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Niðurstöður úr fyrri könnun Skólapúlsins meðal nemenda í grunnskólum, sem fram fór á haustönn, 

hafa nú verið birtar. Í henni gáfu 100 nemendur skólans álit sitt á á þeim þremur meginflokkum sem 

spurt var um, þ.e. virkni nemenda, líðan og heilsu þeirra, og skóla- og bekkjaranda. Einnig var spurt var 

um álit nemenda á yndislestrartímum og svo var nemendum gefinn kostur á að segja frá því sem þeim 

þykir gott og slæmt við skólann sinn. Hér á eftir verður fjallað um helstu atriði sem fram koma í þessari 

könnun og þau borin saman við landsmeðaltal annarra sambærilegra skóla og könnun fyrra árs frá 

sama tíma, og jafnvel kannanir fyrri ára þar sem það á við eða þurfa þykir. Það er þó full ástæða til að 

minna á að áhrif Covid 19 faraldursins voru töluverð á haustönninni á skólastarf í landinu og að seinni 

könnun skólaársins verður í mars. En áður en kafað verður ofan í hvern liðinn á fætur öðrum þá koma 

hér fyrst nokkur atriði sem koma fram og vert er að veita athygli.   

 Um og yfir 90% nemenda Garðaskóla telja sig alltaf geta einbeitt sér að náminu og þeir upplifa 

meiri aga í skólanum en meðaltal annarra skóla.   

 Nemendum fjölgar sem finnst þeir eiga heima í nemendahópnum og færri upplifa sig sem 

misheppnaða. 

 Þrautseigja í námi og sjálfsálit nemenda eru töluvert meiri í Garðaskóla en almennt í öðrum skólum. 

 Þrír af hverjum fjórum nemendum finna fyrir gleði oft eða mjög oft yfir daginn í skólanum. 

 Stelpum í reglulegri hreyfingu fjölgar um 13% milli ára. 

→ Virk þátttaka stráka í tímum minnkar og strákum fækkar um 19% sem stunda reglulega hreyfingu. 

→ Áhugi nemenda á náttúrufræði og stærðfræði minnkar og sérstaklega hjá strákum.   

→ Fjölgun er í hópi þeirra nemenda sem finnst stundum að þeir skipti aðra ekki máli, eru nú 46%, en 

það er þó lægra hlutfall en að meðaltali í öðrum skólum. 

→ Strákar hafa mun minni ánægju af lestri en stelpur og minni ánægja er með yndislestrartíma.  

→ 9. bekkur skólans sker sig úr árgöngum skólans því þeir eru neikvæðastir í velflestum liðum 

könnunarinnar, en það er í samræmi við fyrri kannanir.   

 

1. Virkni nemenda í skólanum 

Í þessum fyrsta flokki spurninga eru spurt um sex atriði og þrjú þeirra koma betur út hjá Garðaskóla en 

hjá landsmeðaltali sambærilegra skóla en þrjú koma verr út. Ef byrjað er á þeim sem koma betur út þá 

sést að þrautseigja í námi er, eins og fyrri ár, eiginleiki sem nemendur Garðaskóla telja sig hafa í meira 

mæli en aðrir nemendur að meðaltali. Í hugtakinu þrautseigja felst hversu mikið nemandi telur að hann 

leggi sig fram. Nú segjast 87% nemenda oft eða alltaf leggja sig alla fram við lærdóminn, og 79% segjast 

halda áfram að læra þó efnið sé erfitt, og er um fjölgun að ræða í þessum hópi frá síðasta skólaári. 

Bæði strákar og stelpur koma betur út í Garðaskóla en í öðrum skólum. Við samanburð árganga sést 

að 8. og 10. bekkur Garðaskóla koma töluvert betur út en jafnaldrar sínir, en nemendur 9. bekkjar eru 

nánast eins þrautseigir og á landinu (mynd 1.1).  



 
 

 

Mynd 1.1. Þrautseigja í námi eftir árgöngum 

Þess má geta að núverandi nemendur 10. bekkjar hafa komið mun betur út en jafnaldrar bæði þegar 

þeir voru í 9. og 8. bekk.  

Annað atriði sem kemur áfram betur út í Garðaskóla en á landinu er trú á eigin vinnubrögð í námi. Er 

skemmst frá því að segja að tölur fyrir Garðaskóla og landsmeðaltal koma eins út og á síðasta skólaári 

og Garðaskóli hefur því áfram forskot á landsmeðaltalið þriðja árið í röð. 

En athyglisvert er að sjá að þetta forskot skólans felst í því að stelpur í Garðaskóla (5,4) hafa bæði 

meiri trú á sér í náminu en aðrar stelpur (4,6) á landinu og líka meiri en strákar (4,4) í Garðaskóla 

(mynd 1.2). En fyrir ári síðan komu strákar í skólanum líka betur út en aðrir strákar á landinu . 

 

Mynd 1.2 Trú á eigin vinnubrögð í námi eftir kynjum 

Árgangamunur er nokkur því 8. bekkur kemur áberandi best út og töluvert betur en jafnaldrar í 

öðrum skólum (+0,8 stig hærri), og 10. bekkur skólans sem var hæstur árganga skólans í fyrra er í 

öðru sæti og áfram hærri en jafnaldrar (+0,4). Það er hins vegar 9. bekkur (4,4) sem kemur lægstur út 

af árgöngum í Garðaskóla en þó með sömu trú á eigin vinnubrögð og jafnaldrar á landinu.  

Þegar nánar er skoðað sést að um 90% segjast alltaf geta einbeitt sér að náminu í kennslustundum, 

eins og í fyrra, 82% segjast geta skrifað hjá sér glósur í tímum, 68%  segjast geta notað bókasafnið til 

að afla upplýsinga fyrir skólaverkefni og 81% segjast geta skipulagt nám sitt og eru þetta áþekkar tölur 

og sáust fyrir ári.  

Þriðja atriðið sem kemur betur út en á landinu er trú á eigin námsgetu. Svipaða sögu er þarna að sjá og 

í vinnubrögðunum, bæði 8. og 10. bekkur koma betur út en jafnaldrar, 8. bekkur hefur mesta trú á sér 

og 9. bekkur minnsta. Stelpur í Garðaskóla hafa meiri trú á sér en stelpur í öðrum skólum og líka meiri 

en strákar í Garðaskóla, en þeir hafa jafnmikla trú á eigin námsgetu og aðrir strákar að meðaltali á 

landinu.  

En það eru þrjú atriði sem gefa nemendum Garðaskóla minni ánægju en í öðrum skólum og það eru 

þau sömu og fyrir ári síðan, náttúrufræði, lestur, og áhugi á stærðfræði. Ánægja nemenda af 

náttúrufræði hefur minnkað milli ára og er nú eins og fyrir þremur árum. En hvernig þetta kemur 

fram hjá árgöngum og kynjum er athyglisvert.  



 
 

Ef árgangar eru bornir saman sést að það er sérstaklega 9. bekkur Garðaskóla sem hefur minna 

gaman af greininni. Í  fyrra ríkti jafnræði á milli þáverandi 9. bekkjar  og annara nemenda í 9. bekk á 

landinu. Þeir sömu nemendur hafa líka misst aðeins ánægjuna frá í fyrra því þeir mælast minna 

ánægðir núna en gerist og gengur nú þegar komið er í 10. bekk. Það er því aðeins 8. bekkur sem 

virðist jafnánægður með náttúrufræði og samanburðarhópurinn (mynd 1.3).  

 

Mynd 1.3 Ánægja af náttúrufræði eftir árgöngum 

Bæði strákar og stelpur í Garðaskóla eru neikvæðari í garð náttúrufræði en jafnaldrar en það eru þó 

einkum strákarnir sem valda því hve miklu munar í heild á Garðaskóla og öðrum skólum (mynd 1.4). 

  

Mynd 1.4 Ánægja af náttúrufræði eftir kynjum 

Hér koma fram sveiflur eins og í árgöngunum því þetta var öfugt hjá kynjunum fyrir ári þegar það 

voru strákarnir voru ánægðari en stelpurnar. En meðan stelpurnar halda sínu tölugildi í töflunni (4,1) 

milli ára þá falla strákarnir úr 4,6 í 3,7 milli ára.  

Svör nemenda við þeim spurningum sem liggja að baki gefa til kynna að 38% nemenda Garðaskóla 

finnist yfirleitt gaman að læra um náttúrufræði, 31% finnst gaman að lesa um náttúrufræði, 49% 

finna ánægju í að leysa verkefni í greininni og hafa áhuga á að læra um náttúrufræði.  

Hin námsgreinin sem spurt er sérstaklega um er stærðfræði og áhugi nemenda á henni. Þessar fyrstu 

tölur skólaársins gefa til kynna að áhuginn á greininni fari dvínandi smám saman, nú tvö ár í röð, og 

hefur áhuginn ekki verið minni áður (4,5) og marktækt minni en á landinu (4,9). Þó var áhuginn í 

skólanum jafn landsmeðaltali fyrir tveimur árum og var síðast yfir landsmeðaltali fyrir fjórum árum 

svo það eru nokkrar hreyfingar á fylgi greinarinnar meðal nemenda.  

Ef kynin tvö eru borin saman kemur fram að strákar (4,3) í Garðaskóla hafa minni áhuga en stelpur 

(4,8) á stærðfræði, og minni en meðaltal stráka á landinu (4,9), en stelpurnar halda í við aðrar stelpur 

á landinu. Í síðustu könnun voru bæði strákar og stelpur í Garðaskóla aðeins lítilsháttar undir 

meðaltali landsins (-0,1) svo það virðist því vera minni áhugi strákanna á greininni sem veldur þessari 

minnkandi ánægju.   

Við árgangasamanburð sést aðeins breyting frá því fyrir ári. Þá voru allir þrír árgangarnir nánast á pari 

við landsmeðaltal, en nú hefur 8. bekkur (5,3) meiri áhuga en aðrir árgangar skólans og meiri en 



 
 

landsmeðaltal 8. bekkjar (4,8), á meðan bæði 9. og 10. bekkur hafa ekki sama áhuga og jafnaldrar 

sínir (mynd 1.5).  

 

Mynd 1.5. Áhugi á stærðfræði eftir árgöngum 

Nú kemur fram að 58% nemenda skólans segjast hafa áhuga á því sem þeir læra í stærðfræði (lækkun 

um 7%), 45% nemenda skólans sinna stærðfræðinámi því þeim finnst gaman í greininni (13% lækkun), 

33% nemenda skólans hlakkar til stærðfræðitíma (11% lækkun), og 18% nemenda skólans hafa gaman 

af að lesa bækur og texta sem fjalla um tölur og útreikninga (9% lækkun). Þessi gögn benda því til þess 

að  áhugi á stærðfræði fari minnkandi hjá nemendum frá fyrra skólaári.  

En síðasti liðurinn í þessum flokki er ánægja nemenda af lestri. Fram kemur vísbending um að 

lestráránægja (4,2) fari lítið eitt minnkandi á ný eftir að hafa aukist á síðasta skólaári (4,4) og sé því 

áfram minni en almennt í öðrum skólum (4,5) en munurinn er ekki mikill á þessum tölum. 

Það sem er þó greinilegra er að strákar í Garðaskóla virðast fá mun minna út úr því að lesa bók en 

stelpur og þeir koma líka verr út í samanburði við jafnaldra sína á landinu en stelpurnar, sem halda 

betur í við sinn samanburðarhóp (mynd 1.6). Bæði kynin eru neikvæðari (-0,2) gagnvart lestrinum frá 

fyrri könnun. 

 

Mynd 1.6 Ánægja af lestri eftir kynjum 

Þegar árgangar eru bornir saman við jafnaldra kemur í ljós að bæði 8. bekkur  og 10. bekkur  hafa 

meiri ánægju af lestri en jafnaldrar sínir en nemendur 9. bekkjar minnsta í skólanum og töluvert 

minni en jafnaldrar sínir í öðrum skólum (0,5 undir). Það er athyglisvert að nemendur núverandi 

9.bekkjar (3,7) voru ánægðastir með lesturinn fyrir ári síðan (4,6).  

Þegar athuguð eru svarhlutföll nemenda við spurningunum sem liggja á bak við þá sést að þau sveiflast 

upp og niður í einstökum liðum milli ára. Nú sést að 52% nemenda lesa bara þegar þeir þurfa þess og 

19% finnst lestur vera tímasóun, 57% gleðjast við að fá bók að gjöf, 43% finnst gaman að fara í bókabúð 

eða á bókasafn, 32% finnst gaman að tala um bækur, og 19% hafa lestur sem áhugamál. Þetta sést 

skýrar í eftirfarandi töflu 1.  

 

 



 
 

Tafla 1: Ánægja nemenda af lestri. 

 Garðaskóli 2021* Landsmeðaltal 2021 

ég les bara þegar þess þarf       52%  (52%)         59%  (56%) 

mér finnst bókalestur vera tímasóun        19%  (19%)         25%  (19%) 

ég verð glaður/glöð við að fá bók að gjöf       57%  (59%)         66%  (69%) 

mér finnst gaman að fara í bókabúð eða á bókasafn       43%  (49%)         53%  (55%) 

mér finnst gaman að tala um bækur       32%  (28%)         31%  (34%) 

lestur er eitt af uppáhaldsáhugamálum mínum       19%  (25%)         25%  (28%) 
*Innan sviga eru tölur frá vorkönnun 2021 

Út frá þessum tölum má segja að heldur dragi úr lestráránægjunni í Garðaskóla þar sem hlutfall 

ánægðra lækkar í þremur liðum af sex og færri segjast hafa lestur sem mikið áhugamál (tafla 1). 

 

2. Líðan og heilsa 

Í þessum flokki spurninga koma nær allir liðir sem spurt er um betur út í Garðaskóla en hjá 

landsmeðaltalinu. Sá liður sem Garðaskóli kemur einna best út úr er sjálfsálit en sá liður spurninga snýst 

um hve mikils virði nemendum finnst þeir vera. Það virðist heldur aukast lítilsháttar frá í fyrra hjá 

nemendahópnum í heild og er meira  (+0,4) en almennt gerist í öðrum skólum, eins og síðustu ár.   

Ef litið er til kynjamunar þá eru það strákar sem telja sig hafa meira sjálfsálit en stelpur og bæði kynin 

í Garðaskóla telja sig hafa meira sjálfsálit en jafnaldrar sínir.   

Í samanburði árganga kemur fram töluverð dífa hjá nemendum í 9. bekk sem réttir sig svo af aftur í 10. 

bekk (mynd 2.1). Nemendur núverandi 9. bekkjar voru lægstir árganga fyrir ári, töldu sig þá hafa minnst 

sjálfsálit (4,3) allra árganga, og halda því áfram nú (4,2). Hins vegar virðist sem núverandi 10. bekkur 

hafi meira sjálfsálit nú (5,1) en í fyrra (4,9).  

 

Mynd 2.1 Sjálfsálit eftir árgöngum 

Þegar skyggnst er í svör sem búa til þessar yfirlitsmyndir og samanburð sjást þau jákvæðu atriði að í 

heild eru það um 90% nemenda sem telja sig hafa marga góða eiginleika, geta gert margt jafn vel og 

aðrir og að þeir séu jafn mikils virði og aðrir. Einnig eru það 82% nemenda sem segjast vera ánægðir 

með sig, sem er aukning um 6% milli ára. Svo kemur fram að hlutfall nemenda sem telur sig 

misheppnaða lækkar milli ára, en það eru 11% nú á móti 20% á landinu almennt. Þetta hlutfall 

hækkaði í Garðaskóla fyrir ári úr 13% í 19% en nú virðist sem hafi dregið úr þessari líðan nemenda 

aftur sem er jákvæð þróun.  

En eitt atriði bendir þó til neikvæðrar þróunar jafnvel þó að útkoma sé betri en almennt í öðrum 

skólum. Það eru nefnilega 46% nemenda Garðaskóla sem segja að stundum finnist þeim þau ekki 

skipta máli fyrir aðra, en það hlutfall stóð í 41% á síðasta skólaári og 33% árið þar áður. En til 

samanburðar hefur þetta hlutfall einnig hækkað í öðrum skólum og er nú 50%.  

Annað málefni nátengt þessu efni og sem nemendur eru beðnir um álit á er stjórn þeirra á eigin lífi.  

Þar sést að nemendur Garðaskóla hafa allt frá skólaárinu 2015-16 upplifað meiri stjórn en nemendur 



 
 

annarra skóla að meðaltali. Það hefur þó dregið úr þessari tilfinningu hjá nemendum með árunum      

(-0,7) frá 2015, bæði í Garðaskóla og skólum landsins almennt. 

Þegar nánar er kafað sést að 94% telja sig geta gert næstum allt sem þau einbeita sér að (var 84%), 

39% finnst að aðrir stjórni lífi sínu stundum of mikið, 37% telja sig ekki vita hvað eigi að gera þegar þau 

standa frammi fyrir vandamálum í lífinu (var 43%), 37% nemenda Garðaskóla telja ómögulegt fyrir sig 

að leysa úr sumum vandamálum sínum og 29% segjast hafa litla stjórn á því sem kemur fyrir sig í lífinu 

(var 25%).  

Við samanburð árganga sést að nemendur 9.bekkjar eru á pari við landsmeðaltalið og upplifa minnsta 

stjórn á lífi sínu af árgöngum skólans, en sömu nemendur voru einnig lægstir hvað þetta varðar fyrir ári 

þegar þeir voru í 8. bekk. Nemendur 8.bekkjar eru hins vegar hæstir núna og upplifa því mesta stjórn á 

eigin lífi og nemendur 10.bekkjar koma þeim næstir (mynd 2.2). 

 

Mynd 2.2 Stjórn á eigin lífi eftir árgöngum 

Bæði strákar og stelpur telja sig hafa meiri stjórn á lífi sínu en samanburðarhópar. Það hefur þó dregið 

verulega úr hjá strákunum milli ára, var 5,7 en nú 4,7, en aukist lítillega hjá stelpunum, var 4,3, og 

munar því litlu nú á kynjunum (mynd 2.3) eða 0,2 stigum.  

Þegar kemur að líkamlegum þáttum eins og hreyfingu og mataræði þá virðist sem regluleg hreyfing 

aukist hjá nemendum, eða um 4%. Nú segjast 47% nemenda Garðaskóla stunda reglulega hreyfingu 

a.m.k. tvisvar í viku á móti 43% fyrir ári. Ef litið er á árgangana hvað varðar reglulega hreyfingu þá 

kemur fram að þeir eru allir þrír ofan við landsmeðaltal, mest er hún í 8. bekk (56%) en minnst í 10. 

bekk (38%) (mynd 2.3). 

 

Mynd 2.3 Tíðni hreyfingar eftir árgöngum 

En fyrir ári síðan sögðust 49% nemenda sem þá voru í 9. bekk stunda reglulega hreyfingu en nú þegar 

komið er í 10. bekk eru það 38% sömu nemenda sem segja það, sem þýðir 11% fækkun á einu ári í 

sama árganginum.   

Það vekur þó enn meiri athygli þegar strákar og stelpur eru borin saman að strákar hreyfa sig mun 

minna nú en fyrir ári. Þá stunduðu tveir af hverjum þremur reglulega hreyfingu (67%) en nú minna en 

helmingur (48%). Stelpur hafa á móti aukið mikið hreyfingu sína því fyrir ári stundaði aðeins 

þriðjungur þeirra reglulega hreyfingu (33%) en nú tæpur helmingur (46%). Hlutfall stráka í reglulegri 



 
 

hreyfingu hefur því lækkað um 19% milli ára en hlutfall stelpna hækkað um 13% á sama tíma svo nú 

mælist aðeins um 2% munur á kynjunum tveimur (mynd 2.4). 

 

Mynd 2.4 Regluleg hreyfing eftir kynjum 

Annar líkamlegur liður sem tengist náið hreyfingu er hollt mataræði og þar virðist sem strákar í 

Garðaskóla séu ekki að passa sig alveg eins mikið og fyrir ári  og hafa dottið aðeins niður fyrir 

landsmeðaltalið á meðan stelpur (4,7) virðast vera á sama róli og í fyrra. Nemendur 9. bekkjar passa 

mataræði sitt minna en jafnaldrar á landinu, og minna en í fyrra, en nemendur 8. bekkjar eru 

duglegastir og nemendur 10. bekkjar þar á eftir, og bæði 8. og 10. bekkurinn borða hollar en 

jafnaldrar sínir.  

Varðandi neyslu á ákveðnum fæðutegundum þá vekur mesta athygli fjölgun í hópi þeirra sem drekka 

gos, því nú eru það 30% nemenda skólans sem segjast ekki hafa drukkið gos síðustu viku, en það 

hlutfall stóð í 43% fyrir ári og 57% árið þar áður.  

En það er líka komið inn á huglægari hluti í könnuninni því nemendur eru einnig spurðir um vellíðan 

sína. Það virðist sem dífan sem fram kom á síðasta skólaári (-0,5) hafi stöðvast og vellíðan sé nú á pari 

við vellíðan nemenda í öðrum skólum (4,3) (mynd 2.5). 

 

Mynd 2.5 Vellíðan milli ára 

Fram kemur að á meðan strákum (4,5) í Garðaskóla finnst þeim ekki líða alveg eins vel og strákum að 

meðaltali á landinu (4,7) þá koma þeir betur út en stelpurnar (4,0) í skólanum, eins og í fyrra, en 

stelpurnar koma aðeins betur út en aðrar stelpur á landinu (3,8). Nemendur 8. bekkjar (4,5) koma 

best út af árgöngum skólans og þeir telja reyndar að sér líði betur en öðrum í 8. bekk á landinu (4,3), 

en bæði 9. bekkurinn (4,2) og 10. bekkurinn (3,9) eru á pari við sinn samanburðarárgang.   

Þegar skoðuð eru svör á bak við þessar meðaltalstölur um vellíðan þá sjást hlutföll nemenda sem 

upplifa jákvæðu og neikvæðu tilfinningarnar gleði, reiði, áhyggjur, depurð, streitu eða kvíða (tafla 2).  

 



 
 

Tafla 2: Vellíðan nemenda í Garðaskóla. 

 

 

 

 

                                                      

 *Innan sviga eru tölur úr könnun 2020-21 . 

Það er jákvætt að fjöldi þeirra lækkar sem finna fyrir depurð (-6%) og eins segjast færri vera 

niðurdregnir (-8%), fjöldi þeirra sem hafa áhyggjur eða finna fyrir streitu og kvíða stendur nokkuð í 

stað en er þó um eða yfir fjórðungur nemenda skólans. Það vekur þó mesta athygli hér að fjölgun er í 

hópi þeirra sem finna fyrir reiði oft á dag (+10%), eða einn af hverjum fimm nemendum, sem er 4% 

yfir landsmeðaltali. Það eru svo áfram þrír af hverjum fjórum nemendum (74%) nemenda Garðaskóla 

sem finna gleðitilfinningu oft á dag.   

Aðspurðir benda nemendur á nokkrar ástæður fyrir áhyggjum og streitu eða kvíða og hafa þær allar 

sést áður í svörum nemenda. Nefnd eru prófapressa og að mikið sé að gera í skólanum, tilfinningin að 

þurfa að vera best/ur í öllu og pressa við að ná árangri til að komast í ákveðinn framhaldsskóla, erfitt 

að ná hvíld þegar maður vill líka gera aðra hluti en að sinna náminu vel, hræðsla við að vera ekki 

„nógu góður“ til að halda í vini,  og einnig sést að kvíði gerir vart við sig hjá sumum án nokkurrar 

sérstakrar ástæðu.  

En þá er komið að liðnum einelti sem í gegnum árin hefur verið minna um í Garðaskóla en að 

meðaltali í öðrum skólum. Í fyrra virtist sem það hefði aukist nokkuð í Garðaskóla og væri á pari við 

landsmeðaltalið en nú er vísbending um að sú aukning hafi stöðvast og jafnvel hafi dregið úr aftur, á 

meðan aukning sést áfram að meðaltali í skólum landsins (mynd 2.6).  

 

Mynd 2.6 Einelti milli ára 

Það virðist sem meira sé um einelti meðal stelpna (5,7) en stráka (5,3) í Garðaskóla. Mest er það í 

9.bekk (5,7) en minnst í 10.bekk (5,1) en sá árgangur upplifði mest einelti í fyrra (5,9) svo þar hefur 

það minnkað verulega samkvæmt þessum gögnum. Séu skoðuð svörin á bak við sést að á síðustu 30 

dögum eru 31 tilfelli um nemanda sem fannst hann stundum eða oft baktalaður, 25 tilfelli eru um að 

einhverjum fannst ummæli annarra við þá særandi, 17 tilfelli eru um að nemanda fannst hann skilinn 

útundan, 14 tilfelli eru um slæma líðan yfir hegðun annarra nemenda við sig, 8 tilfelli eru um að hafa 

verið beittur ofbeldi, og 4 tilfelli eru um slæma líðan yfir því sem aðrir nemendur sögðu við eða um 

Nemendur sem finna oft eða mjög oft fyrir  Garðaskóli milli ára* 

…gleði 74% (var 77%) 

…streitu eða kvíða 28% (var 28%) 

…áhyggjum 27% (var 25%) 

…reiði 22% (var 12%) 

…að vera niðurdreginn 12% (var 19%) 

…depurð 11% (var 17%) 



 
 

þá á netinu. Þarna eru 99 atvik en aðeins 100 nemendur svöruðu könnuninni svo líklegt hlýtur að 

teljast að sömu nemendurnir eigi jafnvel nokkur af þessum tilfellum. 

En einelti er einnig skoðað undir heitinu tíðni eineltis en þar er spurt hve oft á síðustu 30 dögum 

nemendur hafi verið lagðir í einelti og þar er það skilgreint sem „þegar annar nemandi eða hópur af 

nemendum stríðir öðrum nemanda aftur og aftur, ógnar, slær, sparkar í eða skilur hann útundan“. 

Fram kemur aukning í þessum lið því nú segjast rúm 9% hafa orðið fyrir slíku en voru tæp 6% fyrir ári, 

tæp 13% stráka og 6% stelpna. Alls eru það 9 nemendur af þeim 100 sem tóku könnunina sem svara 

játandi, þar af 6 í 8.bekk, 3 í 9.bekk og enginn í 10.bekk. Það sést líka að tveir af þessum níu 

nemendum segja að eineltið hafi átt sér stað í 1 skipti, einn nefnir 2-3 skipti, tveir nefna 4-5 skipti, 

tveir nefna 6-7 skipti, einn segir 8-9 skipti, og einn segir 12 skipti eða oftar. Aðspurðir segja nemendur 

þetta einelti eiga sér stað á eftirfarandi stöðum (tafla 3). Prósentutölur eiga við þá sem tóku afstöðu, 

en ekki heildarfjölda nemenda skólans..  

Tafla 3: Staðir eineltis á síðustu 30 dögum… 

…í frímínútum inni 56% (5) 

…í kennslustundum 44% (4) 

…í hádegishléi 33% (3) 

…á netinu / í farsíma 11% (1) 

…á leið til og frá skóla 11% (1) 

…í frímínútum úti 11% (1) 

…í íþróttatímum 11% (1) 

…í búningsklefum 11% (1) 

…annars staðar 44% (4) 
* Innan sviga er fjöldi tilfella á hverjum stað 

Það kemur ekki skýrt fram hvaða staðir það eru sem flokkast undir „annars staðar“, en það má segja 

að það koma upp nokkur tilvik í frímínútum innanhúss, í kennslustundum og í hádegishléinu.  

Samkvæmt þessu hefur dregið úr einelti á samfélagsmiðlum eða í gegnum síma sem voru 3 tilvik á 

síðasta skólaári en tilvikin dreifast núna í staðinn á fleiri staði sem ekki voru nefndir þá, sem sagt á leið 

til eða frá skóla, úti í frímínútum, í íþróttatímum og búningsklefum. Mest fjölgun er í frímínútum inni 

en á síðasta skólaári voru 2 tilvik nefnd en eru núna 5. Einnig sjást 4 tilvik nefnd í kennslustundum en 

voru 3 fyrir ári. 

3. Skóla- og bekkjarandi 

Í þessum þriðja flokki spurninga um andann í skólanum eru nemendur beðnir um álit á hve vel þeim 

finnst þeir samsamast nemendahópnum, sambandi nemenda við kennara, aga í tímum, virkri þátttöku 

nemenda í tímum, og tíðni leiðsagnarmats. Ef byrjað er á samsömun nemenda, þ.e. að „hve miklu leyti 

nemendum þykir þeir tilheyra skólanum, að skólinn sé staður þar sem þeim líði vel“, þá er skemmst frá 

því að segja að þróunin virðist jákvæð í ár í Garðaskóla eftir neikvæða þróun á síðasta skólaári.  

Nú koma allir árgangar skólans betur út en á landinu og ekki munar miklu á þeim innbyrðis. En fyrir 

stöðu skólans í samanburði munar mikið um að nemendur 10. bekkjar hafa mun betri sögu að segja nú 

(5,3) en þegar þeir voru í 9. bekk (4,7) en þá kom fram umtalsverð lækkun frá því þeir voru í 8. bekk 

(5,9). Þetta segir okkur að líðan nemenda innan um aðra nemendur í skólanum getur verið töluvert 

breytileg milli ára. Aðrir árgangar eru staddir þannig að nemendur 9. bekkjar koma einnig betur út nú 

(5,2) en í fyrra (4,9), og líður þar með betur í skólanum nú en þá, en 8. bekkurinn gefur þó jákvæðust 

svörin í Garðaskóla (5,5) og þeim líður því best í skólanum af árgöngunum þremur. Sé athugaður munur 

milli kynja þá sést að nú eru bæði strákar og stelpur í skólanum jákvæðari en samanburðarhóparnir 

(mynd 3.1), en í fyrra voru stelpurnar í skólanum töluvert neikvæðari (4,4) en nú. 



 
 

 

Mynd 3.1 Samsömun við nemendahópinn eftir kynjum 

Á bak við þessi gildi eru nokkrir liðir sem nemendur tóku afstöðu til og sést að hlutfall ánægðra hækkar 

í þremur liðum af fjórum; 76% nemenda Garðaskóla finnst auðvelt að eignast vini (var 78%); 89% finnst 

þeir tilheyra hópnum (var 79%); 91% telja að öðrum líki vel við sig (var 85%), og 86% telja að allt sé í 

besta lagi (var 75%). Í töflu 4 er sýnd andstæðan, þ.e. hlutföll þeirra sem líður ekki þannig.  

Tafla 4: Samsömun nemenda við nemendahópinn 

 Garðaskóli Landsmeðaltal 

Nemendum finnst…   2022       2021              2022        2021           

ekki auðvelt að eignast nýja vini í skólanum     24%       22%             26%         25%             

þeir ekki tilheyra hópnum      11%       21%        18%         18%          

að öðrum líki ekki við þá       9%       15%                 15%         16%           

ekki rétt að segja að allt sé í besta lagi í skólanum     14%       25%             20%         21%            

 

Samkvæmt þessum gögnum er jákvæð þróun að eiga sér stað þar sem færri nemendum nú en á síðasta 

skólaári finnst þeir ekki tilheyra hópnum (-10%), að öðrum líki ekki við þá (-6%) og að ekki sé allt í besta 

lagi í skólanum (-11%). En ef miðað er við 572 nemendur í Garðaskóla þá eru það þó 63 nemendur sem 

finnst þeir ekki tilheyra hópnum, 51 finnst að öðrum líki ekki við þá, og 80 finnst ekki allt í besta lagi í 

skólanum. Loks er það nærri  fjórðungur sem finnst ekki auðvelt að eignast nýja vini, eða 137 

nemendur.  

Þegar kemur að sambandi nemenda við kennara sína þá virðist það svipað og á landinu, og jafnvel 

aðeins betra en á síðasta skólaári. Þessi liður kom áberandi verr út skólaárið 2018-19 en hefur verið 

svipað landsmeðaltali síðan. Lítill sem enginn kynjamunur innan skólans kemur fram en strákar í 

skólanum virðast upplifa jafn gott samband við kennara sína og aðrir strákar, og stelpur í skólanum 

upplifa jafn gott samband við þá og aðrar stelpur eða jafnvel örlítið betra.  

Ef litið er til árganga í Garðaskóla þá sést að 8. bekkurinn er sáttastur við kennara sína og töluvert 

sáttari en 8. bekkir almennt á landinu, en 9. bekkurinn rekur lestina hvað þetta varðar í skólanum en 

er þó svipaður öðrum 9. bekkjum á landinu (mynd 3.2). Eins og 9.bekkir gera gjarnan þá lækkar þessi 

9. bekkur (4,3) líka milli ára (var 4,6). 

 

Mynd 3.2 Samband nemenda við kennara eftir árgöngum 

Þær spurningar sem liggja að baki eru settar upp í eftirfarandi töflu 5. Þar sjást hlutföll nemenda skólans 

í hverjum lið og til samanburðar eru hlutföll landsmeðaltalsins í sviga. 



 
 

Tafla 5: Hlutfall nemenda í Garðaskóla og á landinu sem eru (mjög) sammála að… 

 Garðaskóli  
2021-22* 

Garðaskóli 
2020-21* 

Garðaskóli 
2020* 

Nemendum semur vel við kennara 76% (73%) 69% (74%) 76% (71%) 

Kennarar eru áhugasamir um að nemendum líði vel 80% (81%) 84% (83%) 74% (82%) 

Kennarar hlusta vel á nemendur 81% (80%) 84% (81%) 81% (81%) 

Nemendur fá aukaaðstoð frá kennara 83% (83%) 83% (84%) 84% (85%) 

Kennarar eru sanngjarnir við nemendur 83% (82%) 84% (84%) 84% (83%) 

*Innan sviga eru landshlutföll hvers árs. 

Hlutföll ánægðra nemenda í öllum liðum er frekar hátt og í raun svipað og verið hefur ef litið er aftur í 

tímann. Það sést þarna 7% fjölgun í hópi þeirra sem semur vel við kennara sína en þar fækkaði einmitt 

um 7% á síðasta skólaári. Eins sést að á síðasta skólaári fjölgaði um 10% í hópi þeirra sem álitu að 

kennarar væru áhugasamir um að nemendum liði vel en þar hefur núna fækkað aftur um 4%. Svo það 

eru einhverjar smásveiflur milli ára en það sést þó að ár eftir ár eru það um og yfir 80% nemenda sem 

eru (mjög) sammála um að samband nemenda og kennara í Garðaskóla sé gott. 

En þá er komið að þriðja liðnum í skóla- og bekkjaranda og það er agi í tímum. Þriðja árið í röð upplifa 

nemendur skólans meiri aga (5,4) en nemendur gera að meðaltali í skólum landsins (5,0) og virðist sem 

hann sé jafnmikill nú og á síðasta skólaári. Ef litið er til kynjamunar í Garðaskóla þá sést að strákum 

(5,8) finnst hann mun meiri en stelpum annað árið í röð (4,9), en bilið milli kynja virðist vera að aukast 

því stelpur upplifa minni aga nú en á síðasta skólaári (5,2). 

Einnig kemur nokkur munur fram milli árganga en nemendur 10.bekkjar (6,2) upplifa nú töluvert meiri 

aga og marktækur munur er frá því í fyrra (5,3) en nemendum núverandi 9. bekkjar (5,0) sem upplifa 

minnstan aga í tímum finnst minni agi nú en þegar þeir voru í 8. bekk (5,3) (mynd 3.3).  

 

Mynd 3.3 Agi í tímum eftir árgöngum 

Það sést svo betur þegar rýnt er í svör nemenda að (í flestum eða öllum tímum) finnst 19% þeirra að 

kennarar þurfi að bíða lengi eftir að nemendur róist, eða 109 nemendur, en það hlutfall var 10% hærra 

fyrir tveimur árum; 28% finnst vera hávaði og óróleiki (var 23%), eða 160 nemendur; og 17% finnst að 

nemendur hlusti ekki á kennara sína, sama hlutfall og fyrir ári, eða 97 nemendur. Þetta þýðir að það  

virðist halda áfram sú þróun að ró komist á í tímum fyrr en áður en hins vegar virðist fjölga í hópi þeirra 

sem telja oft vera hávaða og óróleika í tímum. Það passar líka við opin svör nemenda um það sem betur 

má fara í skólanum. Allar þessar tölur eru þó betri en almennt gerist og gengur í skólum landsins, eins 

og sjá má í töflu 6 hér fyrir neðan. 

Tafla 6: Þróun aga í skólanum 2019-2022 

 Garðaskóli  Landsmeðaltal 

 í flestum tímum/alltaf í flestum tímum/alltaf 

 2022 - 2021- 2020 - 2019  2022 - 2021 - 2020 - 2019  

Kennarinn þarf að bíða lengi eftir að nem. róist   19% -  21%  - 29%  - 31%    30% - 30%  - 31%  -  32%   

Það er hávaði og óróleiki   28% -  23%  - 29%  - 27%     35% - 34%  - 34%  -  36%   

Nemendur hlusta ekki á kennarann   17% -  17%  - 19%  - 17%     20% - 20%  - 19%  -  20%   



 
 

Náskyldar spurningum um aga eru spurningar um  virka þátttöku nemenda í tímum og er skemmst frá 

því að segja að nemendum finnst hún vera jafnmikil og nemendum í öðrum skólum. Stelpunum (5,3) 

finnst hún meiri en strákunum (4,6) og þær eru líka jákvæðari varðandi þetta atriði en aðrar stelpur á 

landinu (5,0), á meðan strákar í skólanum upplifa virka þátttöku í minna mæli en aðrir strákar landsins 

(4,9). Þetta er athyglisvert þar sem strákar í Garðaskóla komu mun hærra út í fyrra (5,8) en stelpur (5,1) 

og hefur því munurinn á kynjum (0,7) haldist en er núna í hina áttina.  

Ef árgangamunur er skoðaður sést að 8. bekkur upplifir mesta virka þátttöku en 9. bekkur minnsta 

(mynd 3.4).  

 

Mynd 3.4 Virk þátttaka í tímum eftir árgöngum 

Bæði nemendur 9. og 10. bekkjar upplifa minni þátttöku nú en í fyrra en 8.bekkurinn kemur sterkari 

inn þetta skólaárið en 8.bekkur gerði fyrir ári. Skólinn er því í heild á pari við landsmeðaltal, en það má 

alveg minnast þess að skólaárið 2018-2019 kom Garðaskóli (4,6) töluvert verr út en landsmeðaltalið 

(5,1) en mældist yfir því aðeins ári síðar, 2019-2020, (5,3). Það er því óhætt að segja að upplifun 

nemenda getur sveiflast verulega milli ára, bæði milli árganga og kynja. Það má þó aftur minna á að 

hér að þetta eru aðeins gögn úr fyrri könnun vetrarins en ekki lokatölur fyrir skólaárið. 

Ef betur er horft í gögnin sést að 58% nemenda segja að í flestum eða öllum tímum fái þeir tækifæri 

til að útskýra hugmyndir sínar (var 63%), 61% segjast fá tækifæri til að koma skoðunum sínum á 

framfæri (var 69%), og 48% segja að þeir ræði saman um námsefnið (var 52%). Önnur 30%-40% til 

viðbótar í við bót segja að þetta eigi sér stað í sumum tímum og það þýðir að á bilinu 6%-12% 

nemenda segjast (næstum) aldrei fá þessi tækifæri. 

Skóla- og bekkjaranda lýkur svo með spurningum um tíðni leiðsagnarmats, þ.e. um hve mikla 

endurgjöf nemendur telja sig fá frá kennurum sínum um nám sitt. Svo virðist sem nemendur upplifi 

það í minna mæli nú (4,6) en síðustu tvö skólaár og minna en landsmeðaltalið (4,9) upplifir í sínum 

skólum. Strákar í Garðaskóla (4,9) eru aðeins lítið eitt neðan við meðaltal stráka í öðrum skólum (5,1) 

en það eru stelpurnar (4,2) sem finnst þær fá minna leiðsagnarmat en samanburðarhópurinn (4,7) á 

landinu. Á síðasta skólaári voru stelpurnar jafnar sínum samanburðarhópi í þessari fyrri könnun 

vetrarins en einnig lægri en strákarnir eins og nú. Þær lækkuðu hins vegar enn frekar í seinni könnun 

vetrarins svo það verður athyglisvert að sjá tölurnar í vor fyrir allt skólaárið. 

Einnig kemur nokkur árgangamunur fram því nemendur 9.bekkjar skera sig úr árgöngum Garðaskóla, 

því með lækkun (-0,3) milli ára þá telja þeir sig bæði fá töluvert minna leiðsagnarmat frá kennurum 

sínum en aðrir árgangar og einnig minna en 9. bekkur á landsvísu (mynd 3.5). 



 
 

 

Mynd 3.5 Tíðni leiðsagnarmats eftir árgöngum 

Á bak við þessi gildi eru svör nemenda við þremur spurningum. Nú segjast 86% nemenda 

alltaf/oft/stundum fá að vita hvernig þeim gangi, en 14% segja að það gerist (næstum) aldrei. 76% 

nemenda segjast fá að vita hvað það er sem gangi vel og hvað illa, en 24% segja (næstum) aldrei. Loks 

eru það 73% sem segja að þau fái að vita hvað þarf að gera til að ganga betur, en 27% segja að það 

gerist (næstum) aldrei.  

 

4. Opnar spurningar  

Jákvæð atriði við Garðaskóla.  

Það eru flest öll sömu atriðin sem nefnd eru nú og mörg fyrri ár sem nemendur benda á sem jákvæð 

við skólann sinn. Frelsið er það atriði sem fær alltaf flest atkvæði, en það felst í því að nemendur mega 

hafa símann sinn með í skólann, geta farið út af skólalóðinni í mat, t.d. í Hagkaup - sem oft er nefnt – 

og það að vera laus við hömlur og strangari reglur úr fyrri skólum, eða „geggjað strangar reglur“ eins 

og einn lýsti þeim, er einnig ofarlega í hugum nemenda. Skólinn er sagður vel skipulagður og 

kröfuharður, en að það eru líka góðar valgreinar í boði sem geri nemendum kleift að sinna áhugamáli 

innan skólans. Ferðakerfið fær einnig jákvæðar umsagnir því það sé gott að geta „stjórnað því hversu 

hratt við förum“.   

Lífið í skólanum utan kennslustunda, sem sagt félagslífið og Garðalundur fá góða umsögn, og eins fjöldi 

nemenda í skólanum því það er hægt að eignast nýja vini, og það sé jafnvel létt mál, eða vera með 

vinum sínum í hléum og frímínútum.  Frímínúturnar milli tíma vekja líka lukku því þá er nægur tími til 

að fara á milli stofa. Loks er maturinn (í mötuneytinu) sagður ágætur. 

Kennarar fá í heildina góða umsögn nemenda, þeir eru sagðir upp til hópa skemmtilegir og góðir í sínu 

fagi sem veita góða kennslu og koma vel fram við nemendur.  

Svo í heildina er góður tónn í nemendum um mjög marga hluti í Garðaskóla, eins og fyrri ár. Einn gengur 

meira að svo langt að segja að„…skólinn er bara betri en aðrir skólar“.  

 

Það sem má betur fara í Garðaskóla 

Hér sjást einnig flest atriði sem nefnd hafa verið í fyrri könnunum. Kennarar eru sagðir alveg mega vera 

skemmtilegri, jafnvel betri, mættu hafa betri stjórn á tímum og „ekki leyfa nemendum að tala of mikið“. 

Þeir mættu einnig hafa betri skilning á þörfum nemenda því þeir eru sagðir of strangir stundum, jafnvel 

ósanngjarnir, og geri of mikið úr litlum hlutum og megi passa betur að vera ekki of strangir á að gefa 

nemendum seintkomu. Þeir mega líka vanda sig betur með erlend nöfn nemenda, sýna nemendum 

próf svo þeir viti hvað þeir gerðu rangt og ekki alltaf hafa einkunnir fyrir öll verkefni. Það vekur athygli 

að nú er aðeins rétt minnst á eitt helsta áhyggjuefni nemenda í fyrri könnunum, álag í námi og árekstra 

við álagspunkta í öðrum greinum, sem mikið hefur borið á þar til nú.  



 
 

Nokkur skipulagatriði eru nefnd, t.d. finnst sumum að skólinn mætti byrja seinna, kynjaskipting í sundi 

ætti að vera, sumir vilja fleiri íþróttatíma og raddir heyrast um yndislestur sem sjá ekki tilganginn með 

honum. Einnig kemur fram að vanda ætti betur valið í 8. bekki og taka meira tillit til óska nemenda. 

Varðandi samskipti við aðra nemendur kemur fyrir að sumum finnst aðrir nemendur ekki koma nóg vel 

fram og fari ekki vel með eigur skólans og þyrftu að ganga betur um, séu leiðinlegir við aðra og segi 

leiðinlega eða dónalega hluti við aðra. Orðið „goons“ kemur einnig fyrir - sem er lýsing á strákum sem 

ekki sinna náminu sínu nægilega en eru í staðinn með hávaða eða leiðindi í tímum. Einnig kemur orðið 

einelti fyrir í umsögnum og annar nefnir að grín sé gert að honum fyrir útlit eða þá hluti sem hann hefur 

með sér og það sé ekki gaman.   

Maturinn þykir dýr í mötuneytinu og gæði hans eru allmörgum hugleikin, finnst hann ætti að vera betri. 

En margir segja reyndar í þessum neikvæðu umsögnum að það sé bara ekkert sem þarf að laga í 

Garðaskóla.  

 

Yndislestrartímar 

Ánægja nemenda Garðaskóla með yndislestrartímana virðist minnka smám saman því nú segja 54% 

nemenda þá vera gagnlega en það hlutfall var 62% á síðasta skólaári og 67% fyrir tveimur árum. Stelpur 

í skólanum eru ánægðari því 60% þeirra telja þá gagnlega en 48% stráka, en hlutfall stráka var 62% fyrir 

ári. Svo segja má að minnkandi ánægja stráka sé að valda þessari minni ánægju með tímana því 

stelpurnar eru svipaðar núna á ánægjuskalanum og í fyrra. Nemendur 8. bekkjar eru áfram efstir 

árganga með 64% hlutfall sem telur tímana gagnlega (var 79%), nemendur 9. bekkjar koma næstir með 

49% (var 69%) og nemendur 10.bekkjar reka lestina með 43% (var 62%).  

Atriði sem nemendur nefna sem jákvæð við tímana eru nokkur og má nefna sem dæmi frið og ró til að 

lesa, sem einna oftast er nefnt, tími til að slaka á, eða það að vinna af sér heimalestur og hitta vinina í 

umsjónarbekknum. 

En sumt þarf að bæta að mati nemenda í yndislestrartímum. Mest er nefnt að ekki sé nógu gott næði 

í tímunum, sem sést hefur áður, og er þá átt við að kennarar þurfi að halda betri aga svo ró náist alltaf. 

En einnig sjást hugmyndir um að kennarinn lesi en nemendur hlusti, það mætti hafa þennan tíma 

síðastan á daginn og þá bæði fyrir lestur eða annað heimanám eftir því hvort þarf, hann mætti vera 

styttri og einnig sést að meiri ánægja ríkti með fyrirkomulag þeirra í fyrra vegna annarrar tímasetningar 

á deginum og er svengd nefnd í þessu sambandi.  

 

 

 

 

 

 


