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Skólapúlsinn framkvæmdi könnun meðal nemenda í apríl 2015 og voru niðurstöður kynntar 

4.maí. Spurt var um sömu þætti og í haustkönnuninni; virkni nemenda, líðan og heilsu, skóla- og 

bekkjaranda og borið saman við landsmeðaltal. Auk þess var þeim gefinn sá kostur í opnum 

spurningum að skrifa að vild um það sem þeim þykir gott við skólann sinn og um það sem betur 

mætti fara.  

Sú leið var farin af hálfu Skólapúlsins að þær tölur sem koma fram í seinni hluta eru sameinaðar 

fyrri hluta frá því á haustönn, líklega vegna þess að ekki er búist við miklum breytingum á 

skömmum tíma. Aðeins eru því birtar heildartölur vetrarins. Þess vegna er í raun um eina könnun 

að ræða, sem einmitt er sögð hafa hafist 1.ágúst og endað 1.júní.  

Í þessari skýrslu verður því athugað út frá þessum nýjustu niðurstöðum hvort einhverjar 

breytingar sjáist frá fyrri hlutanum og gerð grein fyrir þeim en að öðru leyti verður nánast um 

sömu umfjöllun að ræða og áður. Það er þó alveg ljóst að það er gott að fá niðurstöður frá 

nemendum tvisvar á ári því þá er hægt að taka stöðuna mun fyrr og bregðast við því sem þarf. En 

hér koma niðurstöður heildarkönnunar ársins. 

 

1. Virkni nemenda í skólanum. 

Í haustkönnuninni mældist mestur munur í trú á eigin vinnubrögðum í námi (viðleitni nemandans 

til að uppfylla eigin námsmarkmið) og þrautseigju í námi (hversu mikið nemandi leggur sig fram) 

þar sem nemendur Garðaskóla mældust hafa bæði aðeins meiri trú og þrautseigju en landið. Í 

heildarniðurstöðum ársins fyrir trú á eigin vinnubrögðum sést að Garðaskóli (5,4) er hærri en 

landið (5,0), en athyglisvert við þá stöðu er að meðalgildi skólans fyrir hvert ár hefur farið 

stighækkandi allt frá árinu 2011 þegar skólinn mældist með 5,0. Á þessu ári hefur þó gildið farið 

úr 5,6 niður í 5,2 frá september til apríl og meðaltalið því 5,4. Kynin koma svo nokkuð jöfn út fyrir 

árið í heild. Þrautseigja í námi mælist áfram meiri í Garðaskóla (5,9) en á landinu (5,6) og þó það 

teljist ekki mikill munur þá er athyglisverð lækkun hjá nemendum Garðaskóla eftir því sem liðið 

hefur á skólaárið, úr 6,2 í 5,7: 

 

Mynd 1. Þrautseigja í námi – innan skólaárs 
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Varðandi trú á eigin námsgetu, þá var ekki mikill munur í haust í samanburði við landið en 

Garðaskóli þó aðeins ofar. Hinsvegar birtist athyglisverð mynd sem sýnir nokkra lækkun hjá 

nemendum Garðaskóla milli haust og vorannar úr 5,1 í 4,6. Meðaltal Garðaskóla (4,9) er þó ennþá 

hærra en á landinu (4,7).  

 

  

Mynd 2. Trú á eigin námsgetu – innan skólaárs 

 

Í takt við niðurstöður haustannar, þá kemur fram í heildarniðurstöðum ársins að lítill munur er á 

landsmeðaltali og Garðaskóla hvað varðar ánægju af lestri (4,8 í Garðaskóla en 5,1 á landinu) 

 

Mynd 3. Ánægja af lestri – kyn 

Aftur á móti sést á myndinni að stelpur (5,3) hafa nokkuð meiri ánægju af lestri en strákar (4,2) í 

Garðaskóla.  

Síðustu liðirnir sem kannaðir voru undir heitinu Virkni nemenda í skólanum voru ánægja af 

náttúrufræði og áhugi á stærðfræði. Garðaskóli fær gildið 4,6 en landið 4,9 í fyrrnefnda liðnum 

og í þeim seinni er Garðaskóli (5,7) örlítið hærri en landið (5,5) en sá munur er einnig afar lítill.  
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2. Líðan og heilsa 

Segja má að ekki hafi mikið breyst frá haustönn í þessum flokki nema ef eitthvað er að Garðaskóli 

komi enn betur út. Í haust munaði litlu hvað varðar vellíðan almennt en Garðaskóli kom betur út 

hvað varðar minna einelti, sjálfsálit nemenda mældist aðeins betra og nemendum fannst þeir 

hafa töluvert meiri stjórn á eigin lífi. Nú í vor sést að liðirnir hreyfing og mataræði koma einnig 

betur út en á landinu.  

Á mynd 4 sem hér fylgir mælingum á sjálfsáliti nemenda (og gefur til kynna hvers virði nemendum 

finnst þeir sjálfir vera) sést að meðal nemenda Garðaskóla mælast strákar (6,2) með mun meira 

sjálfsálit en stelpur (5,0), og eins að landsmeðaltal stráka er mun lægra en stráka í Garðaskóla.  

 

 

Mynd 4. Sjálfsálit – Kyn 

Varðandi stjórn á eigin lífi kemur Garðaskóli (5,7) áfram töluvert betur út en landið (5,0) en 

minnstur munur milli skólans og landsins er í 9.bekk:  

 

Mynd 5. Stjórn á eigin lífi – Árgangamunur 

Þessar tölur eru jákvæðar því samkvæmt lýsingu Skólapúlsins á þessum lið þá hafa rannsóknir 

sýnt að hærra gildi gefi „til kynna að þeir [sem] hafi mikla stjórn á eigin lífi eru líklegri til að: leggja 

mikið á sig til að ná góðum árangri, vera þolinmóðari í að bíða eftir árangri sem ekki sést strax og 

setja sér langtímamarkmið“.  
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Varðandi einelti í Garðaskóla þá mælist það áfram minna en á landinu. Gildi skólans hefur þó 

hækkað aðeins innan skólaársins en það telst ekki mikill munur.  

 

 

Mynd 6. Einelti – Kyn 

Hér sést að einelti eftir kynjum mælist minna í Garðaskóla (5,0) en á landinu (5,3), að mun minna 

einelti er meðal stráka í Garðaskóla (4,4) en á landinu (5,1) en enginn munur mælist milli stelpna 

í skólanum og á landinu.  

Tíðni eineltis í Garðaskóla (6%) mælist líka vel undir landsmeðaltalinu (10%) og þó að hækki úr 

5,7 í haust upp í 6,3 í vor þá hefur þetta hlutfall verið að lækka frá 2013 þegar það mældist tæp 

9%. 

Í liðnum hreyfing var spurt nokkurra spurninga sem tengdust líkamlegri áreynslu og hlutfall þeirra 

fundið sem voru sammála eða mjög sammála þeim fullyrðingum að hún væri jákvæð á ýmsa vegu. 

Í Garðaskóla (78%) segja rúmlega 7% fleiri nemendur svo vera en almennt á landinu (71%). 

Í takt við það mælist mataræði nemenda í Garðaskóla (5,3) aðeins heilsusamlegra en á landinu 

(5,0), sem þýðir meiri neyslu ávaxta, grænmetis og vítamíns og/eða minni neyslu skyndibita og 

gosdrykkja í Garðaskóla en tíðkast annars staðar á landinu. 

 

3. Skóla- og bekkjarandi 

Litlar breytingar hafa orðið milli kannana í þessum flokki matsþátta og Garðaskóli kemur áfram 

mjög svipað út í heildina og landsmeðaltalið. Eins og í haustkönnuninni koma nemendur hærra 

út en landið þegar kemur að samsömun við nemendahópinn og aga í tímum. Með samsömun við 

nemendahópinn er verið að draga saman viðhorf nemenda til skólans, hversu vel þeim finnst þeir 

tilheyra honum og líða vel þar. Garðaskóli (5,2) fær aðeins hærra gildi á kvarðanum en landið 

(4,9). Agi í tímum mælist örlítið meiri í Garðaskóla (5,3) en á landinu (5,1), sem er jákvætt. Mælt 

var hvernig nemendur upplifðu aga í sínum kennslustundum í íslensku og stærðfræði en þrátt 

fyrir að ekki muni miklu í heildina kemur einkunn tvennt athyglisvert í ljós. 
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Fyrra atriðið er að gildi Garðaskóla á skalanum fellur úr 5,5 í 5,1 frá september til apríl, sem bendir 

til aðeins minni aga eftir því sem líður á veturinn. Seinna atriðið er árgangamunurinn sem sést á 

meðfylgjandi mynd:  

 

Mynd 7. Agi í tímum - Árgangamunur 

Hér sést að nemendur í 8.bekk (4,8) upplifa nokkuð minni aga en í 10.bekk (5,5) og þó aðallega 

9.bekk (5,7) sem er nálægt því að teljast töluverður munur þegar borið er saman við 8.bekk. Einnig 

er nokkur munur þegar 9.bekkur er borinn saman við landið.   

Eins og í haustkönnuninni er virk þátttaka nemenda Garðaskóla í tímum sú sama og á landinu. 

Athyglin beinist þarna að þeirri sveiflu sem á sér stað þar sem nemendur 9.bekkjar mælast mun 

lægra en aðrir nemendur svo telst nokkur munur miðað við 10.bekkinn.   

  

Mynd 8. Virk þátttaka nemenda í tímum – Árgangamunur 

Áfram mælast nemendur Garðaskóla (5,3) neðar þegar kemur að sambandi nemenda við kennara 

en munurinn er þó lítill samanborið við landsmeðaltalið (5,5). 

Hærra gildi í þessum lið bendir til meiri stuðnings frá kennurum til nemenda sem tengist 

jákvæðum skóla- og bekkjaranda, aga og vinnufriði í tímum, sem hvort tveggja helst í hendur við 

meiri lesskilning.   

Öllu meiri munur er á því mikilvægi sem nemendur telja heimanám gegna í námi sínu. Þar kemur 

fram að nemendur Garðaskóla (3,9) telja heimanám umtalsvert minna mikilvægt fyrir nám sitt en 

landsmeðaltalið (5,1). Nánast enginn munur mælist milli kynja. Gildið fyrir Garðaskóla fellur um 
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0,6 á kvarðanum milli kannana, úr 4,2 í 3,6 sem er nokkur munur, en einnig er athyglisvert að 

skoða eftir árgöngum hvernig mikilvægi heimanáms minnkar í hugum nemenda:  

 

 

Mynd 9. Mikilvægi heimavinnu í náminu - Árgangamunur 

Nemendur 8.bekkjar (4,4) eru jákvæðastir fyrir heimanámi, heldur dregur úr í 9.bekk (3,7), og í 

10.bekk er gildið enn lægra (3,5). Á sama hátt samkvæmt landsmeðaltalinu þá dregur úr 

mikilvæginu frá 8.bekk (5,0) yfir í 9.bekk (4,6), en öfugt við Garðaskóla þá hækkar landsmeðaltalið 

frá 9.bekk upp í 10.bekk (4,8). Það þýðir að munurinn á 10.bekk í Garðaskóla og landsmeðaltalinu 

er töluvert mikill (1,3).  

 

4. Opnar spurningar  

Í opnum svörum nemenda birtir Skólapúlsinn bæði þau svör sem komu fram í október könnuninni 

og þau sem komu nú í apríl. Það hins vegar var ekki spurt jafn margra opinna spurninga á vorönn 

og á haustönn því spurningar um hversu vel eða illa nemendum líkar við Námfús, 60 mínútna 

kennslustundir og umsjón á miðvikudögum, voru ekki með að þessu sinni en það verður 

forvitnilegt að sjá síðar hver þróunin verður með þeim nýju áherslum skólans. Hér fyrir neðan 

verður hvort tveggja skoðað hvað er sagt nú í vor og borið saman við haustkönnunina svo 

heildarmynd fáist af vetrinum í hverjum málaflokki.  

 

Skólabragur  - andinn í skólanum og almenn samskipti 

Segja má að umsagnir um þennan lið séu að mestu leyti jákvæðar á báðum önnum en þó er sumt 

ekki eins jákvætt og sumt fer meira leynt utan skólastofunnar. Eins og sést af umsögnum 

nemenda þá snýst lífið í skólanum ekki eingöngu um að mæta í tíma og læra og undirbúa sig. Aðrir 

hlutir eins og samskipti utan kennslustofunnar geta líka haft mikil áhrif á líðan þeirra.  

Í haustkönnuninni kom oft fram jákvætt viðhorf til andrúmsloftsins í skólanum, hann var sagður 

frábær, góður og fínn og jarðbundinn, og flest eða allt var mjög gaman. Nemendur sögðust 

kynnast fleiri krökkum í skólanum enda mikið af góðum og skemmtilegum krökkum í skólanum 
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sem eru góð hvert við annað. Ekki var mikið um vesen á haustönn og einelti sást varla eða ekki. 

Nokkuð var nefnt að það sé frábært að hafa námsráðgjafa í skólanum sem geta hjálpað þeim sem 

eiga erfitt, þeir séu mjög fínir og gott að leita þangað. 

Nú í vor eru mjög margar umsagnir á sömu nótum og almennt er talað um að skólinn sé í heildina 

mjög góður. Nemendur sjá fjölmarga kosti við skólann, eins og að þar ríki jákvæður og 

skemmtilegur andi, skólinn sé hlýlegur og vel sé haldið utan um nemendur, bæði félagslega og 

námslega, nemendur finni að það sé hlustað á þá því það er nemendaráð, og vel sé tekið á því 

sem þarf. Nemendur fái tækifæri til að vera sjálfstæðir, þeir megi spjalla en þó ekki of mikið því 

það verði að halda vinnufriðinn, einelti sé mjög lítið og lítið sé strítt, og yfirleitt sé mjög gaman í 

skólanum. Þar fari fram fjölbreytt og metnaðarfull starfsemi og nemendum líði vel í heilsueflandi 

skóla. Þar eru margir hraustir og duglegir nemendur og nemendur geti eignast marga vini. Það sé 

í raun ekkert að skólanum og hann sé góður undirbúningur fyrir framhaldsskóla. 

Einn nemandi kemst svona að orði:  

„Skólinn hefur breytt mér persónulega mjög mikið á góðan hátt síðan að ég byrjaði í 

honum.“ 

Annar segir:  

„[H]ann er bara æðislegur skóli og það ættu flestir að sjá það!“ 

Á haustönn bentu nokkir nemendur Garðaskóla á að þeim finndist að nemendur gætu sýnt meiri 

tillitssemi hvað varðar hávaða. Einnig var sagt mjög klíkuskipt í skólanum. Á vorönn kemur það 

sama upp og einnig að nemendur séu óvægnir gagnvart öðrum sem geti verið erfitt að eiga við. 

Skólinn sé þekktur fyrir hversu margir nemendur eigi dýrar vörur, dæmi er tekið um t.d. i-phone 

og Timberland skó. Nemendur sýni öðrum nemendum ósanngirni með því að dæma þá oft af 

félögum þeirra en ekki útfrá hvernig hver og einn er. Eins sé neikvætt fyrir skólann hvað krakkar 

í sama hóp þekkist lítið. Fram kemur einnig það viðhorf að einmanaleiki sjáist hjá öðrum 

nemendum. Einn nemandi lýsir þessu svona:  

„Einelti og einmannaleiki [er eitthvað] sem maður sér stundum hjá öðrum nemendum. 

Það er afar slæmt hvað allir baktala og dæma alla hérna... Það er frekar sorglegt og þetta 

er allt ein stór vinsældarkeppni. Ég er ekki að segja að mér líki ekki við þetta fólk það er 

bara dekrað og bitchy og dæmir ef eh er ekki í nógu dýrum fötum eða fari eftir tískunni.Ég 

man einu sinni sat ég með vinkonuhóp (ekki mínum samt) og um leið og ein fór fóru þær 

að baktala hana og gera grin svo kom hún til baka og önnur fór gerðu þær það sama þetta 

er sjúklega sorglegt.“ 

Neikvæðar raddir heyrast líka á báðum önnum og þar ber helst að nefna neikvæða framkomu 

nemenda í 10.bekk í matsölunni þegar þeir ryðjast fram fyrir í röðinni og komist upp með það því 

enginn gerir neitt í því, að sögn nemenda.  Eins kemur fram að eldri krakkar láti yngri krakkana 
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fara mikið í taugarnar á sér og sýni þeim lítið umburðarlyndi. Ein umsögn bendir einmitt til að 

virðingarleysi eða óþolinmæði eldri nemenda nái út fyrir röðina í matsölunni:  

„[S]trákarnir í 10.bekk hafa enga virðingu fyrir krakka í 8. og 9. bekk ...  t.d. ég var að labba 

á skóla gangi og allt í einu hrindir mér einhver strákur í 10.bekk frá eins og ég er lítill padda. 

Þeir halda að þeir eru BOSSARNIR sem er mjög lame.“ 

 

Aðstaðan í skólanum  

Í haustkönnuninni var talsvert kvartað yfir kulda í skólanum og nefnt að hreinlæti sé sums staðar 

ábótavant. Það þótti vanta fleiri sófa á efri hæðina og svo var kvartað yfir að ekkert netsamband 

væri komið á fyrir nemendur, en því var kippt í liðinn fljótlega eftir þá könnun og vandamálið 

þannig afgreitt endanlega. 

Í vorkönnuninni er sumt endurtekið efni í umsögnum nemenda, áfram er kvartað yfir kulda í 

skólanum og nokkrir nefndu að það vanti fleiri stóla í matsalinn en ekkert minnst á sófa á efri 

hæð. Einn vildi fleiri leiktæki á neðri hæðina, eins og t.d. poolborð eða borðtennisborð. Einnig 

komu fram jákvæðar athugasemdir eins og um að skólinn er alltaf vel þrifinn, bóksafnið þykir gott 

og eins eru nemendur ánægðir með að hafa sérskáp fyrir dótið sitt.  

 

Matsalan 

Skoðanir nemenda eru mjög skiptar varðandi matsöluna. Á báðum önnum koma fram jákvæðar 

umsagnir í garð matsölunnar, það sé út af fyrir sig frábært að hafa matsölu, þar sé maturinn 

yfirleitt fínn, og þar sé vel hægt að kaupa sér eitthvað gott að borða. 

Hinsvegar komu fram í haustkönnuninni 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. Í 

vorkönnuninni er áfram minnst á að það sé oft sami maturinn í boði og það sé ekki alltaf góður 

matur, auk þess sem hann sé frekar dýr. Svo bætast við í vor athugasemdir um langa bið eftir 

afgreiðslu.  

 

Garðalundur og félagslífið 

Eins og í haustkönnuninni ríkir ánægja með félagsmiðstöðina sem sögð er frábær og félagslífið er 

sagt mjög jákvætt og skemmtilegt. Minnst er á böllin og opnu húsin, leikrit og skíðaferð, það sé 

mikið félagslíf, alltaf sé eitthvað í gangi, margt sé í boði utan skólatíma, og mikið hugsað um að 

sinna því vel af þeim sem sjá um. Nefnt er að félagslífið í skólanum fái einkunnina 10.  
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Það eru þó ekki allir jákvæðir og sumum finnst ekki vera boðið upp á skemmtilega viðburði (fyrir 

utan böllin). Það sjónarmið nemenda sést að það sem boðið er upp á þykir nokkuð dýrt og er 

dæmi tekið um árshátíðina nú í vor þar sem miðinn kostaði 4000 krónur, en, ef frá er talin góð 

skemmtun, þá fannst einum nemanda heldur lítið matarkyns koma í staðinn:   

„...en eitt sem ég fatta ekki er að miðin kostaði 4000kr og í matinn var hamborgari og ís í 

dós LITLLA DÓS!!!!! SEM VAR ÖMULEGT þannig að ég bara skil ekki í hvað fór 

peningurinn.“ 

 

Frelsi og frjálsleiki 

Mjög oft er minnst á aukið frelsi og frjálsleika sem ríki í Garðaskóla sem nemendur virðast fá meira 

af en þeir hafa átt að venjast áður. Reglur í Garðaskóla eru einnig sagðar vera ekki eins strangar 

og í yngri bekkjum annarra skóla og kemur það fram í báðum könnunum, en þó er nefnt nokkrum 

sinnum að gott skipulag sé á öllu.  

Í haustkönnuninni voru fleiri svipaðir hlutir nefndir eins og að það megi vera með síma í skólanum 

í hléum, það þurfi ekki að fara út í hléum og það er frjáls klæðnaður í Garðaskóla. Einnig var nefnt 

að meiri ábyrgð fylgi frelsi og að það sé gott. Þá kom fram jákvæð tenging hjá sumum milli frelsis 

og ábyrgðar:  

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

 

Námsgreinar og ferðakerfið 

Í báðum hlutum könnunarinnar kemur fram ánægja með fjölbreytni í valfögum og einnig 

ferðakerfið sem gerir duglegum nemendum mögulegt að flýta fyrir sér í námi. Í haustkönnuninni 

kemur fram að nemendum finnst gott að boðið er upp á listgreinar og íþróttir, námsefnið þykir 

yfirleitt skemmtilegt og oft eru unnin áhugaverð verkefni.  Frábært þykir að hafa aukatíma til að 

bæta sig. 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,  og í köldu veðri finnst þeim slæmt að þurfa 

að fara í sund og útiíþróttir. Það er bara einn íþróttatími á viku og hann er of stuttur. 

Í vorkönnuninni kemur fram í framhaldi af þessu að valfögin eru sögð passa vel við áhugasvið 

nemenda. Ferðakerfið er sagt mjög jákvætt fyrir skólann, nemendur nefna nokkrum sinnum að 

það sé góður kostur við skólann að geta tekið fjölbrautaráfanga. Það er svo líka nefnt að valgreinar 

mættu vera fleiri.  
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Námsefnið og námsmat 

Nokkrum sinnum er nefnt að námsefnið í námsgreinum sé gott og skemmtilegt að fást við það. 

Það heyrast hins vegar líka gagnrýnar raddir um það, eins og stundum virðist það svo mikið að 

lítill tími gefist í annað en að fylgja bókunum. Eins eru ekki allir sáttir við hlutföll í námsmati yfir 

veturinn og svo er ósætti við að sleppa ekki við hluti sem nemanda finnst óþægilegir.  

Fram kemur að sumir eru ósáttir við að hafa skyndipróf því erfitt er að muna allt á prófi sem farið 

er í einu sinni jafnvel þó heimanámi sé sinnt vel. Sumt námsefni er sagt of flókið og prófað er úr 

of miklu efni í einu úr því í ákveðnum fögum. Á báðum önnum er minnst á að of mikil áhersla sé 

á efni í bókunum og lítið farið út fyrir það, t.d. með umræðum. Einn nemandi á haustönn skrifaði 

um að það sé ekki gott að hafa 30/70 vægi milli anna í 10.bekk því það er alls ekki sama námsefni 

á báðum önnum. Annar nemandi á vorönn kemur með það viðhorf að það sé slæmt að þurfa að 

flytja verkefni eða lesa upp fyrir framan bekk þó maður vilji það ekki því annars fái maður 0. 

Ennfremur kemur fram sú skoðun að of mikið sé gert ráð fyrir að nemendur kunni hluti sem eru 

þá ekki útskýrðir og svo er stundum gert ráð fyrir að nemendur hafi meiri tíma en raunin er til að 

sinna náminu í viðbót við oft langan skóladag. 

 

Álag 

Í haustkönnuninni var dálítið kvartað yfir álagi sem birtist þannig að sumum nemendum fannst 

frekar mörg próf í skólanum og oft mikil heimavinna sem er heldur ekki alltaf skemmtileg og 

hópavinna jafnvel í gangi á sama tíma og allt þetta veldur nemendum stressi og jafnvel vanlíðan. 

Þetta álit sést líka í vorkönnuninni en þó ber ekki eins mikið á álagskvörtunum á vorönn. Prófaálag 

er nefnt nokkrum sinnum og skóladagurinn er sumum nokkuð langur, jafnvel til kl. 5. Fram kemur 

það álit að mikil streita sé hjá nemendum og krakkar órólegir vegna þess. 

 „Mér finnst vera of oft sem ég þarf að stressa mig yfir því að ég geti ekki klárað 

heimavinnu eða að ég sé að fara í of mörg próf í einni viku.“ 

 

Fyrirkomulag og skólareglur 

Í haustkönnuninni kom fram óánægja með að mega ekki borða á efri hæðinni. Eyður (5 mín) þykja 

sumum of stuttar milli tíma með nýja fyrirkomulaginu.  Svo heyrðust 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.  



Skólapúlsinn – nemendakönnun í Garðaskóla veturinn 2014-2015 
 

12 
 

Þessi skoðun endurspeglast í vorkönnuninni því þar er líka talað um að séu bara 5 mínútur á milli 

tíma og jafnvel lagt til að breyta lengd kennslustunda, enda hafa sumir greinilega verið að lesa 

sér til um hvernig þetta ætti að vera:  

„[T]íma[r]nir eru 60 mín og 5 mín á milli tíma. Ein tilgáta segir að börn læra best með 50-

55 mín ken[n]slustundir með 10 mín pásum[,] prófaðu bara að gúggla það“. 

Sumir nemendur eiga erfitt með að sætta sig við að mega ekki vera í útifötunum innanhúss og 

finnst áherslur á síma og athygli nemenda í tímum öfugsnúnar:  

„[Það er] hreinlega kjánalegt að meiga ekki vera í úlpum. [F]inns[t] frekar skrítið að símar 

fara svona mikið í tauganar á kennurum en eru svo alveg sama ef maður sé hálf sofandi. 

Heimavinna er alveg óþarfi eins og sjö tímar í skólanum sé ekki nóg“. 

 

Kennarar og kennsla 

Í báðum könnunum kom fram fjöldinn allur af jákæðum ummælum um kennara en einnig komu 

athugasemdir um sumt sem kennarar mættu laga hjá sér. Í haust skrifuðu margir 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. Nemendur sögðu á haustönn að í skólanum væri boðið upp á marga skemmtilega tíma. 

Nú í vor kom líka margsinnis fram að nemendur álíta kennara sína almennt vera virkilega góða, 

skemmtilega, og við bættist að þeir eru sagðir hjálpsamir, vinalegir, metnaðarfullir og sanngjarnir 

og að þeir nái vel til nemenda. Ennfremur, samkvæmt mörgum umsögnum nemenda, eru 

kennarar Garðaskóla almennt góðir við nemendur og þeir passa að leggja áherslu á mikilvægasta 

námsefnið. Nemendur segjast læra mikið og það það sé gott. Yndislestur er sögð góð viðbót við 

kennslustund á hverjum degi. 

En þá er komið að þeim neikvæðu umsögnum sem komu fram en segja má að þær séu ekki eins 

samhljóma og jákvæðu umsagnirnar því oftast er aðeins einn nemandi á bak við hvert atriði. 

Nemendur sáu strax í haust samhengi á milli þess hversu strangir kennarar eru og hávaða í tímum. 

Sagt var að kennarar mættu stundum vera opnari fyrir að gera námið að leik og gera tíma 

fjölbreyttari með skemmtilegum útskýringum og með því að virkja nemendur betur í 

lærdómsferlinu, t.d. með umræðum. Þeir mættu líka vera svolítið hressari, vera  opnari fyrir hrósi 

til nemenda og taka lífinu aðeins léttar í tímum, hlusta betur, og nota meira af þeim hugmyndum 

sem nemendur koma með. Einn nemandi var sár yfir því að einkunn hans var lesin upphátt, fannst 

það viðkvæmt mál. Annar nemandi benti á að honum finndist það vera hlutverk kennara að 

upplýsa nemanda um það sem hann hefur misst af í stað þess að hann sjálfur þyrfti að fylgjast 
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með. Takmarkanir í kennslu fannst einum vera að oft fái nemendur bara að sýna hluta af 

hæfileikum sínum í bóklegu námi. 

Nú í vor er aftur nefnt að það vanti meiri gleði í skólann í þeirri merkingu að sumir kennarar séu 

dálítið fúlir stundum og megi vera aðeins jákvæðari. Sumir kennarar mega gjarnan hlusta betur 

og eru svolítið gamaldags og svo kemur fram sú skoðun að flestir kennarar fari ekki yfir 

heimavinnu. Eins sést á umsögn eins nemanda að kennarar verði að gæta betur að orðum sínum 

á kaffistofu kennara því samkvæmt þeirri lýsingu nemandans hafa veggirnir eyru og neikvæð 

umræða nokkurra kennara um nemanda mun hafa borist til viðkomandi. Svo finnst sumum 

nemendum að í einhverjum tilfellum séu kennarar ósveigjanlegir og viti allt betur af því þeir eru 

kennarinn, það sé of mikill hávaði í tímum og það þykir leiðinleg kennsluaðferð þegar nemendum 

er gert að „bara glósa, glósa, glósa“ eins og það var orðað í einni umsögninni. Hjá einum nemanda 

kom fram að það er enginn góður enskukennari í skólanum en í öllum hinum greinunum eru mjög 

góðir kennarar.  

Í heildina má þó segja, þrátt fyrir þessa upptalningu, að umsagnir vetrarins um kennara, 

námsráðgjafa, og annað starfsfólk Garðaskóla séu fremur jákvæðar.  

Einn nemandi lýsir starfsmönnum skólans á eftirfarandi hátt:  

„Virkilega góðir kennarar frábær félagsmiðstoð. Allt fólk sem vinnur hér í Garðaskóla er 

mjög heiðarlegt og gott fólk og það er það sem skiptir höfuðmáli.“ 

 


