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Í mars 2020 lauk seinni hluta könnunar Skólapúlsins meðal nemenda fyrir skólaárið 2019-2020. 

Úrtak nemenda Garðaskóla, samtals rúmlega 200 manns, svaraði spurningum í þremur 

flokkum, um virkni nemenda, líðan og heilsu þeirra  og loks skóla- og bekkjaranda. Leitað var 

eftir áliti nemenda um hina daglegu yndislestrartíma, auk þess sem opnar spurningar um það 

sem nemendum finnst gott við skólann sinn eða þurfi að bæta voru á sínum stað. Í þessari 

samantekt á niðurstöðum verður litið til niðurstaðna nemenda skólans í samanburði við 

landsmeðaltal nemenda á sama aldri í öðrum skólum, auk eldri niðurstaðna eftir því sem við 

á. Í megindráttum má segja að könnun skólaársins sýni jákvæða þróun í Garðaskóla á mörgum 

sviðum. Nokkar helstu niðurstöður í skýrslunni eru þessar:  

 Langflestir nemendur Garðaskóla eru hamingjusamir og þrautseigari en aðrir 

 Samskipti nemenda við nemendur og kennara hafa lagast frá því í fyrra 

 Nemendur eru almennt ánægðir með yndislestrartímana og lestraránægja eykst 

 Fæði nemenda er hollara en í fyrra og færri nemendur drekka gos í Garðaskóla en í 

öðrum skólum 

 Um fjórðungur nemenda finnur fyrir stressi og áhyggjum 

 Regluleg hreyfing nemenda í frítíma minnkar þegar líður á skólaárið 

 Stelpur líður almennt ekki eins vel og strákum og þær hreyfa sig minna en þeir 

 

1. Virkni nemenda 

Virkni nemenda virðist aukast umtalsvert milli ára því fram kemur jákvæð þróun í öllum liðum 

sem spurt er um. Mest aukning kemur fram í ánægju af lestri, enda þótt nemendur Garðaskóla 

virðist ekki hafa alveg jafn mikla ánægju af lestri og aðrir nemendur landsins. Athyglisverður 

er sá tröppugangur sem kemur fram í lestraránægjunni á síðastliðnum árum, þar sem 

Garðaskóli er táknaður með grænni línu (mynd 1). 

 

Mynd 1.1: Ánægja af lestri milli ára 
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Mest er lestaránægjan í 8.bekk, sem er jafn landsmeðaltalinu, en minnst í 10.bekk. Þó að 

nemendur 9.bekkjar koma út lægra en 8.bekkurinn þá hafa þeir samt meiri ánægju af lestri en 

jafnaldrar en nemendur 10.bekkjar Garðaskóla hafa minni ánægju af honum.  

Stelpur hafa meira gaman af lestri en strákar en bæði kyn hafa minni ánægju af lestri en 

jafnaldrar í öðrum skólum landsins (mynd 1.2).   

 

Mynd 1.2: Ánægja kynja af lestri 

Ef nánar er skyggnst í svör nemenda í samanburði við síðasta ár sést að 61% þeirra les bara 

þegar þeir þurfa þess (-5%) og 23% finnst lestur vera tímasóun (-1%). En það að þessar tölur 

lækki er í raun jákvætt því það þýðir fjölgun í hópi þeirra sem horfa jákvætt á lestur. 64% 

gleðjast yfir bókagjöfum (+9%), 30% finnst gaman að tala um bækur (+12%), 18% hafa lestur 

sem áhugamál (+2%), og 38% finnst gaman að fara í bókabúð eða á bókasafn (+1%).  

Í dálknum fyrir landsmeðaltal sést að minni breytingar eru milli ára sem er eðlilegt þar sem 

u.þ.b. 11 þúsund nemendur eru á bak við svörin sem heldur meðaltalinu jafnara, en tölurnar 

innan sviga eru tölur frá því fyrir ári síðan.  

 

Tafla 1: Ánægja nemenda af lestri. 

 Garðaskóli 2020 Landsmeðaltal 2020 

ég les bara þegar þess þarf 61%      (var 66%) 55%     (var 54%) 

lestur er eitt af uppáhaldsáhugamálum mínum 18%      (var 16%) 30%     (var 31%) 

mér finnst gaman að tala um bækur  30%      (var 18%) 36%     (var 34%) 

ég verð glaður/glöð við að fá bók að gjöf  64%      (var 55%) 71%     (var 70%) 

mér finnst bókalestur vera tímasóun   23%      (var 24%) 21%     (var 21%) 

mér finnst gaman að fara í bókabúð eða á bókasafn      38%      (var 37%) 55%     (var 53%) 
*Innan sviga eru tölur frá vorkönnun 2019 

Næst var skoðuð ánægja og áhugi á tveimur námsgreinum, náttúrufræði og stærðfræði. Það 

kemur í ljós að ánægja af náttúrufræði eykst líka milli ára eins og í lestrinum. Sú dífa í ánægju 

nemenda með greinina sem kom fram í fyrra hefur að hálfu leyti gengið til baka en ánægjan 

er þó minni ennþá en almennt gerist í öðrum skólum landsins bæði (mynd 1.3). 
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Mynd 1.3: Ánægja af náttúrufræði milli ára. 

Bæði strákar og stelpur í Garðaskóla hafa minni ánægju af greininni en á landinu öllu, og það 

sama gildir um alla árganga skólans þegar þeir eru skoðaðir. Um það bil helmingur nemenda 

hefur áhuga á og finnst gaman að læra um náttúrufræði og leysa verkefni í greininni, en 

sambærilegar tölur fyrir landið eru um 60%.  

Næst var komið að stærðfræði. Fyrir ári síðan hafði áhugi nemenda dalað frá árinu þar áður 

en nú hefur hann aukist á ný og Garðaskóli hefur jafnáhugasama stærðfræðinemendur og 

aðrir skólar. Nemendur 8.bekkjar höfðu minnstan áhuga í fyrra en nú sést að hvort sem borið 

er saman eftir árgöngum eða kynjum að munur er vart eða ekki merkjanlegur (mynd 1.4). 

 

Mynd 1.4. Áhugi á stærðfræði milli ára 

Ef litið er til annarra þátta en námsgreina þá er einn liður í virkni nemenda sem heldur áfram 

að koma betur út í Garðaskóla en á landinu en það er þrautseigja í námi. Þar er verið að líta til 

þess  hversu mikið nemendur leggja sig fram í námi sínu. Nú segjast til dæmis 83% leggja eins 
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hart að sér og mögulegt er (var 79%), og 83% segjast halda áfram að læra þó námið sé erfitt 

(var 77%). Svo fleiri segjast leggja sig betur fram í ár en í fyrra (mynd 1.5).  

 

Mynd 1.5. Þrautseigja í námi 

Einnig kemur fram að nemendur 8.bekkjar virðast áberandi þrautseigastir allra árganga í 

Garðaskóla í ár en þeir sem minnsta þrautseigju hafa í ár eru nemendur 9.bekkjar, sem svo 

merkilega vill til að virtist þrautseigastur allra árganga í fyrra. Svo það eru nokkrar sveiflur í 

þessu milli ára. 

Annar liður sem sýnir betri útkomu en fyrir ári er trú nemenda á eigin vinnubrögð í námi. Nú 

segjast 93% alltaf geta einbeitt sér að náminu í kennslustundum, en það hlutfall var 89% fyrir 

ári; 90% segjast geta skrifað hjá sér glósur í tímum (var 81%); 79% segjast geta notað 

bókasafnið til að afla upplýsinga fyrir skólaverkefni (var 65%); 88% segjast geta skipulagt nám 

sitt (var 85%). En hvað varðar þessar tölur þá er nokkuð um sveiflur hér líka því flestar voru 

hærri fyrir tveimur árum, lækkuðu fyrir ári og hækkuðu aftur í ár. En allar eru þessar tölur mjög 

háar og útkoman því góð. 

Þegar kemur að trú á eigin námsgetu sést að nú segjast bæði stelpur og strákar í Garðaskóla 

hafa meiri trú á eigin námsgetu en í fyrra og meiri en jafnaldrar sínir á landinu. Bæði kynin eru 

jafnhátt fyrir ofan landsmeðaltal stráka annars vegar og stelpna hinsvegar en í fyrra fylgdi 

Garðaskóli landsmeðaltalinu. Í heild segjast um og yfir 90% nemenda skólans hafa góða eða 

nokkuð góða trú á frammistöðu sinni  í öllum námsgreinum.  

 

2. Líðan og heilsa 

Þegar kemur að spurningum um líðan og heilsu er m.a. komið inn á mataræði nemenda. Eftir 

niðursveiflu í hollustu mataræðis á síðasta ári kemur nú fram að nemendur neyta holls 

mataræðis í auknum mæli á ný og eru á svipuðum stað með það og aðrir skólar (mynd 2.1). 
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Mynd 2.1. Hollt mataræði milli ára. 

Ef skoðað er eftir kynjum þá sést lítill munur milli Garðaskóla og landsmeðaltals varðandi 

neyslu á hollum mat, en strákarnir hafa naumt forskot. Nemendur 8.bekkjar hafa vinninginn 

(5,1) í samanburði árganga og nemendur 10.bekkjar fylgja fast á eftir (4,8) og virðast þeir tveir 

passa betur upp á mataræði sitt en jafnaldrar í öðrum skólum. Nemendur 9.bekkjar (4,4) 

virðast hins vegar passa minna upp á mataræðið en jafnaldrar í öðrum skólum og er sá 

árgangur Garðaskóla sem kemur verst út hvað þetta varðar.  

Þegar kannað er með einstakar fæðutegundir, sést að færri nemendur í Garðaskóla drekka gos 

en almennt á landinu. Á síðustu sjö dögum áður en könnunin var tekin hafði þriðjungur 

nemenda drukkið gosdrykk 1-3 sinnum, en 57% nemenda Garðaskóla sögðust ekki hafa 

drukkið gosdrykk. Á landinu voru sambærilegar tölur 41%. Eins kemur fram fækkun í hópi 

þeirra sem fá sér skyndibita, eins og hamborgara, pitsu, og franskar. Þriðjungur nemenda 

Garðaskóla hafði ekki borðað skyndibita í vikunni á undan en hinir (65%) höfðu gert það 1-3 

sinnum í vikunni sem er fækkun í þeim hópi um 13% frá í fyrra (78%). 

Þá liggur beint við að skoða tölur um hreyfingu nemenda. Nú sést að regluleg hreyfing í hverri 

viku, a.m.k. tvisvar sinnum, er nokkuð jöfn hjá nemendum Garðaskóla (46%) því sem gerist og 

gengur á landinu (45%). Það er þó merkilegt að það meðaltal nemenda Garðaskóla var um 52% 

í október í fyrri könnun skólaársins en núna í seinni hlutanum fer hún niður í 38%, sem gefur 

þessa millitölu 46%. Ef það er sett í samhengi, þá jafngildir þessi 14% fækkun því að á tímabilinu 

október til mars hafi um 70 nemendur, eða þrír umsjónarbekkir hætt að hreyfa sig reglulega í 

a.m.k. tvö skipti á viku utan skólatíma. Því má svo bæta við að fyrir ári kom einnig fram svona 

dífa þegar leið á skólaárið en þar lækkaði hlutfallið úr 50% í 39%, eða um 11%, svo að í ár er 

sveiflan heldur meiri. Ef lögð eru saman hlutföll þeirra sem einhverja hreyfingu stunda utan 

skólatíma með íþróttafélagi í æfingu eða keppni sést að það eru 80% sem það gera. Þeir sem 

stunda hreyfingu 4 sinnum eða oftar með íþróttafélagi eru 63% nemenda og 15% nemenda 

gera það 2-3 sinnum í viku sem eru mjög áþekkar tölur og fyrir ári. 

Ef borið er saman eftir kynjum kemur fram nokkur munur því 57% stráka í Garðaskóla segjast 

hreyfa sig a.m.k. tvisvar í viku utan skólatíma en 34% stelpna (mynd 2.2). 
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Mynd 2.2. Hreyfing í viku hverri eftir kynjum. 

Á myndinni sést einnig að hærra hlutfall stráka í Garðaskóla stundar reglulega hreyfingu (+5%) 

heldur en gerist og gengur á landinu. Nú segjast 57% stráka stunda hreyfingu en fyrir ári var 

þetta hlutfall 48%, sem er umtalsverð aukning. Hinsvegar segjast hlutfallslega færri stelpur        

(-5%) stunda reglulega hreyfingu en almennt gerist í skólum landsins. Hlutfall þeirra er nú 34% 

í skólanum en var fyrir ári 40%, sem er umtalsverð lækkun.  

Ef árgangar eru bornir saman sést að nemendur 8.bekkjar hreyfa sig hlutfallslega mest en 

nemendur 9.bekkjar minnst, en allir árgangar koma betur út en viðmiðunarhóparnir í öðrum 

skólum (mynd 2.3).  

 

Mynd 2.3. Hreyfing í viku hverri eftir árgöngum.  

Það má líka bera þessi hlutföll saman við svör sömu nemenda fyrir ári síðan. Þá sést að 

nemendur sem núna eru í 9.bekk (39%) hafa 10% lægra hlutfall en fyrir ári því þá sögðust 49% 

þeirra stunda reglulega hreyfingu. Það sama gildir um nemendur 10.bekkjar (45%) því fyrir ári 

síðan sögðust 55% þeirra stunda reglulega hreyfingu. 

Næst var spurt um vellíðan nemenda en tölur sýna að mikill meirihluti nemenda er 

hamingjusamur. Þar virðist vera jafnræði milli Garðaskóla og annarra skóla en strákarnir koma 

þó betur út en aðrir strákar og stelpunum virðist ekki líða eins vel og öðrum stelpum í skólum 

landsins. Það er svipuð mynd sem kemur út núna og sem sást í fyrra að það er töluverður 

munur milli kynjanna innan Garðaskóla (mynd 2.4). 
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Mynd 2.4. Vellíðan eftir kynjum 

Ef bornir eru saman árgangar sést að 8.bekkingar upplifa mesta vellíðan en svo dregur úr henni 

lítið eitt með aldri (mynd 2.5).  

 

Mynd 2.5. Vellíðan eftir árgöngum 

Nokkrar sveiflur sjást frá í fyrra þar sem 9.bekkurinn var nokkuð hærri þá (5,0) en 10.bekkurinn 

lægri (4,0), en 8.bekkurinn er mjög svipaður nú og þá (5,0).  

Ef skoðuð eru svör við þeim spurningum sem liggja að baki þessu meðaltalstölum á myndum 

2,5 og 2,4 þá sjást hlutföll nemenda sem upplifa jákvæðar og neikvæðar tilfinningar eins og 

gleði, reiði, áhyggjur, depurð, streitu og kvíða. Þessa liði er ef til vill einfaldast að setja upp í 

eftirfarandi töflu svo samanburður milli ára verði einfaldari (tafla 2).  

Tafla 2: Vellíðan nemenda í Garðaskóla. 

 

 

 

 

*Innan sviga eru tölur úr könnunum 2019 - 2018 - 2017. 

Eins og hefur komið fram þá sést í töflunni að mikill meirihluti nemenda í Garðaskóla, yfir 80%, 

er hamingjusamur og það hefur verið staðan í gegnum árin. Það hlutfall jafngildir um 420 

nemendum af 530. En það sést líka að neikvæðu tilfinningarnar eru alltaf til staðar. Til dæmis 

finnur nærri þriðjungur nemenda fyrir streitu í ár, sem jafngildir um 150 nemendum, og 

fjórðungur finnur fyrir áhyggjum sem eru nærri 130 nemendur.  

Nemendur nefna enga eina ástæðu fyrir áhyggjum og streitu, heldur eru þær fjölmargar. Ef 

litið er til skólaársins í heild þá er nefndur frammistöðukvíði. Það er bæði pressa um að gera 

Nemendur sem finna oft eða mjög oft fyrir  Garðaskóli 

…gleði                  84% (var 82% - 81% - 83%) 

…streitu                  29% (var 26% - 35% - 29%) 

…áhyggjum  24% (var 24% - 29% - 18%) 

…reiði  16% (var 16% - 15% - 12%) 

…depurð                  14% (var 12% - 9% - 7%) 

…að vera niðurdreginn 13% (var 13% - 11% - 8%) 
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vel í skólanum en á sama tíma líka á íþróttaæfingum og í tónlistarnámi, tímaskortur, kvíði og 

vanlíðan, það vantar stundum upp á stuðning og skilning heima við, mikið heimanám – líka á 

tímum samkomubanns - pressa um að standa sig sérstaklega vel í 10.bekk vegna 

framhaldsskóla næsta árs, og svo pressa vegna félagslífs og álits skólafélaga á manni hvað 

varðar útlit og fataval. Heilsufarsáhyggjur eru nefndar og svo virðist sem sumum líði illa án 

þess að geta bent á orsökina.  

Í framhaldi er litið á sjálfsálit nemenda og þar sést strax að það virðist meira hjá 

Garðaskólanemendum en í öðrum skólum á landinu, sem er jákvætt. Áhugavert er að 

strákarnir í skólanum virðast hafa betra álit á sjálfum sér en stelpurnar og skólinn í heild kemur 

töluvert hærra út en landið (mynd 2.6).  

 

Mynd 2.6. Sjálfsálit kynjanna 

Ef skoðaðir eru árgangar sést að Garðaskóli kemur hærra út í öllum árgöngum og mest í 8.bekk 

en meðaltal annarra skóla landsins, en þessi gildi eru svipuð hjá öllum árgöngum og í fyrra 

nema hjá 8.bekk sem er núna nokkuð hærri en þá (5,0) (mynd 2.7). 

 

Mynd 2.7. Sjálfsálit árganga 

Það er athyglisvert að nemendur koma inn í skólann með hraustlegt sjálfsálit og halda því 

nokkurn veginn í gegnum þrjú árin í Garðaskóla. Það sést líka í tölunum á bak við að 90% 

nemenda í Garðaskóla segjast ánægð með sjálfa(n) sig, telja sig geta gert margt jafn vel og 

aðrir og hafa marga góða eiginleika auk þess að telja sig jafn mikils virði og aðra.  

En raunveruleikinn er ekki bara eintóm gleði því 33% nemenda skólans upplifa að þeir skipti 

stundum ekki máli fyrir aðra, sem samsvarar 171 nemanda. Og nærri 70 nemendur  Garðaskóla 

álíta sig misheppnaða. Það er þó jákvætt að þessi tala fer lækkandi. Í öðrum skólum að 

meðaltali er hlutfall þess hóps nærri tvöfalt hærra, svo samanburði sé haldið til haga.  
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Þegar spurt er um stjórn á eigin lífi sést að Garðaskólanemendur virðast upplifa meiri stjórn á 

eigin lífi á ný (mynd 2.8). 

 

Mynd 2.8. Stjórn á eigin lífi milli ára. 

Segja má að hreyfing virðist vera í rétta átt meðal nemenda Garðaskóla miðað við stöðuna 

fyrir ári síðan. Svör nemenda við spurningunum á bak við þessa mynd sýna að 87% telja sig 

geta gert næstum allt sem þau einbeita sér að (var 86%); 42% telja sig ekki vita hvað eigi að 

gera þegar þau standa frammi fyrir vandamálum í lífinu (var 48%); 29% finnst að aðrir stjórni 

lífi sínu stundum of mikið (var 36%); 33% nemenda Garðaskóla telja ómögulegt fyrir sig að 

leysa úr sumum vandamálum sínum (óbreytt) og 20% segjast hafa litla stjórn á því sem kemur 

fyrir sig í lífinu (var 25%).  

En þá er komið að því að ræða lið sem mörg undanfarin ár hefur minna orðið vart við í 

Garðaskóla en gerist og gengur í meðaltalsskólanum og það er einelti. Þróunin í ár er áfram sú 

að einelti mælist minna í Garðaskóla en í samanburðarskólum og það gildir meðal beggja kynja. 

Það kemur þó fram nokkur munur milli kynja innan Garðaskóla, rétt eins og sést á landinu, að 

meira ber á því hjá stelpum en strákum (mynd 2.9). 

 

Mynd 2.9. Einelti eftir kynjum 

Árgangar virðast á svipuðu reki innan Garðaskóla, enginn þeirra sker sig úr og innan þeirra 

virðist minna um einelti en hjá samanburðarárgöngunum, einna helst í 9.bekk (mynd 2.10).  
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Mynd 2.10. Einelti eftir árgöngum 

Fyrir ári mátti sjá vísbendingu um að einelti ykist í Garðaskóla með aldri, en eins og sjá má ber 

ekki á slíku nú. Nemendur voru spurðir hversu oft á síðustu 30 dögum þeir hefðu upplifað 

mismunandi form eineltis. 51 nemandi skólans sagðist hafa orðið var við baktal um sig, 42 

nemendur upplifðu særandi athugasemdir frá öðrum, 29 nemendum leið mjög illa yfir 

framkomu annarra við sig, 26 nemendum fannst þeir hafa verið skildir útundan, 7 nemendum 

leið illa yfir því sem sagt var við eða um þá á netinu. Í 5 tilfellum sögðust nemendur hafa verið 

beittir ofbeldi sem er áhyggjuefni í skólasamfélagi. 

Nokkrir helstu staðir sem nemendur segjast verða fyrir einelti eru settir upp í eftirfarandi töflu 

3 svo auðveldara sé að sjá sveiflur sem koma fram milli ára. Prósentutölur eiga við þá sem tóku 

afstöðu, en ekki heildarfjölda nemenda skólans.  

Tafla 3: Staðir eineltis á síðustu 30 dögum… 

 2019-2020 2018 - 2019 2017 - 2018 2016 - 2017 

…í frímínútum inni 44% (7) 28% 28% 31% 

…í hádegishléi 25% (4) 28% 28% 38% 

…á netinu / í farsíma 19% (3) 33% 22% 31% 

…í kennslustundum 13% (2) 11% 33% 25% 

…í frímínútum úti 13% (2) 11% 17% 13% 

…í íþróttatímum 13% (2) 0% 6% 6% 

…annarsstaðar 31% (5) 39% 33% 25% 

…á leið til eða frá skóla 0% 6% 6% 13% 
*innan sviga er fjöldi tilfella 

Helsti munur sést í frímínútum inni í skólanum þar sem fjölgar hlutfallslega tilvikum úr 28% í 

44% en á móti kemur að þeim fækkar úr þriðjungi niður í 19% á netinu/í farsíma.   

 

3. Skóla og bekkjarandi 

Í þriðja flokki spurninga er spurt um viðhorf nemenda til nemendahópsins og sambands þeirra 

við kennara. Meirihluti nemenda er sáttur við þessa þætti og í meirihluta af þeim liðum sem 

spurt er um sést jákvæð þróun frá fyrra ári. Hvað varðar samsömun við nemendahópinn sést 

að Garðaskóli kemur betur út en samanburðarhópar. 85% nemenda Garðaskóla finnst auðvelt 

að eignast vini; 86% finnst þeir tilheyra hópnum, 91% telja að öðrum líki vel við sig, og 86% 

telja að allt sé í besta lagi. Í töflu 4 er sýnd andstæðan, þ.e. hlutföll þeirra sem líður ekki þannig.  
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Tafla 4: Samsömun nemenda við nemendahópinn 

 Garðaskóli Landsmeðaltal 

Nemendum finnst… 2020              2019               2018 2020             2019           2018 

ekki auðvelt að eignast nýja vini í skólanum 15%             20%              22% 23%            24%          24% 

þeir ekki tilheyra hópnum  14%             12%              13% 17%            18%          16% 

að öðrum líki ekki við þá 9%               13%              13% 14%            14%          12% 

ekki rétt að segja að allt sé í besta lagi í skólanum 14%             19%              14% 18%            18%          17% 

 

Það vekur athygli í tölunum fyrir Garðaskóla í ár að í þremur af fjórum liðum er um nokkurra 

prósenta lægra hlutfall nemenda sem upplifir neikvæða hluti en í fyrra. Færri nemendum 

finnst erfitt að eignast vini (-5%), færri finnst að öðrum líki ekki við þá (-4%) og færri finnst ekki 

allt í lagi í skólanum (-5%). Ef þessum tölum er umbreytt í fjölda nemenda þá finnst 80 

nemendum erfitt að eignast vini í skólanum, rúmlega 70 finnst þeir ekki tilheyra hópnum og 

að það sé ekki allt í lagi í skólanum og svo finnst nærri 50 nemendum að öðrum líki ekki við þá.  

Hvað kynin varðar þá sést að bæði strákar og stelpur í Garðaskóla upplifa meiri samsömun við 

nemendahópinn en strákar og stelpur á landinu. Hins vegar innan skólans sést að strákar 

samsama sig töluvert betur hópnum, þ.e. finnst þeir tilheyra skólanum meira og líður betur 

þar, en stelpur (mynd 3.1).  

 

Mynd 3.1. Samsömun við nemendahópinn eftir kynjum 

Árgangarnir virðast líka upplifa samsömun við hópinn mismikið en allir meira en landið. 

Nemendur 8.bekkjar skera sig nokkuð úr hinum og finnst þeir tilheyra skólanum meira en hinir 

nemendur í 9. og 10.bekk (mynd 3.1). 

 

Mynd 3.1. Samsömun árganga við nemendahópinn 

Jafnvel þó að það komi fram smá lækkun milli árganga þá er þróunin jákvæð frá því fyrir 

tveimur árum síðan. Þá var staðan nokkuð frábrugðin því þá voru nemendur í 9.bekk á pari við 

landið en nemendur í 10.bekk (4,4) voru umtalsvert lægri en landið (4,8).  
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Þegar kemur að sambandi nemenda við kennara sína sést að það er jafngott og í öðrum skólum 

á ný eftir nokkra niðursveiflu fyrir ári. Þetta gildi hefur sveiflast nokkuð milli ára, a.m.k. frá því 

skólaárið 2015-16. Meirihluta nemenda hefur þó fundist sambandið gott í Garðaskóla 

undanfarin ár, svo því sé haldið til haga. Í ár kemur sem sagt fram töluverð uppsveifla í þessum 

lið því gildið í fyrra (4,3) var það lakasta sem sést hefur síðustu ár en er nú það sama og á 

landinu öllu (5,0) (mynd 3.2). 

 

Mynd 3.2. Samband nemenda við kennara 

Það er ef til vill athyglisvert að fyrir ári síðan, þegar kom fram niðursveifla fyrir skólaárið, þá 

var hún komin fram í fyrri könnuninni í október og hélst út skólaárið. Það sama hefur gerst 

með uppsveiflu ársins í ár því hún var einnig komin fram í október og hélst óbreytt fram í seinni 

könnun ársins í mars. Hugsanlega má finna ástæður þessa í mismiklum álagspunktum í október 

en þó virðist sem það að byrja vel fyrstu vikurnar og mánuðina hjálpi til að byggja upp gott 

samband við nemendur fyrir skólaárið í heild. 

Að baki þessum yfirlitstölum eru svör við nokkrum spurningum sem nú skal litið á í eftirfarandi 

töflu með eldri niðurstöður í sviga til samanburðar. 

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

 Garðaskóli 2020 Garðaskóli 2019 Garðaskóli 2018 

Nemendum semur vel við 
kennara 

76% (71%) 59% (72%) 70% (73%) 

Kennarar eru áhugasamir um 
að nemendum líði vel 

74% (82%) 71% (81%) 81% (82%) 

Kennarar hlusta vel á 
nemendur 

81% (81%) 73% (80%) 82% (81%) 

Nemendur fá aukaaðstoð frá 
kennara 

84% (85%) 74% (83%) 86% (84%) 

Kennarar eru sanngjarnir við 
nemendur 

84% (83%) 75% (82%) 87% (83%) 

*Innan sviga eru landshlutföll hvers árs. 

Hlutföll ánægðra nemenda hefur hækkað í öllum liðum og er nú á bilinu 74% - 84% nemenda 

skólans sem er mikill meirihluti þeirra. Nú standa mál þannig að 17% fleiri nemendur segja að 
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þeim semji vel við kennara sína, 3% fleiri nemendum finnst að kennarar séu áhugasamir um 

að nemendum líði vel, 8% fleiri nemendum finnst að kennarar hlusti vel á þá, 10% fleiri 

nemendur segja að þeir fái aukaaðstoð frá kennara, og 9% fleiri nemendum finnst þeir mæta 

sanngirni hjá kennurum.  

Lítill munur sést milli kynja í þessu sambandi hvort sem litið er á Garðaskóla eingöngu eða 

borið saman við landsmeðaltal en þó má segja að strákarnir séu jákvæðari. Hvað árganga 

varðar þá eru 8.bekkingar áberandi jákvæðastir í skólanum (mynd 3.3).  

 

Mynd 3.3. Samband nemenda við kennara eftir árgöngum 

En víkur þá sögunni að aga í tímum. Í haustkönnuninni kom fram að nemendum fannst meiri 

agi ríkja í skólanum en áður og allir árgangar upplifðu meiri aga en landsmeðaltal. Lítill sem 

enginn munur kemur fram milli kynja en hinsvegar hefur aðeins slaknað á síðan í október. 

Árgangar eru áþekkir landsmeðaltali eða jafnvel fyrir neðan það, sem bendir til minni aga í 

Garðaskóla, sérstaklega í 9.bekk af árgöngunum þremur (mynd 3.4). 

 

Mynd 3.4. Agi í kennslustundum eftir árgöngum 

Það eru eins og áður svör við ýmsum spurningum sem liggja á bak við þessi gildi að ofan og 

skal nú litið á þau. Það sést að 29% nemenda, eða um 150 manns, telja að kennarar þurfi að 

bíða lengi eftir að nemendur róist, 19%, eða um 100 manns, telja að nemendur hlusti ekki á 

kennara sína, og 29%, eða um 150 manns, finnst vera hávaði og óróleiki í tímum. Eins og sést 

í töflunni fyrir neðan eru prósentutölur ekki að breytast mikið milli ára og Garðaskóli kemur 

svipað út og landið. Helsti munur er að það er minni hávaði og óróleiki í tímum í Garðaskóla 

en annarsstaðar (tafla 6).  
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Tafla 6: Þróun aga í skólanum 2017-2020 

 Garðaskóli  Landsmeðaltal 

 í flestum tímum/alltaf í flestum tímum/alltaf 

 2020 - 2019 - 2018  -  2017 2020 - 2019 - 2018 - 2017 

Kennarinn þarf að bíða lengi eftir að nem. róist 29%  -  31%  -  29%   -  26% 31%  -  32%  -  31%  -  29% 

Það er hávaði og óróleiki 29%  -  27%  -  29%   -  25% 34%  -  36%  -  34%  -  32% 

Nemendur hlusta ekki á kennarann 19%  -  17%  -  19%   -  17% 19%  -  20%  -  19%  -  18% 

 

Þegar athugað er með virka þátttöku í tímum sést að hún eykst milli ára og er nú meiri en 

yfirleitt í öðrum skólum. Þessi uppsveifla er meiri (+0,7) en sést hefur síðustu ár (mynd 3,5).  

 

Mynd 3,5. Virk þátttaka í tímum milli ára 

Ef kynin eru borin saman sést að strákar (5,4) virðast töluvert virkari en strákar almennt (5,0) 

en stelpur í skólanum (5,2) koma eins út og aðrar stelpur (5,2). Árgangarnir koma allir betur út 

en landið. Nemendur 8.bekkjar (5,5), nemendur 9.bekkjar (5,1) og nemendur 10.bekkjar (5,2) 

eru allir virkari að eigin áliti en jafnaldrarnir en samsvarandi tölur fyrir landið í sömu röð eru 

5,0, 4,9 og 5,1.  

Fleiri nemendur en áður, 61% (var 54%), segja að yfirleitt fái þeir tækifæri til að útskýra 

hugmyndir sýnar, 64% (var 58%) fá tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri og 49% 

(var 40%) segja að þeir ræði saman um námsefnið. Þetta þýðir þá að um 40% - 50% tengja ekki 

við það, færri en áður, sem er jákvætt.   

Nýr þáttur er hafður með í nemendakönnunum ársins, tíðni leiðsagnarmats og kemur sá þáttur 

almennt séð vel út (4,8). Mest verða nemendur varir við það í 8.bekk skólans en minnst í 

9.bekk. Það sem er athyglisverðast hér er að strákar (5,2) segjast fá meira leiðsagnarmat en 

stelpur (4,4). Einnig benda svör stelpnanna (4,4) til þess að þær fái minna leiðsagnarmat en 

stelpur í öðrum skólum segjast fá (4,8), en enginn munur sést á milli stráka (5,2).  
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4. Opnar spurningar 

Jákvæð atriði við Garðaskóla 

Þegar spurt er um hvað nemendum finnst jákvætt við skólann sinn  sjást mörg atriði sem sést 

hafa áður í könnunum. Frelsi er það sem nemendur nefna hvað oftast og þá þannig að það sé 

meira en þeir hafa átt að venjast.  Nemendum þykir vera góður andi í skólanum, góðir og 

hjálpsamir kennarar sem eru metnaðarfullir fyrir hönd nemenda sinna og reyni að gera 

námsefnið skemmtilegt. Í skólanum finnst þeim vera margir skemmtilegir nemendur og vinir 

sem þeir hitta í frímínútum, eða þá í tímum - vegna ferðakerfisins. Ferðakerfið er einmitt nefnt 

sem jákvæður þáttur því það hjálpi þeim með betri yfirferð á námsefni. Nefnt er að það sé 

þroskandi að finna að maður hefur ábyrgð sem nemandi í skólanum og að nemendur finni að 

þeir mega vera eins og þeir eru, segja sínar skoðanir, og lítið sem ekkert sé um einelti. Félagslíf 

skólans þykir skemmtilegt og þeir viðburðir sem í boði eru og svo þykir einnig vel haldið utan 

um skipulag á öllu. Það kemur fram ánægja með skipulagið á veirutímum þar sem hópar mæta 

annan hvern dag. En tónninn er gegnumgangandi þannig að Garðaskóli sé jákvæður vegna 

þeirra félagslegu tengsla sem nemendur virðast upplifa sterkt og þess að þar sé mikið af góðu 

og hæfu fólki sem gott sé að leita til.  

Einn nemandinn orðaði álit sitt svona: „Hann er mjög góður skóli. Með besta nám sem ég held 

að þú getur fundið. Hann er skemmtilegur og gerir margt fyrir krakkana sína.“  

 

Það sem má betur fara í Garðaskóla 

Nokkur atriði koma fram í þessum hluta sem hafa einnig sést áður, eins og að það sé of mikið 

efni og heimanám. Nemendum finna fyrir miklum álagstímum með prófum og verkefnum í 

mörgum greinum í einu en upplifa líka tímabil þar sem ekki þarf að standa skil á neinu. Þetta 

ójafnvægi megi jafna betur út. Þá kemur fram óánægja með fjölda kannana í umsjónartímum.  

Húsnæðið er nefnt, það þykir þreytt, ekki nógu vel þrifið, t.d. á salernum, of dimmt, og 

stundum kalt. Þá finnst sumum að þeir ættu að fá að vera í úlpunum sínum í tímum. Svo eru 

ekki allir sáttir við bann við útiskóm. Maturinn í mötuneytinu fær nokkra gagnrýni og ljóst að 

ekki eru allir ánægðir með gæðin. Einnig ber nokkuð á því að þessu sinni að nemendum finnst 

of lítill tími gefinn í matartíma og hlé.   

Kennarar fá sinn skerf af gagnrýni því þeir eru sagðir mega vera almennt hressari og ekki eins 

„leiðinlegir út af engu“ eins og einn orðaði það, skilningsríkari gagnvart aðstæðum nemenda, 

og svo mildari á einkunnir þegar nemanda vantar lítið upp á næsta staf fyrir ofan í 

bókstafakerfinu. Kennarar mega líka passa að sinna öllum nemendum jafnt, „líka þeim sem 

ekki biðja um aðstoð, en ekki bara þeim sem hafa hæst“. „Í hópaverkefnum megi passa betur 

hópana því það komi fyrir þegar má líka vinna einn að þá eru sumir einir af því þeir þekkja 

engan annan og þora ekki að spyrja hina“. Svo megi kennarar “vera aðeins nútímalegri en ekki 

fastir í gömlum venjum“.  

Það sést líka að nemendur eru ekki allir sáttir við hegðun og framkomu annarra nemenda. 

Fram kemur að það vanti upp á tillitssemi annarra, of oft séu mikil læti og hávaði í öðrum 

nemendum í tímum. Oft séu það sömu nemendurnir sem eru „leiðinlegir við aðra og það megi 
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hafa betri stjórn á þeim“. En einnig er nefnt að nemendur séu margir hverjir of dómharðir á 

aðra nemendur. 

 

Yndislestrartímar 

Nemendur voru spurðir um gagnsemi yndislestrartíma sem í vetur eru 20 mínútur á hverjum 

degi. Um tveimur þriðju nemenda finnst þeir gagnlegir, og segjast strákarnir aðeins jákvæðari 

en stelpurnar. Mest ánægja kemur fram í 8.bekknum (72%), 9.bekkurinn fylgir fast á eftir (71%) 

en minnst ánægja ríkir með tímana í 10.bekk (59%).  

Í opnum svörum um hvað sé gott við yndislestrartímana sést að nemendum þykir gott að hitta 

umsjónarhópinn, og umsjónarkennarann, hafa það rólegt  í smástund og taka pásu frá öllum 

námsgreinum en einnig að þeir nýtist vel til að bæta lesskilning og leshraða. Einn sagðist 

einmitt nota þá „gríðarlega vel“ til þess. Annar sagðist nota tímana til að lesa þá texta sem 

annars þyrfti að lesa heima og án þessara tíma væri hann á eftir í þeim greinum. Og svo eru 

sumir sem segja að það sé einfaldlega skemmtilegt að lesa, eða eins og einn orðaði það „mér 

finnst gott að komast í ró og gleyma mér við að lesa góða bók“. 

Það sem mætti bæta í yndislestrartímum er að ef „allir byrjuðu að lesa strax því það þurfi að 

bæta hljóð og vinnufrið og tillitssemi margra sé ábótavant því oft sé hávaði í þessum tímum“. 

Sumum finnst að mætti leyfa að sinna heimanámi í stað lesturs því svona rólegur tími nýtist 

vel í að vinna það af sér. Einnig koma fram gagnstæð álit á ágæti þess að leyfa nemendum að 

hlusta á tónlist úr símanum sínum – sem sumir gera til að ná betri einbeitingu - en öðrum finnst 

að það eigi ekki að leyfa hlustun á tónlist og þá eigi „alveg að banna í tímunum því margir 

misnoti það leyfi og það búi til hávaða“. Einnig kom fram hjá nokkrum að þeim fyndist gott að 

hafa einn tíma í viku í annað en lestur og þá sem eins konar verðlaun fyrir hina fjóra sem lesið 

er í. Loks koma fram hjá allnokkrum andstæð viðhorf um að annarsvegar eigi að lengja þá en 

hinsvegar að stytta þá eða jafnvel fella alveg út. En það sem sést hvað mest í umsögnum 

nemenda er að þeir eru ánægðir með yndislestrartímana og að ekkert þurfi að laga.    

 

 


