
Nemendakönnun Skólapúlsins í Garðaskóla í október 2014. 
 

Helstu niðurstöður úr lokuðum spurningum.  

Hvað virkni nemenda í skólanum varðar þá er lítill munur á milli Garðaskól og landsins í 

sambandi við áhuga á stærðfræði og náttúrufræði, trú á eigin námsgetu og ánægju af lestri. 

Skólinn sker sig hvergi verulega úr landsmeðaltali, en mestur munur mælist í trú á eigin 

vinnubrögðum í námi og þrautseigju í námi þar sem nemendur skólans hafa bæði meiri trú 

og þrautseigju en landið, en þó telst það ekki mikill munur.  

Hvað varðar líðan og heilsu nemenda, þá er það almennt eins og mælist á landinu, en 

nemendur í Garðaskóla skera sig úr í hlutum eins og einelti, þar sem það mælist minna en 

fyrir landið, sjálfsálit er aðeins betra og nemendum finnst þeir hafa töluvert meiri stjórn á 

eigin lífi.  

Skóli og bekkjarandi er mjög svipaður og hjá viðmiðunarhópnum; nemendur koma hærra út 

en landið þegar kemur að samsömun við nemendahópinn og aga í tímum. Virk þátttaka 

nemenda er eins, en  nemendur mælast svo nokkru og töluvert neðar en landið þegar kemur 

að sambandi nemenda við kennara og svo því mikilvægi sem nemendur  telja heimanám 

gegna í námi sínu.  

 

Samantekt úr opnum spurningum þar sem nemendur máttu skrifa eins og þeir 

vildu um það sem þeim fannst jákvætt og neikvætt.  

 

Andinn í skólanum og almenn samskipti 

Andrúmsloftið er sagt mjög gott, skólinn er sagður frábær, góður og fínn og jarðbundinn,  og 

flest eða allt er mjög gaman. Gott að kynnast fleiri krökkum í skólanum. Ekki er mikið um 

vesen og einelti sést varla eða ekki sem er frábært. Mikið af góðum og skemmtilegum 

krökkum í skólanum sem eru góð hvert við annað.  Nokkuð er nefnt að það sé frábært að 

hafa námsráðgjafa sem geta hjálpað þeim sem eiga erfitt, þeir séu mjög fínir og gott að leita 

þangað. 

Hins vegar fer í taugarnar á mörgum að 10.bekkingar ryðjast oft fram úr í matsölunni, það sé 

mjög klíkuskipt í skólanum og nemendur mættu sýna meiri tillitssemi og er hávaði 

sérstaklega nefndur.  
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Félagslífið 

Félagslífið er sagt mjög gott, það að hafa félagsmiðstöð er gott og gott þangað að sækja og 

það sem hún stendur fyrir er mjög gott, böll og opin hús, mikið hugsað þar hvað hægt sé að 

gera gott 

 

Frelsi 

Nemendum finnst þeir upplifa mun meira frelsi en þegar þeir voru í yngri bekkjum annarra 

skóla. Þar er helst nefnt að má vera með síma í skólanum í hléum, það þurfi ekki að fara út í 

hléum og það er frjáls klæðnaður. Einnig er nefnt að meiri ábyrgð fylgi frelsi og að það sé 

gott. Það virðist sem amk sumir tengi frelsi við ábyrgð: 

„Það er mikið frelsi og ábyrgð sem mér finnst góður undirbúningur fyrir framhaldsskóla.“ 

 

Kennarar og kennsla 

Margir skrifa um að kennarar skólans séu almennt mjög góðir og skemmtilegir, kennslan sé 

góð og mikil áhersla á námið sé góður undirbúningur fyrir framhaldsskóla. Þeim finnst gott 

þegar kennarar ræða við nemendur um námsefnið og það er oft skemmtilegt fyrir unglinga, 

og það er gott að hafa fleiri en einn kennara. Margir skemmtilegir tímar. 

Nemendur sjá samhengi á milli þess hversu strangir kennarar eru og hávaða í tímum. 

Kennarar mættu stundum vera opnari fyrir að gera námið að leik og gera tíma fjölbreyttari, 

virkja nemendur betur í lærdómsferlinu, t.d. með því að skýra allt út á skemmtilegan hátt og 

láta nemendur vinna betur með það sem útskýrt er og taka þátt í umræðum, muna að þeirra 

eigin hegðun hefur áhrif á nemendur og þeirra hegðun („andrúmsloftið sem kennarinn 

kemur með inn í stofuna“), vera opnari fyrir hrósi til nemenda og taka lífinu aðeins léttar í 

tímum og hlusta betur og nota meira af þeim hugmyndum sem nemendur koma með. 

Nemendum finnst það viðkvæmt mál ef einkunnir þeirra eru lesnar upphátt. Einn nemandi 

bendir á að honum finnst það vera hlutverk kennara að upplýsa nemanda um það sem hann 

hefur misst af í staðinn að nemandinn sjálfur eigi að fylgjast með. Takmarkanir í kennslu eru 

oft þær að nemendur fá bara að sýna hluta af hæfileikum sínum í bóklegu námi. 

Almennt er kvartað yfir álagi og þá helst að það séu frekar mörg próf í skólanum og oft mikil 

heimavinna sem er heldur ekki alltaf skemmtileg og hópavinna jafnvel á sama tíma og allt 

þetta veldur stressi og jafnvel vanlíðan.  

„Of mikil heimavinna til dæmis er ég að lesa 3 bækur í íslensku ensku og dönsku og prófin 

eru á svipuðum tímum.“ 
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Námsgreinar og ferðakerfið 

Nemendum finnst vera fjölbreytt valfög sem er mjög jákvætt og einnig ferðakerfi sem gerir 

duglegum nemendum mögulegt að flýta fyrir sér í námi. Þeim finnst gott að boðið er upp á 

listgreinar og íþróttir, námsefnið er yfirleitt skemmtilegt og oft eru unnin áhugaverð verkefni.  

Frábært er að hafa aukatíma til að bæta sig (=námsverið). Yfirleitt er góður vinnufriður í 

tímum. 

Á sama tíma benda nemendur á að þeim finnst að sund ætti að vera kynjaskipt og helst 

valfag líka,  þegar mjög kalt er þá finnst þeim slæmt að þurfa að fara í sund og útiíþróttir. Það 

er bara einn íþróttatími á viku og hann er of stuttur. 

 

Matsalan  

Í sambandi við matsöluna koma athugasemdir um að ekki sé mikil fjölbreytni þar og sumt 

sem boðið er upp á sé óhollt eða ekki bragðgott, auk þess sem það er ekki eldað á staðnum. 

 

Aðstaðan í skólanum  

Talsvert er kvartað yfir kulda í skólanum og hreinlæti sé sums staðar ábótavant. Mikið 

kvartað í október yfir að ekkert netsamband hafi verið fyrir nemendur, en það hefur verið 

lagað eftir að könnunin var gerð. Svo vantar fleiri sófa.  

 

Fyrirkomulag 

Fram kemur óánægja meða að mega ekki borða á efri hæðinni, ekki gott að hafa 30/70 

vægið því það er alls ekki sama námsefni á báðum önnum. Eyður (5 mín) eru of stuttar milli 

tíma með nýja fyrirkomulaginu.  Svo heyrast raddir um að of sé snemmt að byrja kl. 8:10 á 

morgnana, og þeim sem eru þrisvar í viku til kl. 16:20 finnst það vont. Kvartað er yfir því að 

kennarar hafi gefið seint „þó maður sé bara einni mínútu of seinn“, það að engin valfög eru í 

8.bekk er gagnrýnt og eins að það sé hreinlega of mikið bóklegt nám í skólanum.  
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Niðurstöður úr opnum aukaspurningum. 

 

Hversu vel eða illa líkar þér að hafa 60 mínútna kennslustundir? 

Meðaltal allra nemenda var 4,0 á skalanum 1-5 þar sem 1 stendur fyrir að líka mjög illa við að 

hafa 60 mínútna kennslustundir meðan 5 stendur fyrir að líka það mjög vel. Það ríkir því 

áberandi ánægja með þetta fyrirkomulag. Þegar þetta er skoðað eftir kynjum kemur í ljós að 

stelpur eru jákvæðari (4,2) en strákar (3,8) eins og sést á mynd 1.1. 

 

Þegar skoðað er hjá árgöngum kemur fram að 8.bekkur er jákvæðastur (4,2) en 9.bekkur 

fylgir rétt á eftir (4,1). 10.bekkur er lægstur á jákvæðniskalanum (3,7) en þess má geta 

svarhlutfall þeirra var lægra en hjá hinum árgöngunum.  

 

Meira ber á jákvæðum röddum um 60 mínútna kennslustundir en neikvæðum. Helst er nefnt 

að 40 mínútur sé of stutt og 80 oftast allt of langt og því séu 60 mínútur fínn millivegur. 

Nemendum finnst þeir vera að ná að gera meira í tímum en samt sé allt afslappaðra og 
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minna heimanám þurfi. Skólataskan er líka aumtalsvert léttari en áður því það eru færri 

tímar á hverjum degi. Allnokkrir minnast á að ekki sé mikill munur á 40 og 60, þetta skipti 

ekki miklu máli. Nokkrum sinnum er minnst á að þegar tímar falla niður þá séu eyður mun 

betri en áður enda lengri!   

Hér fyrir neðan eru nokkur dæmi um jákvæð svör nemenda. 

 „Léttari skólatöskur, skóladagurinn líður hraðar.“ 

 „Það er miiiiklu betra. Þegar það voru bara 40 mín þá náði maður ekki að fara jafn mikið yfir 

hluti og vinna verkefni. En 60 mín er fullkomið þótt þú sért svoldið seinn þá hefuru nægann 

tíma. Þetta er algjör snilld“ 

 „Mér og mörgum öðrum fannst 40 min. eins og á síðasta ári vera of stutt til þess að vinna 

allt en 80 min of langt þannig að mér finnst mjög fínt að hafa 60 min“ 

 

Neikvæðu svörin snerust um að 60 mínútur væri samt of langur tími fyrir kennslustund, 30-

40 mínútur væru nóg í sambandi við að ná að halda einbeitingu og verða ekki svangur. 

Nokkur dæmi um neikvæð svör nemenda. 

„Í sumum tímum er erfitt að einbeita sér í 60 mínútur.“ 

„Það er erfitt að vera lengur en 30 mínútur í tíma.“ 

 

Hversu vel eða illa líkar þér að nota Námfús? 

Nokkuð meira ber á neikvæðum svörum en jákvæðum. Helst er rætt um að kerfið sé 

ruglingslegt og óskýrt, erfitt sé að finna hluti, enginn kunni eiginlega almennilega á það og 

hinir og þessir gallar nefndir. Mentor hafi verið skýrari og notendavænni. Jákvæðu raddirnar 

eru færri, þar er talað um flott útlit síðunnar, þetta sé í raun auðvelt allt saman þegar búið er 

að venjast því aðeins. 

Nokkur munur er milli árganga eins og sést á meðfylgjandi mynd 1.3. Nemendur 8.bekkjar 

standa aftur upp úr, núna í jákvæðni gagnvart Námfúsi, þeir eru töluvert jákvæðari en 

nemendur 9. og 10.bekkjar og í 9.bekk er líka meiri jákvæðni en í 10.bekk, þó munurinn sé 

minni milli 9. og 10. bekkjar en þegar borið er saman við 8.bekk. Því eldri sem nemendur eru 

þeim mun neikvæðari eru þeir fyrir nýja kerfinu.  Spurt var á skalanum 1-5 þar sem 1 stendur 

fyrir að líka mjög illa við Námfús og 5 fyrir að líka hann mjög vel, meðaltal allra nemenda er 

3,3.  
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Hér fyrir neðan koma nokkur dæmi um jákvæð svör nemenda: 

 „það er náttúrulega soldið nýtt þannig það eru svo litlir gallar sem koma stundum upp en 

annars er þetta bara ágætt.“ 

„Það gengur bara vel að nota Námfús en tekur samt alveg smá tíma að læra á það.“ 

 „Þetta er bara mjög got kerfi ég veit ekki afhverju sumum finnst þetta verra kannski bara 

vön mentor en ég kalla þetta samt alltaf mentor en þetta kerfi er bara mjög fínt!!“ 

 

Neikvæð svör 

Neikvæð svör eru mun fleiri en jákvæð, helstu aðfinnslur eru:  

Óskýrt hvar hvað er, mentor var þægilegri og einfaldari og notendavænni, þetta er frekar 

flókið og ruglingslegt og tekur tíma að venjast, einkunnir koma ekki inn þó þær hafi verið 

settar inn, erfitt að finna einkunnir, heimavinna kemur ekki inn þó kennari hafi sett hana inn, 

kennarar kunna ekki á eða gerðu eitthvað vitlaust, eitthvað er bilað á síðunni, óskipulag á 

síðunni og erfitt að finna hvar hvað er og svo frýs síðan stundum. Erfitt að skipta um forrit því 

ég kunni vel við mentor. Mentor er augljóslega betri en það er alveg hægt að nota námfús, 

þetta er ekki nógu vel sett upp og gallað. 

„Ekki hægt að prenta bara út stundatöfluna maður getur ekki séð einkunnir úr mismunandi 

fögum á sama tíma og óþægilega settur upp.“ 

 „Mér finnst mentor betri því ég hef notað það frá því í gamla skólanum mínum og finnst mér 

erfitt að breyta yfir í námfús. Námfús er líka alltaf að taka tíma úr stundatöflunni minni sem 

er óþolandi.“ 

„Það er eiginlega bara alveg eins og mentor og mér líkaði vel við mentor. Til hvers að 

breyta?“ 
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Hversu vel eða illa líkar þér við umsjónartímana á miðvikudögum? 

Meðaltal allra nemenda er 4,3 á skalanum 1-5 þar sem 1 stendur fyrir að líka mjög illa við 

umsjónartíma á miðvikudögum og 5 stendur fyrir að líka mjög vel við þá. Aftur kemur fram 

mun meiri jákvæðni meðal 8.bekkinga en hinna eldri, meðaltal þeirra er 4,8 þegar það er 4,0 

og 3,9 hjá 9. og 10.bekk.  

 

Almennt var jákvætt talað um umsjónartíma og hvergi er minnst á að annar dagur væri betri. 

Margir ræða um að þar sé afslappaðra en í öðrum tímum, engin heimavinna fyrir þá, það sé 

mjög fínt að geta spjallað við vinina, því sumir eru í öðrum hópum í tímum, fínt að spjalla við 

umsjónarkennarann og leita til hans með sín mál, og svo er hægt að sinna heimanámi og 

vinna upp. Þegar eitthvað efni er lagt fyrir sem er skemmtilegt að ræða um eða raunverulega 

kennir manni eitthvað þá finnst nemendum það fínt.  

Hér fyrir neðan eru nokkrar jákvæðar umsagnir nemenda: 

„Hann er bara mjög fínn af því þá getur maður bara slakað á og gert heimavinnu sem maður 

á eftir eða þarf að vinna upp“ 

 „Umsjónarkennarinn minn kennir mér ekki neitt þannig að það er fínt að hitta hann einu 

sinni í viku. Svo er líka ágætt að hitta bekkinn ég er ekki með bestu vinkonu minni í neinum 

tímum svo umsjónartíminn er eini tíminn sem við hittumst í skólanum“ 

 „Vegna þess að þá getum við talað við umsjónarkennarann okkar um allskonar. T.d. ef okkur 

finnst námið eitthvað erfitt eða eitthvað svoleiðis getum við leitað til umsjónarkennarans.“ 

 

Neikvæða umfjöllunin snýst um að það sé ekki mikið skemmtilegt á dagskrá í umsjónartímum 

og þegar farið er í eitthvað efni þá sé það stundum leiðinlegt eða farið of djúpt í það eins og 

krakkar viti ekki neitt (og er þá verið að vísa í eineltispakkann). Þegar ekki er efni sem er lagt 

fyrir upplifa nemendur þá stundum sem tilgangslausa og sumir kvarta yfir hávaða. Margir 

nefna að lífsleikni ætti að vera sér því það efni gerir umsjónartímana minna skemmtilega.  



Nemendakönnun Skólapúlsins í Garðaskóla í október 2014. – SSH. 

8 
 

Hér koma nokkrar beinar umsagnir nemenda: 

 „Sumir bekkir eru oft í leikjum og að spila á gítar það er að segja bara að hafa gaman. Hjá 

mér erum við að gera heimavinnu...“ 

 „Það er ekkert að gera í þessum tímum nema heimavinna og tímarnir eru svo snemma á 

daginn að þú ert ekki kominn með neina heimavinnu. Ef þú ert ekki með neina heimavinnu þá 

máttu ekki spjalla. Maður er neyddur til að gera heimavinnu sem er ekki 

til!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!“ 

 „Það mætti hafa þá örlítið líflegri skemmtilegri minni glærur gera/tala meira Eins og í staðin 

fyrir að tala um einelti á glærum sem hefur aldrei gert neina breytingu kannski bara láta alla 

fara í einhverja samvinnu leiki eða eitthvað skemmtilegt sem við lærum svo líka af eða búa til 

stutt eineltis spun leikrit. bara eitthvað! En ég verð að segja að þeir eru soldið dauðir :/ það 

mætti finna eitthvað skemmtilegt og kenna óformlega kennslu jafnvel why not :)“ 

 

 

 


