákur

Börn þeirra 50% 50%

1.4. bekkur 5.-7. bekkur 8.-10. bekkur

Aldur barna 43% 29% 28%

Grunnskólanám

Framhaldsskóli eða 

starfsnám Háskólanám

Síðasta lokapróf 15% 23% 63%

Könnunin var framkvæmd á tímabilinu 31. janúar til 8. mars 2012.

Gagnaöflun var aðallega á netinu en einnig var hringt í foreldra til nokkrum skólum til að hækka svarhlutfall.

Markmið könnunarinnar var að skoða viðhorf foreldra til skólans og bera saman við fyrri viðhorfskannanir.

Úrtak var tekið af handahófi úr nemendaskrá.  Reynt var að hafa jafna dreifingu milli kyns og aldurs nemenda

í úrtaki og ekki færri en 90 í hverjum skóla. Í þeim skólum þar sem nemendur voru færri en 90 voru allir nemendur í úrtaki.

Ekki var spurt um fleiri en einn nemanda frá sama heimili.  Könnunin var fyrst send á netfang annars foreldris og svo hins

ef svar barst ekki frá þeim fyrri.



Ánægð(ur) Hvorki né Óánægð(ur) 2010 2008 2006 Hæst Lægst

Á heildina litið er ég ánægð(ur) með grunnskólann sem barnið mitt er í 84% 11% 6% 84% 78% 80% 95% 51%

Viðhorf til skólans og innra starfs
Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ertu með eftirfarandi: Ánægð(ur) Hvorki né Óánægð(ur)

Viðmót umsjónarkennara í samskiptum við foreldra 91% 6% 2% 90% 87% 88% 100% 77%

Viðmót umsjónarkennara í samskiptum við barnið 90% 7% 3% 88% 86% 86% 97% 76%

Upplýsingastreymi frá umsjónarkennara um barnið 82% 12% 6% 78% 73% 71% 94% 70%

Að ná sambandi við umsjónarkennara ef þarf 88% 11% 2% 88% 88% 87% 97% 71%

Hvernig umsjónarkennari fylgist með frammistöðu barns í námi 84% 12% 4% 82% 81% 80% 94% 68%

Upplýsingastreymi frá umsjónarkennara um líðan og félagsanda í bekk 65% 25% 11% 64% 61% 61% 85% 45%

Stjórnun skólans 75% 18% 6% 76% 75% 78% 98% 39%

Eru áherslur skólans of miklar, hæfilegar eða of litlar hvað snertir: Of miklar Hæfilegar Of litlar

Námslegar kröfur til barnsins 4% 80% 16% 83% 76% 73% 96% 62%

Aga í skólanum 1% 80% 19% 83% 70% 72% 97% 45%

Áherslu á próf 8% 85% 7% 87% 81% 80% 94% 67%

Heimavinnu barns 10% 74% 17% 77% 71% 65% 87% 49%

Oftast Stundum Sjaldan/aldrei

Barnið fær verkefni við hæfi í skólanum 76% 21% 3% 77% 74% 71% 93% 57%

Oftar en einu sinni Einu sinni Aldrei

Ég hef tekið þátt í að gera námsáætlun með barninu 22% 7% 71% 26% 30% - 61% 14%

Mikilvægt Hvorki né Lítilvægt

Mér finnst mikilvægt/lítilvægt að gera námsáætlun með barninu 60% 36% 5% 84% 88% - 75% 41%

Öllu/flestu Sumu Engu

Að hve miklu leyti gefur námsmat í skólanum nægar upplýsingar um námslega stöðu 72% 25% 3% 70% - - 89% 50%

Alltaf/oft Stundum Sjaldan/aldrei

Ég aðstoða barnið við heimanám 68% 24% 8% 67% - - 91% 20%

Líðan barns í skólanum*
Telur þú að barninu þínu líði alltaf, oftast, stundum, sjaldan eða aldrei vel í: Alltaf/oftast Stundum Sjaldan/aldrei

Skólanum almennt 91% 7% 2% 91% 89% 87% 99% 72%

Kennslustundum 91% 7% 2% 90% 87% 85% 99% 69%

Frímínútum 85% 11% 4% 86% 85% 84% 93% 57%

Einelti Á sl. 12 mánuðum Lengra síðan Nei

Hefur barnið þitt orðið fyrir einelti í skólanum sem það er í núna? 11% 9% 80% 16% - - 22% 2%

Fljótt og vel Vel en ekki fljótt Tók ekki á því

Hvernig tók skólinn á eineltinu? 31% 38% 32% 31% - - 63% 8%

Já Nei Þekki ekki

Er markvisst unnið eftir eineltisáætlun skólans? 55% 16% 29% 53% - - 85% 30%

Samanburður frá 2006 Almennir grunnskólar

Hlutfall sem svarar ánægð(ur)

Hlutfall sem svarar hæfilegar

Hlutfall sem svarar oftast

Hlutfall sem svarar alltaf/oft

Hlutfall sem svarar alltaf/oftast

Hlutfall sem svarar á sl. 12 mánuðum

Hlutfall sem svarar fljótt og vel

Hlutfall sem svarar já

Grunnskólar Reykjavíkur Niðurstöður 2012

Hlutfall sem svarar öllu/flestu

Hlutfall sem svarar mikilvægt

Hlutfall sem svarar einu sinni eða oftar



Ánægð(ur) Hvorki né Óánægð(ur) 2010 2008 2006 Hæst Lægst

Samanburður frá 2006 Almennir grunnskólarGrunnskólar Reykjavíkur Niðurstöður 2012

Sérkennsla og stuðningur*
Já Nei Veit ekki

Barnið hefur fengið sérstakan stuðning eða sérkennslu á skólaárinu 21% 77% 2% 18% 19% 20% 38% 9%

Barnið hefur fengið sálfræðiþjónustu í skólanum/þjónustumiðstöð á skólaárinu 7% 93% - 7% 8% 6% 19% 1%

Hef óskað eftir sálfræðiþjónustu en ekki fengið 3% 98% - 2% 4% 4% 7% 1%

Ánægð(ur) Hvorki né Óánægð(ur)

Ánægja/óánægja með sérstakan stuðning eða sérkennslu 75% 16% 9% 72% 77% 73% 100% 50%

Ánægja/óánægja með sálfræðiþjónustu 73% 18% 9% 69% 73% 72% 100% 20%

Samskipti við foreldra*
Ánægð(ur) Hvorki né Óánægð(ur)

Ánægja/óánægja með síðasta foreldraviðtal 87% 10% 4% 83% 82% 82% 99% 72%

Ánægja/óánægja með að skoðanir foreldra skipti máli í ákvörðunum um barnið 69% 22% 9% 68% 69% - 94% 53%

Meiri Svipuð Minni

Vil hafa meiri/minni áhrif á nám barnsins 32% 68% 0% - - - 47% 14%

Vil hafa meiri/minni áhrif á skólastarfið almennt 20% 79% 1% 28% 31% 26% 40% 8%

Já Nei Er ekki viss

Veit hverjir sitja í skólaráði fyrir hönd foreldra 25% 58% 17% - - - 65% 8%

Hlynnt(ur) Hvorki né Andvíg(ur)

Er hlynnt(ur) eða andvíg(ur) því að skólar taki vetrarfrí 48% 21% 31% 41% 43% 37% 69% 31%

Aðbúnaður og umönnun barns
Já Nei

Barnið er með áskrift í mötuneyti skólans 90% 10% 91% 81% 76% 100% 65%

Ertu ánægð(ur) eða óánægð(ur) með eftirfarandi: Ánægð(ur) Hvorki né Óánægð(ur)

Máltíðir sem barnið fær 54% 28% 18% 68% 62% 62% 90% 34%

Verð á skólamáltíðum 63% 27% 18% 89% 80% 77% 74% 41%

Aðstöðu til að matast 71% 19% 10% 73% 67% 65% 91% 39%

Hvernig skólinn kemur til móts við þarfir barnsins 81% 13% 5% 78% 76% - 97% 60%

Samskipti starfsfólks við barnið 86% 11% 3% 86% 84% 84% 98% 60%

Gæslu á skólalóð 44% 37% 19% 52% 52% 56% 64% 20%

Upplýsingar á heimasíðu skólans 74% 19% 7% - - - 94% 57%

Almenna upplýsingagjöf skólans 78% 15% 7% 84% 83% 77% 91% 63%

Leikaðstöðu á skólalóð 52% 25% 23% 54% 42% 45% 94% 13%

Aðstöðu til íþróttaiðkunar 74% 16% 10% 71% 71% 69% 97% 17%

Möguleika á tómstundaiðkun að loknum skóladegi 48% 35% 18% 41% 36% 38% 65% 17%

Aðgang nemenda að tölvum 43% 44% 13% 58% 62% 60% 67% 21%

Aðstöðu fyrir verklegar greinar 58% 35% 7% 66% 67% 66% 82% 23%

Almennt ástand húsnæðis 68% 23% 9% 72% 67% 69% 94% 18%

Hlutfall sem svarar ánægð(ur)

Hlutfall sem svarar ánægð(ur)

Hlutfall sem svarar meiri

Hlutfall sem svarar já

Hlutfall sem svarar hlynnt(ur)

Hlutfall sem svarar já

Hlutfall sem svarar já

Hlutfall sem svarar ánægð(ur)



Einelti
Á sl. 12 mánuðum Lengra síðan Nei

Hefur barnið þitt orðið fyrir einelti í skólanum sem það er í núna? 11% 9% 80%

Fljótt og vel Vel en ekki fljótt Tók ekki á því

Hvernig tók skólinn á eineltinu? 31% 38% 32%

Já Nei Þekki ekki

Er markvisst unnið eftir eineltisáætlun skólans? 55% 16% 29%

Hvar átti eineltið sér stað?

Fjöldi Hlutfall*

Almennum kennslustundum 202 34%

Frímínútum á skólalóð 510 85%

Frímínútum innandyra 287 48%

Íþróttatímum 134 22%

Matsal 168 28%

Búningsklefum 125 21%

Á leið til og frá skóla 130 22%

*Merkja mátti við allt sem við á og því er samanlagt hlutfall hærra en 100%



Sérkennsla og stuðningur
Já Nei Veit ekki

Barnið hefur fengið sérstakan stuðning eða sérkennslu á skólaárinu 21% 77% 2%

Ánægð(ur) Hvorki né Óánægð(ur)

Ánægja/óánægja með sérstakan stuðning eða sérkennslu 75% 16% 9%

Vikulega Sjaldnar Tímabundið

Hve mikla sérkennslu/stuðning  fékk barnið? 68% 9% 23%

Miklu Nokkru Litlu/engu

Sérkennslan/stuðningurinn kom að gagni 54% 37% 9%

Já Nei Veit ekki

Er gerð einstaklingsnámskrá fyrir barnið vegna sérkennslu/stuðnings? 27% 56% 17%

Já Nei

Er einstaklingsnámskráin gerð í samstarfi við foreldra? 68% 32%

Hvernig sérkennslu eða stuðning fékk barnið? Fjöldi Hlutfall*

Í lestri 302 45%

Í stærðfræði 276 41%

Í öðrum bóklegum greinum 131 20%

Inn í bekk í bóklegum greinum 107 16%

Í list- og verkgreinum 34 5%

Utan hefðbundinna kennslustunda s.s. í mötuneyti 42 6%

Vegna hegðunar og félagslegrar aðlögunar 108 16%

Annan stuðning 194 29%

*Merkja mátti við allt sem við á og því er samanlagt hlutfall hærra en 100%



Samskipti við foreldra
Ánægð(ur) Hvorki né Óánægð(ur)

Ánægja/óánægja með síðasta foreldraviðtal 87% 10% 4%

Meiri Svipuð Minni

Vil hafa meiri/minni áhrif á nám barnsins 32% 68% 0%

Vil hafa meiri/minni áhrif á skólastarfið almennt 20% 79% 1%

Hvað var rætt í síðasta foreldraviðtali? Fjöldi Hlutfall*

Framgangur náms 2972 95%

Líðan barns 2684 86%

Samskipti í bekknum 2463 79%

Niðurstöður prófa og skimana 2534 81%

Sameiginlegar ákvarðanir teknar um skólagöngu barns 856 27%

Annað 487 16%

Hvað viltu hafa áhrif á í skólastarfinu? Fjöldi Hlutfall*

Kennslufyrirkomulag 312 38%

Val á námsefni 377 46%

Námshraða 339 41%

Áherslur á námsgreinar 428 52%

Samskipti og agamál 391 47%

Foreldrasamskipti og foreldraviðtöl 209 25%

Félags- og tómstundastarf 195 24%

Stjórnun og stefnumótun 196 24%

Annað 104 13%

*Merkja mátti við allt sem við á og því er samanlagt hlutfall hærra en 100%



Hver er ástæða þess að þú nýtir þér ekki mötuneyti skólans?

Fjöldi

Matarofnæmi 3

Matvendni barns 77

Óánægja með máltíðir 158

Kostnaður 56

Annað 117

Um mötuneyti skóla



Úrtak Svör Svarhlutfall

Askja 52 42 80,8%

Austurbæjarskóli 143 92 64,3%

Árbæjarskóli 193 147 76,2%

Ártúnsskóli 106 73 68,9%

Breiðagerðisskóli 93 64 68,8%

Breiðholtsskóli 140 101 72,1%

Dalskóli 41 36 87,8%

Fellaskóli 85 58 68,2%

Foldaskóli 99 66 66,7%

Fossvogsskóli 83 63 75,9%

Grandaskóli 97 96 99,0%

Hagaskóli 143 96 67,1%

Hamraskóli 79 55 69,6%

Háaleitisskóli - Álftamýri 88 58 65,9%

Háaleitisskóli - Hvassaleiti 120 83 69,2%

Háteigsskóli 118 83 70,3%

Hlíðaskóli 150 101 67,3%

Hólabrekkuskóli 134 96 71,6%

Húsaskóli 93 62 66,7%

Ingunnarskóli 123 84 68,3%

Ísaksskóli 106 73 68,9%

Kelduskóli - Korpa 101 69 68,3%

Kelduskóli - Vík 105 69 65,7%

Klébergsskóli 90 62 68,9%

Landakotsskóli 81 55 67,9%

Langholtsskóli 163 118 72,4%

Laugalækjarskóli 97 84 86,6%

Laugarnesskóli 133 92 69,2%

Melaskóli 173 119 68,8%

Norðlingaskóli 105 74 70,5%

Réttarholtsskóli 101 68 67,3%

Svarhlutfall skóla



Úrtak Svör Svarhlutfall

Rimaskóli 183 126 68,9%

Selásskóli 131 105 80,2%

Seljaskóli 163 114 69,9%

Suðurhlíðarskóli 30 22 73,3%

Sæmundarskóli 103 70 68,0%

Tjarnarskóli 38 33 86,8%

Vesturbæjarskóli 100 70 70,0%

Vogaskóli 92 64 69,6%

Vættaskóli - Borgir 95 63 66,3%

Vættaskóli - Engi 89 59 66,3%

Waldorfskólinn 24 17 70,8%

Ölduselsskóli 146 106 72,6%

Samtals 4629 3288 71,0%



2010 2008 2006

Ættu grunnskólar í Reykjavík að leggja mikla eða litla áherslu á: Mikla Hvorki né Litla

Einstaklingsmiðað nám 90% 9% 1% 86% 84% 86%

Teymiskennslu þar sem kennarahópur ber sameiginlega ábyrgð á 

nemendahópi og kennslu hans
60% 29% 11% 57% 65% -

Samkennslu nemenda þar sem nemendur á mismunandi aldri vinna saman 36% 34% 30% 27% 33% -

Fjölbreytni hvað varðar stefnu og kennsluhætti 89% 9% 2% - - -

Þemaverkefni þar sem hefðbundin stundaskrá er brotin upp og nemendur á 

mismunandi aldri vinna saman 70% 21% 9% - - -

Að bóklegar greinar séu kenndar í lotum 55% 36% 9% - - -

Að rafbækur komi í stað hefðbundinna kennslubóka 42% 35% 23% - - -

Já Nei Veit ekki

Hefðir þú áhuga á því að skólinn sæi um morgunhressingu fyrir nemendur 

gegn hóflegu gjaldi í stað þess að þeir kæmu með morgunnesti að heiman?
49% 35% 16%

Hlutfall sem svarar mikla

Samanburður frá 2006

Niðurstöður 2012

Sérstakar spurningar um áherslur í grunnskólum
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