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Skólapúlsinn hefur 1.desember 2017 birt niðurstöður úr nemendakönnun þeirri sem fór fram 

í október síðastliðnum. Segja má að nokkur helstu atriði sem fram koma séu:  

 Aukin ánægja af lestri. 

 Stelpur mælast með meira sjálfsálit en strákar. 

 Einelti og vanlíðan eru að aukast.  

 Óróleiki í tímum er að aukast. 

 Fleiri upplifa að kennarar ýti undir vellíðan þeirra. 

 Garðaskóli er góður skóli á margan hátt. 

 

En nú verður nú litið á helstu niðurstöður úr könnuninni.  

1. Virkni nemenda í skólanum 

Það sem helst vekur athygli í þessum fyrsta hluta könnunarinnar er fyrsti liðurinn, ánægja 

nemenda af lestri. Nemendur Garðaskóla virðast hafa töluvert meiri ánægju af lestri núna en 

kom fram í síðustu könnun í vor þegar kom nokkuð bakslag. Með þessari mælingu hefur það 

sama og þurrkast út og skólinn mælist á ný rétt fyrir neðan landið í ánægju af lestri (mynd 1).  

 

Mynd 1: Ársmeðaltöl lestraránægju 

Ef þetta er skoðað aðeins nánar þá sést að eins og áður finnst stelpum í Garðaskóla og á 

landinu öllu skemmtilegra en strákum að lesa (mynd 2). 

 

Mynd 2: Ánægja nemenda af lestri 

Þegar nemendur voru spurðir hversu sammála eða ósammála þeir eru fullyrðingunum í töflu 

1 þá er athyglisvert að sjá fyrsta liðinn þar sem færri nemendur en í fyrra lesa bara þegar þess 

þarf en það hlutfall fellur um 10%. Fleiri en áður segja líka að lestur sé eitt af 

uppáhaldsáhugamálum þeirra (23%). Í heild benda niðurstöður í töflu 1 til þess að meiri áhugi 

sé á lestri nú en áður. 



 

Tafla 1: Ánægja nemenda af lestri í samanburði við síðustu könnun 

 Garðaskóli Landsmeðaltal 

ég les bara þegar þess þarf 43%      (var 53%) 49%     (var 48%) 

lestur er eitt af uppáhaldsáhugamálum mínum 23%      (var 16%) 34%     (var 33%) 

mér finnst gaman að tala um bækur 29%      (var 28%) 34%     (var36%) 

ég verð glaður/glöð við að fá bók að gjöf 63%      (var 59%) 77%     (var 71%) 

mér finnst bókalestur vera tímasóun  16%      (var 20%) 18%     (var 19%) 

mér finnst gaman að fara í bókabúð eða á bókasafn 42%      (var 39%) 57%     (óbreytt) 

 

Næst var könnuð þrautseigja í námi og þar meta nemendur Garðaskóla sig áfram nokkru hærra 

en meðaltal landsins alls og virðist skólinn vera heldur að síga fram úr landinu. Um 90% 

nemenda Garðaskóla segja núna (84% síðastliðið vor) að þeir leggi sig eins mikið fram við 

námið og þeir geta, þeir segjast halda áfram þó efnið sé erfitt og gera sitt besta við að ná tökum 

á þeirri þekkingu og hæfni sem verið er að kenna. Þegar borið er saman við landið mælist 

Garðaskóli frá 5%-15% hærri varðandi öll atriði sem spurt var um. 

Þegar kemur að einstaka námsgreinum þá hafa strákar í Garðaskóla meiri áhuga á stærðfræði 

en stelpur, þeir hafa líka töluvert meiri áhuga en strákar almennt á landinu á meðan stelpur 

skólans hafa minni áhuga en aðrar stelpur. Loks mælast allir árgangar skólans hærra en á 

landinu og í heild virðist áhugi nemenda skólans á stærðfræði vera að aukast milli ára. Þegar 

litið er á spurningarnar sem liggja að baki þá kemur fram að yfir 50% nemenda skólans segjast 

hlakka til stærðfræðitíma, yfir 60% sinna stærðfræðinámi því þeim finnst gaman í greininni og 

75% hafa áhuga á því sem þau læra í stærðfræði. 

Næst til umfjöllunar er ánægja af náttúrufræði. Þar eru þó ekki sömu spurningar á bak við 

yfirlitsmyndirnar og fyrir stærðfræðina. Athygli vekur að nærri 70% nemenda Garðaskóla segja 

að þeim finnst bæði gaman að læra um náttúrufræði og hafi áhuga á því og einnig að leysa 

verkefni í greininni. Kynin mælast bæði svipuð og landsmeðaltalið en 8.bekkur virðist finnast 

skemmtilegra í greininni en öðrum árgöngum. Á  yfirlitsmynd sést svo að áhugi nemenda í 

Garðaskóla almennt hefur aukist nokkuð milli ára (mynd 3). 

 

Mynd 3: Ánægja af náttúrufræði 

Næst var skoðuð trú á eigin vinnubrögð í námi. Hún kemur sterkar fram hjá stelpum en 

strákum og allir árgangar skólans mælast hærri en á landinu að meðaltali. Trúin helst svipuð 

milli árganga.  



Rúm 30% nemenda segjast ekki geta notað skólabókasafnið til þess að afla sér upplýsinga í 

verkefnavinnu. Það hefur þó væntanlega þá skýringu að safnið hefur einungis verið 

aðgengilegt að litlum hluta í rúmt ár vegna flutninga og framkvæmda og verður loksins opnað 

í mun stærra rými en áður nú í desember.  

Bæði kynin mælast hærra en landsmeðaltalið en stelpur í Garðaskóla mælast með meiri trú á 

eigin námsgetu en strákar. Einnig mælast árgangarnir nokkuð svipaðir innan skólans og allir 

þrír mælast hærra en landsmeðaltalið í hverjum árgangi fyrir sig.  

Athyglisvert er að skoða bakgrunnsspurningarnar þar sem spurt er hversu vel nemendur 

treysti sér til þess að læra efni mismunandi námsgreina. Í bóklegu greinunum kemur fram að 

89% nemenda telja sig alveg geta lært ensku, 85% samfélagsgreinar, 80% lífsleikni, 79% 

stærðfræði, 77% náttúrufræði og umhverfismennt, 76% íslensku, 65% dönsku, og loks 66% 

kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði. Í verklegu greinunum er röðin þessi: 97% 

heimilisfræði, 95%, íþróttir og heilsurækt, 87% hönnun og smíði, 83% listgreinar, og loks 75% 

upplýsinga- og tæknimennt. 

Landsmeðaltalið er ekki svo mjög frábrugðið þessum prósentum nema í Samfélagsfræði þar 

sem Garðaskóli mælist með 85% á móti 71% á landinu. 

 

2. Líðan og heilsa 

Þegar kemur að líðan nemenda þá er fyrst spurt um sjálfsálit þeirra. Strákar mælast eins og 

landið en stelpur í skólanum mælast með aðeins betra sjálfsálit en stöllur þeirra á landinu. 

Þarna vekur þó mesta athygli hve nemendur telja sjálfsálit sitt dvína eftir því sem líður á 

skólagönguna því það mælist mest í 8.bekk, svipað í 9.bekk en tekur svo töluverða dífu og 

mælist því áberandi minnst í 10.bekk, á meðan landsmeðaltalið stendur í stað milli árganga 

(mynd 4).  

 

Mynd 4: Sjálfsálit nemenda 

Einnig vekur athygli að 38% nemenda í Garðaskóla, á móti 32% fyrir síðasta skólaár og 24% 

árið þar áður, segja að stundum upplifi þeir að þeir skipti ekki neinu máli fyrir aðra. Til að setja 

það í samhengi þá þýðir það að um það bil 200 nemendur skólans af 500 segja að þeim líði 

svona. Hlutfallið er þó svipað landsmeðaltalinu sem hefur hækkað örlítið frá því síðast en þá 

mældist það hærra (35%) en Garðaskóli (32%). Einnig er umhugsunarefni að á meðan tæp 10% 

nemenda Garðaskóla töldu sig misheppnaða(n) í tveimur síðustu könnunum þá hefur það 

hlutfall hækkað í 17%, sem er álíka og landið mælist með.  

Í liðnum stjórn á eigin lífi kemur fram að nemendur Garðaskóla telja sig áfram hafa meiri stjórn 

á eigin lífi en aðrir nemendur á landinu en meðaltölin virðast vera að nálgast hvert annað.  



 

Mynd 5: Stjórn á eigin lífi 

 

Í liðnum vellíðan er spurt um nokkrar gerðir tilfinninga og kemur Garðaskóli svipað út og landið 

í heildina séð en þó er eftirtektarvert að strákar mælast lægra en stelpur í skólanum, þ.e. finna 

oftar fyrir neikvæðum tilfinningum, og einnig lægra en landsmeðaltalið á meðan stelpurnar 

eru örlítið yfir því. Þegar árgangarnir er bornir saman sést að gildið fyrir Garðaskóla tekur 

nokkuð skarpa dífu niður á við í 9.bekk (mynd 6).  

 

Mynd 6: Vellíðan eftir árgöngum 

Þegar nánar er að gáð kemur í ljós að yfir 80% nemenda Garðaskóla finna oft á dag fyrir gleði, 

yfir 30% fyrir streitu, nærri 16% fyrir reiði, um 9% eru niðurdregin, og um 26% hafa áhyggjur 

oft á dag. Þetta sést betur í eftirfarandi töflu þar sem bera má saman við niðurstöðu síðustu 

könnunar.  

Tafla 2: Vellíðan nemenda í Garðaskóla 

Nemendur sem finna oft eða mjög oft fyrir október 2017          2016-2017 

…áhyggjum 26% 18% 

…streitu 33% 29% 

…reiði 16% 12% 

…að vera niðurdreginn 9% 8% 

…depurð 6% 7% 

…gleði 81% 83% 

 

Þegar þessar tölur eru bornar saman, eins og gert er í töflu 2, sést að það virðist mælast minni 

vellíðan meðal nemenda; minni gleði, fleiri eru niðurdregnir, fleiri finna fyrir reiði, streitu og 

áhyggjum.  

Nemendur gefa nokkrar ástæður fyrir áhyggjum sínum og streitu. Helst er nefnt álag vegna 

prófa, verkefna og heimanáms, auk þrýstings á að fá góðar einkunnir. Nokkrir tala um álag 

vegna íþróttaæfinga og kröfur þar sem fari illa saman við álagspunkta í skólastarfinu, og sem í 

einhverjum tilfellum komi niður á hvoru tveggja. Einn minnist á að það að vera valinn í A liðið 

valdi honum efasemdum, annar minnist á að vinna eftir skóla fari oft ekki vel saman við álag í 

skólanum, og sá þriðji nefnir skyldur gagnvart yngri systkinum. Einnig koma fram áhyggjur af 



því hvað öðrum finnst um viðkomandi, lágt sjálfsmat kemur fyrir, illt umtal annarra er nefnt 

og orðið einelti kemur líka fyrir í þessum umsögnum nemenda.  

Ef einelti er skoðað nánar vekur yfirlitsmynd athygli því það virðist sem það sé að aukast í 

skólanum. Á myndinni sést að gildið fyrir Garðaskóla hefur verið að síga upp á við og mælist 

nú jafnt landsmeðaltali (mynd 7). 

 

 

Mynd 7: Ársmeðaltöl eineltis 

Það sést einnig að það virðist sem einelti sé mun meira í 10.bekk núna (5,6) en í síðustu könnun 

(4,5) og er breytingin það mikil að síðast mældist minnst einelti í 10.bekk en núna mest (mynd 

8).  

 

Mynd 8: Einelti eftir árgöngum 

Nemendur í 9.bekk í síðustu könnun komu mjög svipað út og núverandi 9.bekkur, en hinsvegar 

í 8.bekk er lækkun sýnileg milli ára þar sem gildið fer úr 5,4 niður í 5,0 núna. Ennfremur, þegar 

horft er á kyn, þá er aukning sjáanleg hjá strákum milli ára en lækkun hjá stelpum. Strákarnir 

fara úr 4,7 í 5,5 en stelpur úr 5,2 í 4,9.  

Ef bornar eru saman tölur milli ára um það hve margir nemendur segjast lenda í aðstæðum 

sem teljist einelti kemur í ljós aukning í flestum þeim liðum sem spurt er um.  

Tafla 3: Einelti 

Nemendur sem stundum eða oft á síðustu 30 dögum… okt.2017 2016-2017 

…hefur fundist aðrir vera að baktala þá 30% 27% 

…hafa orðið fyrir ofbeldi 6% 4% 

…hafa verið skildir útundan 10% 9% 

…hafa fengið að heyra særandi orð frá einhverjum öðrum 19% 16% 

...hefur liðið mjög illa yfir hegðun annarra krakka við sig 13% 13% 

...hefur liðið mjög illa yfir því sem aðrir krakkar sögðu á netinu 6% 5% 
 

Hvert prósent jafngildir u.þ.b. 5 nemendum og samkvæmt því eru það um 150 nemendur sem 

síðasta mánuðinn hafa upplifað að aðrir séu að baktala þá, sem er aukning um 15 manns milli 



kannana, og 95 nemendur hafa orðið sárir yfir orðum annarra við sig, sem er samskonar 

aukning.  

Þegar spurt var beint um einelti, þ.e. hve oft nemendur hefðu upplifað einelti á síðustu 30 

dögum, án þess að það hafi verið greint frekar, þá segja nærri 12% að þeir hefðu upplifað 

einelti einu sinni eða oftar á meðan rúm 88% kannast ekki við það. 

En aðspurðir um hvar einelti fari fram nefna nemendur helst hádegisstundina (4), í frímínútum 

inni (4), í kennslustundum (4), í frímínútum úti (3), á netinu eða með gsm síma (2), á leiðinni 

til og frá skóla (1), í íþróttatímum og búningsklefum (2) og annarsstaðar (5).  

Í lífsstílstengdum spurningum kemur fram nokkur munur milli kynjanna því hærra hlutfall 

stráka hreyfir sig a.m.k. tvisvar í viku í Garðaskóla (48%) en meðaltal stráka á landinu (45%). 

Meðaltal stelpna á landinu (38%) hefur hins vegar vinninginn yfir stelpum í Garðaskóla (29%). 

Hreyfing nemenda Garðaskóla hefur aukist miðað við síðustu könnun og bæði kyn hafa bætt 

við sig um 5%. Síðast kom fram að hreyfing nemenda skólans minnkaði með aldri en það hefur 

alveg snúist við núna þar sem hlutfallið hækkar með aldri og er núna hæst í 10.bekk.  

Í framhaldi af því er athyglisvert að nemendur í 10.bekk mælast hæstir árganga Í Garðaskóla 

hvað varðar hollt mataræði og stelpur sínu hærra en strákar og þær virðast vanda sig betur í 

fæðuvali nú en síðasta vetur.  

 

3. Skóla- og bekkjarandi 

Nokkur breyting frá síðustu könnun kemur fram þegar spurt er um samsömun við 

nemendahópinn. Áður virtist sem nemendum Garðaskóla finndist þeir passa betur við hina 

nemendurna í skólanum sínum. Eins og sést á töflu 3 þá mælist Garðaskóli núna næstum alls 

staðar með hærra gildi en áður, sem þýðir minni samsömun en áður. Í samanburði við landið 

eru það helst atriðin að eiga erfitt með að eignast nýja vini í skólanum, úr 19% í 27%,  og að 

líða kjánalega og passa þannig ekki inn í hópinn, úr 16% í 29%.  

Tafla 3: Samsömun nemenda við nemendahópinn 

 Garðaskóli Landsmeðaltal 

Nemendum finnst… okt.2017              2016-2017 okt.2017              2016-2017 
þeir vera skildir útundan        11%                        8%         11%                     10% 
ekki auðvelt að eignast nýja vini í skólanum        27%                       19%        24%                     23% 
þeir ekki tilheyra hópnum         13%                       11%        17%                     16% 
þeir ekki passa við hópinn og líður kjánalega        29%                       16%        25%                     23% 
að öðrum líki ekki við þá        13%                        7%        12%                     12% 
þeir vera einmana í skólanum        14%                      14%        14%                     14% 
þeir ekki vera hamingjusamir í skólanum         8%                       12%        11%                     10% 
ekki rétt að segja að allt sé í besta lagi í skólanum        13%                      15%        16%                     15% 

 

Strákar í skólanum virðast tengjast minna en stelpur við aðra nemendur og helst eru það 

strákar í 10.bekk sem mælast lágir hvað þetta varðar.  

Þegar samband nemenda við kennara er svo kannað er ekki úr vegi að setja þá liði sem spurt 

var um upp í töflu og bera saman milli ára. Spurt var um hvernig nemendum semji við kennara, 

áhugasemi þeirra um vellíðan nemenda, hlustun þeirra og möguleika á að fá aðstoð. Í vinstri 



dálkinum sést útkoman núna, þ.e. prósenta þeirra sem voru (mjög) sammála í Garðaskóla og 

svo á landinu í sviga, og í hægri dálkinum hvernig kom út fyrir síðasta skólaár á sama hátt.  

 Tafla 4: Hlutfall nemenda í Garðaskóla og á landinu sem eru (mjög) sammála að… 

 Garðaskóli 2017 
(landshlutfall) 

Garðaskóli 2016-2017     
(landshlutfall) 

Nemendum semur vel við kennara 71% (76%) 71% (75%) 

Kennarar eru áhugasamir um að nemendum líði vel 79% (84%) 69% (83%) 

Kennarar hlusta vel á nemendur 79% (82%) 74% (82%) 

Nemendur fá aukaaðstoð frá kennara 86% (86%) 81% (85%) 

Kennarar eru sanngjarnir við nemendur 87% (85%) 84% (85%) 

 

Það kemur í ljós að langflestir eru sammála þessum staðhæfingum. Á meðan landið kom síðast 

betur út í öllum liðum þá hafa hlutföll heldur jafnast og Garðaskóli mælist jafnvel hærri en 

landið þegar nemendur eru spurðir um sanngirni kennara sinna, eins og sést í línu fimm. Einnig 

vekur lína tvö athygli þar sem hlutfallið hefur hækkað um 10% frá því síðast og eru nemendur 

að upplifa töluvert meira núna en áður að kennurum skólans er umhugað um að nemendum 

líði vel í skólanum sínum. 

Kynin koma svipað út og 9. og 10. bekkur mælast eins, þó örlítið lægra en landsmeðaltalið, 

sem bendir til þess að aðeins meiri ánægja ríki á landinu almennt í þeim árgöngum. En 8. 

bekkurinn er, öfugt við niðurstöðuna síðastliðið vor, ánægðastur allra árganga og mælist 

nokkuð yfir landsmeðaltalinu.  

Þegar kemur að aga í tímum þá er athyglisvert að sjá að meðan nemendur 8.bekkjar upplifa 

svipaðan aga í tímum og í síðustu mælingu þá gera nemendur í 9. og 10. bekk það ekki eins. 

Gildið fyrir 9.bekk er núna 4,7 en var síðast 5,2. Gildið fyrir 10.bekk er núna 5,4 en var síðast 

5,7. Svo það virðist sem nemendur 9.bekkjar sérstaklega og einnig í 10.bekk finnist ekki vera 

eins mikill agi í kennslustundum og áður.  

 

Mynd 9: Agi í tímum eftir árgöngum 

Mynd 10 sýnir þessa þróun milli ára ennþá betur.   

 

Mynd 10: Ársmeðaltöl fyrir aga í tímum 



Þessar agamælingar eru byggðar á nokkrum atriðum sem spurt er um sérstaklega, eins og 

hávaða í tímum og vinnufrið, og er athyglisvert að bera saman svörunina milli ára í töflu. Ef 

lesnar eru tölurnar frá hægri til vinstri, frá niðurstöðum 2015-16 yfir til 2016-17 í miðjunni og 

þaðan í nýjustu mælingu frá október síðastliðnum, þá virðist sem hlutfall nemenda sé að 

hækka smám saman sem upplifir minni aga í tímum. Það á bæði við Garðaskóla og landið í 

heild og eru tölurnar áþekkar í öllum tilfellum.  

Tafla 5: Agi í skólanum   

 Garðaskóli  Landsmeðaltal 

Í flestum tímum eða alltaf… okt.17      2016-17    2015-16   okt.17   2016-17  2015-16   

…þarf kennari að bíða lengi eftir að nemendur róist   32%            26%            22%  31%          29%        28% 

…hlusta nemendur ekki á kennarann   21%            17%            15%  18%          18%        18% 

…byrja nemendur að vinna þegar langt er liðið á tíma   16%            15%            11%  15%          16%        16%    

…er hávaði og óróleiki   31%            25%            22%  33%          32%        32% 

 

Það sem helst nær athyglinni er að nærri þriðjungur nemenda segir í október 2017 að 

kennarinn þurfi að bíða eftir því að nemendur róist þegar tími er hafinn, og einnig að það sé 

hávaði og óróleiki í tímum. Í báðum þessum liðum hefur orðið um 10% aukning á tveimur árum 

í Garðaskóla. Einnig verður að minnast á að einn af hverjum fimm nemendum í þessari könnun 

í Garðaskóla segir að nemendur hlusti ekki á kennarana sína, sem er líka aukning um 6% á 

tveimur árum. 

Þegar litið er til virkrar þátttöku nemenda í tímum þá koma nemendur Garðaskóla svipað út 

og landsmeðaltal í 8. og 10. bekk, en nemendur 9.bekkjar mælast neðar en landsmeðaltalið. 

Kynin mælast áfram svipuð í Garðaskóla og stelpurnar eru einnig áfram að mælast með aðeins 

minni þátttöku en aðrar stelpur á landinu. Í fyrra var það 8. bekkur Garðaskóla sem virtist 

óvirkari í tímum en aðrir árgangar og neðar en landið. Sá sami hópur er nú í 9.bekk sem einmitt 

mælist óvirkari en aðrir árgangar skólans og nokkru neðar en landið. Núverandi 8.bekkur er 

hinsvegar að mælast nokkuð hærri en landsmeðaltal en 10.bekkur fylgir landinu.  

Að lokum er kannað hversu mikilvæg nemendum finnst heimavinna vera. Nemendur skólans 

hafa síðustu ár verið að mælast nokkuð undir landsmeðaltali. Allir árgangar fá hins vegar hærra 

gildi nú en síðast hvað þetta varðar, sem bendir til þess að þeim finnist hún mikilvægari en 

áður. Bæði 8.bekkur og 9.bekkur hækka umtalsvert, og er 8.bekkur jafn landinu núna, en bæði 

nemendum 9. og 10. bekkjar finnst heimavinna ekki eins mikilvæg og almennt gerist hjá 

nemendum á landinu (mynd 11) þrátt fyrir hækkun í 9. bekk úr 3,7 í 4,2 og í 10. bekk úr 3,5 í 

3,7.  

 

Mynd 11: Mikilvægi heimavinnu eftir árgöngum 

Stelpum skólans finnst heimavinnan þó minna mikilvæg en strákum og þær mælast einnig mun 

neðar en stelpur almennt á landinu (mynd 12). Það má velta því fyrir sér hvers vegna það er. 

Um 62% nemenda segja að kennarar fari aldrei yfir heimavinnu, en það hlutfall var nærri 70% 

síðast. Um það bil 23% nemenda segja að þeir fái aldrei áhugaverð heimaverkefni en það 



hlutfall mældist 35% síðast svo það bendir til þess að nemendum líki betur við heimaverkefni 

sín en áður. 

 

Mynd 12: Mikilvægi heimavinnu eftir kynjum 

 

4. Opin svör um jákvæða hluti 

Algengt svar nemenda við því hvað þeim finnist gott við skólann sinn er að þar upplifa þeir 

frelsi á margan hátt, t.d. hvað varðar það að mega vera inni eða úti að vild og geta ráðið sér 

mikið sjálfur og að því fylgir ábyrgð. Einn nemandi komst svona að orði þegar hann var spurður 

um hvað honum þætti jákvætt:  

Fjölbreytileiki. Þú hefur mikið val og ert mjög frjáls en þú þarft að læra að taka 

ábyrgð á sjálfum þér og það lærir þú hér. 

Annar segir að skólinn sé staður sem gott er að koma á, og margir orða sama hlut á annan hátt 

með því að tala um þann góða félagsskap sem þar er, þar sé fleira fólk að hitta en áður og 

skemmtilegt að vera.  

Nemendur ræða um að í skólanum séu margir góðir og skemmtilegir kennarar sem eru 

þolinmóðir og metnaðargjarnir og vilja að nemendum gangi vel og veita þeim góða aðstoð. 

Einnig þykir nemendum kostur að hafa mismunandi kennara eftir greinum. Þeim finnst tímar 

yfirleitt vera skemmtilegir og áhugaverðir og halda því fram að fjölbreytt námsefni þeirra muni 

gagnast þeim síðar og eru þar nefnd sem dæmi útreikningar launaseðla og lána. Ferðakerfið 

er nefnt sem jákvætt atriði til að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda. Skemmtilegir 

kostir eru sagðir vera í valgreinum og eru verk- og listgreinar sérstaklega nefndar. Nemendum 

finnst gott að geta fengið aðstoð með námið og líka á persónulegum nótum, t.d. ef þeim líður 

ekki vel. Einn orðar sína upplifun svona:  

Mér líður vel, fæ hjálp frá kennurum þegar ég þarf og kennararnir eru 

sanngjarnir og góðir. 

Annar lýsir skólanum svona:   

Mér finnst skólinn minn vera skipulagður með gott kerfi til að hafa öll námsfögin 

á hreinu. 

Varðandi húsnæðið þá ríkir ánægja með sófana mörgu og góðu og er jafnvel nefnt að skólinn 

sé „kósý staður“ fyrir vikið. Nemendum þykir mikill kostur að hafa eigin skáp fyrir dótið sitt og 

„10. bekkjar borðin“ á neðri hæðinni eru líka vel metin af þeim. Einnig fær sjoppan í matsalnum 

góða umsögn því fyrir utan það að vera í húsinu yfir höfuð þá er hún líka sögð fín. Maturinn 

sem þar er seldur fær líka góða umsögn. Einnig er minnst á að grundvallaratriði eins og 

salernisaðstaða nemenda sé í góðu lagi. Loks fær félagslífið og félagsmiðstöðin góða umsögn. 

Þar er fjölbreytt dagskrá og ýmsir viðburðir eru í boði og gert er í því að „peppa upp“ 

mannskapinn.  



 Opin svör um neikvæða hluti 

Þó að það komi ekki upp oft í svörum nemenda þá er þess virði að benda á að einhver er á 

þeirri skoðun að notkun á tóbaki, dópi og „veipi“ hafi aukist „því 9. bekkur eða 10. selji [öðrum 

nemendum] það“. 

En það eru einnig nokkur atriði sem hafa komið upp áður og eru nefnd aftur núna um þá hluti 

sem betur mega fara. Nemendum finnst vera of mikið vinnuálag. Þeir kvarta yfir of miklu 

heimanámi og verkefnum og að það séu próf í hverri viku. Í takt við það minnist einn á að 

verklegar greinar, myndmennt, smíði, textíll og heimilisfræði, megi vera oftar því honum finnst 

erfitt að vera svona mikið í bóklegum greinum. Það kemur fram mótsögn við þá auknu ánægju 

með lestur sem sést í fyrsta lið könnunarinnar þar sem sumir leggja til að yndislesturinn verði 

lagður niður. 

Þó að maturinn í matsölu nemenda hafi verið nefndur sem jákvæður hlutur áður þá eru ekki 

allir á þeirri skoðun. Hann mætti vera betri og meira mætti hugsa um grænmetisætur. Það er 

til dæmis nefnt að skinka sé mikið notuð í það sem selt er. Einnig minnist einn á leiðinlegt 

viðmót í matsölunni. Það vekur þó athygli að röðin í matsöluna er ekki lengur áberandi í opnum 

svörum nemenda, eins og hún hefur verið í fyrri könnunum. Nokkrir vilja lengra hádegisverðar- 

og nestishlé.   

Annað kunnuglegt þema í umsögnum er ástand hússins og vöntun á húsgögnum. Ástand 

gólfsins á neðri hæðinni er nefnt, það er sagt illa farið og jafnvel „hræðilegt“. Einn nemandi 

kemst svona að orði:  

Mér finnst skólinn svolítið druslulegur eða skítugur ég er alls ekki að setja út á 

skólaliða enda hafa þeir voða lítið að gera með það hvort skólinn sé skítugur 

eða ekki. Það sem ég er að tala um eru t.d. loftin, gólfin og borðin. Mér finnst 

líka vanta fleiri borð inn í matsal, mér finnst borðin lítil og ekki nægilega margir 

stólar. 

Það vantar meiri fjölbreytileika á uppbrotsdögum, einhverjum af þeim gönguferðum sem farið 

er í mætti skipta út fyrir til dæmis skíða- og snjóbrettaleiðangra. 

Fram kemur að nemendum finnst sumir kennarar og skólareglur ósanngjarnar, eins og að 

mega ekki hlusta á tónlist í símunum sínum þegar þeir vinna í tímum, að þurfa að fara úr 

skónum, og mega ekki vera í yfirhöfn í tímum.  

Hegðun og framganga annarra nemenda er líka til umtals. Nefnt er að „krakkarnir geti ekki 

unnið í tímum“, að það vanti meiri vinnufrið, að nemendur séu dómharðir í garð hvers annars, 

og að kennarar þurfi að taka meira á hlutunum:  

Það eru oft mikil læti í krökkunum og mér finnst að kennararnir ættu að vera 

duglegri að hafa hemil á þeim. Sumir kennarar þurfa líka að hugsa um að halda 

ró sinni og ekki byrja að öskra á nemendur við minnstu uppákomur. 

Fleiri umsagnir snúast um hegðun samnemenda, sem jafnvel tengist því frelsi sem margir aðrir 

eru ánægðir með: „Krakkar fara stundum í eitthvað rugl út af öllu frelsinu og mér finnst að það 

eigi að fylgjast betur með krökkunum“. 


