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Ágrip 
Fjölbrautaskóli Snæfellinga er nýlegur framhaldsskóli þar sem notast er við 
óhefðbundnar kennsluaðferðir. Skólinn er hannaður með tilliti til opna skólans 
og miðast kennsluaðferðir hans við það. Upptökusvæði skólans er Snæfellsnes 
og sunnanverðir Vestfirðir. Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf 
nemenda til skólans.  

Spurningakönnun var send út í tölvupósti og á Facebook og var úrtakið þeir 
nemendur yfir 18 ára aldri sem numið höfðu við skólann á einhverjum 
tímapunkti. Í þessari rannsókn voru viðhorf núverandi og fyrrverandi nemenda 
könnuð með tilliti til búsetu. Þá var mælt hvort viðhorf hefði breyst eftir nám í 
skólanum.  

Niðurstöður sýndu að ekki var munur á viðhorfum nemenda eftir búsetu og 
eru nemendur almennt jákvæðir í garð skólans. Einnig voru kannaðar ástæður 
fyrir því hvers vegna nemendur völdu skólann. Niðurstöðurnar voru bornar 
saman við viðhorfskannanir á öðrum framhaldsskólum og kom í ljós að 
ástæður þess að velja skólann eru sambærilegar fyrri könnunum.  

 
 





 

  



 

Abstract 
Fjölbrautaskóli Snæfellinga is rather new upper secondary school that uses 

untraditional teaching methods. The school is designed by the concept of the 
open classroom its methods’. The school is located in Grundarfjörður and its 
students come from the northern part of Snæfellsnes and the southern part of 
Vestfjords. The aim of this research was to measure the students’ attitudes 
torwards the school. 

 A survey was sent out via email and Facebook aimed at students that 
had studied or are students at Fjölbrautaskóli Snæfellinga and are over 18 years 
old. The attitudes were compared to where the participants grew up and if their 
perspective changed after their studies at the school. 

The results showed that there was a not a difference in attitudes depending 
on where the participants grew up and a great majority of the participants have 
positive attitudes towards the school. Reasons for why the participants chose 
the school were also measured and it showed similar results as in previous 
research. 



 

 
 
 

 





 

Formáli 
Rannsókn þessi er meistaraprófsverkefni til M.Ed.-prófs í menntunarfræði við 
kennaradeild Háskólans á Akureyri með áherslu á grunnskólastig. Verkefnið 
var til 30 eininga og var unnið á vorönn 2016. Leiðbeinandi var Þorlákur Axel 
Jónsson og fær hann þakkir fyrir það.   

Samnemendur mínir Gunnhildur Gunnarsdóttir og María Kúld fá þakkir 
fyrir samveruna í gegnum námið og vináttuna. Það er nokkuð ljóst að hér væri 
ég ekki án þeirra. Guðrún Magnea fær þakkir fyrir yfirlestur og Sunna fær 
einnig þakkir fyrir þolinmæði og gæðastundir. Fjölskyldan mín fær allar mínar 
bestu þakkir fyrir húsaskjól og fæði og móðir mín sérstaklega fyrir yfirlestur 
og góð ráð. 
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1. Inngangur  
Viðfangsefni rannsóknarinnar er viðhorf nemenda til Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga (FSN). Skólinn var stofnaður árið 2004 (Fjölbrautaskóli 
Snæfellinga, 2013). Íbúar á Snæfellsnesi voru almennt mjög ánægðir með að 
fá framhaldsskóla í heimabyggð. Með tilkomu skólans gátu unglingar verið 
lengur heima og þurftu því ekki að kveðja foreldrahús strax að loknum 
grunnskóla með tilheyrandi kostnaði og óþægindum.  

Cyril R. Mill fjallar um viðhorf nemenda til náms og hvernig það hefur áhrif 
á námið. Hann vitnar í William Kilpatrik sem líkir skóla við heimsóknir í 
kirkjuna. Í mörgum tilfellum séu börn látin mæta í messu á hverjum sunnudegi, 
hvort sem þau langi til eða ekki. Þegar börnin verða eldri og geta ráðstafað 
sínum tíma sjálf hætta þau oft að fara í kirkju. Það er í mörgum tilfellum ekki 
fyrr en þau verða fullorðin sem þau finna þörfina til þess að mæta í kirkju. Með 
þessu átti hann við að það er hægt að neyða börn til þess að gera ýmislegt en 
til þess að árangursríkur lærdómur verði þarf að ná til innri hvata nemandans. 
Það sem nemandinn mun læra er ákvarðað af því hversu tilbúinn nemandinn 
er til þess að meðtaka. Viðhorf eru tengd innri hvöt (Mill, 1960, bls. 212-213). 
Þess vegna skipta viðhorf nemenda máli, bæði til námsins, skólans og þeirra 
sem koma að skólanum. Þegar nemendur eru komnir í framhaldsskóla er námið 
meira á þeirra forsendum en það var þegar þeir voru í grunnskóla, þeir hafa til 
dæmis mun meira val en í grunnskóla en kröfurnar eru líka meiri. 

Gunnlaugur Sigurðsson og Kristján Kristjánsson (2012, bls.18-23) velta því 
fyrir sér hvað það er sem fær barn til að læra. Þeir telja að það sé námshvöt og 
til þess að fá barnið til að læra þurfi að vekja hjá því námshvöt og aðstoða það 
við að uppfylla þessa námshvöt. Inn í lærdóminn spilar svo sjálfsaginn. Það 
sem vantar upp á námshvötina bætir nemandinn upp með sjálfsaga. Nemendur 
langar kannski ekki til þess að skrifa stíl í þýsku og finna enga námshvöt hjá 
sér til þess að ljúka við hann. Þar kemur sjálfsaginn á móti því að ávinningurinn 
af því að skila inn stílnum er meiri en tapið af því að skila honum ekki, þó svo 
að nemandinn trúi því að hann læri ósköp lítið af því að skrifa stílinn. 
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1.1 Markmið rannsóknarinnar 
Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf til Fjölbrautaskóla Snæfellinga 
hjá nemendum skólans hvort sem þeir hafi útskrifast eða ekki eða eru enn við 
nám. Ástæðan fyrir því að ég valdi að skrifa um viðhorf nemenda til FSN er 
mín upplifun af skólanum. Sjálf er ég stúdent frá FSN og áður en skólagangan 
hófst var ég mjög neikvæð gagnvart skólanum en það breyttist þegar ég hóf 
þar nám. Mig langar til þess að kanna hvert viðhorf nemenda til skólans var 
áður en þeir innrituðust og hvort það breytist eftir að þeir hófu nám þar. 
Ætlunin er að ná til núverandi nemenda, útskrifaðra nemenda og nemenda sem 
hófu nám en hafa ekki lokið námi. 

1.2 Fjölbrautaskóli Snæfellinga 
Fjölbrautaskóli Snæfellinga er staðsettur í Grundarfirði. Skólinn hefur verið 
starfræktur frá árinu 2004. Skólinn er bóknámsskóli á framhaldsskólastigi með 
áfangakerfi og meginmarkmið hans er að koma til móts við hvern og einn 
nemanda í metnaðarfullu námsumhverfi. Skólinn býður upp á opin rými og 
nýstárlega kennsluhætti og notast við leiðsagnarmat. Persónuleg samskipti 
starfsfólks og nemenda eru í forgrunni. Nemendur skólans koma aðallega af 
Snæfellsnesi og sunnanverðum Vestfjörðum en skólinn heldur úti 
framhaldsdeild á Patreksfirði. Daglegur skólaakstur er frá Snæfellsbæ og 
Stykkishólmi í Grundarfjörð. Á haustönn 2015 voru 222 nemendur skráðir í 
skólann. Á vorönn 2016 voru 205 nemendur skráðir í skólann þar af 94 í 
dreifnámi. Kynjahlutfall var nokkurn veginn jafnt, 105 karlkyns og 103 
kvenkyns nemendur. Meðalhlutfall karlkyns nemenda seinustu fimm annir er 
48% og kvenkyns er 52% (Fjölbrautaskóli Snæfellinga, 2013; Fjölbrautaskóli 
Snæfellinga, e.d.; Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, munnleg heimild, 26.apríl 
2016). 

Í töflu 1.1 sést hvaðan nemendur koma í skólann. Þar sést að hlutfallið úr 
Grundarfirði og Stykkishólmi er nokkuð jafnt. Talsvert fleiri koma úr 
Snæfellsbæ en líkleg skýring á því er að Snæfellsbær er mun fjölmennara 
bæjarfélag en Stykkishólmur og Grundarfjörður. Af 222 nemendum skráðum 
í skólann haustönn 2015 voru 56 í dreifnámi. Undir dálknum annað eru 
nemendur í Fjarmenntaskólanum og nemar annarsstaðar af landinu. 
Fjarmenntaskólinn er samstarf tólf framhaldsskóla á landsbyggðinni. Markmið 
hans er að auka námframboð á landsbyggðinni og einkum í sérgreinum en 
einnig fjarnám í almennum bóknámsgreinum (Bragi Guðmundsson og Trausti 
Þorsteinsson, 2015, bls. 9; Fjarmenntaskólinn. (e.d)). 
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 Tafla 1.1 Búseta nemenda vorönn 2016 
Staður Fjöldi Hlutfall 
Höfuðborgarsv. 14 6,3% 
Stykkishólmur 35 15,8% 
Grundarfjörður 41 18,5% 
Snæfellsbær 62 27,9% 
Vesturbyggð 25 11,3% 
Tálknafjörður 8 3,6% 
Annað 37 16,6% 
 222 100% 
 
Námsfyrirkomulagið í FSN er sveigjanlegt og með öðru sniði en áður hefur 

verið notast við á Íslandi. Kennslustofur eða námsrými eru opin, það er að segja 
aðskilin með skilrúmum en ekki veggjum. Notast er við kennslukerfið 
“Moodle” við skipulag námsins. Skólinn hefur allt frá stofnun verið leiðandi í 
nýtingu upplýsingatækni í skólastarfi og með því hafa fylgt breyttir 
kennsluhættir. Markmiðið með því að breyta kennsluháttum var að gera námið 
skilvirkara fyrir nemendur þannig að þeir nái betri tökum á námsefninu. Þá 
hefur ekki verið notast við hefðbundnar kennsluaðferðir. Nemendur eru sjálfir 
virkir í náminu og vinna sjálfstætt að því að finna lausnir. Mikil áhersla er lögð 
á sjálfstæð vinnubrögð og að nemendur tjái sig um námsefnið bæði munnlega 
og skriflega (Fjölbrautaskóli Snæfellinga, 2012).  
Það var stefna FSN frá upphafi að fara nýjar leiðir. Upplýsingatækni átti að 

vera leiðarljós í kennsluháttum meðal annars vegna smæðar skólans. Byggð 
var ný bygging undir skólann sem tók mið af þessum nýju kennsluháttum með 
einu stóru rými og nokkrum minni sem ætluð voru í hópavinnu, 
einstaklingsvinnu eða til fundarhalds (Menntamálaráðuneyti, 2013). 

Í skýrslu sem var gerð með niðurstöðum ytra mats á FSN segir að gert sé 
ráð fyrir því að verkefnatímar séu fjórðungur kennslutímans og þá hafi 
nemendur tækifæri til þess að verja tíma sínum í þau fög sem þeir kjósa. Á 
móti koma þá færri fastar kennslustundir í stundatöflu en gengur og gerist. 
Nemendur velja áfanga fyrir hverja önn en þessir verkefnatímar gefa 
nemendum færi á því að stjórna náminu sínu meira en gengur og gerist. Þá er 
til dæmis hægt að mæta í verkefna tíma hjá íslenskukennaranum þegar það 
hentar til þess að fá aðstoð með námsefnið. Nemendur segjast vera ánægðir 
með þessa tilhögun. FSN er byggður upp sem opinn skóli og ekki hefur verið 
horfið frá þeirri hugmyndafræði. Í skólanum eru notaðir óhefðbundnir 
kennsluhættir og er áhersla lögð á sjálfstæði nemenda. Brautskráðir nemendur 
segjast í sjálfsmatsskýrslum vera vel undirbúnir fyrir áframhaldandi nám 
(Bragi Guðmundsson og Trausti Þorsteinsson, 2015, bls. 20). Í bókinni Skil 
skólastiga er fjallað um val framhaldsskólanema. Nemendur í bekkjarkerfi 
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fylgja sínum bekk og fastri stundatöflu og hafa yfirleitt ekki val um 
námsgreinar á fyrsta ári. Það er ekki fyrr en á seinni námsárum sem nemendur 
í bekkjarkerfi hafa val um þriðja tungumál. Nemendur á fyrstu önn höfðu ýmist 
ekki val eða eitthvað val um áfanga á fyrsta ári (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, 
bls. 209-2010).  Munurinn á FSN og þessum hefðbundnu  framhaldsskólum er 
mæting eftir stundaskrá, en með því að hafa færri fasta tíma í stundatöflu geta 
nemendur haft meiri stjórn á sínu námi þó þeir hafi almennt ekki meira val um 
áfanga en í öðrum framhaldsskólum.  

Námsmat skólans byggir á leiðsagnarmati. Í nokkrum áföngum er að auki 
lokapróf. Nemendur skila verkefnum reglulega yfir önnina og taka stuttar 
kannanir. Nemendur eru sjálfir þátttakendur í matinu með sjálfsmati og verða 
meðvitaðri um eigið nám. Með því að notast við leiðsagnarmat hefur skólinn 
það meðal annars að markmiði að; bæta námsárangur og ástundun, minnka 
brottfall, að nemendur taki þátt í sjálfsmati samkvæmt persónubundinni 
námsáætlun og að skólinn verði í fararbroddi við þróun leiðsagnarmats 
(Hrafnhildur Hallvarðsdóttir o.fl, 2013, bls. 3-4). 

Leiðsagnarmat er mat í þágu náms það merkir að niðurstöðurnar eru notaðar 
til umbóta í námi og kennslu. Lokamat er aftur á móti mat á námi og er notað 
til þess að athuga hvort nemendur hafi staðist viðmið yfir skólaárið. 
Leiðsagnarmat er því fyrir nemendur en lokamat veitir upplýsingar fyrir aðra 
um námið. Önnur leiðin þarf ekki að útiloka hina og hægt er að notast við bæði 
leiðsagnarmat og lokamat. Kennarar notast við leiðsagnarmat meðal annars til 
þess að velta því fyrir sér hvernig þeir geti bætt sig og til þess að fá þá til að 
meta eigin frammistöðu. Með því að fá reglulega endurgjöf er auðveldara fyrir 
nemendurna að sjá hvernig þeir standa, sjá hvar hæfileikar þeirra liggja og hvar 
þeir geta bætt sig og á hvaða sviðum þeir eru sterkir. Tengsl eru á milli innri 
áhugahvatar og námsmats og er því mikilvægt að aðstoða nemendur við það 
að nýta sér námsmatið. Endurgjöfin þarf að sýna nemendum hvar þeir eru 
staddir í náminu og hvað þeir þurfa að gera til þess að ná betri árangri og sjá 
hvar hæfileikar þeirra liggja. Leiðsagnarmat veltur þannig á nemendum að þeir 
íhugi það hvernig þeir geta notfært sér leiðsagnarmatið. Þannig verður hvatinn 
hjá nemendum til þess að leggja sig meira fram og gera betur. Með því að fá 
endurgjöf reglulega er hægt að bæta sig jafnt og þétt yfir önnina (Erna 
Ingibjörg Pálsdóttir, 2007).  

Rúnar Sigþórsson (2009, bls. 1-4) flutti erindi um virka námsskrá og 
leiðsagnarmat. Þar kemur hann með líkingu á námsmati og garðrækt. Það er 
hægt að mæla plöntu alla daga og fylgjast með því hvernig hún vex. Þessi 
mæling hefur hinsvegar ekki áhrif á það hvernig plantan vex heldur er það 
hvernig jarðvegurinn var undirbúinn, hvernig áburð hún fær og umhirðan við 
hana. Mælingin lýsir lokamati og aðferðir ræktunarmannsins lýsa 
leiðsagnarmati. Í skólum er unnið eftir aðalnámskrám þar sem  opinberum 
stefnum stjórnvalda og sveitarfélaga er framfylgt eða áformaðri námskrá. 
Virka námskráin er hugtak yfir það hvernig áformaða og opinbera námskráin 
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er í raun og veru í framkvæmd. Áunnin námskrá er svo lærdómur og uppskera 
nemenda í víðum skilningi og hvernig hún samræmist áformuðu námskránni.  

Rannsóknir benda til þess að samræmd próf hafi áhrif á virku námskrána, 
áhrif sem þurfa ekki endilega vera slæm. Þessi próf gera kennsluna í þeim 
fögum sem prófað er úr oft hnitmiðaðri og tryggi að nemendur fái sambærilegt 
nám milli skóla. Rannsóknir benda einnig til þess að samræmd próf sem eru 
hagsmunatengd hafi þau áhrif á að námskráin verði miðuð of mikið að þeim. 
Þessi próf eru til dæmis samræmd próf í lok 10.bekkjar því þau hafa áhrif á 
það í hvaða framhaldsskóla nemendur komast inn. Þannig verði einungis kennt 
það sem líklegast kemur fyrir á prófi en ekki því sem mun líklega ekki verða 
prófað úr. Lögð er meiri áhersla á þær greinar sem prófað er úr, og mismikil 
áhersla lögð á námsþætti innan greinanna og miðlun upplýsinga og staðreynda 
verður að miðpunkti kennslunnar (Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 67). 
Þegar unnið er að breyttum kennsluháttum er ekki víst að öllum líki 

breytingarnar og breytingum fylgir oft ótti og óöryggi. Hrafnhildur 
Hallvarðsdóttir (2014, bls. 73-77) rannsakaði upplifun kennara á breyttum 
kennsluháttum í FSN. Sumir viðmælendur nefndu að þeir hefðu verið til í að 
hafa val um hvort þeir kenndu í opna rýminu eða færu stundum í lokað rými. 
Þeir töldu samt að það væri hægt að læra með því að fylgjast með öðrum 
kennurum kenna í opna rýminu. Nokkrir viðmælendur fögnuðu því frelsi að fá 
að tileinka sér nýja hugmyndafræði og nýstárlegar kennsluaðferðir. Kennarar 
voru almennt sáttir við að ekki væru lokapróf í skólanum og en vildu samt hafa 
möguleikann opinn til þess að nýta sér þau sem hluta af leiðsagnarmati. 

Anna Kristín Sigurðardóttir skilgreinir lærdómssamfélag sem hóp fólks 
sem hefur sömu sýn á nám og sameiginlegan áhuga á námi. Hópurinn vinnur 
saman að því að bæta starfshætti og að leita nýrra leiða til þess að stuðla að 
betri árangri nemenda (2013, bls. 37). FSN má skilgreina sem 
lærdómssamfélag og er leiðsagnarmat hluti af því ferli. Þar er nemandinn 
gerður ábyrgur fyrir sínu námi frekar en að kennarar miðli efninu í eina átt til 
nemenda.   

Haustið 2007 voru haldnir samráðsfundir um málefni FSN. Þá hafði skólinn 
verið starfandi í þrjú skólaár. Haldnir voru þrír fundir; einn opinn fundur, einn 
fyrir nemendur og einn með starfsfólki og skólanefnd. Á þessum fundum sátu 
þátttakendur fjórir til fimm við hvert borð og ræddu saman ákveðnar 
spurningar og niðurstöður þeirra voru svo dregnar saman í lokin. Á opna 
fundinum og nemendafundinum voru settar fram þrjár spurningar þar sem 
þátttakendur voru beðnir um að rifja upp stund eða atburð sem þeir upplifðu 
sem hápunkt skólans, hugsa fram í tímann hvernig mætti viðhalda gæðum 
skólans og hverju þyrfti að gæta að á næstu árum og hverju þyrfti að breyta. Á 
fundinum með starfsfólki og skólanefnd voru niðurstöður fyrri fundanna 
kynntar og þátttakendur beðnir um að meta áskoranir sem skólinn stæði frammi 
fyrir og hvernig ætti að mæta þeim (Alta, 2007, bls. 1). 
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Það sem þátttakendur á opna fundinum voru stoltir af var meðal annars hve 
framsækinn skólinn væri og metnaðarfullur. Þeir voru ánægðir með að kerfið 
kæmi til móts við nemendur og að nemendur upplifðu árangur umfram 
væntingar sínar. Þátttakendur voru ánægðir með áhrif skólans á byggðaþróun, 
að svo kallaður “hrepparígur” væri ekki lengur til staðar og að ungt fólk gæti 
verið lengur í heimabyggð. Þegar litið var til framtíðar fannst þátttakendum 
mikilvægt að stefna hærra, að vera leiðandi, að byggja áfram á því 
frumkvöðlastarfi og framsýni sem skólinn væri byggður á. Þátttakendur nefndu 
að það þyrfti að gæta þess sem gerði skólann framsækinn og skapaði honum 
sérstöðu, að vera ennþá opinn fyrir nýjungum og að halda ferskleikanum í 
tækni og kennsluháttum. Einnig komu upp athugasemdir um að efla samstarf 
við atvinnulíf og að námsframboð þyrfti að endurspegla samfélagið (bls. 3). 

Á nemendafundinum kom fram að þeir væru stoltir af FSN vegna 
félagslífsins og framtakssemi nemenda og starfsfólks. Nemendur nefndu líka 
hvað þeir væru ánægðir með þann góða anda sem ríkir í skólanum og að innan 
hans ríkti mikið traust. Nemendur voru einnig ánægðir með sérstöðu skólans 
og framsækni hans. Þegar litið var til framtíðar voru niðurstöður nemenda 
áþekkar þeim sem komu fram á opna fundinum. Þeim fannst mikilvægt að 
halda áfram að vera framsækinn og námsframboð yrði aukið og einnig ætti að 
auka tengsl við atvinnulífið. Nemendur nefndu að mætingarskylda mætti vera 
meiri og það ætti að fjölga kennslustundum (bls. 4). 

Á fundi með starfsfólki og skólanefnd var rætt um þær áskoranir sem 
skólinn stendur frammi fyrir. Þar kom fram að skólinn þyrfti að halda áfram 
að vera leiðandi og að halda áfram að þróa skólann án þess þó að missa 
sérstöðu sína, auka samstarf við samfélagið og að auka námsframboð (bls. 5-
6). 

Fjölbrautaskóli Snæfellinga hóf störf árið 2003 með nýjum kennsluháttum. 
Skólinn notast við leiðsagnarmat við námsmat og hefur sveigjanlegt 
námsfyrirkomulag. 

1.3 Framhaldsskólar á Íslandi 
Í aðalnámskrá framhaldsskóla er þeim lýst svona 

Honum er einnig ætlað að búa nemendur undir þátttöku í 
atvinnulífinu og frekara nám. Innan veggja framhaldsskólans gefst 
nemendum því kostur á að velja sér fjölbreyttar námsleiðir sem veita 
margs konar undirbúning og réttindi á sviði almenns náms, listnáms, 
bóknáms og starfsnáms. Náminu lýkur með mismunandi námsgráðum, 
svo sem framhaldsskólaprófi, prófi til starfsréttinda, stúdentsprófi, 
iðnmeistaraprófi eða með öðru lokaprófi. Námsbrautarlýsingar á 
framhaldsskólastigi taka mið af þessum mikla fjölbreytileika. Þær þurfa 
að mæta kröfum atvinnulífs og næsta skólastigs, um leið og þær veita 
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nemendum alhliða almenna menntun (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011). 

 
Hver framhaldsskóli gefur út skólanámsskrá þar sem gerð er grein fyrir 

starfsemi skólans, áherslum, námsframboði og fleira. Með nýjum 
framhaldsskólalögum frá 2008 færðist námskrárgerð yfir til 
framhaldsskólanna. Með þessum hætti geta framhaldsskólar byggt upp 
námsbrautir sem taka mið af skólanum og nærsamfélaginu. Þannig geta 
skólarnir brugðist við þörfum nemendasamfélagsins og niðurstöðum 
rannsókna og gæðaeftirlits, eftir því sem við á. Einnig geta skólarnir stýrt lengd 
stúdentsprófsins sem þarf þó samþykki frá menntamálayfirvöldum (Mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.7) (Lög um framhaldsskóla nr. 
92/2008) (Lög um framhaldsskóla nr. 80/1996). 

Fyrstu þrír kaflarnir í aðalnámskránni eru sameiginlegir með aðalnámskrám 
leikskóla og grunnskóla. Þar er fjallað um almenna menntun, markmið og 
stefnumið menntakerfisins. Grunnþættir menntunar eru sex; læsi, sjálfbærni, 
heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 
Grunnþættirnir eiga að fléttast inn í allt skólastarf og setja mark sitt á kennslu 
og nám (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.10-15). 

Framhaldsskólar landsins eru 32 auk hússtjórnarskólanna tveggja í 
Reykjavík og á Hallormsstað. Af þessum 32 framhaldsskólum eru 24 skólar 
fjölbrautaskólar. Á höfuðborgarsvæðinu og Suðurnesjum eru staðsettir 16 
skólar. Dreifing framhaldsskóla yfir landsbyggðina er nokkur. Þrír skólar eru 
á Vesturlandi; á Akranesi, í Borgarnesi og í Grundarfirði. Á Vestfjörðum er 
aðeins einn skóli og er hann staðsettur á Ísafirði. Á Norðurlandi eru sex skólar, 
þrír á Suðurlandi og 3 á Austurlandi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
(e.d); Mennta- og menningarmálaráðuneytið, (e.d)). Af þessu má ráða að 
nemandi á höfuðborgarsvæðinu hefur mun fleiri valkosti en nemandi til dæmis 
á Vestfjörðum. Vissulega getur nemandi af Vestfjörðum sótt um hvar sem er 
en þá þarf hann að flytja með tilheyrandi umstangi. Meðalstærð skóla á 
höfuðborgarsvæðinu er um 1250 nemendur og meðal stærð skóla á 
landsbyggðinni eru um 480 nemendur. Stærri skólar geta boðið upp á 
fjölbreyttara nám en minni skólar hafa oft aðra kosti (Magnús Þorkelsson, 
2011, bls.6). 

 Framhaldsskólar á Íslandi dreifast víða og eru þeir undirbúningur fyrir 
frekara nám eða undirbúningur fyrir atvinnulífið. Framhaldsskólunum eru í 
sjálf vald sett hvernig þeir haga uppbyggingu stúdentsprófs með samþykki frá 
menntayfirvöldum.  
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1.4 Uppbygging ritgerðar 
Í öðrum kafla er gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar. Þar 
er fjallað um framhaldsskóla á Íslandi, rannsóknir á framhaldsskólum og 
viðhorfskannanir í þeim. Einnig er fjalla um hugtökin opinn skóli og 
skuldbinding til náms. Í þriðja kafla er fjallað um þá rannsóknaraðferð sem var 
notuð, mælitæki, þátttakendur og framkvæmd rannsóknarinnar. Að auki er 
kafli um siðferðileg álitamál. Í fjórða kafla eru niðurstöður 
spurningakönnunarinnar kynntar og í fimmta kafla er umræða um 
niðurstöðurnar og þær tengdar við fræðilega kaflann. Að endingu eru svo 
lokaorð. 
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2. Fræðileg umfjöllun 
Í þessum kafla verður fjallað um rannsóknir á framhaldsskólum á Íslandi, 
framhaldsskólanema, val nemenda á framhaldsskólum og viðhorfskannanir 
sem gerðar eru í framhaldsskólum.  

2.1 Rannsóknir á framhaldsskólum  
Gerður G. Óskarsdóttir rannsakaði skil skólastiga á Íslandi. Á 
framhaldsskólastigi var farið í vettvangsheimsóknir í 13 skóla á haustönn 2008 
og tekin sex hópviðtöl við nemendur í sex skólum. Einnig voru tekin sex 
einstaklingsviðtöl við framhaldsskólakennara (2012, bls. 61-62). 

Í viðtölum við kennara kom fram að 86% þeirra töldu sig efla samvinnu 
nemenda en einungis 10% af tímanum í kennslustundum var varið í 
samvinnuverkefni (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 223). Merki voru um 
það að kennarar væru að auka vægi símats og tók það nemendur tíma að venjast 
því, enda vanir lokamati (bls. 227). Nemendur nefndu það að þeir væru svolítið 
týndir í svona stórri stofnun og framhaldsskólinn væri ekki jafn persónulegur 
og grunnskólinn. Það væri ekki hægt að fá frest á verkefnaskilum og það væri 
ekki jafn vel passað upp á nemendur (bls. 235). Þegar nemendur voru spurðir 
að því hvort námið væri léttara eða erfiðara en þeir áttu von á skiptust svörin 
nokkurn veginn jafnt. Þriðjungur taldi það léttara, þriðjungur taldi það erfiðara 
en þeir áttu von á og þriðjungur taldi það vera eins og þeir áttu von á (bls.239) 
Upplýsingatækni skipti frekar litlu máli í skólunum níu sem athugaðir voru. 
Námsefni var miðlað á skólaneti í öllum tilvikum en auðvelt var fyrir 
nemendur að komast hjá því að fara inn á það. Sumir kennarar vildu ekki að 
nemendur notuðu tölvur í tímum því þær hefðu truflandi áhrif (bls. 221-221, 
243). 

Í íslenskri viðtalsrannsókn var rætt við 12 framhaldsskólakennara með 
langan starfsferil. Þar voru þeir fengnir til þess að ræða þær breytingar sem 
hafa orðið á starfinu frá 1986 með tilkomu nýrra námsskráa (Árný Helga 
Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013, bls.1). Kennararnir 
sögðust flestir hafa upplifað miklar breytingar á nemendahópnum. Þar var helst 
að nemendum þætti minna merkilegt nú en áður að vera í framhaldsskóla því 
nú væri það á færi allra. Upplýsingatækni hefði einnig breytt miklu, nemendur 
væru meira í núinu og hefðu takmarkaða framtíðarsýn. Þegar kemur að 
kennslunni væru nemendur minna móttækilegir og að þeir þyrftu meiri mötun. 
Það var einnig upplifun kennara að nemendur væru að lesa minna en áður og 
að námstækni þeirra hefði versnað. Viðmælendum fannst einnig algengara að 
nemendum væri sama um námið og að þeir þyrftu meira á kennurum að halda 
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en áður, meiri tími færi í að aðstoða þá með persónuleg vandamál en áður 
(bls.72-74). 

Góð samskipti kennara og nemenda eru mjög mikilvæg bæði til þess að 
kennurum líði vel í starfi og nemendum líði vel í skóla. Í rannsókn Hafdísar 
Ingvarsdóttur (2004, bls. 43) á starfskenningum kennara, kom í ljós að 
kennarar segja nemendur hafa mest áhrif á sínar kenningar um kennslu. Það 
skiptir kennara mestu máli að vera í góðum samskiptum við nemendur. Það sé 
ekki hægt að kenna og vera búinn að fá nemendur upp á móti sér, þeir verða 
að vera í sama liði og kennarar. 

Rannsóknir benda til þess að hlýja og eldmóður kennara hafi jákvæð áhrif 
á námsárangur nemenda. Þessir eiginleikar stuðla einnig að jákvæðara 
andrúmslofti og betri svörun frá nemendum. Þá benda nýlegar rannsóknir til 
þess að kennarar hafi meiri áhrif á árangur nemenda heldur en fræðin og að 
traust og umhyggja milli nemenda og kennara skili sér í betri námsárangri 
(Jóna Guðbjört Torfadóttir og Hafdís Ingvarsdóttir, 2008, bls. 50).  

Kösterelioglu og Kösterelioglu (2015) rannsökuðu hvernig ýmsir þættir 
höfðu áhrif á námshvöt. Sálfræðingar telja að hvati sé mikilvægur þáttur í 
lærdómi. Nemendur sem hafa mikla námshvöt læra meira og eru ákveðnir í því 
að komast yfir erfiða hjalla. Það sem hafði mest neikvæð áhrif á námshvöt, af 
þeim breytum sem voru mældar, voru neikvæð viðhorf til skólans og kennara. 
Minnst áhrif höfðu þátttaka í félagsstarfi. Jákvæð viðhorf til skóla auka 
námsárangur, ýta undir námshvöt og minnka líkurnar á brottfalli og óæskilegri 
hegðun í skólanum. Stungu rannsakendur uppá því að kennarar myndu reyna 
að mynda jákvæð tengsl við nemendur sína. Kennarar og stjórnendur ættu að 
láta nemendum líða eins og þeir skipti máli og skapa umhverfi sem ýtir undir 
námshvöt og verðlaunar árangur (Kösterelioglu og Kösterelioglu, 2015, bls. 
274-278).  

Nemendur virðast upplifa sig sem týnda í stórum framhaldsskólum. 
Almennt er upplýsingatækni lítið notuð í framhaldsskólum hér á landi. 
Kennarar upplifa breytingu á nemendahópnum í gegnum árin. Í næsta kafla 
verður fjallað um þrjár tegundir af skuldbindingu til náms. 

2.2 Skuldbinding til náms 
Skuldbinding til náms hefur verið rannsökuð seinustu 25 ár og tengist 
brottfallsfræðum. Það eru samt ekki allir með sömu skilgreininguna á 
hugtakinu og hvernig á að mæla það. Hugtökin skuldbinding til náms og 
skuldbinding til skóla hafa verið notuð til jafns með sömu merkingu (Kristjana 
Stella Blöndal, 2014, bls. 23). Skuldbinding til náms (e. school engagement) 
er mæld á þrjá vegu; hegðunarleg, tilfinningaleg og vitsmunaleg. Hegðunarleg 
skuldbinding byggir á hugmyndinni um þátttöku, bæði þátttöku í náminu og í 
félagslífi. Hegðunarleg skuldbinding felur einnig í sér að vera ekki með 
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truflandi hegðun eins og að skrópa eða að koma sér í vandræði. Hegðunarleg 
skuldbinding er talin mikilvæg til þess að ná árangri í námi og til þess að koma 
í veg fyrir brottfall. Hegðunarleg skuldbinding getur verið allt frá því að læra 
það sem til ætlast er til og að fylgja settum reglum til þess að taka þátt í 
nemendaráði (Fredricks o.fl., 2004, bls. 60-63). 

Tilfinningaleg skuldbinding nær til jákvæðra og neikvæðra viðbragða 
nemenda við kennurum, öðrum nemendum, námsins og skólans. Þessi 
viðbrögð geta verið áhugi, að leiðast, gleði, sorg eða kvíði. Áætla má að 
tilfinningaleg skuldbinding myndi tengsl við stofnunina og hafi áhrif á vilja 
nemandans til þess að leggja á sig vinnuna sem fylgir náminu. Tilfinningaleg 
skuldbinding getur verið að líka við stofnunina og til þess að finnast maður 
vera einn af stofnuninni og vera mikilvægur hluti af henni. Til þess að mæla 
tilfinningalega skuldbindingu er hægt að spyrja hvernig nemendum líður í 
skólanum, hvernig þeim líkar við skólann, kennara og nemendur. Erfitt er þó 
að skilja á milli hvort nemendur sýni jákvæðar tilfinningar gagnvart náminu, 
vinum sínum eða kennaranum (Fredricks o.fl., 2004, bls. 60-63). 

Vitsmunaleg skuldbinding byggir á hugmyndinni um fjárfestingu, það er 
umhyggjuna og viljann til þess að leggja það sem þarf á sig til þess að öðlast 
skilning og að ná einhverri færni. Vitsmunaleg skuldbinding getur verið frá því 
að leggja einfalda hluti á minnið og til þess að leggja á minnið flókna hluti sem 
stuðla að skilningi og færni (Fredricks o.fl., 2004, bls. 60-63). 

Skuldbindingin getur varað í mismunandi tíma og af mismunandi ákefð, 
hún getur verið í stuttan tíma á einhvern sérstakan hlut eða atburð eða verið 
stöðug í lengri tíma. Það er rökrétt að gera ráð fyrir því að þegar komin er á 
skuldbinding að hún muni halda áfram og það muni byggjast ofan á hana sem 
skilar sér svo í meiri framför og áhuga á hlutum sem tengjast viðfangsefninu 
(Fredricks o.fl., 2004, bls. 61). 

Nemendur sem upplifir sig sem hluta af skólanum og að skólinn sé hluti af 
þeim, þeir upplifa það að vera samþykktir í skólasamfélagið, upplifa virðingu 
þar og eru stoltir af því að vera nemendur. Skólinn er partur af skilgreiningu 
þeirra á sjálfum sér. Nemandi sem upplifir sig ekki sem hluta af skólanum, 
honum finnst hann ekki passa inn, líður ekki vel í skólanum og vill frekar vera 
annars staðar en í skólanum (Voelkl, 1997, bls. 296). 

Furlong o.fl. (2003, bls. 104-106) tóku saman þá þætti í skólastarfinu sem 
hafa áhrif á skuldbindingu til náms. Það hefur sýnt sig að félagslegi þátturinn 
í skólastarfinu hefur óbein áhrif á áhuga nemandans á skólanum sem aftur 
hefur bein áhrif á vellíðan nemandans. Sambönd nemenda og kennara hafa 
meiri áhrif á nemandann en sambönd hans við jafningja. Nemendur sem eru í 
jákvæðu sambandi við kennara sína upplifa skólann jákvætt. Stuðningur 
kennara hefur áhrif á áhuga nemenda á námsefninu, markmið þeirra og fylgni 
við reglur og venjur í kennslustofunni. Upplifi nemendur gagnkvæma virðingu 
frá kennurum getur það verið vísbending um breytt afköst í námi og sjálfsaga 
nemenda í náminu síðar. Sýnt hefur verið fram á að samvinnunám hafi jákvæð 
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áhrif á ýmsa þætti í skólastarfinu. Sem dæmi má nefna námshvöt, jákvæða 
hegðun í kennslustundum, framför í námi og í félagamyndun (Furlong o.fl., 
2003, bls.104-106).  

Annar þáttur í skuldbindingu til náms er skólinn sjálfur, stærð hans og 
bygging. Rannsóknir hafa bæði sýnt fram á að stærð skóla skipti ekki máli 
þegar kemur að skuldbindingu til náms og einnig hafa þær sýnt að í 
miðlungsstórum skólum mælist meiri skuldbinding til náms. Nemendur og 
kennarar í litlum og miðlungsstórum skólum segjast upplifa meiru ánægju og 
upplifa sig sem meiri þátt í samfélaginu heldur en nemendur og kennarar í 
stórum skólum. Þessir þættir skipta máli því þeir hafa áhrif á þróun 
skuldbindingar til náms og með því að skoða þessa þætti er hægt að skilja betur 
hvernig má bæta námsárangur nemenda sem og félagslega virkni þeirra sem 
mun endast þeim ævilangt (Furlong o.fl., 2003, bls. 109). 

Skuldbinding til náms skiptist í þrjá flokka, hegðunarlega, tilfinningaleg og 
vitsmunalega. Margir þættir koma inn þegar skuldbindingin er mæld svo sem 
hversu mikið nemandinn sinnir náminu, félagslífinu og hvernig hann hegðar 
sér í tíma. Skuldbindingin er ekki alltaf jafn mikil og hún varir í mismikinn 
tíma.  

2.3 Opinn skóli 
Opni skólinn kom fyrst fram eftir seinni heimsstyrjöldina í Bretlandi og barst 
svo yfir til Bandaríkjanna um 1960. Í Bandaríkjunum var skólakerfinu kennt 
um allt það sem hafði farið úrskeiðis í samfélaginu eftir stríð og 
Bandaríkjamenn töldu að skólakerfið þyrfti að skila fleiri skapandi 
einstaklingum út í samfélagið. Opni skólinn var ný nálgun á lærdóm þar sem 
ekki voru hefðbundnar kennslustofur og ekki bekkjarkennsla né samræmd próf 
heldur áhugasviðsstöðvar og nemendur réðu sínum tíma sjálfir. Megin 
hugmynd opna skólans er að nemandinn læri með því að gera (e. learning by 
doing). Síðar fara opnir skólar að setja upp veggi og færa sig til baka að 
hefðbundnum kennsluháttum og fylkin fara að koma samræmdum prófum á 
aftur. Í opna skólanum er námið nemendamiðað og þegar nám er 
nemendamiðað þá er það yfirleitt nemandans að uppgötva í námi. Þegar nám 
er kennaramiðað þá er það kennarans að miðla námsefninu. Þegar öllu er á 
botninn hvolft eru kennarar mismunandi og nemendur eru ekki allir eins og því 
erfitt að finna kennsluaðferð sem hægt er að segja að sé best og henti öllum 
kennurum og öllum nemendum (Cuban, 2004, bls. 69-71). 

Nemendamiðað nám er þegar áherslan er lögð á þarfir nemandans fremur 
en heildina og er því einstaklingsmiðað. Þessi aðferð einblínir á námsárangur 
nemandans og gerir nemandann ábyrgan fyrir sínu námi. Kennaramiðað nám 
er þegar kennarinn stjórnar námsefninu, kennsluaðferðum og kennsluefni og 
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hraða námsins. Þetta er hefðbundin aðferð við kennslu (Collins og O’Brien, 
2003, bls. 201, 349) 
Þegar það var verið að rannsaka opna skólann fyrst eftir að hann kom fram 

var hann ekki alltaf skilgreindur eins. Algengast var að nota hugtakið opinn 
skóli (e. open classroom) og skilgreina það sem menntasamfélag sem notar 
flæði í rýminu, val nemenda á hvernig þeir vörðu tíma sínum og kennsla fór 
oftar fram í smáum hópum en með beinni kennslu. Í bandarískri rannsókn 
Banks frá 1979 kom í ljós að börn í opnum skóla væru samvinnufúsari og 
minni samkeppni væri á milli þeirra. Þau voru einnig jákvæðari í garð skólans 
en börn sem voru ekki í opnum skóla (Horwitz, 1979, bls.74).  

Nemendur í opnum skólum voru líklegri til þess að samsama sig við börn í 
bekknum heldur en nemendur í hefðbundnum skólum. Nemendur í opnum 
skólum sýndu að auki aukið sjálfstraust yfir árið á meðan nemendur í 
hefðbundnum skólum sýndu minna sjálfstraust. Þegar opni skólinn var 
skoðaður með tilliti til kennara kom í ljós að kennarar í opna skólanum voru 
ánægðari í vinnunni en kennarar sem kenndu í hefðbundnum skólum. Þeim 
fannst þeir líka vera sjálfstæðari og hafa meiri áhrif innan skólans (Armstrong, 
1975, bls. 291-292). 

 Horwitz (1979, bls. 75-76) tók saman niðurstöður 102 rannsókna þar 
sem opni skólinn og skólar með hefðbundnar kennsluaðferðir voru bornir 
saman. Í 14 rannsóknum var opni skólinn metinn betri, í 12 skipti voru 
hefðbundnir skólar metnir betri og 29 rannsóknir sýndu blandaða niðurstöðu. 
49 rannsóknir sýndu engan merkjanlegan mun á þessum aðferðum. 
Samanburður á þessum rannsóknum lýsir því ekki yfirburðum annarrar 
aðferðarinnar. Galli við samanburð á þessum tveimur aðferðum er hve erfitt er 
að bera þær saman. Talsmenn opna skólans eru til dæmis á móti því að 
samræmd próf séu notuð til samanburðar. Þessar rannsóknir sýndu að 
nemendur væru almennt ánægðari með opna skólann en nemendur í 
hefðbundnum skólum voru með sinn skóla. Í meiri hluta rannsóknanna kom 
einnig í ljós að nemendur í opna skólanum hafa meira sjálfstraust en nemendur 
í hefðbundnum skólum. Þessar rannsóknir voru allar gerðar fyrir 1979 og voru 
að svara þessari bylgju sem var á opnum skólum fyrst eftir að hann kom fram. 
Nú er opni skólinn ekki jafn algengur og lítið um rannsóknir. Það helsta sem 
hefur breyst frá því þessar rannsóknir voru gerðar er upplýsingatæknin og 
spilar hún stórt hlutverk í opna skólanum í dag. 
Það sem skólinn þarf að uppfylla til þess að geta talist opinn skóli er meðal 

annars að tengja námið við umhverfi og reynslu nemenda og að skólastarfið sé 
skipulagt eftir þörfum nemenda og með hliðsjón af áhuga þeirra. Einnig er 
notast við virkar og fjölbreyttar kennsluaðferðir og áhersla lögð á sjálfstæð 
vinnubrögð og öflun upplýsinga. Áhersla er á hlýlegt umhverfi og að nemendur 
taki þátt í að móta það. Kennarinn er í hlutverki leiðbeinanda og hann sér um 
að skipuleggja námið frekar en að miðla námsefninu (Ingvar Sigurgeirsson, 
1981, bls. 16-17). 
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Miklar breytingar á skólakerfinu voru á seinni hluta 20. aldar. Meðal annars 
voru fleiri að mennta sig sem kennarar og opni skólinn fór að breiðast út. 
Fossvogsskóli var árið 1971 gerður að tilraunaskóla en fyrstu tvö árin var samt 
kennt eftir hefðbundnu sniði. Eftir það fór af stað opið kerfi (Fossvogsskóli, 
e.d.). Fleiri skólar fylgdu á eftir annað hvort sem opnir skólar, hálfopnir eða 
með sveigjanlegt skólastarf, til dæmis Vesturbæjarskóli, Snælandsskóli í 
Kópavogi og Grundaskóli á Akranesi. Skólar komu sér upp í mörgum tilvikum 
opnu svæði og kennarar komu upp aðstöðu þar sem hægt var að vinna að 
einstaklings- eða hópverkefnum og notfærðu sér þannig hugmyndir opna 
skólans. Tengt hugmyndinni við opna skólann tóku framhalds- og grunnskólar 
upp þann sið að vera með opið skólastarf í eina til tvær vikur á skólaári. Þessar 
vikur voru vel heppnaðar og umbótasinnum þótti það merki um að breytingar 
á skólastrafinu í þessa átt væru æskilegar (Loftur Guttormsson, 2008, bls. 148-
150).  

Námsmat í opnum skóla er einstaklingsmiðað. Kennarar þurfa að velta því 
fyrir sér hvaða þarfir nemendur hafa, á hverju þeir hafi áhuga, hvaða tilgang 
þeir sjá með náminu og hvernig þeir vilja fylgja því eftir. Opni skólinn náði 
aldrei fótfestu hér á landi en nú hefur orðið breyting þar á og stefnan er að ryðja 
sér til rúms aftur (Ingvar Sigurgeirsson, 2005, bls. 15-19). Norðlingaskóli, 
Akurskóli, Hraunvallaskóli, Ingunnarskóli og Sjálandsskóli eru skólar á Íslandi 
sem notast við einstaklingsmiðað nám í opnum kennslurýmum. Norðlingaskóli 
hefur verið leiðandi í því þróunarstarfi (Norðlingaskóli, e.d). 

Opni skólinn kom fyrst til landsins á áttunda áratugnum og boðaði 
nemendamiðað nám í opnu umhverfi. Opni skólinn á að efla sjálfstæði 
nemenda og kennarinn er meira ætlaður sem leiðbeinandi. 

2.4 Orðspor skóla 
Lítið er um það að framhaldsskólar landsins séu bornir faglega saman. 
Tímaritið Frjáls Verslun birti árin 2011 og 2012 grein þar sem framhaldsskólar 
landsins voru metnir eftir gæðum. Listinn er ætlaður sem hjálpartæki fyrir 
nemendur þegar þeir velja sér skóla og vonast höfundar til að upplýsingarnar 
gagnist væntanlegum nemendum skólanna. Þeir efnisþættir sem voru metnir til 
heildarskors voru; árangur nemenda í Háskóla Íslands (30%), árangur í 
fagkeppnum (45%), árangur í öðrum keppnum (10%), menntun kennara (10%) 
og aðsókn (5%). Á þessum lista lendir FSN í 24 sæti af 31 og er þar að hækka 
sig um 7 stig milli ára (Pawel Bartoszek, 2012, bls. 52-54).  

Magnús Þorkelsson (2012, bls. 1-10) hefur gagnrýnt þennan samanburð hjá 
Frjálsri verslun og segir aðferðafræðina við gerð listanna vera of einfalda. 
Gögnin sem notast er við eru ekki gagnleg og gefi því ekki nægilega góða 
niðurstöðu til þess að raða skólunum í töflu. Í greininni ber hann listann saman 
við erlenda matslista. Listinn hjá Frjálsri Verslun stenst þar engan veginn 
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samanburð hvað varðar gæði og vottun gagnanna. Magnús gagnrýnir einnig að 
einn af matsþáttunum sé aðsókn og mæling á henni. Aðsóknin er mæld með 
því að skoða hversu margir nýnemar sóttu um miðað við fjölda plássa. Þá telur 
greinahöfundur það ekki lýsa gæðum náms heldur frekar væntingum, árangri 
markaðssetningar, orðspori eða staðsetningu skólanna. Nær væri jafnvel að 
bera saman einstakar námsbrautir en ekki skólana sem heild. 

Bandarísk rannsókn Alter og Reback (2014, bls. 356) á því hvort það að 
komast á lista yfir góða háskóla (e. college) hefði áhrif á það hve margar 
umsóknir bárust um skólavist. Í ljós kom að það skipti máli. Það hafði áhrif á 
umsóknir ef skólinn var á slíkum samanburðarlistum. Þó svo að listi Frjálsrar 
verslunar sé ekki gallalaus þá þarf að taka þessa lista alvarlega því væntanlegir 
nemendur og fjölskyldur þeirra taka mögulega mark á svona listum þegar 
kemur að því að velja skóla. Einnig spilar svona listi inn í þegar það kemur að 
orðspori skólanna.  

Bandarísk rannsókn Smith, Droddy og Guarino á um 11.000 
framhaldsskóla nemum úr 280 framhaldsskólum (e. high school) leiddi í ljós 
litla fylgni á milli þess hvernig skólinn raðaðist á gæðalista og á árangri 
nemenda á fyrsta ári í háskóla. Nemendur sem komu úr skólum sem voru 
ofarlega á gæðalistum voru ekki endilega að standa sig betur en nemendur sem 
komu úr skólum sem voru neðar á listanum (2011, bls. 1-5). Önnur rannsókn 
Byrd fann ekki teljanleg tengsl á milli þess hvernig framhaldsskólar voru 
metnir miðað við aðra skóla og góðu gengi nemenda á fyrsta ári í háskóla 
(2013, bls. ii). 

Orðspor skóla og hvernig þeir raðast á gæðalista hefur áhrif á val nemenda 
á skólum. Gæðalistar hafa áhrif á orðspor skóla. Lítil hefð er fyrir því að raða 
skólum á lista hér á landi en á nýlegum lista Frjálsrar Verslunar lendir FSN í 
sæti 24 af 31.  

2.5 Val á framhaldsskóla 
Ungt fólk 2013 er rannsókn á menntun, menningu, íþróttaiðkun, heilsuhegðun 
og heilsuvísum, líðan og framtíðarsýn unglinga á aldrinum 16-20 ára. 
Könnunin var lögð fyrir í 31 framhaldsskóla á landinu. Þýðið er því 
framhaldsskólanemendur í dagskóla haustönn 2013. Þeir nemendur sem voru 
mættir í skólann á tilteknum degi tóku könnunina. Það fengust 11.116 svör og 
var svarhlutfall 76%. Skýrslan sem kom úr 2014 er samanburður á rannsóknum 
frá 1992, 2000, 2004, 2007, 2010 og 2013 (Hrefna Pálsdóttir, Margét Lilja 
Guðmundsdóttir, Jón Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Álfgeir Logi 
Kristjánsson, & Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 2014, bls. 1). 

Nemendur voru spurðir að því hvað skipti máli þegar framhaldsskóli var 
valinn og þau atriði sem skiptu mestu máli voru; að skólinn sé góður fyrir 
áframhaldandi nám (75%), að skólinn sé góður undirbúningur fyrir starf að 



16 

námi loknu (69%), félagslíf skólans (62%), aðstaðan í skólanum (62%) og að 
skólinn væri sem næst heimili (46%). Ráðleggingar foreldra og hvort systkini 
hafi verið í skólanum skipti minna máli þegar skóli var valinn. Einnig skipti 
það litlu máli hvert vinir kusu að fara. Ekki var mikill munur í svörum eftir 
kyni. Mestu munaði þó að strákar voru líklegri til þess að elta vinahópinn en 
stúlkur og stúlkur horfðu frekar til áframhaldandi náms en drengir (bls. 87).  

Í MA ritgerð Svanhildar Svavarsdóttur (2010, bls. 23-26) rannsakaði hún 
hvernig nemendur í 10.bekk á höfuðborgarsvæðinu öfluðu sér upplýsinga um 
framhaldsskóla og hvers vegna þeir völdu tiltekinn framhaldsskóla. 
Þátttakendur voru 272 nemendur af 328 í 10. bekk úr sex grunnskólum á 
höfuðborgarsvæðinu. Flestir nemendur eða 98% ætluðu sér í framhaldsskóla 
að loknum grunnskóla og stór hluti þeirra hafði þegar ákveðið í hvaða skóla 
þeir vildu fara og á hvaða námsbraut. Meiri hluti nemenda hafði áhuga á 
bóknámi. Nemendur fengu helst upplýsingar um framhaldsskólana í 
heimsóknum í skólana, á heimasíðum þeirra og hjá vinum sínum. Nemendur 
voru einnig spurðir hvaða atriði skiptu þá miklu eða litlu máli þegar kom að 
því að velja framhaldsskóla. Þau atriði sem skiptu nemendur mestu máli voru 
að skólinn biði upp á nám sem myndi henta vel til undirbúnings fyrir 
framhaldsnám, að félagslíf skólans væri talið skemmtilegt og að skólinn væri 
talinn vera góður skóli. Þau atriði sem skiptu þá minnstu máli voru; að foreldrar 
þeirra hefðu verið í skólanum, að foreldrar væru að hvetja þá til þess að fara í 
tiltekinn skóla, að boðið væri upp á aðstoð vegna námsörðugleika og að vinir 
væru að fara í skólann (2010, bls. 29-32). 

Í rannsókninni Ungt fólk voru nemendur spurðir um námsval sitt eftir að 
þeir hófu nám en í rannsókn Svanhildar (2010) voru þeir spurðir áður en þeir 
hófu nám í framhaldsskóla. Niðurstöðurnar eru samt áþekkar, að skólinn sé 
góður skóli og bjóði upp á að nám sem þeir vilji og sé góður undirbúningur 
fyrir háskólanám og það sem skiptir minna máli væru ráðleggingar foreldra og 
að elta vinina.  

Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir (2013) rannsökuðu 
námsval nemenda og óákveðni þeirra. Þær notuðust við gögn úr 
langtímarannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu sem nefnist 
Námsframvinda nemenda og skilvirkni framhaldsskóla. Tilviljunarúrtak 
bekkja var tekið í hverjum skóla, einn til tveir bekkir eða áfangar á hverju 
námsári. Í litlum skólum voru allir nemendur í úrtakinu. Svarhlutfallið var 76% 
og fengust 3.990 svör. Notuðust þær við gögn þeirra nemenda sem voru á 16. 
til 18. ári og voru í bók- eða starfsnámi, samtals 1.780 nemendur (2013, bls. 1-
6).  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru að nemendur sem voru óákveðnir við 
námsval sitt voru minna skuldbundnir gagnvart námi og skóla. Skuldbindingin 
var mæld á þrjá vegu; hegðunarleg, tilfinningaleg og vitsmunaleg. Nemendur 
sem voru mjög óákveðnir með námsval sitt sýndu meiri neikvæða 
námshegðun, höfðu minni metnað og óljósa framtíðarsýn en aðrir nemendur. 
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Nemendur sem töldu sig ekki vera á réttri braut í framhaldsskólanum sýndu 
einnig minni skuldbindingu í flokkunum þremur. Algengt er að nemendur velji 
námsbraut sem fellur ekki undir áhugasvið þeirra. Algengara er að nemendur 
velji bóknám þó rúmlega helmingi grunnskólanemenda líki betur við verklegt 
nám. Nemendur sem voru á bóknámsbrautum voru óákveðnari en nemendur í 
verknámi. Af þessu álykta Kristjana og Bjarney að nemendur í verknámi hafi 
frekar ígrundað nám sitt og séu því vissari um valið en nemendur í bóknámi 
(2013, bls. 13). 

Olga Sveinbjörnsdóttir rannsakaði val nemenda á framhaldsskólanámi í 
ljósi mismunandi námsframboðs. Þátttakendur voru nemendur í 10. bekk í 
fjórum grunnskólum á Norðurlandi og fjórum grunnskólum á Suðurlandi. 
Valdir voru skólar með tilliti til fjarlægðar frá framhaldsskóla. Þátttakendur 
voru 150 á Norðurlandi eða 35% nemenda í 10. bekk í landshlutanum og 171 
þátttakandi á Suðurlandi eða 44% nemenda í 10. bekk í landshlutnum. Notast 
var við spurningalista. Í rannsókninni kom í ljós að nemendur töldu sig hafa 
fengið flestar upplýsingar um framhaldsskólana í skólakynningum, í 
heimsóknum í skólana og hjá foreldrum sínum. Nemendur töldu sig hafa 
fengið mikla hvatningu til þess að fara í framhaldsskóla frá kennurum, 
foreldrum, skyldmennum og vinum. Nemendum fannst þeir hafa góð tækifæri 
til þess að læra það sem þá langaði til og að þeir hafi ákveðið sjálfir á hvaða 
námsbraut þeir ætluðu. Nemendur á Suðurlandi töldu síður en nemendur á 
Norðurlandi að þeir hefðu tækifæri til þess að læra það sem þá langaði til. Voru 
nemendur á Suðurlandi að jafnaði tilbúnari til þess að fara að heiman til þess 
að læra það sem þá langaði til. Meira en helmingur nemenda sagðist vera búinn 
að ákveða hvað þeir ætluðu að starfa við í framtíðinni (2013, bls. 42-44). 

Í sænskri viðtalsrannsókn Lidstrom, Holm og Lundstrom (2014) kom í ljós 
að það sem skipti sænsk ungmenni mestu við val á framhaldsnámi (e. upper 
secondary education) var nálægð skóla við heimili. Nemendur hafa þó 
mismikið val eftir því hvar þeir búa. Þeir sem búa langt frá skólum upplifa það 
eins og þeir hafi ekkert val, að það sé bara einn skóli sem komi til greina. 
Annað sem skipti nemendur miklu máli var framboð á námsbrautum. 
Nemendur sögðust velta meira fyrir sér námsframboði en skólanum sem heild. 
Skólarnir eru meðvitaðir um að námsframboð skipti máli og vilja hafa öflugt 
námsframboð, þannig geti nemandi sem finnur sig ekki á sinni námsbraut skipt 
um braut án þess að þurfa að skipta um skóla. Sumir nemendur líta á stærð 
skóla sem stóran þátt í vali þeirra á skóla. Bæði sóttust nemendur eftir litlum 
skólum og að upplifa þá meiri nálægð við kennara og samnemendur og stórum 
skólum þar sem þeir töldu að væru meiri möguleikar. Orðspor skóla hafði 
einnig áhrif á val nemenda. Nemendur sóttust eftir skólum með góðu orðspori 
í von um að það myndi koma sér vel í framtíðinni. Starfsfólk skóla með gott 
orðspor leggja áherslu á aðferðir til þess að bæta ímynd sína og að laða til sín 
afburðanemendur á meðan skólar með verra orðspor leggja áherslu á að 
viðhalda orðspori sínu og gæðum í nemendahópnum. Ráðleggingar og 
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meðmæli frá vinum og fjölskyldumeðlinum skiptu nemendur einnig miklu 
máli þegar það kom að vali á skóla (Lidstrom, Holm & Lundstrom, 2014, bls. 
7-11). 

Lund (2008, bls. 637, 646) rannsakaði val nemenda á framhaldsskólum og 
brautum í framhaldsskólum Í Svíþjóð fór valið yfir til nemenda í stað þess að 
vera í höndum skólakerfisins að raða niður. Þessi umskipti höfðu í för með sér 
breytt samband milli skólanna og nemendanna. Nemendur þurfi að hafa 
aðgang að einhverjum til þess að ræða val sitt á skóla við. Í sveitarfélaginu þar 
sem rannsóknin fór fram sem er miðlungsstór borg í Svíþjóð, voru sex 
grunnskólar, þrír almennings skólar, og fjórir einkareknir framhaldsskólar (e. 
upper secondary school). Viðtöl voru tekin við nemendur úr tveimur bekkjum, 
annar bekkurinn var úr grunnskóla í þéttbýli og hinn úr dreifbýli. Lund skiptir 
vali nemenda í sex leiðir; starfsréttindamiðað, framamiðað, neyslumiðað, 
hópmiðað, áhugamiðað og hefðarmiðað.  

Starfsréttindamiðaðar forsendur fyrir námi eru að nemendur ætli að finna 
sér vinnu á sviðinu strax eftir nám. Framamiðað val miðar að því að komast 
sem lengst í skóla og síðar á vinnumarkaðnum. Þessir nemendur velja skóla 
sem uppfylla kröfur til þess að komast langt, vel metna skóla með gott orðspor. 
Neyslumiðað val gefur sér þær forsendur að tiltekið námi muni skila 
ánægjulegum tíma frekar en að hafa hagnýtt gildi. Hópmiðað val byggist á ósk 
nemandans til þess að staðsetja sig í skóla með fólki sem hefur svipuð 
áhugamál og svipuð menntunarleg markmið og vonir fyrir framtíðina. 
Áhugamiðað val tengist áhuga nemandans. Litið er á tengslin milli þeirra faga 
sem nemandinn velur og áhugans sem bestu leið að góðu lífi. Hefðarmiðað val 
tengist þeim hefðum sem viðgangast í fjölskyldu og samfélagi nemandans. 
Nemendur sem velja á þennan hátt velja það sem fjölskylda og vinir telja vera 
besta kostinn (2008, bls. 640-641). 
Þegar kemur að því að velja framhaldsskóla er margt sem þarf að hafa í 

huga. Þær ástæður sem eru mikilvægastar fyrir vali á skóla eru að skólinn sé 
góður og góður undirbúningur fyrir áframhaldandi nám og skólinn sé nálægt 
heimilinu. 

2.6 Viðhorfskannanir í framhaldsskólum 
Framhaldsskólanir framkvæma meðal annars sjálfir viðhorfskannanir sem 
hluta af sjálfsmati sínu og framkvæmdar eru kannanir af opinberum aðilum eða 
kannanir sem hluti af lokaprófsverkefnum. Hér er fjallað um niðurstöðum úr 
nokkrum könnunum.  

Í sjálfsmatskýrslu FSN fyrir skóla árið 2015-2016 er greint frá niðurstöðum 
úr viðhorfskönnun sem skólin framkvæmir á hverri önn. Þar kemur fram að 
nemendur séu almennt jákvæðir til skólans hvort sem litið er til námsins, 
námsmats eða gæða kennslunnar. Óánægja með nemendafélagið hefur aukist 
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frá því í seinustu könnun. Meiri hluti nemenda segist líða vel í skólanum. Þegar 
útskriftarnemar voru spurðir út í samstarf við kennara kom fram að kennarar 
voru alltaf til staðar og að mati þeirra sýndu kennarar skólastarfinu áhuga. 
Meiri hluti útskriftarnema myndi mæla með skólanum við aðra (Hrafnhildur 
Hallvarðsdóttir, Erna Guðmundsdóttir, Kristbjörg Hermannsdóttir og Jón 
Eggert Bragason, 2015, bls. 11-13). 

Árið 2001 var framkvæmd könnun um hagi og viðhorf framhaldsskólanema 
í fimm framhaldsskólum. Framhaldsskólarnir fimm eru Fjölbrautaskólinn við 
Ármúla, Menntaskólinn á Egilsstöðum, Menntaskólinn í Kópavogi, 
Fjölbrautaskóli Suðurlands og Menntaskólinn í Reykjavík. Markmið 
könnunarinnar var að bera saman viðhorf nemenda í framhaldsskólum og 
rannsaka þær breytingar sem hafa orðið frá 1998 þegar höfundar lögðu 
sambærilega könnun fyrir í þremur framhaldsskólum (Garðar Gíslason Hannes 
Í. Ólafsson og Jón Ingi Sigurbjörnsson, 2001, bls. 4). 

Meiri hluti nemenda höfðu ekki stundað nám í öðrum framhaldsskóla. Um 
14% höfðu stundað nám í tveimur framhaldsskólum, um 3% í þremur og um 
1% hafði stundað nám í fjórum eða fleiri framhaldsskólum. Þær ástæður sem 
nemendur gáfu fyrir því að skipta um skóla voru að þeir vildu skipta um 
umhverfi, leituðust eftir betra námsframboði, slæmt gengi í gamla skólanum 
eða þeir voru að koma aftur eftir hlé frá námi (Garðar Gíslason, o. fl., 2001, 
bls. 12-13). Í skýrslunni Brotthvarf úr framhaldsskólum: vor 2013 kemur fram 
að 117 nemendur eða 0.5% af framhaldsskólanemum í heild fóru í annan skóla. 
Gögnin eru fengin frá 31 framhaldsskóla og voru námsráðgjafar beðnir um að 
meta ástæður brotfalls nemenda. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 
bls. 5; Hagstofa Íslands, e.d.) 

Nemendur voru spurðir út í samskipti sín við stjórnendur skólans. Um það 
bil 23% nemenda töldu sig eiga mjög góð samskipti við stjórnendur skólans og 
um þriðjungur taldi sig eiga góð samskipti við stjórnendur. Þá töldu 37% 
nemenda samskipti sín og stjórnenda vera í lagi. Tæplega 6% töldu sig eiga 
slæm samskipti við stjórnendur og um 2% töldu sig eiga mjög slæm samskipti 
við stjórnendur (Garðar Gíslason, o. fl., 2001, bls. 22). 

Meirihluti nemenda eða 73% taldi námið væri eins og þeir áttu von á. 
Tæplega 16% töldu það vera erfiðara en þeir áttu von á og um 11% fannst það 
auðveldara en þeir áttu von á. Um 65% nemenda segjast taka virkan þátt í 
félagslífi skólans, um 17% segjast ekki hafa tíma í það og 14% segjast ekki 
hafa áhuga og 4% gefa aðrar ástæður fyrir því að taka ekki þátt (Garðar 
Gíslason, o. fl., 2001, bls. 24-26). 

Í rannsókninni Ungt fólk í framhaldsskólum voru þátttakendur spurðir út í 
viðhorf þeirra til ýmsa þátta námsins (Hrefna Pálsdóttir, Margét Lilja 
Guðmundsdóttir, Jón Sigfússon o.fl. 2014). Nemendur voru spurðir að því 
hvort þeim fyndist námið vera of létt. Um þriðjungur framhaldsskólanema telur 
að námið sé stundum of þungt en um 55% segja að þeim finnist það ekki of 
létt. Drengir eru líklegri en stúlkur til þess að finnast námið of létt. Nemendur 
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eru einnig spurðir að því hvort þeim finnist námið vera of þungt. Um það bil 
20% nemenda telja námið vera of þungt en um þriðjungur nemenda telur námið 
ekki vera of þungt. Stúlkur eru líklegri til þess að segja að námið sé of þungt 
en drengir (2014, bls. 82-85). Um helmingur nemenda eru sammála þeirri 
fullyrðingu að framhaldsskólanámið sé auðveldara en þeir áttu von á (bls. 88). 
Flestir nemendur eða 75% segjast vera á bóknámsbraut, 8% segjast vera í námi 
til starfsréttinda og 6% í verknámi til stúdentsprófs. Meiri hluti nemenda 
segjast hafa áhuga á því að taka fleiri verklega áfanga og 48% telja að að nám 
í verklegum greinum henti sér betur en bóknámi (bls. 87). Um það bil tveir 
þriðju hluti nemenda töldu það mjög eða frekar líklegt að þeir færu í 
háskólanám á Íslandi strax að loknu núverandi námi (bls. 89). 

Í viðhorfskönnun sem gerð var í FSN 2016 kom í ljós að nemendur eru 
almennt ánægðir með skólann, kennara og meirihluti útskriftarnema myndi 
mæla með skólanum við aðra.  

2.7 Rannsóknarspurningar 
Í ljósi markmiðs rannsóknarinnar að kanna viðhorf nemenda til 
Fjölbrautaskóla Snæfellinga og þess sem fram hefur komið hér á undan um 
skuldbindingu til náms og rannsóknum á framhaldsskólanemum, eru 
rannsóknarspurningarnar eftirfarandi: 

• Hvert var viðhorf núverandi og fyrrverandi nemenda Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga til skólans áður en þeir innrituðust í skólann? 

• Hvernig breytist viðhorf nemenda eftir að þeir nema við skólann? 
• Er munur á viðhorfi eftir bæjarfélögum? 
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3. Aðferð 
Í þessum kafla er gert grein fyrir því hvaða aðferð var notast við í gerð 
rannsóknarinnar. Greint verður frá þátttakendum, hvernig gagnasöfnun fór 
fram og hvernig unnið var úr gögnunum. Einnig verður greint frá 
siðferðilegum álitamálum. 

3.1 Þátttakendur 
Ætlunin var upphaflega að fá að taka úrtak úr nemendahópi skólans, núverandi 
og fyrrverandi. Ekki er til netfangalisti yfir þessa nemendur og ekki fékkst leyfi 
frá Persónuvernd til þess að fá nafnalista. Fjölbrautaskóli Snæfellinga er með 
skrá yfir alla þá nemendur sem hafa numið við skólann hvort sem þeir hafi 
lokið námi eða ekki. Í janúar 2016 er heildarfjöldi nemenda frá upphafi 
1669. Af þessum 1669 nemendum eru þeir útilokaðir sem ekki voru orðnir 18 
ára 31. des 2015, þá voru eftir 1591. Engin efri mörk eru á aldri þátttakenda. 
Kostir þess að miða við 18 ára og eldri eru að þá þarf ekki að afla samþykkis 
foreldra. Úrtakið sem var notast við í þessari rannsókn er hentugleikaúrtak. 
Rannsakendur náðu til þátttakenda með því annars vegar að skólastjórnendur 
FSN sendu könnunina á netföng nemenda skólans yfir 18 ára (N 125) og hins 
vegar með því að birta rannsóknina á Facebook. Bæði var könnunin birt á 
lokaðri síðu ætlaðri fyrrverandi nemendum skólans (N 178) og deilt á 
persónulegar síður tveggja rannsakenda. Hentugleikaúrtök hafa verið að færast 
í aukana undanfarin ár. Þegar notast er við hentugleikaúrtak eru margir 
skekkjuvaldar sem gætu haft áhrif á niðurstöðurnar. Til dæmis er úrtakið 
takmarkað við þá sem eru meðlimir í þeim hópum sem könnuninni var birt í 
og við þá sem eru tengdir rannsakendum á Facebook. Þátttakendurnir hafa 
sjálfir frumkvæðið af því að taka þátt og því líklegt að þeir sem láti sig málið 
varða taki frekar þátt. Í þessari rannsókn er því líklegt að þeir sem stoppuðu 
stutt við í skólanum eða líkaði ekki skólinn gefi sér ekki tíma til þess að taka 
könnunina. Þetta getur gefið upp skekkju í niðurstöðunum og því ekki hægt að 
alhæfa út frá niðurstöðunum (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 
2003, bls. 63). 

Ekki er hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda. Til þess að tryggja það 
var notast við vefsíðuna Survey Monkey við að framkvæma könnunina en þar 
er hægt að tryggja nafnleysi þátttakenda. 
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3.2 Mælitæki 
Notast var við spurningalista og bæði var notast við opnar og lokaðar 
spurningar. Kostir spurningakannana eru að með þeim er hægt að afla mikilla 
og fjölbreyttra upplýsinga á stuttum tíma. Þær hafa líka reynst réttmætar því 
það eru tengsl á milli þess sem fólk segist ætla að gera og þess sem það gerir 
svo í raun. Mikilvægt er að vanda til verka þegar spurningar eru samdar og að 
gæta þess að fólk skilji spurningarnar rétt og að hafa orðalag einfalt og skýrt. 
Valmöguleikunum “ég veit ekki” og “hlutlaus” var sleppt. Það hefur sýnt sig 
að sumir þátttakendur sem velja þessa valmöguleika höfðu samt skoðun á 
efninu. Þátttakendum er frekar gefinn kostur á að sleppa spurningunni 
(Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 331-344). Þegar spurningalisti er saminn er 
reglan sú að nota einföld orð og skýrt orðalag svo auðvelt sé að skilja 
spurningar og forðast misskilning. Spyrja skal einnar spurningar í einu en ekki 
tvö eða fleiri atriði og ekki skal nota spurningar með tvöfaldri neitun. Ekki er 
heldur gott að nota einungis spurningar sem bjóða upp á svarmöguleikana já 
eða nei, þátttakendur eru líklegri til þess að velja já og forðast skal að nota 
leiðandi spurningar. Æskilegt er í sumum tilvikum að spurningar sem tengjast 
séu í röð en varast skal þó að hafa spurningar í röð sem gætu haft áhrif á svörin. 
Spurningar skal aðgreina vel sem og spurningarkafla (Grétar Þór Eyþórsson, 
2013, bls. 458-459, 467). 

Notast var við þversniðsrannsókn, þar sem gögnum er safnað einu sinni. 
Hægt er að notast við þversniðsrannsókn þegar verið er að rannsaka viðhorf, 
skoðanir eða hefðir (Creswell, 2004, bls. 377). 
Það var ekki til spurningalisti sem þótti henta svo spurningalistinn var 

saminn út frá rannsóknarspurningunum og markmiði rannsóknarinnar. Við 
gerð spurningalistans veitti leiðbeinandi, Þorlákur Axel Jónsson, góð ráð. 
Einnig var litið til annarra rannsókna til þess að geta borið einstaka spurningar 
saman við fyrri kannanir. Til dæmis var litið til rannsóknarinnar Ungt fólk 
(2014, bls.87) þegar spurt var um hvað skipti máli þegar framhaldsskóli var 
valinn og fremst á spurningalistanum voru stöðluð fyrirmæli þar sem það kom 
meðal annars fram að rannsóknin hefði verið kynnt til Persónuverndar og að 
hún væri nafnlaus. Nemendur voru spurðir út í upplifun þeirra af skólanum og 
viðhorf þeirra til hans og kennsluhátta. Spurt var meðal annars um viðhorf til 
skólans áður en þátttakendur hófu nám og hvort að það hefði breyst og hvernig 
þátttakendum líkaði við áhersluna á sjálfstæð vinnubrögð. 

Spurningalistinn var sendur út í samstarfi við Maríu Kúld Heimisdóttur og 
Jóhönnu Þórisdóttur. Þær eru báðar nemendur við Háskólann á Akureyri og er 
að framkvæma rannsókn í tengslum við lokaverkefni sitt. Spurningarnar voru 
settar saman inn á www.surveymonkey.com og sameiginlegt kynningarbréf 
samið. Spurningarlistinn var forprófaður á 10 einstaklingum áður en hann var 
sendur út. Kynningarbréfið birtist á fyrstu síðu rannsóknarinnar.  
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3.3 Framkvæmd og úrvinnsla 
Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar samkvæmt lögum um 
persónuvernd (Lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 
77/2000). Rannsóknin er með tilkynningarnúmerið 7774/2016. Fjölbrautaskóli 
Snæfellinga sá um að senda rannsóknina rafrænt út á nemendur sem eru skráðir 
í skólann, 18 ára og eldri. Til þess að ná til útskrifaðra nemenda og þeirra 
nemenda sem höfðu innritast í skólann en ekki lokið námi var könnunin auglýst 
á Facebook. Bæði var hún sett í hóp sérstaklega ætluðum útskrifuðum 
nemendum og einnig hópa nefndum eftir sveitarfélögunum á svæðinu. Þá 
deildu rannsakandi og María Kúld rannsókninni á sinni persónulegu Facebook 
síðu. Gallinn við það að dreifa rannsókninni á Facebook er að hver sem er gat 
tekið hana, ef hann vildi. Einnig var viðbúið að meirihluti þátttakenda væru úr 
Stykkishólmi þar sem rannsakandi og María Kúld eru báðar þaðan. Áður en 
rannsóknin var send út voru 15 einstaklingar fengnir til þess að prufa 
könnunina og reyndist það vel. Könnunin stóð opin frá hádegi á miðvikudegi 
til hádegis næsta miðvikudag í mars 2016. Ítrekun var send út fimm dögum 
eftir að könnunin var send út.  

Vinnsla gagnanna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS (e. Statistical Package 
for the Social Sciences) útgáfu 24 og Excel útgáfu 15.17. Þar sem könnunin 
var send út á Facebook er ekki hægt að vita hvort að svörun væri góð eða léleg. 
Alls fengust 178 svör við þessum hluta könnunarinnar það gerir 11,2% 
svarhlutfall af þeim 1591 nemendum sem hafa stundað nám við skólann og 
voru eldri en 18 ára 31.des 2015.  

 Aðallega var notast við lýsandi tölfræði og krosstöflur og voru þær 
framkallaðar í SPSS. Myndir og töflur voru framkallaðar í Excel. Þegar tvær 
breytur voru bornar saman var notast við T-próf og kí-kvaðrat og miðað var 
við 95% marktektarmörk.  

 

3.4 Siðferðileg álitamál og réttmæti 
Rannsókn þarf bæði að uppfylla siðferðilegar kröfur og aðferðafræðilegar ætli 
hún að standa undir nafni. Þátttakendur skulu gefa upplýst og óþvingað 
samþykki og skal þátttakendum vera ljóst að þeir geti hætt þátttöku hvenær 
sem er án eftirmála (Sigurður Kristjánsson, 2003, bls.161- 163).  

Réttmæti rannsóknar er hugtak sem notað er til þess að meta notagildi 
niðurstaðna, gæði gagna og aðferða sem notast var við í rannsókninni. Einnig 
er talað um sannleiksgildi rannsóknar þegar talað er um réttmæti. Ef niðurstaða 
mældi það sem hún átti að mæla þá er hún réttmæt. Réttmætið skiptist í innra 
sannleiksgildi og ytra. Innra sannleiksgildi vísar til þess hvort að réttum og 
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viðeigandi aðferðum hafi verið beitt og hvort að túlkunin sé rétt og sagt sé rétt 
frá niðurstöðunum. Ytra sannleiksgildi vísar til þess hvort það sé hægt að 
heimfæra niðurstöðurnar yfir á fleiri hópa en einungis þann sem var mældur 
(María Heimisdóttir, 2003, bls. 161). Í þessari rannsókn átti að mæla viðhorf 
nemenda til FSN fyrir nám, hvort það breyttist eftir að þeir hófu nám og að 
meta hvort það væri munur á viðhorfum eftir bæjarfélögum. Þessir þættir voru 
mældir með spurningakönnuninni. Þessi rannsókn hefur innra sannleiksgildi. 
Áreiðanleiki rannsókna vísar til þess hvort sambærilegar niðurstöður fengjust 
ef rannsóknin yrði framkvæmd aftur í sama þýði. Áreiðanleiki lýsir því hvort 
stöðluðum aðferðum hafi verið beitt (2003, bls.161). Í þessari rannsókn voru 
niðurstöðurnar bornar saman við aðrar rannsóknir og fengust áþekkar 
niðurstöður þar sem það var gert. Þar sem þátttakendur eru fengnir með 
hentugleikaúrtaki endurspeglar úrtakið ekki þýðið fullkomlega.  

Rannsakandi var nemandi við FSN á árunum 2005-2008. Þátttakendur gætu 
því kannast við hann og einnig vegna þess að þeir eru flestir uppaldir á 
Snæfellsnesi sem er lítið samfélag. Rannsakandi hefur einnig fjölskyldutengsl 
við núverandi skólameistara skólans, Hrafnhildi Hallvarðsdóttur. Þetta gæti 
orðið til þess að þátttakendur reyni að svara til þess að þóknast rannsakanda 
eða skólanum. Sem rannsakandi verð ég þó að treysta því að þátttakendur hafi 
svarað eftir sinni sannfæringu en ekki til þess að þóknast mér eða starfsfólki 
Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Sem rannsakandi verð ég einnig að reyna að vera 
meðvituð um mínar tilfinningar til skólans og láta þær hafa sem minnst áhrif 
þegar kemur að því að vinna úr niðurstöðunum.  
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4. Niðurstöður 
Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður úr svörum þátttakanda úr 
spurningakönnuninni um viðhorf þeirra til Fjölbrautaskóla Snæfellinga. 

4.1 Þátttakendur 
Alls voru 245 þátttakendur sem hófu könnunina. Þar sem könnuninni var dreift 
á Facebook áætlar rannsakandi að einhverjir hafi opnað könnunina til þess að 
forvitnast um innihald hennar. Könnunin var eins og áður sagði send út í 
samstarfi við tvo aðra nema, sem lengdi könnunina töluvert þar sem þær voru 
að spyrja út í aðra þætti. Af þessum 245 voru 178 manns sem svöruðu þessum 
hluta könnunarinnar eða 73%. Heildar fjöldi nemenda sem hefur verið skráður 
í FSN frá upphafi og voru yfir 18 ára þegar könnunin var send út eru 1591. 
Svarhlutfallið af þeim fjölda er því 11%. 

Meirihluti þeirra sem svöruðu könnuninni voru kvenkyns eða 67% og 28% 
voru karlkyns. Kynjahlutfall nemenda hefur verið nokkuð jafnt og meðaltal 
seinustu fimm anna sýnir að karlar voru 48% nemenda og konur 52% nemenda. 
Þessi svörun endurspeglar því ekki kynjahlutfallið í þýðinu. Þá voru fimm 
þátttakendur sem svöruðu þessari spurningu ekki. 

  

 
Algengast var að þátttakendur kæmu úr Stykkishólmi eða 49% þátttakenda. 

Þátttakendur úr Grundarfirði voru 18% svarenda og 14% voru úr Snæfellsbæ. 

Mynd 4.1 Ólst þú að mestu upp í einhverju eftirtalinna sveitarfélaga? 
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Jafnmargir þátttakendur voru af höfuðborgarsvæðinu og frá Tálknafirði eða 
5%, 7% komu úr Vesturbyggð og 2% voru annarsstaðar frá. Eins og við var að 
búast voru flestir þátttakendur úr Stykkishólmi. Sú tala endurspeglar ekki 
dreifingu nemenda eftir búsetu.  

4.2 Starfsemi skólans 

 
Meiri hluta þátttakenda fannst fyrirkomulag kennslustofa vera hentugt eða 

56% og 24% fannst fyrirkomulag kennslustofa vera mjög hentugt. Þeim sem 
fannst fyrirkomulag kennslustofa vera óhentugt voru 15% svarenda og 6% 
fannst það mjög óhentugt. 

 
Mynd 4.3 Tekur/tókst þú virkan þátt í félagslífi Nemendafélags FSN? 

Mynd 4.2 Hvernig finnst þér fyrirkomulag kennslustofa í FSN? 
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Langflestir eða 71% tóku mikinn eða mjög mikinn þátt í félagslífi 

Nemendafélags FSN. Hlutfall þeirra sem tóku lítinn eða mjög lítinn þátt er 16% 
og hlutfall þeirra sem tóku ekki þátt er 13%. 

 
Meiri hluti þátttakenda eða rúmlega 50% sögðu að samskipti sín við 

kennara væru mjög góð og 28% sögðu samskiptin vera góð og 17% frekar góð. 
Fáir eða 4% sögðu samskiptin við kennara vera frekar slæm og 1% að þau væru 
mjög slæm. Þegar litið er til samskipta við stjórnendur sést að þau eru nokkuð 
svipuð. Færri meta samskipti sín við stjórnendur vera mjög góð en annars eru 
tölurnar áþekkar. 

 
Tafla 4.1 Hvernig líkaði þér eftirfarandi? 
 Mjög 

vel 
Vel Ekki 

vel 
Alls 
ekki 

Samtals 

Áherslan á 
hópavinnu 

22% 54% 20% 4% 100% 

Áh. á sjálfstæð 
vinnubrögð 

53% 44% 3% 0% 100% 

Sveigjanleikinn 
í náminu 

56% 36% 6% 2% 100% 

Smæð skólans 46% 42% 10% 2% 100% 
Aðgengi að 
kennurum 

59% 35% 4% 2% 100% 

 
Þátttakendur voru beðnir um að meta það á skalanum mjög vel, vel ekki vel 

og alls ekki hvernig þeim líkuðu ýmsir þættir í FSN. Meirihluti þátttakenda 

Mynd 4.4 Hvernig voru/eru samskipti þín við kennara og stjórnendur? 
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segjast líka vel við aðgengi að kennurum, sveigjanleikann í náminu, áhersluna 
á sjálfstæð vinnubrögð og smæð skólans. Mest voru þátttakendur óánægðir 
með áhersluna á hópavinnu en 20% líkaði hún ekki vel og 4 % alls ekki. Þó að 
þátttakendur hafi verið mest óánægðir með hópavinnuna þá eru samt 76% sem 
líkar hún vel eða mjög vel.   

 
Tafla 4.2 Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum. Ég valdi FSN...? 

  Sammála Ósammála 
Af því að skólinn er í/nálægt 
heimabyggð? 

97% 3% 

Til þess að getað verið í foreldrahúsum 
lengur 

83% 17% 

Af því að foreldrar mínir vildu að ég 
færi í hann 

39% 61% 

Af því ég hafði heyrt talað vel um 
skólann 

61% 39% 

Af því að vinir mínir völdu hann 60% 40% 
Af því að systkin/i mitt/mín höfðu 
verið þar 

19% 81% 

Af því ég komst ekki inn í neinn annan 
skóla 

4% 96% 

Af því að það er stutt að fara í skólann 71% 29% 
Af því þetta er góður skóli 70% 30% 
Af því ég hafði ekkert annað val 16% 84% 
Þátttakendur voru beðnir um að meta ástæður þess að þeir völdu að fara í 

FSN. Þátttakendur svöruðu á skalanum mjög sammála, sammála, ósammála og 
mjög ósammála. Í töflu 4.2 hafa svörin verið flokkuð saman sammála og 
ósammála.  

Algengast var að velja skólann vegna þess að hann er staðsettur í eða nálægt 
heimabyggð, til þess að geta verið lengur heima og vegna þess að það er stutt 
að fara í skólann. Þessar þrjár ástæður eru líka mjög tengdar. Næst algengast 
var að velja skólann vegna þess að þetta er góður skóli eða 70% og 61% 
sögðust hafa heyrt talað vel um skólann. Einnig var algengt að fara í skólann 
vegna þess að vinir þátttakenda völdu hann einnig.  
Þátttakendur voru ekki sammála því að hafa farið í skólann vegna þess að 

þeir höfðu ekkert annað val eða vegna þess að þeir komust ekki inn í annan 
skóla. Það hafði ekki mikil áhrif á þátttakendur að eiga systkini sem höfðu farið 
í skólann eða ef foreldar þeirra vildu að þeir færu í skólann.  
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4.3 Viðhorf þátttakenda til skólans 

 
Þegar þátttakendur voru spurðir að því hvort þeir myndu mæla með FSN 
sögðust 30% mæla mjög mikið með FSN við aðra og 48% svarenda sögðust 
mæla mikið með skólanum við aðra. 17% sögðust mæla lítið með skólanum 
og 5% mæla mjög lítið með skólanum. 

  

 

Mynd 4.5 Hversu mikið myndir þú mæla með FSN við aðra? 

Mynd 4.6 Hvert var viðhorf þitt til skólans áður en þú hófst nám? 
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Viðhorf þátttakenda áður en þeir hófu nám var í meirihluta tilvika jákvætt 
en 18% þátttakenda höfðu mjög jákvætt viðhorf til skólans áður en þeir hófu 
nám, 35% höfðu jákvætt viðhorf og 37% höfðu frekar jákvætt viðhorf til 
skólans áður en þeir hófu nám. Samtals höfðu 10% þátttakenda neikvætt 
viðhorf til skólans áður en þeir hófu nám.  

 
Rúmlega helmingur þátttakenda segja að námið sé eins og þeir áttu von á 

eða 53%. Um það bil þriðjungur þátttakenda segja að námið sé léttara en þeir 
áttu von á og 13% þátttakenda segja það vera erfiðara en þeir áttu von á. Við 
úrvinnslu fékk „mun erfiðara” gildið 5 og síðan samfellt þar til „mun léttara” 
fékk gildið 1. Þegar t-próf er reiknað sést að meðaltalið er 2,1 og staðalfrávikið 
1,4. Þetta meðaltal víkur tölfræðilega marktækt frá miðgildinu 3 (t(177)=-8,24; 
p<0,001).  

 

Mynd 4.7 Finnst/fannst þér námið í FSN erfiðara eða léttara en þú áttir von á? 
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Þátttakendur voru spurðir út í líðan sína í skólanum. Meiri hluta þátttakenda 

eða 44% leið mjög vel í skólanum. Þá leið 32% þátttakendum vel og 21% 
frekar vel. Einungis 3% sögðu sér líða frekar illa og 1% leið mjög illa.  

4.4 Hvað er jákvætt og neikvætt við 
Fjölbrautaskóla Snæfellinga? 
Þátttakendur voru spurðir út í það með opinni spurningu hvað þeim þætti 
jákvætt við FSN. Algengast var að nemendur nefndu kennara skólans, að það 
væri auðvelt að eiga samskipti við þá og að þeir væru nánir kennurunum. Næst 
algengast var að nefna smæð skólans. Þátttakendur töldu það kost að skólinn 
væri lítill og nefndu einnig að það gerði hann persónulegan og að nálægðin 
væri mikil bæði við nemendur og kennara. Einn þátttakandi orðaði það svona 
„Allir mjög nánir. Náið samband milli nemenda og kennara. Erum ein 
fjölskylda”. Þátttakendur nefndu einnig að þeim þætti sveigjanleikinn í náminu 
jákvæður og áherslan á sjálfstæð vinnubrögð. Þeir voru einnig ánægðir með 
félagslífið og að hafa skóla í heimabyggð. Þeir nefna líka að verkefnatímar séu 
jákvæðir og námsmat og kennsluaðferðir sem notast er við í skólanum. Einn 
þátttakandi orðar svarið á þennan hátt „allt það sem FSN er!” 
Þátttakendur voru spurðir að því hvað þeim þætti neikvætt við FSN. Mikil 

fjölbreytni var í svörum en algengast var að nefna smæð skólans sem þeim 
fannst skaða bæði hvað varðar námsframboð og þátttöku í félagslífi. Einnig 
kom fram að þeim fannst skólinn ekki nægilega góður undirbúningur fyrir 
háskólanám og í nokkrum tilvikum var það nefnt að stóra opna rýmið væri 
ókostur vegna hávaða og annarra truflana. Það kom fram að háskólarnir væru 
með lokapróf sem nemendur FSN væri ekki undirbúnir fyrir og að það væri 

Mynd 4.8 Hvernig líður/leið þér yfirleitt í skólanum? 
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óskandi að háskólarnir breyttu námsmati sínu í áttina að því sem FSN notast 
við. Ekki voru allir þátttakendur á einu máli um að skólinn væri ekki góður 
undirbúningur fyrir háskólanám því þegar spurt hvar hvað væri jákvætt við 
skólann nefna nokkrir að skólinn sé góður undirbúningur fyrir háskólanám. 
Þátttakendur nefndu að það þyrfti að gera meiri kröfur til nemenda eins og einn 
orðar það „Það vantar meiri hvata til að sinna náminu samviskusamlega, það 
er hægt að lulla í gegnum námið án þess að þurfa að leggja mikið á sig”. Annað 
sem kom fram að þátttakendum þótti neikvætt var að hann væri staðsettur í 
Grundarfirði, mikil tölvunotkun og að sumir kennarar kenna á gamla mátann. 
Það er túlkun rannsakanda að með því að tala um gamla mátann eigi 
þátttakendur líklega við að kennarar kenni uppi á töflu og séu með beina 
kennslu frekar en að nota þá nýju kennsluhætti sem skólinn gefur sig út fyrir 
að nota.  
Þátttakendur voru spurðir að því hvaða stund eða atburð þeir upplifðu sem 

hápunkt í starfi FSN, þar sem þeir fundu fyrir gleði og stolti fyrir skólanum. 
Einn þátttakandi orðaði svarið svona „Er mjög stolt að hafa verið í þessum 
skóla almennt” og annar „Bæði þegar skólinn vann þarna viðurkenninguna í 
fyrra og þegar ókunnug kona hældi og mælti með fjarnáminu sem hann hefur 
uppá að bjóða, það þótti mér kúl”. Algengast var að þátttakendur fyndu fyrir 
gleði og stolti við útskrift þeirra og orðaði einn þátttakandi það á þessa leið 
„Við útskrift og síðan seinna meir þegar rætt var um skólann opinberlega sem 
frumkvöðul.” Næst algengast var að nefna félagslífið, þá árshátíðir, böll og 
hina árlegu Westside keppni í íþróttum milli framhaldsskólanna þriggja á 
Vesturlandi. Ánægja var einnig hjá þeim sem tóku þátt í Gettu betur og Morfís 
fyrir hönd skólans.  

4.5 Breytingar á viðhorfi  

 
Mynd 4.9 Hvernig breyttist viðhorf þitt til FSN eftir að þú hófst nám við skólann? 
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Í 27% tilvika breyttist viðhorf þátttakenda til skólans ekki eftir að þeir hófu 

nám við skólann. Þeir þátttakendur sem segja að viðhorf sitt hafi breyst til hins 
verra eru 10% af svarendum og 2% segja að viðhorfið hafi breyst mjög til hins 
verra.  

 

 
Mynd 4.10 Munur á breytingu á viðhorfum eftir kyni 
 
Marktækur munur er á því hvernig viðhorf þátttakenda breytast eftir kyni. 

Kí-kvaðrat próf sem gefur niðurstöðuna χ² (2, N173) = 1,8; p > 0,05. P=0,41 
sem merkir að það séu 41% líkur að þessi útkoma sé tilviljun í úrtakinu og 
endurspegli ekki þýðið. 

 
Tafla 4.3 Viðhorf til skólans fyrir og eftir nám 

  Hvernig breyttist viðhorf þitt til FSN eftir að þú 
hófst nám við skólann? 

 

Hvert var viðhorf 
þitt til skólans 
áður en þú hófst 
nám.  

Mjög 
til 
góðs 

Nokkuð 
til góðs 

Það 
breyttis
t ekki 

Nokkuð 
til 
hins verra 

Mjög 
til hins 
verra 

Samtals 

Mjög jákvætt 10 6 10 5 1 32 
Frekar jákvætt 16 20 20 6 3 65 

Jákvætt 11 29 17 6 0 63 
Neikvætt 0 2 0 0 0 2 
Fr. neikvætt 7 6 1 0 0 14 
Mjög neikvætt 2 0 0 0 0 2 
Samtals 46 63 48 17 4 178 

 
Sett var upp krosstafla til þess að bera saman viðhorf þátttakenda áður en 

þeir hófu nám í skólanum og hvort og þá hvernig viðhorf þátttakenda breyttist. 
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Sést þar að viðhorf þeirra nemenda sem höfðu neikvætt viðhorf til skólans áður 
breyttist í öllum tilvikum nema einu til góðs. Af þeim nemendum sem höfðu 
jákvætt viðhorf til skólans voru 17 þátttakendur sem breyttu um viðhorf 
nokkuð til hins verra. Fjórir þátttakendur lýsa því að viðhorf þeirra hafi breyst 
mjög til hins verra. Í tæplega þriðjungi tilvika breyttist viðhorf þátttakenda 
ekki. Þar voru allir nema einn með jákvætt viðhorf til skólans áður en þeir hófu 
nám. Af þeim 160 þátttakendum sem höfðu jákvætt viðhorf voru 92 sem segja 
að viðhorf þeirra hafi breyst til góðs, að það hafi orðið enn jákvæðara. Kí-
kvaðratpróf sýndi ekki marktæk tengsl á milli viðhorfs fyrir og eftir veru í 
skólanum (χ² (2, N178) = 0,55; p > 0,05), 

 

4.6 Viðhorf eftir bæjarfélögum 

 

 
Á mynd 4.11 eru viðhorf til skólans fyrir nám borin saman með tilliti til 

búsetu. Búið er að flokka viðhorfin í jákvæð og neikvæð en svörin voru gefin 
á kvarðanum: mjög jákvæð, frekar jákvæð, jákvæð, neikvæð, frekar neikvæð 
og mjög neikvæð. Um það bil fjórðungur frá hverju sveitarfélagi hafði neikvæð 
viðhorf til skólans fyrir nám nema þátttakendur frá Vestfjörðum. Þeir sem ólust 
upp á Vestfjörðum eru svipað líklegir til þess að hafa neikvætt viðhorf og 
jákvætt. Ekki kemur fram tölfræðilega marktækur munur á afstöðu til FSN 
áður en nám hófst þar (χ² (4, N178) = 4,35; p > 0,05) ; sem sagt p = 0,36. 

Mynd 4.11 Viðhorf eftir búsetu 
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4.7 Ástæður fyrir vali á námi og viðhorf fyrir 
skólavist 
Þegar ástæður fyrir því að velja FSN eru bornar saman við viðhorf til skólans 
fyrir skólavist sést að þátttakendur sem voru sammála fullyrðingu eitt höfðu í 
20% tilvika neikvætt viðhorf til skólans þó þeir hefðu heyrt að þetta væri góður 
skóli.  

Eins og áður hefur komið fram var aðalástæðan fyrir því að þátttakendur 
völdu FSN nálægð hans við heimabyggð. Í töflu 4.5 sést að 44 þátttakendur 
segjast sammála því að hafa valið skólann vegna nálægðar við heimabyggð en 
voru samt neikvæðir í garð skólans. Áætla má að þeim hafi ekki fundist þeir 
hafa neitt val um annað þar sem þetta er eini framhaldsskólinn á svæðinu. Þeir 
hafi því þurft að fara í skóla sem þeir voru neikvæðir út í.  

Fylgni milli viðhorfs áður og ástæðna fyrir vali á skóla var reiknuð með t-
prófi. Breyturnar „af því þetta er góður skóli og „af því ég hafði heyrt vel talað 
um skólann” mælast tölfræðilega marktækar. 

 
Tafla 4.4 Ástæða fyrir vali og viðhorf fyrir(1) 

Ég valdi FSN af því ég 
hafði heyrt að þetta væri 
góður skóli 

   

 Jákvætt Neikvætt Samtal
s 

Mjög ósammála 18 3 21 
Frekar ósammála 24 6 30 
Frekar sammála 63 19 82 
Mjög sammála 22 17 39 
Samtals: 127 45 172 

	      

 
Tafla 4.5 Ástæða fyrir vali og viðhorf fyrir(2) 

Ég valdi FSN því hann er 
nálægt heimabyggð 

   

 Jákvætt Neikvætt Samtals 
Mjög ósammála 4 0 4 
Frekar ósammála 1 0 1 
Frekar sammála 9 4 13 
Mjög sammála 116 44 160 
Samtals: 130 48 178 
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4.8 Nám í öðrum skólum og viðhorf til skólans 
Þátttakendur voru spurðir út í það hvort að þeir hefðu stundað nám í öðrum 
skólum en FSN. Af þeim 178 þátttakendum voru 87 þátttakendur sem höfðu 
stundað nám í öðrum skólum eða 49% þátttakenda. Í 30% tilvika varð jákvæð 
breyting á viðhorfi þeirra eftir að þeir hófu nám og í 5% tilvika varð breytingin 
neikvæð. 

 
Tafla 4.6 Hefur þú stundað nám í öðrum framhaldsskóla og viðhorf fyrir 

 Jákvætt Neikvætt Samtals 
Já, einum 36 16 56 
Já, tveimur 17 6 23 
Já, þremur eða fl. 12 0 12 
Nei 65 26 91 
Samtals 130 48 178 

 
Tafla 4.7 Hefur þú stundað nám í öðrum skólum og viðhorf eftir að þátttakandi hóf 

nám 
 Jákvæð 

breyting 
Neikvæð 
breyting 

Breyttist 
ekki 

Samtals 

Já, einum 32 6 14 52 
Já, tveimur 11 4 8 23 
Já, þremur eða fl. 10 0 2 12 
Nei 56 11 24 91 
Samtals 109 21 48 178 

 
 
  



37 

5. Umræða 
Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf núverandi og fyrrverandi 
nemenda til Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Rannsóknarspurningarnar beindust 
að því hvert viðhorf núverandi og fyrrverandi nemenda Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga væri, hvernig viðhorfið breytist eftir að þeir innritast og hvort að 
það væri munur á viðhorfinu eftir bæjarfélögum. Í þessum kafla er fræðilegi 
kaflinn tengdur við niðurstöðurnar og rannsóknarspurningum svarað.  

5.1 Starfshættir 
Fyrsta rannsóknarspurning þessarar rannsóknar var hvert viðhorf núverandi og 
fyrrverandi nemenda væri til skólans. Svör þátttakenda sýna að þeir hafa 
almennt jákvætt viðhorf til skólans. Þátttakendur voru einnig spurðir út í ýmsa 
þætti í starfi skólans. 
Þátttakendur nefna í opnu spurningunum smæð skólans bæði sem 

neikvæðan þátt og jákvæðan. Smæðin er jákvæð að því leyti að skólinn verður 
persónulegri, allir þekkja alla og auðvelt að ná á kennara til að fá hjálp frá 
þeim. Nemendur eru einnig ánægðir með sveigjanleikann en hann er líklega 
auðveldari í svona litlum skóla. Það sem nemendum finnst neikvætt við smæð 
skólans er að námsframboð finnst þeim ekki nægilegt og þeim finnst það skaða 
starf nemendafélagsins hvað það eru fáir nemendur í skólanum en það er erfitt 
að halda uppi félagslífi með svona fáa þátttakendur. Meðalstærð skóla á 
höfuðborgarsvæðinu eru 1250 en á landsbyggðinni 480 nemendur (Magnús 
Þorkelsson, 2011, bls. 6). Meðal fjöldi nemenda í Fjölbrautaskóla Snæfellinga 
á hverri önn er 209 og nemendur í dagskóla voru 222 á haustönn 2015 
(Fjölbrautaskóli Snæfellinga, e.d.). Hann er því talsvert fámennari en meðal 
skóli úti á landi. Þetta er þáttur sem skilar sér í nánum samskiptum milli 
kennara og nemenda eins og þeir lýsa í opnu spurningunum og sést þegar 
þátttakendur eru spurðir út í samskipti sín við kennara og stjórnendur. Þegar 
litið er til skuldbindingar til náms hafa rannsóknir sýnt mismunandi 
niðurstöður. Annars vegar að stærð skóla skipti ekki máli og að í 
miðlungsstórum skólum mælist meiri skuldbinding til náms. (Furlong o.fl., 
2003, bls. 109). Fjölbrautaskóli Snæfellinga flokkast sem lítill skóli og 
rannsakandi hefur ekki upplýsingar um aðra skóla til þess að bera saman 
skuldbindingu til náms.  

Í rannsókninni Ungt fólk voru nemendur beðnir um að meta hvort námið 
væri eins og þeir áttu von á eða hvort það væri erfiðara eða léttara. Flestir töldu 
að námið væri eins og þeir áttu von á en 11% töldu það vera léttara en þeir áttu 
von á en 15% töldu það vera erfiðara. Þátttakendur í þessari könnum töldu í 
rúmlega 50% tilvika að námið væru eins og þeir áttu von á, og um þriðjungur 
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nemenda telja námið vera léttara en þeir áttu von á (Garðar Gíslason, o. fl., 
2001, bls. 24). Það að þátttakendur telji námið vera léttara en þeir áttu von á 
getur bent til þess að auka megi kröfurnar í FSN. Svörin sem komu fram í opnu 
spurningunum benda til þess. Þar nefna nemendur að þeim finnist oft vanta 
upp á kröfur og að það væri hægt að komast auðveldlega í gegnum námið. 
Kennarar upplifa það að nemendur væru orðnir minna móttækilegir og að þeir 
þyrftu meiri mötun og að námstækni þeirra hefði versnað (Árný Helga 
Reynisdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2013, bls.1). Kennsluhættir í 
FSN byggja á sjálfstæðum vinnubrögðum og því metur rannsakandi það svo 
að það sé erfitt að vera nemandi í FSN sem ætlar að komast í gegnum skóla á 
mötun. Það veltur hinsvegar á hverjum nemanda hvernig námsmaður hann 
ætlar að vera. Þegar notast er við leiðsagnarmat er námið sett í hendur nemenda 
og þeir þurfa að taka ákvarðanir hvernig þeir ætla að bæta sig, ef þeir ætla á 
annað borð að bæta sig. 

Nemendur í rannsókninni Ungt fólk töldu í um 55% samskipi sín við 
stjórnendur vera góð og um 37% mátu samskiptin vera í lagi. Þá töldu 8% 
nemenda samskiptin vera slæm (Garðar Gíslason, o. fl., 2001, bls. 22). 
Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að yfir 90% þátttakenda telja samskipti 
sín við stjórnendur og kennara vera góð. Þennan mun má skýra með því að 
annars vegar þá var valmöguleikinn „í lagi” ekki i boði í þessari rannsókn. Svo 
er það einnig möguleiki að samskiptin í Fjölbrautaskóla Snæfellinga séu svona 
góð vegna þess hve fámennur skólinn er. Nemendur og kennarar í litlum 
skólum upplifa sig sem meiri þátt í samfélaginu heldur en nemendur í stórum 
skólum (Furlong o.fl., 2003, bls. 109). Þátttakendur í FSN lýstu því þegar spurt 
var um hvað væri jákvætt við FSN að það væri svo gott aðgengi að kennurum 
og að smæð skólans væri kostur. Þátttakendur töldu í 94% tilvika það vera 
jákvætt hve mikið aðgengi væri að kennurum. Einn þátttakandi lýsti því að það 
væru allir svo nánir. Það hefur jákvæð áhrif á skuldbindingu til náms að vera í 
jákvæðu sambandi við kennara og að upplifa sig sem part af skólasamfélaginu  
 Þegar svör í þessari rannsókn eru borin saman við svör sem nemendur 
gáfu í viðhorfskönnun framkvæmd af FSN sést að svörin eru áþekk. Í 
sjálfsmatsskýrslunni kemur fram að nemendur eru ánægðir í skólanum og 
ánægðir með kennara. Athygli vekur að óánægja með nemendafélagið hefur 
aukist milli ára. Meirihluti útskriftarnemenda myndi mæla með skólanum 
(Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, Erna Guðmundsdóttir, Kristbjörg 
Hermannsdóttir og Jón Eggert Bragason, 2015, bls. 11-13). Þessar niðurstöður 
úr sjálfsmatskönnuninni eru eins og þær sem fást úr þessari rannsókn. Þar 
segjast nemendur vera ánægðir með kennara skólans og 78% þátttakenda 
sögðust myndu mæla með FSN. Það má velta því fyrir sér hvort að þeir 
nemendur sem mæla ekki með skólanum hafi lokið við nám frá FSN eða ekki. 
Hugsanlegt er að þeim hafi líkað það illa að þeir hafi fært sig um set eða klárað 
en ekki verið sáttir við það nám sem var boðið upp á.  
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Það kom fram í opnu svörunum að þátttakendur sögðu í nokkrum tilfellum 
að það sem væri neikvætt við FSN væri hvað það væri léleg þátttaka í 
viðburðum nemendafélagsins. 71% þátttakenda sögðust taka mikinn eða mjög 
mikinn þátt í félagslífi NFSN og 16% sögðust taka lítið eða mjög lítið þátt og 
16% sögðust ekki taka þátt. Það er erfitt að halda úti félagslífi með fámennu 
nemendafélagi. Þar skiptir hver einasti þátttakandi máli. Það er oft talað um að 
menntaskólaárin séu skemmtilegasti tími lífsins og stór partur af því er 
félagslífið í skólanum. Nemendafélagið er mikilvægur partur af skuldbindingu 
til náms og því þarf að gæta þess að hafa eitthvað til þess að bjóða öllum.  

Önnur rannsóknarspurningin var það hvernig viðhorf nemenda breyttist 
eftir að þeir nema við skólann. Eins og sést í töflu 4.3 var það algengt að 
nemendur sem höfðu jákvætt viðhorf til skólans áður en þeir hófu nám breyttu 
skoðun sinni til góðs eftir að þeir hófu nám. Þriðjungur þátttakenda skipti ekki 
um skoðun. Þeir sem voru neikvæðir til skólans áður en þeir hófu nám skiptu 
um skoðun til góðs í næstum 100% tilvika. Þar sem hér var notast við 
spurningakönnun en ekki viðtalskönnun er ekki hægt að vita af hverju 
þátttakendur höfðu þessi viðhorf, hvort sem þau voru jákvæð eða neikvæð. 
Algengast var að þátttakendur velji FSN vegna nálægðar við heimabyggð en 
einnig vegna þess að þeir höfðu heyrt talað vel um hann og vegna þess að þeir 
telja skólann vera góðan.  

5.2 Viðhorf með tilliti til búsetu 
Þriðja rannsóknarspurning þessarar rannsóknar var hvort að það væri munur á 
viðhorfi þátttakenda eftir því hvar þeir ólust upp. Þegar viðhorf til skólans eru 
skoðuð eftir því hvar þátttakendur ólust upp kemur í ljós að það er ekki mikill 
munur á viðhorfum eftir því hvaðan þátttakendur koma. Þátttakendur eru 
minnst líklegir til þess að vera neikvæðir út í skólann ef þeir ólust upp í 
Stykkishólmi. Það kemur rannsakenda á óvart því hann taldi að þeir sem ólust 
upp í Grundarfirði væru líklegri til þess að vera ánægðari með skólann þar sem 
skólinn er staðsettur í Grundarfirði.  
Þegar ástæður þess að nemendur völdu skólann eru skoðaðar kemur í ljós 

að þær eru í samræmi við niðurstöður í rannsókninni Ungt fólk (Hrefna 
Pálsdóttir, o. fl., 2014, bls. 89), MA ritgerð Svandísar Svavarsdóttur (2010, bls. 
29-32) og viðtalsrannsókn (Lidstrom, Holm & Lundstrom, 2014, bls. 7-11). 
Mikilvægustu ástæðurnar sem nemendur í þessum þremur rannsóknum nefndu 
fyrir því að velja tiltekinn skóla voru þær að skólinn sé góður fyrir 
áframhaldandi nám, félagslíf skólans og að skólinn væri nálægt heimabyggð 
og aðstaðan í skólanum.  

Svör þátttakenda í þessari rannsókn eru eins og í fyrri rannsóknum. Það sem 
skiptir þátttakendur mestu máli er að skólinn væri nálægt heimabyggð, að geta 
verið lengur í foreldrahúsum og af því að þetta væri góður skóli. Það að fá 
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framhaldsskóla á Snæfellsnesið er greinilega þýðingarmikið fyrir íbúa þess. 
Þátttakendum finnst það mikilvægt að vera lengur í foreldrahúsum enda er það 
stórt stökk og yfirleitt dýrt að fara að heiman. Með FSN geta nemendur verið í 
þrjú til fjögur ár í viðbót heima.  
Það sem skipti þátttakendur minnstu máli þegar skólinn var valinn voru 

hvað vinir þeirra völdu og hvað foreldrar vildu líkt og í rannsóknunum sem 
voru nefndar hér til samanburðar. Þátttakendur líta greinilega á það sem þeirra 
eigið val hvert þeir fara og finnst þeim foreldar eða vinir ekki vera áhrifavaldar 
þar.  

Lund (2008, bls. 640-641) setur fram sex forsenduhópa sem nemendur 
skipast í þegar það kemur að því að velja nám. Þeir nemendur sem koma í FSN 
eru að velja neyslumiðað, hópmiðað, framamiðað og hefðarmiðað. 
Þátttakendur voru í 70% tilvika sammála því að FSN væri góður skóli. 
Nemendur sem velja framamiðað eru því sannfærðir að FSN muni skila þeim 
góðu námi og vera góður undirbúningur fyrir áframhaldandi nám. Orðspor 
skóla er mikilvægara í frjálsu kerfi en í kerfi þar sem ekki er mikið val. Ísland 
býr yfir frjálsu kerfi þegar kemur að framhaldsskólum en val nemenda er 
mismikið eftir því hvar þeir búa. Ólíklegt er að starfsréttindamiðaðar forsendur 
séu fyrir náminu þar sem ekki er í boði starfsréttindanám. 

5.3 Jákvæðir og neikvæðir þættir í starfinu  
Þátttakendur á samráðsfundum um málefni Fjölbrautaskóla Snæfellinga árið 
2007 svöruðu spurningum um það hvað vekti hjá þeim gleði og ánægju og var 
sú spurning einnig notuð í þessari rannsókn. Á nemendafundunum nefndu 
nemendur að þeir væru stoltir af félagslífi FSN, framtakssemi nemenda og 
starfsfólks og þeim góða anda sem ríkir í skólanum og traustinu sem 
myndaðist. Nemendur voru einnig ánægðir með það hvað skólinn var 
framsækinn og sérstöðu hans í kennsluháttum. Það sem þátttakendur á opna 
fundinum voru ánægðir með var að hafa unga fólkið lengur í heimabyggð og 
að svokallaður „hrepparígur” væri ekki lengur til staðar (Alta, 2007, bls. 1-4). 

Svörin sem þátttakendur gáfu í þessari rannsókn eru fjölbreyttari en þau 
sem fengust á fundunum árið 2007. Nemendur nú voru mest ánægðir nú með 
kennarana í FSN og hversu náin samskipti þeir ættu við þá. Næst algengast var 
að vera ánægður með smæð skólans sem var líka nefndur sem neikvætt atriði.  

Í rannsókninni Ungt fólk nefna þátttakendur það sem mikilvægan þátt í því 
að velja skóla er að hann sé góður undirbúningur fyrir háskólanám (Hrefna 
Pálsdóttir, o. fl., 2014, bls. 89). Í opnum svörum í þessari rannsókn vekur það 
athygli að það kemur bæði fram að þátttakendum finnist skólinn ekki nægilega 
góður undirbúningur fyrir háskólanám og að hann sé góður undirbúningur. 
Nefna þeir þá helst að ekki séu gerðar nægilegar kröfur og að það vanti að taka 
lokapróf. Þeir þátttakendur sem nefna þetta eru líklega að tala af reynslu sinni 
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úr háskóla. Vert er þó að taka með í reikninginn að bæði eru nemendur 
misjafnir námsmenn og líklegt að þarna séu nemendur á ólíkum brautum í 
háskólanámi. Þar sem ekki var spurt um frekara nám þátttakenda í 
rannsókninni er ekki unnt að greina frá því hversu margir þeirra hafa farið í 
nám á háskólastigi.  
Það að þátttakendur telja skólann ekki vera nægilega góðan undirbúning 

fyrir háskólanám er vert að skoða og athuga hvernig má gera betur. Það hljóta 
að vera viðbrigði að koma úr framhaldsskóla í háskóla og þurfa að taka allt að 
100% lokapróf og hafa nánast aldrei tekið slíkt próf. Það að læra fyrir próf og 
að taka þau er eitthvað sem krefst æfingar. Nemendur vilja væntanlega fá 
æfingu í því í framhaldsskólum í stað þess að þurfa að eyða einni til tveimur 
önnum í háskóla til þess að ná tökum á þeirri tækni, og fá á meðan jafnvel lægri 
einkunnir en samnemendur þeirra sem koma úr öðrum skólum. Af þeim fimm 
þáttum sem nemendur voru spurðir út í voru þeir minnst ánægðir með 
áhersluna á hópavinnu en 24% aðspurðra líkar hún illa en 76% líkar hún mjög 
vel eða vel. Þátttakendur voru í 97% tilvika ánægðir með áhersluna á sjálf stæð 
vinnubrögð. Eins og kemur fram í aðalnámskrá framhaldsskólanna þá er 
markmið þeirra að undirbúa nemendur fyrir frekara nám og fyrir þátttöku 
þeirra í atvinnulífinu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.7). 
Eins og fram kom í rannsókn Horwitz (1979, bls.74) voru nemendur í opnum 
skólum meira samvinnufúsir en nemendur sem lærðu í hefðbundnum skólum. 
Furlong taldi að samvinnunám hefði jákvæð áhrif á til dæmis námshvöt, 
jákvæða hegðun í kennslustundum og félagamyndun (2003, bls. 104-106). Það 
að vera hæfur í samstarfi við aðra er eitthvað sem er kostur þegar komið er út 
á vinnumarkaðinn. Á meðan námsmat í háskólunum er eins og það er veltir 
rannsakandi því fyrir sér hvort það sé ekki æskilegt að hafa blandað námsmat 
til þess að undirbúa nemendur jafnt undir háskólanám og vinnumarkaðinn. 

5.4 Tilfinningaleg skuldbinding 
Skuldbinding til náms er skipt í þrjá hluta, hegðunarleg skuldbinding, 
tilfinningaleg skuldbinding og vitsmunaleg skuldbinding. Áætla má að 
tilfinningaleg skuldbinding myndi tengsl við stofnunina og hafi þar með áhrif 
á vilja nemandans til þess að leggja á sig vinnuna sem þarf að inna af hendi í 
náminu. Til þess að mæla tilfinningalega skuldbindingu má spyrja nemendur 
að því hvernig þeim líður í skólanum, hvernig þeim líkar skólinn og hvernig 
þeim líkar við kennara (Fredricks o.fl., 2004, bls. 60-63). Þegar litið er til 
mældra þátta í þessari rannsókn sést að þátttakendur eru almennt jákvæðir. Þeir 
segjast í meirihluta vera jákvæðir í viðhorfum til skólans, samskipti við 
kennara eru góð og þeim líður almennt vel í skólanum. Það er þó erfitt að skilja 
á milli tilfinninga til skólans því þær hafa einnig tilfinningar til skólafélaga og 
námsins en ekki bara skólans sem stofnunar. Skuldbinding varir í mismunandi 
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langan tíma en þegar komin er á tenging er líklegt að hún haldist (Fredricks 
o.fl., 2004, bls. 61). Útskrifaðir nemendur og nemendur sem hafa af 
einhverjum ástæðum hætt námi, hafa því líklega ennþá tilfinningalega 
skuldbindingu því skólinn verður alltaf þeirra þó þeir stundi ekki lengur nám 
við hann.  
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6. Lokaorð 
Markmið þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf nemenda til 
Fjölbrautaskóla Snæfellinga. Notast var við spurningakönnun sem var send út 
í mars 2016. Skólinn hefur verið starfræktur frá árinu 2004. Skólinn byggir á 
nýjum kennsluháttum, notast við leiðsagnarmat og nýtir upplýsingatækni að 
miklu leyti við kennslu. Upplýsingatækni er ekki mikið notuð í 
framhaldsskólum hér á landi og upplifa kennarar það að námstækni nemenda 
hafi farið aftur nú á síðustu árum og að það þurfi meira að mata þá. 
Fjölbrautaskóli Snæfellinga er opinn skóli með opnum kennslurýmum og 
nemendamiðuðu námi. Opinn skóli tengir námið við áhuga nemenda og 
skólastarfið er skipulagt eftir þörfum nemenda. Nemendur velja sér 
framhaldsskóla með það í huga að velja góðan skóla og skóla sem er góður 
undirbúningur fyrir áframhaldandi nám og skóla sem er nálægt heimabyggð. 
Nærri helmingur eða 49% þátttakenda höfðu stundað nám í öðrum skólum sem 
gefur þeim samanburð.  
Rannsóknarspurningarnar voru þrjár  

• Hvert var viðhorf núverandi og fyrrverandi nemenda Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga til skólans áður en þeir innrituðust í skólann? 

• Hvernig breytist viðhorf nemenda eftir að þeir nema við skólann? 
• Er munur á viðhorfi eftir bæjarfélögum? 

 
Í ljós kom að meirihluti þátttakenda hefur jákvæð viðhorf til 

Fjölbrautaskóla Snæfellinga og það breytist í meirihluta tilvika til hins betra 
eftir að nemendur hefja nám við skólann. Ekki var marktækur munur á 
viðhorfum fyrir nám í skólanum eftir því hvar þátttakendur ólust upp. Þegar 
nemendur sýna tilfinningalega skuldbindingu til skólans hefur það jákvæð 
áhrif á námframvindu og hefur sýnt minni líkur á brottfalli. Einnig sýnir 
rannsóknin að viðhorf þátttakenda batnaði í flestum tilvikum eftir að þeir hófu 
nám við skólann. Ekki er hægt að alhæfa út frá þessum niðurstöðum þar sem 
þátttakenda var aflað með hentugleikaúrtaki sem óvíst er að endurspegli stærra 
þýði. 

Útskrifaðir nemendur hafa hag af því að halda orðspori skólans síns á lofti. 
Þegar þú ert útskrifaður færðu ekki annað tækifæri til þess að taka stúdentspróf 
í öðrum skóla. Útskrifaðir nemendur og aðrir nemendur eru mikilvægur 
hlekkur í orðspori skólans. Þeir verða að standa með skólanum sem þeir fóru í 
og hluti af því er að tala skólann ekki niður. Ef þeir gera það þá eru þeir um 
leið að tala sína menntun niður. 
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Fylgiskjal 1 - Spurningakönnun 
 
1. Hvort er þú kona eða karl? 
  
2.Hversu gamall/gömul ert þú? 
 
3. Staða þín í dag: 
 -Starfandi á vinnumarkaði 
 -Er í námi 
 -Er í námi og vinna 
 -Utan vinnumarkaðar (atvinnulaus, vegna veikinda,       

fæðingarorlof, heimavinnandi) 
 -Annað, hvað? 
 
4. Í hvaða sveitarfélagi ólst þú upp í? 
·   Stykkishólmi/Helgafellssveit 
·   Grundarfirði 
·   Snæfellsbæ 
·   Vesturbyggð 
·   Tálknafirði 
·   Höfuðborgarsvæðinu 
·   Annað 
  
5. Hefur þú stundað nám í öðrum framhaldsskólum en FSN? 
·   Já 
·   Nei 
  
6. Hvernig finnst þér fyrirkomulag kennslustofa í FSN? 
·   Mjög hentugt 
·   Hentugt 
·   Óhentugt 
·   Mjög óhentugt 
  
7. Af hverju valdir þú FSN? (Yfirtitill) 
Hversu sammála eða ósammála ert þú eftirfarandi fullyrðingum? 
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Svör á kvarðanum  
• Mjög sammála 
• Frekar sammála 
• Frekar ósammála 
• Mjög ósammála 

 
Ég valdi FSN ... 
·   Af því að skólinn er í heimabyggð 
·   Til þess að getað verið í foreldrahúsum lengur 
·   Af því að foreldrar mínir vildu að ég færi í hann 
·   Af því að vinir mínir völdu hann 
·   Af því að ég hafði heyrt vel talað um skólann 
·   Af því að systkini mín höfðu verið þar 
·   Af því ég komst ekki inn í neinn annan skóla 
·   Af því það er stutt að fara í skólann 
·   Af því þetta er góður skóli 
·   Af því ég hafði ekkert annað val 
  
  
8. Hvernig eru/voru samskipti þín yfireitt við kennara FSN? 
·   Mjög góð 
·   Góð 
·   Frekar góð 
·   Frekar slæm 
·   Slæm 
·   Mjög slæm 
  
9. Hvernig eru/voru samskipti þín yfirleitt við stjórnendur FSN? 
·   Mjög góð 
·   Góð 
·   Frekar góð 
·   Frekar slæm 
·   Slæm 
·   Mjög slæm 
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10. Hvernig líður/leið þér yfirleitt í skólanum? 
·   Mjög vel 
·   Vel 
·   Frekar vel 
·   Frekar illa 
·   Illa 
·   Mjög illa 
  
11. Hvað vildir þú hafa öðruvísi við FSN? 
         Opin spurning 
  
12. Tekur /tókst þú virkan þátt í félagslífi Nemendafélags FSN? 
·   Mjög mikið 
·   Mikið 
·   Lítið 
·   Mjög lítið 
·   Aldrei 
  
13. Hversu mikið myndir þú mæla með FSN við aðra? 
·   Mjög mikið 
·   Mikið 
·   Lítið 
·   Mjög lítið 

  
14. Hvernig líkar/líkaði þér eftirfarandi í FSN? 
Svör á kvarðanum: 
·   Mjög vel 
·   Vel 
·   Illa 
·   Mjög illa 
 
·   Áherslan á hópavinnnu 
·   Áherslan á sjálfstæð vinnubrögð 
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·   Sveigjanleikinn í náminu 
·   Smæð skólans 
·   Aðgengi að kennurum 

 
16. Fannst þér námið í FSN erfiðara eða léttara en þú áttir von á? 
Svör á kvarðanum  
• Mun erfiðara 
• Erfiðara 
• Eins og ég átti von á.  
• Léttara 
• Mun léttara 
  
17. Hvað er jákvætt við FSN? 
         Opin spurning 
  
18. Hvað er neikvætt við FSN? 
         Opin spurning 
  
19. Hvert var viðhorf þitt til skólans áður en þú hófst nám? 
·   Mjög jákvætt 
·   Jákvætt 
·   Frekar jákvætt 
·   Frekar neikvætt 
·   Neikvætt 
·   Mjög neikvætt 
  
20. Breyttist viðhorf þitt til FSN breyst eftir að þú hófst nám við 
skólann? 
·      Mjög til góðs 
·      Nokkuð til góðs 
·      Þau breyttust ekki 
·      Nokkuð til ills 
·      Mjög til ills 
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21. Hvaða stund eða atburð upplifðir þú sem hápunkt í starfi FSN, þar 
sem þú fannst fyrir gleði og stolti fyrir skólanum? 
         Opin spurning 
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Fylgiskjal 2- Kynningarbréf um rannsóknina  
 
Ágæti þátttakandi,  
 
 
Vegna rannsóknarinnar: Fyrrverandi og núverandi nemendur í Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga. Viðhorf til skólans, upplifun nemenda af leiðsagnarmati og áhrif 
brotthvarfs úr framhaldsskóla á stöðu einstaklinga á vinnumarkaðnum. 
 
Ábyrgðarmaður: Þorlákur Axel Jónsson, aðjúnkt við kennaradeild Háskólans 
á Akureyri. Sími 460 8584, netfang thorlakur@unak.is.  
 
Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn með því að svara 
spurningakönnun á ýmsum þáttum sem viðkoma starfi Fjölbrautaskóla 
Snæfellinga. Rannsóknin er liður í lokaritgerðum þriggja nemenda við 
Háskólann á Akureyri til meistaraprófs í menntunarfræðum (M.Ed).  
 
Markmið rannsóknarinnar eru þríþætt: 
 

• Kanna viðhorf í garð Fjölbrautaskóla Snæfellinga 
• Kanna upplifun nemenda af leiðsagnarmat 
• Kanna hvort brotthvarf úr framhaldsskólum hafi áhrif á stöðu 

einstaklinga á vinnumarkaðnum.  
 
Okkur þætti vænt um ef þú gæfir þér tíma til að taka þátt. Könnunin 
samanstendur af 41 spurningu og ætti að taka innan við 15 mínútur að svara. 
Við viljum benda á að þátttaka er frjáls og algjörlega undir þér komin. Kjósir 
þú að taka þátt er þér frjálst að hætta hvenær sem er án nokkurra afleiðinga. 
Komi fram einhverjar spurningar sem þú annaðhvort þekkir ekki svarið við eða 
vilt ekki svara, þá ber þér engin skylda til þess. 
 
Við framkvæmd þessarar rannsóknar verður fyllsta trúnaðar gætt. Fullri 
nafnleynd er heitið og mun nafn þitt hvergi koma fram við framsetningu 
niðurstaðna síðar meir. Ekki er hægt að rekja einstök svör til þátttakanda. Að 
lokinni rannsókn verður öllum frumgögnum eytt. Eftir að 
rannsóknarverkefnum þessum er lokið munu rannsóknirnar verða aðgengilegar 
á Skemmunni og á bókasafni Háskólans á Akureyri. 
 
 
 
Virðingarfyllst, 
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María Kúld Heimisdóttir (ha120444@unak.is) 
Jóhanna Bryndís Þórisdóttir (ha120480@unak.is) 
Sigurlín Sumarliðadóttir (ha131256@unak.is) 
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Fylgiskjal 3- Tilkynning til persónuverndar 
 
 
 

q]6hanna Bryndis F6risd6ttir
Vi6ivollum 8
600 Akureyd

Pers6nuvernd

Rauiarimtig 10 105 Rel,k1ar'lk

simi; 510 9600 brifur.simi; !10 9606

nedarg: postur@, personul,emd.iJ

l'eFmg: penonuvemd.is

Reykiar,4< 21. marc 201,6
'lilyisun: 57774/2016/'lS/ --

H6t med stadfestist a6 Pers6nuvernd hefrr m6tteki6 tilkynningu iydar nafni um vinnslu
pers6nuupp$singa. Tilkynningin et ff.57774/2016 og rybu afiit hennar hjiiagt.

Vakin et athygli 6p.n ad u[<ynningm hef,rr veri6 birt 6 heimasidu stofnunaianar
Tekid skal fram a6 med m6ttoku og birtingu tilkynninga hefur engin afstadaverid tekin af h6lht
Pers6nuvemdar til efnis peirra.

Virdingar$,llst,

'[#nfuInn

Hj6l; - Tilkynning t 5777 4 /2016 um vinnslu pers6nuupplysinga.
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