
Kennslumat á haustönn 2006 

Samanteknar niðurstöður 

Samkvæmt verklagsreglum og skipulagi sjálfsmats í VMA er gert ráð fyrir því að kennarar og námsáfangar séu metnir af nemendum að öllu jöfnu fjórðu hverja 

önn. Út frá þessu er unnið við skipulag kennslumats og á haustönn 2006 beindist matið að kennurum og áföngum í fjórum deildum, byggingadeild, dönsku, 

raungreinadeild og samfélagsgreinadeild. Alls náði matið til 21 kennara sem kenndu 94 mismunandi námshópum.  

Alls svöruðu nemendur 1174 nemendur könnuninni sem er um 65% svörun. 

Samantekt á niðurstöðum könnunarinnar fylgir hér á eftir en einstakir kennarar fá jafnframt niðurstöður sínar í hendur. 

Akureyri 25 janúar 2007 

Hermann Jón Tómasson 

 
  



Kennarinn hefur virst vel undirbúin(n)     Kennarinn hefur virst kunna vel sitt fag     
Kennarinn hefur komið námsefni vel til 

skila 
    

Kennarinn hefur haldið athygli minni 

vel 

sammála 625   sammála 837   sammála 475   sammála 370 

frekar sammála 366   frekar sammála 252   frekar sammála 365   frekar sammála 307 

bæði og 147   bæði og 65   bæði og 222   bæði og 290 

frekar ósammála 26   frekar ósammála 9   frekar ósammála 64   frekar ósammála 118 

ósammála 10   ósammála 5   ósammála 45   ósammála 86 

Alls 1174   Alls 1168   Alls 1171   Alls 1171 

           
Fyrirlestrar/fyrirmæli kennara eru skýr og 

áheyrileg 
  Kennarinn er stundvís   Kennarinn er vel skipulagður   Kennarinn bregst vel við spurningum 

sammála 444   sammála 654   sammála 555   sammála 692 

frekar sammála 393   frekar sammála 342   frekar sammála 419   frekar sammála 276 

bæði og 215   bæði og 120   bæði og 146   bæði og 132 

frekar ósammála 79   frekar ósammála 24   frekar ósammála 35   frekar ósammála 50 

ósammála 37   ósammála 31   ósammála 13   ósammála 21 

Alls 1168   Alls 1171   Alls 1168   Alls 1171 

           
Kennari hefur örugga framkomu   

Kennarinn hefur virst áhugasamur um nám 

nemenda 
  Kennarinn gerir námið áhugavert   

Samskipti mín við kennarann hafa 

verið góð 

sammála 618   sammála 523   sammála 381   sammála 594 

frekar sammála 305   frekar sammála 356   frekar sammála 277   frekar sammála 331 

bæði og 160   bæði og 202   bæði og 260   bæði og 168 

frekar ósammála 62   frekar ósammála 54   frekar ósammála 141   frekar ósammála 44 

ósammála 25   ósammála 33   ósammála 105   ósammála 30 

Alls 1170   Alls 1168   Alls 1164   Alls 1167 

           
Kennarinn mismunar ekki nemendum   Yfirferð kennara er hæfileg og jöfn   

Kennaranum hefur tekist að virkja mig 

til starfa 
  Ég er ánægð(ur) með kennsluna 

sammála 693   sammála 500   sammála 375   mjög svo 514 

frekar sammála 276   frekar sammála 431   frekar sammála 327   nokkuð svo 340 

bæði og 119   bæði og 163   bæði og 293   bæði og 166 

frekar ósammála 38   frekar ósammála 55   frekar ósammála 100   ekki fyllilega 110 

ósammála 38   ósammála 21   ósammála 77   mjög óánægður 42 

Alls 1164   Alls 1170   Alls 1172   Alls 1172 
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