Viðhorfskönnun
meðal nemenda
Menntaskólans að
Laugarvatni, sem útskrifuðust
vorið 2001- 5 ára stúdenta

Könnunin var lögð fyrir við brautskráningu og
skólaslit í maí 2006.

Þátttaka í könnuninni var 60% (18 af þeim
30 sem útskrifuðust tóku þátt)

Þeir sem nefndu annað:
Norðurland 3
"Einkunnir á stúdentsprófi frá Menntaskólanum að Laugarvatni gefa raunhæfa
mynd af námsárangri nemenda"

Kyn þátttakenda
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Hver af þessum valkostum á við um þig?

Af hvaða braut útskrifaðist þú?
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Valkostirnir er þessir:
a. ég er í námi. Skóli: ____heiti náms: _____
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Málabraut

Náttúrufræðibraut

Hvar áttir þú löghe imili me ðan á nám inu stóð?

18%

Þeir sem nefndu skóla og heiti náms:
HÍ – sálfræði,
KHÍ – leikskólakennari
KHÍ - leikskólakennari
HÍ - mastersnám í iðnaðarverkfræði
HÍ - tölvuverkfræði
IR – meistaraskóli húsasmiða
HA - leikskólakennari
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b. ég hef ekki byrjað í námi eftir að ég lauk stúdentsprófi, en ætla í
nám síðar.
c. ég hef ekki byrjað í námi eftir að ég lauk stúdentsprófi og ætla
ekki í meira nám.
d. ég byrjaði í námi eftir að ég lauk stúdentsprófi, en er hætt(ur)
námi.
e. ég byrjaði í námi eftir að ég lauk stúdentsprófi, en er nú í hléi frá
námi.
f. ég hef lokið námi eftir að ég lauk stúdentsprófi.
Skóli: __________ heiti náms: _____

Þeir sem nefndu skóla og heiti náms:
HÍ - BS umhverfis- og byggingaverkfræði,
suðurland

höf uðborgarsvæði

suðurnes

vestf irðir

annað

HÍ - BA sálfræði,
HÍ – lyfjafræði
HÍ - saga
ÍKHÍ – íþróttafræðingur
ÍKHÍ - íþróttafræðingur
Lbh – búfræðingur
ÍKHÍ – íþróttafræðingur
TÍ – verkfræði
IH – listnáms- og hönnurnarbraut

Ég er ekki og hef ekki verið í launuðu starfi að útskrift lokinni,
heldur er ég eða hef verið:
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Ert þú í launuðu starfi, eða hefur verið að útskrift lokinni
(öðru en sumarvinnu)?

námsmaður

atvinnulaus

heimavinnandi
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Þeir sem merktu við ‘annað’:
- í fæðingarorlofi
- ferðast um heiminn
- er að ljúka námi
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55%

Hvernig telur þú að dvölin í Menntaskólanum
að Laugarvatni, í heild, hafi undirbúið þig undir
nám að loknu stúdentsprófi?
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Þeir sem svöruðu játandi:
- bóndi
- tæknimaður
- framhaldsskólakennari
- verkfræðingur
- stuðningsfulltrúi/skrifstofumaður
- vinn á verkfræðistofu
- smiður
- lyfjafræðingur
- leiðbeinandi í leikskóla
- vörubílstjóri
- lagerstarfsmaður
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Hvernig telur þú að dvölin í Menntaskólanum að Laugarvatni
hafi, í heildina, búið þig undir núverandi starf
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illa á ekki við
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Hvernig telur þú að námið í Menntaskólanum
að Laugarvatni, á þinni braut, hafi undirbúið þig
undir núverandi starf?

Hvernig telur þú að námið í Menntaskólanum að Laugarvatni, á þinni
braut, hafi undirbúið þig fyrir nám að loknu stúdentsprófi?
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Hvernig telur þú að námið í Menntaskólanum að Laugarvatni, á þinni
braut, hafi undirbúið þig fyrir nám að loknu stúdentsprófi?
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Hversu ánægð(ur)/óánængð(ur) ert þú með dvöl þína í MEnntaskólnum að
Laugarvatni, á heildina litið?
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mjög ánægð(ur)

frekar ánægð(ur)

hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur)

frekar óánægð(ur)

mjög óánægð(ur)

Skrifleg svör við spurningum 10 og 11 í viðhorfskönnun meðal 5 ára stúdenta við
brautskráningu 2006

10. Nefndu eitt atriði sem þú telur hafa verið best við dvölina í ML, og
sem lýtur bæði að náminu og lífinu á staðnum.
1. Grundvallaratriði: Mannlegu samskiptin sem skila sér, sama hvað nemandinn tekur sér
fyrir hendur.
2. Að búa á heimavist
4. Félagslífið, maður eignast vini til lífstíðar. Ágætt nám sem undirbýr mann fyrir lífið.
5. Samskipti við aðra, mannlegi þátturinn í því að búa í nánu samfélagi undirbýr mann
fyrir starf og vinnu með öðrum.
6, Þroskaðist mikið. Fínt bóklegt, almennt nám.
7. Andrúmsloftið gott – nálægð við kennara – þroskandi
8. Náin tengsl fólks
10. Samheldnin milli nemenda
11. Heimavistin – lífið þar
12. Samheldnin og það að læra að bera virðingu fyrir öðrum
14. Heimavist, að læra að takast á við lífið á þann hátt. Góður félagsskapur

11. Nefndu eitt atriði sem þú telur að mætti bæta í ML og sem lýtur
bæði að náminu og lífinu á staðnum.
1. Leita mætti aðferða til að gera námið meira spennandi.
2. Bæta félagsaðstöðuna
4. ??? Auglýsa
Annars bara allt frábært í ML
5. Margt hefur breyst í lífi og starfi ML síðan ég var hér. En til að undirbúa fyrir nám,
ritgerðir, uppbygging og uppsetning.!
6. Bæta stærðfræði- og eðlisfræðikennslu.
7. Ekki breyta of miklu – Halda sérkennum (hefðum) skólans – Halda fast í bekkjakerfi
8. Fleiri atvinnumöguleikar á staðnum = Betri kennarar
10. Kröfumeira nám
11. Meiri kröfur á nemendur
12. Betri kennsla, þ.e. meira skipulag
14. Betri & skipulagðari kennarar. Þeir hafa oft mikil áhrif á hversu nemandinn afkastar.

