
 

 

Sigurður Stefán Haraldsson tók saman, maí 2016 



2 
 

Nemendakönnun Skólapúlsins í Garðaskóla í apríl 2015-216. 
 

Helstu niðurstöður úr lokuðum spurningum.  

Sömu þrír meginflokkar lokaðra spurninga eru í könnun meðal nemenda eins og áður, Virkni 

nemenda í skólanum, Líðan og heilsa, og Skóla- og bekkjarandi. Skólapúlsinn skýrir hvernig 

niðurstöðurnar eru settar fram með því að annars vegar sé um tölugildi að ræða sem gefin eru 

sem niðurstöður fyrir hvern þátt, annað hvort meðaltal á bilinu 0 til 10 eða hlutfall svarenda 

sem valdi tiltekna svarmöguleika. Niðurstaða skólans á hverjum matsþætti er borin saman við  

 

1. Virkni nemenda í skólanum 

samanlagða útkomu allra skóla sem taka þátt, sem er þá meðaltal landsins í heild. Sem 

viðmiðunarregla er munur uppá 0,5 stig ekki mikill munur, munur uppá 1,0 stig telst töluverður 

munur og munur uppá 1,5 stig og meira telst mikill munur. Túlkun á mikilvægi munarins fer 

eftir efni og dreifingu hvers matsþáttar fyrir sig og þar ræðst hvort munur er tölfræðilega 

marktækur eða ekki. Í fyrsta flokknum, Virkni nemenda í skólanum, koma nemendur 

Garðaskóla mjög svipað eða eins út og landið í undirþáttunum trú á eigin námsgetu og áhuga 

á stærðfræði. Viðhorf nemenda gagnvart stærðfræði virðist vera frekar jákvætt því yfir 50% 

þeirra segjast hlakka til stærðfræðitíma og 65% hafa áhuga á því sem lært er þar. Þegar kemur 

að áhuga á náttúrufræði þá kemur svipað fram og í stærðfræði, þ.e.a.s. um 60% nemenda hafa 

gaman af greininni og að leysa verkefni þar. Hinsvegar kemur líka í ljós að prósentutalan er 

hærri á landinu en í Garðaskóla sem þýðir að þar ríkir meiri ánægja með greinina. Þetta kemur 

sérstaklega fram í 9. og 10. bekk (mynd 1.1) og er áhugavert að meðalánægjan minnkar yfir 

skólaárið frá 4,9 í október 2015 í 4,2 í apríl 2016. 

 

Mynd 1.1: Ánægja árganga af náttúrufræði 

Varðandi lestur þá kemur í ljós að 39% nemenda lesa bara þegar þau verða að gera það, og 

32% verða ekki ánægð ef þau fá bók að gjöf. 68% nemenda eru ekki spennt fyrir því að tala um 

bækur við aðra og nemendur skiptast í tvo jafna hópa, með og á móti, þegar spurt er hvort 

þeim finnist gaman að fara í bókabúð eða á bókasafn. Fram kemur sama mynstur hjá 

Garðaskóla og á landinu yfir skólaárið þar sem ánægjan minnkar nokkuð frá október fram í 

apríl (mynd 1.2). 
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Mynd 1.2: Ánægja af lestri í október og apríl 

Næsti hlutur sem mældur var varðaði trú á eigin vinnubrögð í námi og þrautseigju í námi. Það 

sem vekur athygli þarna er að hærra hlutfall nemenda í Garðaskóla segist halda áfram að læra 

þó að efnið sé erfitt, 43,8% í samanburði við 35,9 á landinu.  En nemendur í 10.bekk í 

Garðaskóla virðast vera að leggja sig minna fram (5,0) en í 9. og 8. bekk (5,5). Einnig kemur 

fram munur á kynjum hvað varðar þrautseigju í námi þar sem stelpur leggja sig meira fram en 

strákar bæði í Garðaskóla og á landinu, eins og mynd 1.3 sýnir. Í því sambandi mætti geta þess 

að stelpur í Garðaskóla mældust með 6,2 í október en mælast núna með 5,8 sem er samt 

talsvert hærra en strákar sem mælast með 4,9.  

 

Mynd 1.3: Þrautseigja í námi eftir kynjum 

 

2. Líðan og heilsa 

Hvað varðar hollt mataræði sést að hlutfall nemenda Garðaskóla sem hefur ekki borðað 

skyndibitafæði (32%) eða drukkið gos (49%) er hærra en á landinu (24% og 39%). Það er enginn 

kynjamunur sýnilegur þegar kemur að hollu mataræði, en þrátt fyrir það gefur meðaltalið 

vísbendingu um að nemendur Garðaskóla borði ekki eins hollan mat og áður. 

Vellíðan nemenda, þar sem spurt var um hvaða tilfinningar nemendur upplifðu daginn áður, 

fer stigminnkandi eftir árgöngum þar sem 10.bekk líður verr en hinum en það er sama þróun 

og á landinu öllu. Fram kom að 25% nemenda fundu fyrir stressi daginn áður. En hreyfing 

nemenda í Garðaskóla almennt mælist aðeins meiri en á landinu en það orsakast af því að 

nemendur í 9. og 10. bekk mælast hærri (7% og 4%) en landið en nemendur 8.bekkjar mælast 
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neðar(-5%) en landsmeðaltalið. Stelpur eru að draga vagninn meira en strákar því þær mælast 

hærri (6,5%) en landið en strákar lægri (-5%) en landið. 

 

Mynd 2.1: Hreyfing eftir kynjum 

Nemendur Garðaskóla eru með meira sjálfsálit (+0,3) en nemendur á landinu í öllum 

árgöngum, en nemendur 9.bekkjar skera sig úr því þeir hafa mun meira sjálfsálit en aðrir 

árgangar skólans og eru líka mun hærri en venjan er á landinu í þeim árgangi.  Það kemur í ljós 

að nokkuð hátt hlutfall nemenda finnst þeir ekki skipta neinu máli fyrir aðra þó að Garðaskóli 

(24%) komi betur út en landið (35%), 11% nemenda Garðaskóla finnst þeir vera misheppnaðir 

en á landinu er það hlutfall nærri 17%. 

 

Mynd 2.2: Sjálfsálit nemenda 

Næst var spurt um hversu mikla stjórn á eigin lífi nemendur telja sig hafa og koma nemendur 

Garðaskóla betur út (+0,4) en almennt á landinu en gildið hefur þó minnkað frá því í fyrra (5,7) 

niður í 5,3. Og svo er einnig áhugavert að nemendur skólans upplifa minni stjórn á eigin lífi 

eftir því sem þeir fara lengra í skólagöngunni (mynd 2.3). 

 

 Mynd 2.3: Stjórn á eigin lífi 
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Þegar kemur að einelti mælast nemendur Garðaskóla með minna einelti innan sinna raða (6%) 

en almennt gerist á landinu (11%), en samt fundu 23% fyrir baktali síðastliðinn mánuð. Það 

einelti sem þó mælist virðist vera meira hjá stelpum en strákum og meira í 10. bekk en öðrum 

hópum, en munurinn á kynjum sést á mynd 2.4.  

 

  Mynd 2.4: Einelti í prósentum eftir kynjum 

Þegar nemendur voru beðnir um að nefna hvar þeir verða fyrir einelti þá eru nefndar m.a. 

frímínútur inni (50%), hádegishlé (36%), frímínútur úti (14%), á netinu eða GSM (14%), og 

búningsklefar (7%).  

 

3. Skóli og bekkjarandi 

Í þriðja flokknum, Skóla og bekkjaranda, var spurt um viðhorf þeirra til nemendahópsins og 

sambands nemenda við kennara. Meirihluti nemenda er sáttur við þessa þætti, en 9% 

nemenda í Garðaskóla segja að þeim líði eins og þeir séu skildir útundan, 19% segjast eiga 

erfitt með að eignast vini, 13% finnst þeir ekki tilheyra hópnum, 21% segja að þeim líði 

kjánalega og eins og þeir passi ekki við hina, 11% eru einmana, og 9% nemenda eru ekki 

hamingjusamir.  

Á meðan meirihluti nemenda álítur að nemendum semji vel við flesta kennara, þá eru 22% 

ekki þeirrar skoðunar, yfir 80% nemenda eru sammála því að kennarar séu áhugasamir um að 

nemendum líði vel en 18% nemenda eru ósammála því. Þegar spurt er um þeirra eigin stöðu 

þá finnst 19% nemenda ekki að kennarar hlusti vel á það sem þeir hafa að segja, 17% finnst 

þeir ekki fá aukaaðstoð þegar þeir þurfa hana, og 18% nemenda finnst kennarar ekki vera 

sanngjarnir.  

Þetta mynstur heldur sér þegar komið er í agamálin. 22% nemenda segja að kennarinn þurfi 

að bíða lengi eftir því að nemendur róist, 11% segja að nemendur geti ekki unnið vel í flestum 

eða öllum tímum, 15% nemenda segja að nemendur hlusti ekki á það sem kennarinn segir, 

11% segja að nemendur byrji ekki að vinna fyrr en langt er liðið á kennslustundina, og 22% 

segja að það sé hávaði og óróleiki í flestum eða öllum tímum. 

Nemendum Garðaskóla finnst heimanám ekki eins mikilvægt og nemendum annarsstaðar og 

hefur það komið skýrt fram í mælingum síðustu 5 ára, og er ennþá að lækka stöðugt (mynd 

3.1) og einnig þegar líður á skólaárið því það mældist 4,1 í október 2015 en 3,3 í apríl 2016. Ef 

tekið er tillit til mismunandi árganga þá sker 10. bekkurinn sig úr og hefur minnstan áhuga á 

heimavinnu. 
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Mynd 3.1: Viðhorf nemenda til mikilvægis heimavinnu 

Ennfremur segjast 84% nemenda klára heimavinnu sína á réttum tíma, en 16% gera það 

stundum eða aldrei, 42% nemenda segja að kennarar fari (næstum) aldrei yfir heimavinnuna  

en alls eru það 70% nemenda sem segja að lítið eða ekkert sé fylgst með heimavinnunni. Einnig 

segjast 75% nemenda skólans aldrei eða stundum fá áhugaverð heimaverkefni. Einnig segja 

42% nemenda skólans að heimavinnan sé ekki hluti af lokaeinkunn.   

 

4. Opnar spurningar 

Andinn í skólanum og almenn samskipti 

Nemendur eru áfram mjög ánægðir með andann í skólanum. Skólinn er sagður mjög góður og 

líflegur og vel er haldið utan um nemendur og allt starfið. Nemendur kunna vel að meta 

blöndun hópsins sem verður í frímínútum og vegna ferðakerfisins því þeir ná því kynnast 

öðrum góðum krökkum í skólanum og þar er líka hægt að halda sambandi við vini sína. Margir 

lýsa yfir vellíðan í skólanum sínum, þeim er treyst og sýnd virðing og ráði ýmsu sjálfir, t.d. 

hvernig verkefnum og úrvinnslu þeirra er háttað, þeir hafi meira sjálfstæði í skólanum en þeir 

hafi haft áður, en á sama tíma geri skólinn kröfur sem þó sé jákvætt. Nokkuð ber á jákvæðni 

fyrir því að þurfa að taka ábyrgð á sjálfum sér allan daginn, t.d. hvað varðar stofuskipti og að 

koma á réttum tíma á réttan stað en samt í raun gera það sem maður vill í skólanum. 

Eins er nefnt að nemendum finnst gott að vita að það er auðvelt að fá hjálp bæði með allt í 

náminu og ekki síður hvað varðar persónuleg mál, og að margir starfsmenn hlusti vel á 

nemendur og þeir fái að koma skoðunum sínum á framfæri. Sérstaklega er nefnt sem jákvætt 

að skólastjórinn sjáist á göngunum að spjalla við nemendur. Sagt er nokkrum sinnum að einelti 

sjáist lítið eða ekkert.  

Námsráðgjafar fá afar góða umsögn og er sagt að þeir séu mikil hjálp þegar á þarf að halda og 

gott sé að leita til þeirra með hvaðeina. Einnig kemur fram ánægja með þá kynningu á 

framtíðinni og störfum sem þeir standa fyrir. Einn nemandi lýsir tilfinningunni fyrir skólanum 

sínum svona:  

Kennararnir eru góðir og kenna námsefnið vel. Skólinn er með góða námsráðgjafa 

sem veita manni alla þá hjálp sem við þurfum. Það er boðið upp á skemmtileg og 

fjölbreytt valfög. Ég held að mörgum nemendum í skólanum líði vel. 
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Annar segir:  

Kennarar eru sanngjarnir og líta á nemendur sem jafningja sína. Í skólanum er gott 

andrúmsloft og frábært félagslíf. Námið er fjölbreytilegt og áhugavert.  

Það er þó einnig minnst á hluti sem mættu fara betur og ber ef til vill meira á þeim núna en í 

fyrri hlutanum í október. Þá var kvartað yfir því að 10.bekkingar ryðjast fram úr öðrum í röðinni 

við mötuneytið, en það er ekki nefnt í seinni hlutanum í apríl. Það kemur fram hjá nokkrum að 

það megi vera meiri agi í tímum, stundum er of mikill hávaði og þá er erfitt að einbeita sér. 

Sumir vilja byrja skólann síðar, t.d. kl.8:45 í stað 8:10 til þess að vera í samræmi við yngri 

nemendur sem byrja hálftíma síðar en Garðaskóli. Í takt við það er sú ósk sem fram kemur um 

að kennarar séu ekki svona strangir á seintskráningum og finnst þeim það óþarfi að gefa seint 

fyrir að koma bara 2-3 mínútum of seint. Svo kemur fram gagnrýni á upplýsingastreymi til 

nemenda og það er sagt ekki vera nægilega gott:  

Oft er eitthvað mikið um að vera og kennarar virðast hafa fína stjórn á því en 

nemendur ertu oft ekki vissir hvað er í gangi. Það getur verið mjög óþægilegt og 

sérstaklega fyrir þá sem einbeita sér illa í óvissu eins og fólk sem er með kvíða. 

Það kemur einnig fram hjá nemendum að ekki séu samskiptin við sumt starfsfólk og aðra 

nemendur alltaf eins og best verður á kosið. Bent er á að starfsfólk skólans megi hlusta betur 

á nemendur og fylgjast betur með líðan þeirra og vera þannig tillitssamara og varkárara í 

orðavali. Annar segir að það séu of fáir að fylgjast með á göngunum til að stöðva neikvæð 

samskipti, eða jafnvel einelti og svo heyrist af dómhörku annarra nemenda sem mættu gjarnan 

temja sér meira umburðarlyndi og koma þannig betur fram.  

 

Félagslífið 

Félagslífið fékk góða umsögn frá nemendum í fyrri hlutanum og núna í vor ber líka mikið á 

góðri umfjöllun. Garðalundur er sagður hafa bæði fjölbreytta og skemmtilega dagskrá sem 

nemendur kunna vel að meta. Skólaleikritið er nefnt til, böllin, skemmtanir og skíðaferð. 

Einhverjir vilja þó sjá enn meiri fjölbreytni í starfinu og einn gagnrýnir að peningum er veitt í 

pizzuveislur félagsmiðstöðvarinnar í stað árshátíðarinnar.  

 

Frelsi 

Nemendur finna fyrir miklu frelsi á margan hátt í Garðaskóla og verður tíðrætt um það í svörum 

sínum. Það er því ljóst að breytingin er töluverð fyrir marga frá fyrri skólum. Það eru reglur en 

þær eru ekki of strangar. Nefnt er að það megi borða í skólanum eða fara út af skólalóðinni, 

sem sagt í Hagkaup, eða vera bara inni, ekki er stöðugt eftirlit með hverju skrefi á göngunum, 

og svo er símanotkun heimil milli tíma. Netaðgangur er nefndur í því sambandi sem mjög 

jákvætt atriði. Einnig kemur frelsið við sögu í náminu sjálfu því nemendur segjast oft fá að ráða 

t.d. hvernig úrvinnslu er háttað úr verkefnum.  
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Kennarar og kennsla 

Í umsögnum nemenda kemur oft fram í báðum hlutum könnunarinnar að kennarar skólans 

séu góðir, flestir mjög skemmtilegir, skilningsríkir og hjálpsamir. Kennslan er sögð markviss og 

góð og mikill metnaður hjá kennurunum fyrir því að nemendur standi sig vel. Námið er ekki of 

erfitt, þeir finna að kröfur eru gerðar sem undirbúi þá bara betur fyrir framhaldsskóla. Þeim 

finnst gott þegar kennarar ræða við þá um námsefnið og eru „með þeim í liði en ekki á móti“, 

hlusta á þá, og ef tími gefst til þess að brosa. Þeim finnst líka jákvætt að hafa fleiri en einn 

kennara, og ekki er verra að það eru „bæði karla og konu kennarar“. Margar tímar eru mjög 

áhugaverðir og skemmtilegir. Nemendur segja m.a.:  

Tímarnir eru vel skipulagðir, kennarar eru sanngjarnir, flest allir eru vinir, enginn er 

leiðinlegur við hvorn annan og allt gengur bara vel að mínu mati. 

Um kennara er sagt sérstaklega:  

Kennararnir vilja að manni liði vel í skólanum og er ekki sama. 

En á hinn bóginn heyrist líka að það sé mikið álag í skólanum vegna verkefna og prófa sem sum 

hver lenda á sama degi og þannig myndist álagspunktar. Sumir segja að það sé of mikið af 

prófum og kennarar mættu samræma betur hvenær hvað er. Bent er á að sumir kennarar séu 

„allt of strangir með einkunnir“ og kennarar megi gjarnan setja sig meira í spor nemenda bæði 

hvað varðar líðan og hvernig þeim finnst gott að læra. Heimanám, sérstaklega í stærðfræði, er 

mikið og er erfitt að komast hjá því að lenda í tímaþröng vegna æfinga í íþróttum og tónlist. 

Ennfremur kemur fram hugmynd að það mætti hafa próflausa viku inn á milli „svona af og til“. 

Einn vill fá betri undirbúning fyrir próf í tímum og annar bendir á að próf séu hreinlega of erfið 

þrátt fyrir að lært hafi verið vel fyrir þau.  Einn nemandi tekur mörg af þessum atriðum vel 

saman: 

Mér finnst oft vera alltof mikið heimanám. Eina viku er kannski ekkert að gera en 

þá næstu 4 verkefni, 2 próf og líka heimanám. Mér finnst að það eigi að vera meira 

samræmi á milli kennara þannig að öll próf séu ekki alveg á sama tíma og mér finnst 

líka bara alltof mikið af prófum og litlum verkefnum sem verður að fara mikil vinna 

í en þau gilda nánast ekkert. 

Í fyrri hluta könnunarinnar heyrðust óánægjuraddir hvað varðar ósanngirni sumra kennara en 

ánægjulegt er að sjá að slíkt kemur ekki fram í seinni hlutanum. Það er þó áfram nefnt að ekki 

allir kennararnir þyki vera jafn góðir og sumir ekki mikið skemmtilegir sem geri það að verkum 

að nemendum finnst þeir læri ekki neitt. Svo segir einn að stundum æsi kennarar sig mikið út 

af engu við bekkinn eða verði pirraðir út af engu og þeir megi róa sig aðeins, en aðrir benda á 

að kannski sé pirringur kennara vegna þess hve nemendur eru oft háværir í tímum. Það kemur 

einmitt fram í báðum hlutum, að nemendum finnst aðrir nemendur hafa of hátt í 

kennslustundum. Kennarar megi temja sér meiri nærgætni því oft viti aðrir ekkert hvað er í 

gangi í einkalífi nemenda eða heima hjá þeim en segi samt við þá að þeir séu „latir og 

dónalegir“. Forfallakennarar fengu sinn skerf af gagnrýni á haustönn um að ekki væri alltaf á 

hreinu hvað ætti að gera í tímanum en ekkert slíkt kom fram á vorönninni. Loks er bent á að 

réttast væri að fjölga kennurum í kennslustofum, hafa tvo í stað eins.  
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Nemendur virðast vera uppteknir af því að bera sig og skólann saman við aðra, þeim sem koma 

nýjir inn finnst erfitt að aðlagast námsefniskröfum og álíta að Garðaskóli geri fleiri kröfur en 

aðrir:  

[Í Garðaskóla eru] alltof erfið próf og námið. Þegar ég sá námsefnið á 10.bekk í 

öðrum skóla var það mátulegt og ekki svona erfitt og ég sá að krakkar í öðrum 

skólum eru að fá hærra en margir krakkar í Garðaskóla lægri einkunn og finnast 

þeir lélegir og stressa sig yfir þessu og þeir koma verr [út]. 

 

Námsgreinar, valgreinar og ferðakerfið 

Fram kemur hjá nemendum að þeim finnst vera fjölbreytt og góð valfög og einnig er bæði 

ánægja með að námið er sniðið að þörfum nemenda og það val sem er um listgreinaáfanga og 

íþróttir þannig að allir geti fundið áhugaverðar greinar eftir áhugamálum. Nefndir eru 

sérstaklega hönnunaráfangarnir fatahönnun, silfursmíði, og smíði og svo líka heimilisfræði 

sem dæmi um mjög spennandi möguleika og svo hafa íþróttir líka sína fylgismenn og sumir 

vilja jafnvel fá meiri íþróttir og þær mætti þá hafa greinaskiptari. En einnig heyrist að íþróttir 

eigi að vera valfag því sumir nemendur eigi erfitt með að mæta þar vegna kvíða: 

Íþróttir eru mikilvægar á þessum aldri, ég veit það en í sumum tilfellum þá líður fólki 

bara mjög ílla í íþróttum og kvíður fyrir hverjum tíma og samt er algerlega 

ómögulegt að fá bara að hætta því það er að eyðileggja skólann fyrir manni. 

Eins og hefur komið fram í fyrri könnunum þá er tilgangurinn með því að læra dönsku óljós 

fyrir sumum nemendum og kröfur þar sagðar of miklar.  Fram kemur einnig að aukin aðstoð í 

ensku og dönsku yrði vel þegin meðal nemenda. Einnig virðist sem nemendur gleymi fljótt því 

sem búið er að fara í því sagt er að „kennararnir mega kenna málfræði því það er enginn sem 

getur lært það einn fyrir próf.“ 

Svo er bent á að nýtt fag í skólanum um jafnrétti og fordóma ætti erindi við nemendur skólans, 

að meiri áhersla ætti að vera á upplýsingatækni og hafa betri tölvur til þess, og að tölvutímar 

í 9.bekk í íslensku mættu vel halda sér upp í 10.bekk.  

Varðandi réttindi og séraðstæður þá er bent á að ekki sé tekið nægilegt tillit til sérþarfa 

nemenda:  

Fólk með adhd fær ekki að fullnýta réttindi sín nema í lokaprófum sem er fárálegt. 

Ég er alveg með athyglisbrest alla aðra prófadaga líka, ekki bara í lokaprófum. 

 

Matsalan  

Skiptar skoðanir eru á matsölunni eins og í fyrri könnunum. Fram kemur ánægja með að hafa 

yfirleitt matsölu í skólanum, maturinn þar sé ágætur og sumir segja að hann sé mjög góður og 

matsalan sé í raun til fyrirmyndar. Sumum finnst gott að hafa aðgang að henni ef nestið 

gleymist heima því hægt er að kaupa þar bæði mat og drykk. Vatnsaðstaðan þar við hliðina 

fær líka hrós, glösin koma úr matsölunni og eru þrifin þar og ríkir ánægja með það kerfi. 
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Hinsvegar koma líka fram allnokkrar athugasemdir um að maturinn sé frekar dýr og ekkert 

sérstaklega góður. Sumt er sagt betra en annað, sem sagt pítuborgarar, fiskibollur og hakk og 

spagettý, en annað sagt ekkert sérstakt. Bent er á að best væri að hafa kokk að störfum í 

mötuneyti nemenda svo maturinn verði ferskari. Svo finnst sumum að það mætti vera meira 

af grænmeti og ávöxtum í boði, einn segir t.a.m. að það sé ekkert hollt þar að finna, og annar 

vill meiri fjölbreytni því það sé nokkurn veginn það sama aftur og aftur í boði. Einnig kemur 

fram að afgreiðslan þar þykir fremur hæg og það væri hugmynd að bæta við starfskrafti þar. 

Loks er umgengnin í matsalnum ekki öllum að skapi, bent er á að nemendur ættu að taka betur 

til eftir sig þar. 

 

Aðstaðan í skólanum  

Margir minnast á hversu gott það er að hafa sófa, örbylgjuofna, frítt wi-fi samband, og eins er 

hrósað fyrir hreinlæti á klósettum og þrif almennt í húsinu, það sé gott að vera í hreinum skóla. 

Þó er bent á að mætti fjölga borðum og stólum í matsal því það sé allsstaðar troðist til að sitja, 

og svo er rætt um lélegt ástand á borðum í stofum því sum ruggi og sumir skápar nemenda 

þarfnist endurnýjunar því þeir séu að detta í sundur. Og svo er líka bent á að það ætti nú að 

leyfa að vera á útiskóm inni því gólfið er hart og skítugt og gamalt, annar segir að það eigi að 

gilda sömu reglur fyrir nemendur og kennara um skónotkun innanhúss og nemendum finnst 

sjálfum að betri umgengni sé þörf í anddyrum þar sem skór eru stundum ekki settir í 

skóhillurnar. Wi-fi sambandið fær líka gagnrýni fyrir að vera of hægt en einn kemur þó með 

þessa hugmynd til að leysa þann vanda:  

Ef allir myndu gefa 100kr þá værum við komin með 40 og eitthvað þúsund og 

gætum keypt betri/fleiri wifi routera. 

 

5. Aukaspurningar 

Í aukaspurningum sem Garðaskóli bað um var spurt hversu vel eða illa nemendum líkaði að 

nota Námfús. Yfirgnæfandi meirihluti nemenda (74%) segja að sér líki vel eða frekar vel að 

nota hann en rúm 9% segja illa eða frekar illa og tæp 17% eru hlutlaus. Ánægja nemenda 

minnkar örlítið frá október til apríl, eða um 0,2 stig. Stelpur eru jákvæðari gagnvart Námfús en 

strákar, 4,2 á móti 3,9.  Þegar árgangar eru bornir saman kemur fram að jákvæðnin gagnvart 

Námfúsi minnkar með árgöngum, þar sem 10.bekkur er neikvæðastur gagnvart Námfúsi en 

8.bekkur er jákvæðastur, eins og sést á mynd 5.1. 

 

Mynd 5.1: Ánægja árganga með að nota Námfús 
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Í svörum um þrískíptingu matarhlésins kemur fram ánægjuhlutfallið 3,9 stig af 5 mögulegum. 

Kynin koma nánast eins út (3,8 og 3,9) en mesti munurinn kemur fram í samanburði milli 

árganga þar sem 10. bekkurinn kemur lægstur út eða mælist minnst ánægður með þetta 

fyrirkomulag. 

 

Mynd 5.2: Ánægja árganga með þrískiptingu matarhlésins. 

 

Umræða 

Í fyrsta lið kemur fram greinileg dýfa í áhuga á náttúrufræði innan sama skólaársins, um 0,7 

stig, og það er umhugsunarefni. Náttúrufræðin er kaflaskipt efnislega milli anna og hugsanlega 

er sumt efni áhugaverðara en annað, en námsefnið á vorönn mætti ef til vill skoða eitthvað. 

Ánægja af lestri er orðin svipuð í Garðaskóla og almennt á landinu en athyglisverð er lækkunin 

bæði á landinu og í Garðaskóla milli mælinga. Munurinn hefur nú verið svipaður tvö skólaár í 

röð og ef Garðaskóli ætlar sér að ná meðaltali landsins þá mætti ef til vill skoða að breyta 

fyrirkomulagi yndislestrar nemenda en hann hefur falist í 20 mínútna frjálsum lestri á dag í 

kennslustund sem færist til um eina í viku hverri. Prósentutölur eru athyglisverðar í þessu 

sambandi því það sést að helmingur nemenda hefur ekki gaman af því að fara í bókabúð eða 

á bókasafn og 4 af hverjum 10 lesa bara ef þeir þurfa þess.  

Þrautseigja í námi, eða hversu mikið nemandi leggur sig fram, mælist nokkuð lægri í 10.bekk 

en í 9.bekk, stelpur mælast mun hærri en strákar.  

Þegar kemur að vellíðan og hollu mataræði þá er athyglisvert að 1 af hverjum 4 fann fyrir 

streitu daginn áður og mataræði virðist vera óhollara en áður þó það komi líka í ljós að stærra 

hlutfall nemenda í Garðaskóla en á landinu neytti hvorki skyndibita né gosdrykkja í vikunni 

fyrir könnun. Þessi umræða er áhugaverð í ljósi þeirrar gagnrýni sem kemur fram á matsöluna 

að þar þurfi að auka hollustu. Þetta mætti líka hugsa í sambandi við minni hreyfingu nemenda 

skólans. Hugsanlega mætti skoða það í framtíðinni í sambandi við kvíða sumra nemenda fyrir 

því að mæta í íþróttatíma.  

Einelti mælist áfram minna en á landinu, en ef eitthvað er þá sést það aðeins meira hjá stelpum 

en strákum og meira í 10. bekk en öðrum hópum og mest í frímínútum. Tilfinning nemenda 

fyrir því að vera umræðuefni í baktali annarra er einnig nokkuð hátt því einn af hverjum fjórum 

finnur fyrir því. 
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Varðandi agamálin, þá upplifa nemendur minni aga eftir því sem líður á skólaárið en það  gefur 

til kynna að skólaárið byrji vel agað en svo annaðhvort slakni á klónni eða þá að nemendur 

venjast því smám saman til hvers er ætlast af þeim. 

Það er líka töluvert umhugsunarefni hvað veldur því að heimavinna virðist hafa sífellt minna 

vægi í hugum nemenda og mun minna en almennt gerist á landinu. Í því samhengi mætti hafa 

í huga að sífellt lægra gildi hefur komið fram á þessum skala síðastliðin tvö ár en það eru 

einmitt tvö skólaár liðin frá því skipt var yfir í klukkutíma kennslustundir. Margir nemendur 

hafa sagst í fyrri könnunum vera ánægðari með þá tímalengd vegna þess að þeir nái oft að 

klára þau verkefni sem eftir eru í stað þess að þurfa að finna tíma heima til þess að vinna þau. 

Heimavinnan rúmast því betur inni í kennslustundum að mati nemenda. Það er einnig 

merkilegt að sjá verulega lækkun á skalanum milli kannana innan sama skólaársins, frá október 

til apríl. Og enn er það 10. árgangurinn sem mælist lægstur, heimavinna hefur því minnsta 

þýðingu fyrir nemendur hans. Þegar rýnt er í undirspurningarnar fyrir þennan lið koma þó 

einhverjar skýringar á þessari þróun því þar sést að 70% nemenda sem segja að lítið eða ekkert 

sé fylgst með heimavinnunni. Einnig segjast 75% nemenda skólans aldrei eða stundum fá 

áhugaverð heimaverkefni. Svo eru það 42% nemenda sem segja að heimavinnan sé ekki hluti 

af lokaeinkunn.  

Í aukaspurningunum er athyglisvert að 10.bekkur er neikvæðastur gagnvart notkun á Námfús 

því þeir nemendur hafa kynnst honum mest allra af nemendum skólans á meðan nemendur 

8.bekkjar eru ánægðastir þó þeir hafi minnst haft með hann að gera.  

Seinni aukaspurningin um þrískiptingu matarhlésins kemur mjög svipað út hvernig sem borið 

er saman, milli kynja og árganga og hvenær mælt er yfir veturinn. Í gegnum tíðina hafa þeir 

yngri kvartað yfir því að 10.bekkur ryðjist fram fyrir í röðinni og núna þegar raðirnar eru í 

lágmarksstærð vegna þrískiptingar matarhlés í stað tvískiptingar þá mælast þeir lægra en hinir. 

Hugsanlega hefur einhver áhrif haft þarna að betur er fylgst með röðunum en stundum áður 

vegna gagnrýni síðari ára.  


