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Skólapúlsinn gerði sína árlegu könnun meðal nemenda í tveimur hlutum, í október og í apríl. 

Þær niðurstöður hafa nú verið settar saman og birtar. Hér á eftir munu þær helstu verða 

skoðaðar.  

1. Virkni nemenda í skólanum  

Það fyrsta sem spurt er um er ánægja nemenda af lestri. Garðaskóli hefur verið að mælast 

svipað og landsmeðaltalið þegar hvað þetta varðar á heildina litið. Athygli vekur því núna að 

sú ánægja sem nemendur telja sig fá úr lestri virðist dala nokkuð er á líður skólaárið og í 

heildina hefur nokkuð dregið í sundur milli Garðaskóla (græna línan) og landsmeðaltalsins 

(rauða línan), miðað við nokkur síðustu ár (mynd 1):  

 

Mynd 1: Ánægja af lestri milli ára 

Stelpur mælast áberandi ánægðari en strákar með lestur, bæði í Garðaskóla og á landinu 

almennt (mynd 2): 

 

Mynd 2: ánægja kynjanna af lestri 

Ef litið er á þær spurningar sem liggja að baki þessum yfirlitsmyndum, eins og kemur fram í 

töflu 1, þá vekur það helst athygli að meira en helmingur nemenda í Garðaskóla les bara þegar 

hann þarf þess en á sama tíma segjast svo margir verða glaðir við að fá bók að gjöf. 

Tafla 1: Ánægja nemenda af lestri 

 Garðaskóli Landsmeðaltal 

ég les bara þegar þess þarf 53% 48% 

lestur er eitt af uppáhaldsáhugamálum mínum 16% 33% 

mér finnst gaman að tala um bækur 28% 36% 
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ég verð glaður/glöð við að fá bók að gjöf 59% 71% 

mér finnst bókalestur vera tímasóun  20% 19% 

mér finnst gaman að fara í bókabúð eða á bókasafn 39% 57% 

 

Annar hluti sem spurt er um varðandi virkni nemenda er áhugi á náttúrufræði og þar kemur í 

ljós að nærri 70% allra nemenda hafa áhuga á því að læra um náttúrufræði. Nemendur 

Garðaskóla mælast þó aðeins neðar en landið hvað það varðar, þeir eru ólíklegri til að vilja 

leysa verkefnin og einnig að vilja lesa um náttúrufræði.  

Þriðji hlutinn í flokknum virkni nemenda er ánægja af stærðfræði en hún mælist mjög svipuð í 

Garðaskóla og að meðaltali á landinu eins og mörg undanfarin ár. Nærri 70% nemenda hafa 

áhuga á því sem þeir læra í stærðfræði, um 60% nemenda sinna stærðfræðináminu því þeim 

finnst gaman í stærðfræði, um 50% allra nemenda hlakka til stærðfræðitíma, en hins vegar eru 

ekki nema um 30% sem hafa ánægju af því að lesa bækur um tölur og útreikninga.  

Fjórði hlutinn sem snýr að virkni nemenda er þrautseigja þeirra í náminu. Í Garðaskóla mælist 

hún nokkru meiri en á landinu að meðaltali. Um 84% nemenda Garðaskóla leggja 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. Landið mælist til samanburðar 

með um 75% hvað þessi atriði varðar.  

Í framhaldi var spurt um trú á eigin vinnubrögð í náminu og mælist hún eins og undanfarin ár 

aðeins fyrir ofan landsmeðaltalið en þó minnkar hún nokkuð þegar líður á skólaárið. Ef skoðað 

er aðeins nánar sést að 27% segjast ekki geta notað bókasafnið til þess að afla upplýsinga fyrir 

skólaverkefni; um 11% geta ekki skrifað hjá sér góða minnispunkta í kennslustundum; 10% 

segjast ekki geta skipulagt skólavinnu sína og 10% nemenda segjast ekki geta fest sér í minni 

upplýsingar úr kennslustundum og námsbókum. Þrautseigjan mælist nokkuð jöfn milli kynja. 

Loks kemur síðasti hlutinn sem mældur er í virkni nemenda, trú á eigin námsgetu, mjög svipað 

út og á landinu að meðaltali. Þar var spurt um trú nemenda á því að hvort þeir gætu uppfyllt 

námsmarkmið í mismunandi námsgreinum. Enginn sérstakur munur var sjáanlegur í 

samanburði á milli Garðaskóla og landmeðaltalsins og voru yfirleitt um og yfir 90% nemenda 

Garðaskóla sem höfðu góða trú á sér í öllum greinum.  

 

2. Líðan og heilsa 

Þegar nemendur voru spurðir um sjálfsálit sitt í sambandi við líðan sína þá vekur helst athygli 

þarna að 32% nemenda í Garðaskóla, á móti 24% fyrir ári síðan, segja að stundum finnist þeim 

þeir ekki skipta neinu máli fyrir aðra. Þarna er um að ræða um 100 nemendur í skólanum sem 

líður svona. Þegar þessar tölur eru settar í samhengi þá er ástandið enn verra á landinu í heild 

þar sem 35% nemenda finnst þeir ekki skipta neinu máli fyrir aðra. Einnig sést að tæp 10% 

nemenda Garðaskóla telja sig misheppnaða(n) sem er sama hlutfall og fyrir ári síðan.  

Varðandi liðinn stjórn á eigin lífi kemur fram að nemendur Garðaskóla hafa áfram meiri trú á 

sér en aðrir nemendur á landinu að meðaltali. Hlutfallið er það sama og í fyrra en þá dró 
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töluvert saman með skólanum og landinu, þar sem Garðaskóli (græn lína) hafði í nokkur ár þar 

áður mælst nokkuð hærri en landið (rauð lína) (mynd 3):  

 

Mynd 3: Stjórn á eigin lífi - ársmeðaltöl 

Þegar skoðaðar eru spurningarnar sem standa á bak við þessa samsettu mynd þá kemur m.a. 

fram að yfir 90% telja sig geta gert næstum allt sem þau einbeita sér að. Hinsvegar telja 38% 

sig ekki vita hvað þau eiga að gera gagnvart vandamálum í lífinu og 23% telja sig ekki geta leyst 

úr öllum vandamálum sínum; 26% finnst að aðrir stjórni lífi þeirra of mikið og 17% að þau hafi 

litla stjórn á því sem kemur fyrir þau í lífinu.  

Vellíðan var könnuð með nokkrum spurningum sem nú verður fjallað um. Athygli vekur að 

nemendur Garðaskóla virðast lækka þegar líður á skólaárið en vellíðan mælist þó jafnt og þétt 

vaxandi frá 8.bekk upp í 10.bekk og svipuð og landsmeðaltalið. Litlar breytingar eru sýnilegar 

frá því í fyrra. Það er þó umhugsunarefni, sem skýrist af meiri þátttöku nú með um 100 

nemendum fleiri þátttakendur en í fyrra, eða 320 alls, að þá sjást nokkuð háar tölur yfir þá sem 

upplifa neikvæða hluti í úrtakinu. Þetta sést skýrar í töflu:  

Tafla 2: Vellíðan nemenda í Garðaskóla 

Nemendur sem finna oft eða mjög oft fyrir  Garðaskóli 

…áhyggjum 18% 

…streitu 29% 

…reiði 12% 

…að vera niðurdreginn 8% 

…depurð 7% 

…gleði 83% 

 

Ef tölurnar í töflunni eru settar í samhengi þá eru 500 nemendur í Garðaskóla. Það þýðir að 90 

nemendur finna (mjög) oft fyrir áhyggjum, 145 nemandi upplifir streitu, 60 nemendur finna 

fyrir reiði, 40 nemendur eru niðurdregnir, 35 nemendur finna fyrir depurð, en sem betur fer 

finna flestir, eða 415 nemendur, fyrir gleði oft eða allan daginn.  

Þær ástæður sem nemendur gefa fyrir áhyggjum og streitu sem þeir upplifa eru margskonar. 

Mest eru nefnd heimanám, próf og verkefnaskil sem sumum finnst erfitt að halda vel utan um 

og nokkuð stöðugt álag og pressa frá skólanum; sumir sögðust lítið hafa unnið í verkefni eða 

undirbúningi fyrir próf og það hefði valdið áhyggjum og nokkrir nefndu að álag í íþróttaiðkun 

utan skóla væri að valda áhyggjum og kvíða, sérstaklega ef það var á sama tímabili og 
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álagspunktar í skólastarfinu. En einnig eru nefndar aðstæður sem snúa að heimilunum, t.d. 

hvað varðar neikvæð samskipti við foreldra og systkini, nefnt er álag við það að þóknast 

foreldrum í náminu; að þurfa að gera allt fullkomlega; áhyggjur af því að vinkonurnar hætti að 

vera vinkonur; flutningur milli hverfa sem auki fjarlægð við vinina og loks kemur lágt sjálfsmat 

nemenda sjálfra einnig til sem streitu- og áhyggjuvaldur.  

Næsti liður sem spurt var um var einelti, sem, eins og áður, virðist vera minna í Garðaskóla en 

almennt í skólum landsins. Það virðist vera nokkuð minna hjá strákum en stelpum í skólanum 

og fara minnkandi eftir því sem nemendur eldast.  

Spurt var um hversu oft á síðustu 30 dögum nemendur hefðu upplifað mismunandi form 

eineltis. Fram kemur að 85 nemendur í úrtakinu (27%) sögðust stundum eða oft hafa upplifað 

að einhver væri að baktala þá, 12 nemendur (4%) sögðust stundum eða oft hafa verið beittir 

ofbeldi, 29 nemendur (9%) sögðust stundum eða oft hafa verið skildir útundan, 51 nemandi 

(16%) sögðust stundum eða oft hafa heyrt einhvern segja særandi orð við þá, 40 nemendum 

(13%) leið stundum eða oft mjög illa yfir því hvernig hinir krakkarnir létu við þá, 17 nemendum 

(5%) leið stundum eða oft mjög illa yfir því sem aðrir sögðu um eða við þá á netinu.     

Athyglisvert er að það mælist nokkur aukning innan skólaársins, öfugt við minnkunina hjá 

landsmeðaltalinu, en vissulega hefur úrtaksstærðin áhrif hérna þar sem fáir nemendur vega 

mun þyngra í Garðaskóla:  

 

Mynd 4: Tíðni eineltis innan skólaársins 

Aðspurðir um hvar einelti fari fram nefna nemendur helst hádegisstundina (6), á netinu eða 

með gsm síma (5), í frímínútum inni (5), í kennslustundum (4), í frímínútum úti (2), á leiðinni 

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

Svo er alveg skipt um gír í þessum hluta og næst er spurt um hversu oft nemendur hreyfa sig. 

Nokkur munur kemur fram milli kynjanna þar sem stelpur mælast með 19% minni virkni og 

einnig sést að landsmeðaltalið er duglegra að hreyfa sig svo munar nærri 8%:  
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      Mynd 5: Prósentuhlutfall nemenda eftir kynjum sem hreyfa sig tvisvar sinnum í viku eða oftar 

 

 

Einnig kemur fram að nemendur hreyfa sig minna eftir því sem þeir eldast (mynd 6) og að þeir 

hreyfa sig minna eftir því sem líður á skólaárið. 

 

Mynd 6: Hlutfall nemenda eftir árgöngum sem hreyfa sig tvisvar í viku eða oftar. 

 

3. Skóla og bekkjarandi 

Þegar spurt er um samsömun við nemendahópinn virðist sem nemendum Garðaskóla finnist 

þeir passa betur við hina nemendurna í skólanum heldur en öðrum nemendum finnst 

samkvæmt landsmeðaltali. Eins og sést á töflu 2 þá mælist Garðaskóli næstum alls staðar með 

lægra eða sama gildi og landið, sem þýðir að færri eru að upplifa að þeir passi ekki inn og að 

fyrir flesta er þetta ekki vandamál.  

Tafla 3: Samsömun nemenda við nemendahópinn 

Nemendum finnst… Garðaskóli Landsmeðaltal 
þeir vera skildir útundan 8%  10% 
ekki auðvelt að eignast nýja vini í skólanum 19% 23% 
þeir ekki tilheyra hópnum  11% 16% 
þeir ekki passa við hópinn og líður kjánalega 16% 23% 
að öðrum líki ekki við þá 7% 12% 
þeir vera einmana í skólanum 14% 14% 
þeir ekki vera hamingjusamir í skólanum 12% 10% 
ekki rétt að segja að allt sé í besta lagi í skólanum 15% 15% 

 

Varðandi samband nemenda við kennara þá koma athyglisverðir hlutir í ljós sem hafa verið 

settir saman í töflu hér fyrir neðan. Fyrst sést prósenta þeirra sem voru (mjög) sammála í 

Garðaskóla og svo á landinu.  

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

 Garðaskóli (landshlutfall) 

Nemendum semur vel við kennara 71% (75%) 

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

Kennarar hlusta vel á nemendur 74% (82%) 

Nemendur fá aukaaðstoð frá kennara 81% (85%) 

Kennarar eru sanngjarnir við nemendur 84% (85%) 
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Þó að tölurnar séu frekar háar þá kemur Garðaskóli aðeins ver út úr þessum samanburði í 

öllum tilvikum sem þýðir að hlutfallslega virðast fleiri vera ánægðir á landinu í heild. En mesta 

athygli hér vekja línur tvö og þrjú, annarsvegar um áhugasemi kennara um vellíðan nemenda 

þar sem sést 14% munur, og hinsvegar hvort flestir kennarar hlusti vel á nemendur sína þar 

sem fram kemur 8% munur Garðaskóla í óhag. Í viðbót mætti nefna að nemendur 8.bekkjar 

virðast oftar ósammála þessum fullyrðingum en nemendur í 9. og 10. bekk (mynd 7).  Og einnig 

virðist sem strákar í Garðaskóla upplifi aðeins verra samband við kennara sína en stelpur. 

 

Mynd 7: Samband nemenda og kennara eftir árgöngum 

Þegar kemur að aga í kennslustundum þá er athyglisvert að sjá að nemendur, óháð kynjum, 

virðast upplifa meiri aga eftir því sem þeir eru lengur í skólanum því hann mælist stöðugt meiri 

milli ára: 

 

Mynd 8: Agi í tímum eftir árgöngum 

Nemendur Garðaskóla virðast finna fyrir minni aga í skólanum ár en nokkur undanfarin ár og 

núna er skólinn kominn á það stig að hann sker sig ekki lengur úr frá landinu þó að munurinn 

hafi reyndar ekki verið mikill.  

 

Mynd 9: Þróun aga í skólum milli 2011 og 2017 

Ef litið er nánar á nokkur af þeim atriðum sem liggja á bak við þessar agamælingar sem nefndar 

voru hér að ofan er athyglisvert að sjá að fjórðungur nemenda segir að kennarinn þurfi að bíða 

lengi eftir að nemendur róist og sama hlutfalli finnst vera mikill hávaði og óróleiki í flestum 
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tímum. Þessar tölur eru þó aðeins hærri fyrir landið sem bendir til meiri óróleika þar og minni 

aga. 

Tafla 5: Agi í skólanum   

 Garðaskóli  Landsmeðaltal 

 í flestum tímum/alltaf í flestum tímum/alltaf 

Kennarinn þarf að bíða lengi eftir að nemendur róist 26% (var 22%) 29% 

Nemendur hlusta ekki á kennarann 17% (var 15%) 18% 

Það er hávaði og óróleiki 25% (var 22%) 32%  

 

Þegar kemur að virkri þátttöku í tímum þá virðist hún nokkuð svipuð og almennt á landinu. Þó 

að kynin mælist svipuð í Garðaskóla þá mælast stelpur í Garðaskóla með aðeins minni þátttöku 

en aðrar stelpur á landinu og 8.bekkur Garðaskóla virðist einnig vera óvirkari í tímum en aðrir 

árgangar.  

Þegar spurt er um mikilvægi heimavinnu í náminu þá kemur í ljós að nemendum Garðaskóla 

finnst, eins og síðustu ár, heimavinna ekki eins mikilvæg og öðrum nemendum óháð kynjum. 

10.bekkur mælist neðar en aðrir árgangar en á meðan mikilvægi heimanáms vex að mati 

landsmeðaltalsins þegar komið er í 10.bekk þá minnkar það að mati nemenda á sama aldri í 

Garðaskóla á sama tíma (mynd 10):  

 

Mynd 10: Mikilvægi heimanáms í náminu eftir árgöngum 

Það sem helst stendur upp úr í þeim spurningum sem mynda þessar meðaltalsmyndir er að 

tveir þriðju hlutar úrtaksins í Garðaskóla segja að kennarar fari aldrei eða stundum yfir 

heimavinnuna hjá þeim (mynd 11).   

 

Mynd 11: Kennarar fara yfir heimavinnuna mína 

 

4. Opin svör um jákvæða hluti 

Þegar nemendur eru spurðir hvað þeir eru ánægðir með í skólanum sínum þá er því svarað 

nokkuð oft að flest og jafnvel allt sé gott við skólann. Nokkur atriði eru nefnd oftar en önnur 

og ber þar helst að minnast á það frelsi sem nemendum finnst þeir hafa. Í því felst m.a. að það 
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megi fara út af skólalóðinni; vera inni eða úti í frímínútum og hléum; frjálst nesti og að hægt 

er að kaupa mat sem sé betri en hann var áður; frjáls klæðnaður; ferðakerfið svo nemendur 

fari í efnið á sínum hraða; aðstoð með námið fyrir þá sem það þurfa; fjölbreytileiki t.d. í 

valfögum og að það eru mismunandi hópar eftir greinum og ferðum. Mjög oft er nefnt að 

krakkarnir í skólanum séu skemmtilegir og meðal þeirra myndist stórir vinahópar. Einnig eru 

oft nefndir góðir eða frábærir og skilningsríkir kennarar og góð kennsla með fjölbreyttari 

verkefni en nemendur hafi vanist áður, skemmtilegt starfsfólk og gott skipulag á öllu þar á 

meðal góð stjórnun skólans; að hratt og vel sé tekið á þeim málum sem koma upp varðandi 

einelti, séraðstæður eða veikindi nemenda og gott tillit tekið til slíkra tilfella. Það er hlustað á 

nemendur að þeirra mati og vísað er til hugmyndakassans. Félagslífið er sagt mjög fínt og t.d. 

séu böllin flott; að það sé afslappað og jákvætt andrúmsloft og það sé gott að þurfa að passa 

klukkuna sjálfur til þess að mæta á réttum tíma. Mikið ber á athugasemdum um að það sé 

skemmtilegt og glaðlegt líf í Garðaskóla og hann sé frábær. Einn nemandi kemst svo að orði:  

Mér finnst mjög gott hvað það er lögð mikil áheyrsla á að okkur gangi vel í 

skólanum og við fáum mjög góðan undirbúning fyrir menntaskóla. Mér finnst 

almennt kennararnir mjög sanngjarnir og reyna sitt besta til að útskýra námið 

sem best.  

Og annar bendir á að frelsið og framtíðin fara vel saman: 

Í skólanum fáum við mikið frelsi til þess að skipuleggja okkur sjálf og þar af 

leiðandi mun það hjálpa okkur/mér í framtíðinni. 

 

Opin svör um neikvæða hluti 

Þegar nemendur eru spurðir um það sem má betur fara að þeirra mati í Garðaskóla eru nefnd 

nokkur atriði sem hafa sést áður í eldri könnunum. Matsalan fær þó nokkur neikvæð ummæli 

því maturinn þar þykir mörgum ekki góður, of óhollur, t.d. „bara hvítt brauð, gamlir ávextir og 

nammiklattar“, og of dýr og þar mætti starfsfólk hafa hárnet því stundum eru hár í matnum.  

Húsnæðið og aðstaðan eru nefnd nokkrum sinnum í sambandi við kulda, ljótar og skemmdar 

flísar á neðri hæð, og nokkrum sinnum er nefnt að það vanti húsgögn og fleiri borð og stóla í 

matsalinn. Nemendum finnst vera of fá borð í matsalnum; kvartað er yfir því nokkrum sinnum 

að nemendur megi ekki vera á útiskónum inni en sumir segja að þeir sjái stundum kennara 

sjálfa inni á útiskóm. Einnig eru nemendaskáparnir nefndir í því sambandi að þeir eru misstórir 

sem finnst sumum óréttlátt. Loks er þráðlausa netið sagt hægvirkt og að það mætti vera 

einhvers konar skjól fyrir hjól nemenda. 

Um andrúmsloft milli nemenda og milli nemenda og kennara er rætt nokkrum sinnum þannig 

að almennt mættu allir sýna öðrum meiri virðingu og tillitssemi og að koma fram við alla á 

sama hátt: 

Það er eins og vinsælu krakkarnir skipta meiri máli heldur en þau sem eru það 

ekki. 

Nemendur í 10.bekk eru sagðir óvinsamlegir þeim yngri, þeir stríði þeim og séu dónalegir, og 

að árgangarnir blandist ekki vel; nefnt er að það mætti vera meiri ró í tímum því sumir eigi 
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erfitt með að halda einbeitingu og missi hana í þeim „ógeðslega hávaða“ sem stundum er þar 

inni sem kennarar geri ekki nóg í að stöðva. Hávaði er líka nefndur á göngum sem heyrist inn í 

kennslustofur; nefnt er að nemendur sýni samnemendum sínum of mikla dómhörku og það sé 

mikið af slúðri og baktali, krakkarnir stjórnist of mikið af fordómum. Svo er minnst á að stríðni, 

jafnvel særandi, fái að viðgangast of mikið, líka í kennslustundum. Einnig er nefnt að fræðslu 

um kynjajafnrétti sé ábótavant sem sjáist á hegðun strákanna gagnvart stelpunum sem sé 

stundum niðurlægjandi. Loks er nefnt er að kennarar séu stundum pirraðir og að sumir mættu 

alveg vera skemmtilegri og stundvísari og að það geti gengið mikið á í stórum skóla: 

Það er verulega mikið drama í skólanum en ég giska að svoleiðis fylgir því að vera 

táningur. 

Álag er nefnt nokkrum sinnum og árekstrar milli námsgreina hvað varðar álagspunkta. 

Nemendum þykir erfitt að hafa stundum 3 próf eða skilaverkefni á viku og stundum ekkert 

aðra viku; skóladeginum, sem sumum finnst lagdreginn, ljúki of seint suma daga svo ekki sé 

hægt að ná íþróttaæfingum og þar með komi fyrir að nemendur sleppi tímum í staðinn til þess 

að ná æfingu; námsefnið er sagt of erfitt stundum og ekki skemmtilegt og einnig kom fram að 

kennarar mættu athuga að hafa kennsluáætlanir ekki of stífar, það megi slaka aðeins á því 

stundum sé of hratt farið yfir efni eða til of mikils ætlast. Mörgum finnst að prófum mætti 

fækka og að heimavinna mætti vera minni. Sumir nemendur eru ekki ánægðir með 

stundaskrána sína, jafnvel kemur fyrir að þeim þykja eyðurnar vera of margar í töflunni sinni; 

öðrum finnst skólinn byrja of snemma því nemendur fái of lítinn svefn og svo sé ekki alltaf á 

hreinu á skrifstofunni hvort kenna eigi fyrir veikan kennara. 

En þrátt fyrir þessa upptalningu eru þónokkrir sem segja að ekki mikið, ef eitthvað, 

þurfi að bæta í skólanum. 

Það er mjög lítið slæmt í Garðaskóla. 

 


