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Í október 2018 var framkvæmd fyrri nemendakönnun Skólapúlsins fyrir veturinn 2018-19. Spurt var um 

atriði sem flokkuð eru niður í þrennt, virkni nemenda, líðan og heilsu nemenda og skóla- og 

bekkjaranda. Til samanburðar við nemendur Garðaskóla eru tölur fyrir meðaltal annarra skóla með 

sömu árganga og í þessari samantekt er einnig litið til fyrri könnunar síðasta vetrar sem gerð var á sama 

árstíma. Helstu atriði sem fram komu við skoðun á þessum gögnum miðað við síðasta ár, eru 

eftirfarandi:  

 Langflestir virðast ánægðir með skólann sinn.  

 Mikill meirihluti nemenda er ánægður með samband sitt við kennara sína. 

 Fleirum finnst þeir passa við nemendahópinn, fleiri eignast nýja vini og færri eru skildir 

útundan. 

 Óánægja meðal nemenda vegna hávaða og óróa í tímum er að minnka.  

 Færri nemendur finna fyrir neikvæðum tilfinningum eins og áhyggjum, streitu og reiði.  

 Regluleg hreyfing eykst töluvert hjá stelpum í skólanum en minnkar töluvert hjá nemendum 

10. bekkjar.  

 Nemendur upplifa ekki alltaf samskipti milli nemenda og starfsfólks sem jákvæð. 

 Stelpur upplifa færri tækifæri en strákar til að koma skoðunum sínum á framfæri í tímum. 

 Fleiri nemendur finna fyrir depurð og eru niðurdregnir. 

 Minni lestrar-, stærðfræði- og náttúrufræðiáhugi hjá nemendum. 

 

En nú verða helstu niðurstöður raktar í lengra máli. 

1. Virkni nemenda 

Í fyrsta atriðinu, ánægju af lestri, kemur fram að hún virðist fara dvínandi þetta haustið. Bæði kynin 

segjast hafa minni ánægju af lestri en jafnaldrar á landinu að meðaltali, en strákar í Garðaskóla mælast 

áberandi lægra en stelpurnar og virðast því hafa minni áhuga. Þó má halda því til haga að meðaláhugi 

stráka á landinu öllu er lægri en hjá stelpum (mynd 1).  

 

Mynd 1: Ánægja af lestri eftir kynjum. 

Fyrir ári síðan mældust bæði strákar og stelpur í Garðaskóla með minni lestaráhuga en jafnaldrar 

almennt á landinu, en tölurnar voru hærri þá, strákarnir með 4,1 og stelpurnar með 5,0. Lægri tölur 

fyrir skólann sem núna sjást skýrast einkum af minni áhuga hjá strákunum því lækkunin er tvöfalt meiri 

en hjá stelpunum. Þegar árgangar eru bornir saman sést að 10.bekkur mælist með minni áhuga en 

bæði 8. og 9. bekkur (mynd 2).  
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Mynd 2: Ánægja af lestri eftir árgöngum.  

Þegar nánar er skyggnst í svör nemenda sést að allar tölur þróast í óhag lestrargleði. 61% lesa bara 

þegar þeir þurfa þess (+18%), aðeins 15% nemenda hafa lestur sem eitt af uppáhalds áhugamálunum     

(-8%), 49% nemenda verða ánægðir ef þeir fá bók að gjöf (-14%), og 26% finnst að lestur sé tímasóun 

(+10%) en á landinu er hækkunin aðeins 2%. Landsmeðaltalið sýnir minni breytingar milli ára. Í töflu 1 

sést þetta betur. 

Tafla 1: Ánægja nemenda af lestri. 

 Garðaskóli 2018 Landsmeðaltal 2018 

ég les bara þegar þess þarf 61%      (var 43%) 53%     (var 49%) 

lestur er eitt af uppáhaldsáhugamálum mínum 15%      (var 23%) 33%     (var 34%) 

mér finnst gaman að tala um bækur 17%      (var 29%) 34%     (óbreytt) 

ég verð glaður/glöð við að fá bók að gjöf 49%      (var 63%) 71%     (var 77%) 

mér finnst bókalestur vera tímasóun  26%      (var 16%) 20%     (var 18%) 

mér finnst gaman að fara í bókabúð eða á bókasafn     39%      (var 42%) 55%     (var 57%) 

 

Nemendur voru næst mældir hvað varðar þrautseigju í námi. Garðaskóli kemur áfram betur út en 

meðaltal nemenda á landinu öllu. Nemendur segjast í um það bil 85% tilvika leggja sig fram við námið 

eins og þeir geta, halda áfram þó efnið sé erfitt og gera sitt besta við að ná tökum á þeirri þekkingu og 

hæfni sem verið er að kenna.  

Þegar spurt er um áhuga á einstökum námsgreinum þá kemur fram að áhugi á stærðfræði virðist 

minnka. Nemendur 8.bekkjar mælast lægst í ánægju árganga af greininni. Stelpur í Garðaskóla hafa 

meiri áhuga en strákar, en strákarnir voru áhugasamari fyrir ári. Allir árgangar mælast undir meðaltali 

landsins hvað varðar áhuga, en því var öfugt farið fyrir ári. Um 40% nemenda segjast hlakka til tíma en 

það hlutfall var 50% síðast. Um 48% nemenda segjast sinna stærðfræðináminu af því þeim þykir gaman 

í stærðfræði, en áður voru það 60%. Um 61% nemenda hafa áhuga á því sem þeir læra í stærðfræði, 

en það hlutfall var 75% fyrir ári (mynd 3). 

 

Mynd 3: Áhugi á stærðfræði milli ára. 
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Ánægja af náttúrufræði er umtalsvert minni hjá nemendum af báðum kynjum í Garðaskóla en almennt 

gerist á landinu. Fyrir ári stóðu nemendur skólans jafnfætis öðrum hvað þetta varðar og höfðu þá sótt 

sig frá árinu þar á undan (mynd 4). 

 

Mynd 4: Ánægja af náttúrufræði milli ára. 

Minnst er ánægjan í 8. bekk og mest í 9. bekk, þó að þar sé um lækkun að ræða – gildið hefur lækkað 

úr 4,7 í fyrra í 4,3 núna, en allir árgangarnir mælast nokkuð undir meðaltali árganga á landinu. Þetta 

þýðir að nemendur í 10. bekk sem voru í 9. bekk (4,7) í fyrra hafa mun minna gaman af náttúrufræði 

nú (3,9) en þá (mynd 5).  

 

Mynd 5: Ánægja af náttúrufræði eftir árgöngum. 

Það kemur enn fremur í ljós í bakgrunnsspurningum að hlutfall þeirra nemenda skólans sem eru 

jákvæðir og áhugasamir fyrir því að læra og lesa um náttúrufræði og vinna verkefni í greininni lækkar 

úr um 70% í öllum liðum í fyrra í 33%-50% í ár.  

Trú á eigin vinnubrögð í námi meðal nemenda skólans kemur svipuð út og hjá öðrum á landinu eftir að 

hafa mælst aðeins meiri fyrir ári. Stelpur mælast með meiri trú á sér en strákar en lítill munur er milli 

árganga. Um og yfir 60% nemenda telja sig alltaf geta einbeitt sér að efninu í kennslustundum; skrifað 

hjá sér góða minnispunkta í tímum; skipulagt námið sitt og munað upplýsingar úr tímum og 

námsbókum. Hinsvegar segir einn af hverjum fimm nemenda eiga erfitt með að skrifa hjá sér 

minnispunkta, sem er umhugsunarefni. Það sama gildir fyrir notkun á bókasafninu til 

upplýsingaöflunar, 43% nemenda telja sig alveg geta notað bókasafnið til upplýsingaöflunar en rúm 

30% segjast eiga erfitt með það.  

Trú nemenda á eigin námsgetu virðist heldur minnka milli ára en nemendur skólans standa þó jafnhliða 

meðaltali landsins. Nemendur 8.bekkjar hafa minni trú á sér en aðrir árgangar skólans og einnig minni 

en aðrir 8. bekkir landsins að meðaltali, á meðan 9. og 10. bekkirnir mælast hærri en 

samanburðarárgangarnir. Stúlkur í Garðaskóla hafa meiri trú á eigin námsgetu en strákar og svipuð 

kynjahlutföll sjást fyrir landið í heild. Til að skoða þessa trú á eigin námsgetu nánar þá kemur í ljós að í 

bóklegu greinunum telja 86% nemenda Garðaskóla sig vel geta lært samfélagsgreinar, 83% ensku, 76% 

stærðfræði, 74% lífsleikni, 68% íslensku, 59% dönsku, 53% kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði 

og 95% heimilisfræði. Í verklegum greinum telja 90% nemenda vel geta lært íþróttir, líkams- og 
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heilsurækt, 83% hönnun og smíði, 80% listgreinar, 75% upplýsinga- og tæknimennt og 64% náttúru- og 

umhverfismennt.  

2. Líðan og heilsa 

Þegar kemur að líðan nemenda þá kemur fram að nemendur Garðaskóla af báðum kynjum virðast hafa 

meira sjálfsálit en almennt gerist í öðrum skólum, sérstaklega strákarnir. Nemendur 9.bekkjar koma 

best út af árgöngum skólans en hinir árgangarnir koma einnig betur út en meðaltalið á landinu (mynd 

6).  

 

Mynd 6: Sjálfsálit eftir árgöngum. 

Það sem vekur mesta athygli er þó samanburður milli ára því fyrir ári síðan voru nemendur 10. bekkjar 

mun lægri (4,4) en samanburðarhópurinn (4,9). Sá hópur nemenda sem nú er í 10.bekk mældist með 

5,4 í fyrra, þegar þeir nemendur voru í 9.bekk, en núna með 5.1. Nemendur sem voru í 8.bekk í fyrra 

(5,5) mælast líka lægri nú ári síðar (5,1). Það virðist því áfram mega segja að sjálfsálit nemenda dvíni 

eftir því sem líður á skólagönguna.  

Það sést að 36% nemenda hefur stundum þá tilfinningu að þeir skipti ekki neinu máli fyrir aðra og þó 

að það hlutfall sé 39% að meðaltali á landinu þá er samt umhugsunarefni að meiri en þriðjungur 

nemenda skólans upplifi stundum þessa tilfinningu, eins og í fyrra. Það jafngildir því að af 530 

nemendum skólans þá líður 191 svona. Svo eru 15% nemenda sem álíta sig misheppnaða, þ.e. 80 

nemendur, sem er lækkun frá í fyrra.  

Þegar spurt er um atriði sem tengjast stjórn á eigin lífi þá kemur Garðaskóli út eins og landsmeðaltal 

og aðeins verr en í fyrra, en nemendur skólans hafa undanfarin ár talið sig hafa meiri stjórn á lífi sínu 

en nemendur á landinu. Nú telja um 40% nemenda skólans að aðrir stjórni lífi þeirra meira en þeir 

sjálfir, um helmingur nemenda segist stundum ekki vita hvernig þeir eigi að leysa vandamál sem þeir 

standa frammi fyrir í lífinu og 35% segja að það sé útilokað fyrir þá að leysa sum af eigin vandamálum.  

Vellíðan nemenda Garðaskóla mælist svipuð og í fyrra. Það sem vekur athygli er að nemendur 10. 

bekkjar mælast neðar en landsmeðaltal og það sást einnig hjá sama hópi í fyrra þegar hann var í 9. 

bekk. Það er eftirtektarvert að stelpum í skólanum virðist líða verr en strákum því þær mælast mun 

neðar (4,3) í vellíðan en strákar (5,2), en svipað munstur sést fyrir landið. 

Langflestir nemendur Garðaskóla finna oft á dag fyrir gleði (84%), en á sama tíma hafa 22% áhyggjur, 

24% finna fyrir streitu og kvíða, 13% finna fyrir depurð, 15% telja sig vera niðurdregin, og 12% finna 

fyrir reiði oft á dag. Við sjáum þetta skýrar í töflu 2.  
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Tafla 2: Vellíðan nemenda í Garðaskóla. 

Nemendur sem finna oft eða mjög oft fyrir október 2018 október 2017 

…gleði 84% 81% 

…áhyggjum 22% 26% 

…streitu 24% 33% 

…reiði 12% 16% 

…að vera niðurdreginn 15% 9% 

…depurð 13% 6% 

 

Hér sést að gleði nemenda í skólanum virðist vera að aukast og að sama skapi virðast minnka neikvæðu 

tilfinningarnar áhyggjur, streita og reiði. En fleirum finnst þeir oft á dag vera niðurdregnir eða daprir. 

Allar þessar nýjustu tölur eru í takt við tölur fyrir landið í heild. Nemendur gefa upp ýmsar ástæður fyrir 

áhyggjum og streitu. Nefndur er prófkvíði og álag við að byrja í skólanum, lágt sjálfsmat, fjöldi verkefna 

sem þarf að sinna á sama tíma, að vinna og íþróttaæfingar taki mikinn tíma og passi því illa við 

álagspunkta í skólastarfinu, auk heimilisaðstæðna.  

Þegar nemendur eru spurðir um einelti kemur fram hærra gildi sem stúlkur (5,6) í Garðaskóla mælast 

með heldur en strákar (5,0) og það gefur vísbendingu um að einelti sé algengara á meðal stelpna en 

stráka í skólanum. Það var reyndar öfugt fyrir ári. Einnig kemur fram aukning í 10. bekknum í Garðaskóla 

frá í fyrra (5,1 í 5,5). Garðaskóli hefur hingað til mælst með lægri tíðni eineltis en almennt gerist í skólum 

landsins þar til í fyrra og aftur nú.  

Ef betur er skoðað sést að fjöldi nemenda sem segist lenda í eineltisaðstæðum er eftirfarandi og ljóst 

er að nokkur stöðugleiki ríkir.  

Tafla 3: Einelti 

Nemendur sem stundum eða oft á síðustu 30 dögum… okt. 2018 okt.2017 

…hefur fundist aðrir vera að baktala þá 28% 30% 

…hafa orðið fyrir ofbeldi 7% 6% 

…hafa verið skildir útundan 6% 10% 

…hafa fengið að heyra særandi orð frá einhverjum öðrum 20% 19% 

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

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

Til að setja þær prósentur sem sjást í töflunni í samhengi þá þýða 28% af 530 nemendum skólans sem 

fundu fyrir að hafa verið baktalaðir á síðustu 30 dögum að það eru 148 manns, og þau 20% nemenda 

sem heyrðu særandi orð notuð um sig síðasta mánuðinn jafngilda 106 manns. Þó það sé ef til vill ekki 

marktækur munur þá er jákvætt að sjá að færri nemendur segjast hafa verið skildir útundan en í fyrra.  

Þegar nemendur eru spurðir um hvort þeir hafi orðið fyrir einelti síðasta mánuðinn þá eru það 

nemendur í 9. bekk (14%) sem svara því oftar játandi en nemendur í öðrum árgöngum. Nemendur 10. 

bekkjar svara því í langfæst skipti játandi (3%). Um 16% stráka segjast hafa orðið fyrir einelti síðasta 

mánuðinn á móti 6% stelpna og alls um 10% nemenda skólans, sem er lækkun frá fyrra ári þegar það 

voru 12%. En 90% nemenda skólans hafa ekki orðið fyrir einelti síðasta mánuðinn. Þeir staðir sem 

einelti fer fram á, samkvæmt þolendum þess, eru á netinu eða í GSM (4 tilvik), í hádegisstund (2), í 

frímínútum (2), í frímínútum á skólalóð (2), í kennslustundum (1), og annars staðar (5).  
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Ef kastljósinu er núna beint að lífstíl nemenda þá má ráða  af svörum þeirra um hreyfingu utan 

skólatíma að fleiri nemendur Garðaskóla í heild hreyfi sig oftar en a.m.k. tvisvar í viku en almennt gerist 

á landinu. Þar með er ekki öll sagan sögð því stúlkur eru áberandi virkari í hreyfingu en strákar (mynd 

7). Um 10% fleiri stúlkur í Garðaskóla en á landinu hreyfa sig a.m.k. tvisvar í viku utan skólatíma. 

Munurinn virðist helst liggja í fjölda nemenda sem æfa með íþróttafélagi en þær æfingar eru fjórum 

sinnum eða oftar í viku. Sú staðreynd er merkileg því þær voru 9% lægri (29%) en landið (38%) fyrir 

aðeins ári síðan.  

 

Mynd 7: Tíðni hreyfingar eftir kynjum. 

Hér sést líka að um 50% nemenda hreyfir sig ekki a.m.k. tvisvar í viku utan skólatíma. Nemendur 9. 

bekkjar skólans skera sig hins vegar alveg úr öðrum árgöngum, eins og sést á mynd 8. Hlutfall þeirra 

sem hreyfa sig a.m.k. tvisvar í viku utan skóla er mun hærra (69%). 

 

Mynd 8: Tíðni hreyfingar eftir árgöngum. 

Athyglisverður er munurinn milli 9. og 10. bekkjar þar sem munar yfir 40%. Nemendur 10. bekkjar 

skólans mældust hærri (42%) en landsmeðaltalið fyrir ári síðan en hafa lækkað um 15% milli ára, niður 

í 27% og eru nú um 9% lægri en landið.  

Hollt mataræði er nátengt hreyfingu og það sést á gögnunum að hvorki strákar né stelpur í Garðaskóla 

vanda sig eins mikið í fæðuvali og jafnaldrar á landinu. Minni munur er hjá stelpunum og landsmeðaltali 

en hjá strákunum, eins og í fyrra, en nú ber svo við að 10. bekkur skólans sem síðast var að standa sig 

best er nú lakastur af árgöngum skólans og vandar sig því minnst í mataræðinu. Það er þó merkilegt að 

yfir helmingur nemenda Garðaskóla segist ekki hafa drukkið gosdrykki síðustu sjö daga, sem er mun 

hærra hlutfall en á landinu.   

 

3. Skóla- og bekkjarandi 

Þegar spurt er um álit nemenda á samsömun þeirra við nemendahópinn koma fram að 77% nemenda 

telja sig eiga auðvelt með að eignast vini í skólanum, en 23% finnst það ekki, en það hlutfall var 27% 

fyrir ári. Einnig eru 87% sem  finnst þeir tilheyra hópnum, sem er sama hlutfall og í fyrra.  Færri líður 

kjánalega og upplifa að þeir passi ekki við hópinn (20%) sem er þó einn af hverjum fimm nemendum. 

Hinsvegar eru fleiri sem eru ósammála því að allt sé í lagi í skólanum. Þetta sést betur í töflu 4, ásamt 
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samanburði við landsmeðaltal og síðasta ár. Ef litið er á árgangana þá tengjast færri nemendur 10. 

bekkjar öðrum nemendum en í öðrum árgöngum og það sama gildir um stelpurnar umfram strákana.  

Tafla 4: Samsömun nemenda við nemendahópinn 

 Garðaskóli Landsmeðaltal 

Nemendum finnst… okt. 2018     okt.2017 okt.2018       okt.2017 

þeir vera skildir útundan 8%               11% 12%              11% 

ekki auðvelt að eignast nýja vini í skólanum 23%               27% 24%              24% 

þeir ekki tilheyra hópnum  13%               13% 18%              17% 

þeir ekki passa við hópinn og líður kjánalega 20%               29% 25%              25% 

að öðrum líki ekki við þá 15%               13% 13%              12% 

þeir vera einmana í skólanum           14%              14%                                  15%              14%                      

þeir ekki vera hamingjusamir í skólanum           10%                8%                                   12%              11%                      

ekki rétt að segja að allt sé í besta lagi í skólanum           21%               13%                                  17%              16%                      

 

Þegar nemendur Garðaskóla voru spurðir um  samband sitt við kennara sína þá kom nokkur breyting 

til lækkunar í ljós frá því í fyrra. Þ.e.a.s. nemendur, bæði strákar og stelpur, eru ekki eins ánægðir með 

hvernig þeim semur við kennara, þeim finnst kennarar ekki eins áhugasamir um að þeim líði vel, þeim 

finnst ekki eins vel hlustað á þá, þeir fái minni aukaaðstoð og að kennarar séu ekki eins sanngjarnir og 

áður, sjá töflu 5. Það ber þó að taka fram að meirihluta nemenda finnst þessir hlutir vera í lagi og 

sveiflur sjást milli ára. Færri nemendur í 9. bekk en í öðrum árgöngum eru ánægðir með sambandið en 

það er í takt við aðra skóla. Þessir sömu nemendur, sem voru í 8. bekk í fyrra, voru þá ánægðastir 

árganganna, og 8. bekkur er aftur ánægðastur núna.  

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

 Garðaskóli 2018 
(landshlutfall) 

Garðaskóli  2017     
(landshlutfall) 

Nemendum semur vel við kennara 65% (75%) 71% (76%) 

Kennarar eru áhugasamir um að nemendum líði vel 73% (84%) 79% (84%) 

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

Nemendur fá aukaaðstoð frá kennara 79% (85%) 86% (86%) 

Kennarar eru sanngjarnir við nemendur 82% (85%) 87% (85%) 

 

Þegar kemur að spurningum um aga í tímum sést að nemendur 8. bekkjar upplifa mun meiri aga í ár 

en 8. bekkur gerði í fyrra, gildið hefur hækkað úr 4,7 í 5,4. Og eins og fyrir ári síðan eykst agi í tímum 

að mati nemenda verulega frá 9. bekk upp í 10. bekk þar sem hann mælist mestur. Nemendur í 9. bekk 

upplifa minnstan aga allra árganga eins og í fyrra. Árgangamunur er því nokkur (mynd 9). 

 

Mynd 9: Agi í tímum eftir árgöngum 

Mæling á aga er byggð á nokkrum atriðum sem spurt er um sérstaklega, eins og hávaða í tímum og 

vinnufrið, og er athyglisvert að bera saman svörunina milli ára í töflu. Sjá má sjá nokkra breytingu í 
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Garðaskóla þar sem færri nemendur en áður upplifi agaleysi á einhvern hátt því hlutfall þeirra lækkar. 

Á sama tíma hjá öðrum skólum virðist agaleysi aukast smám saman þó að breytingin sé lítil á hverju 

ári.  

 

Tafla 6: Agi í skólanum   

 Garðaskóli Landsmeðaltal 

Í flestum tímum eða alltaf… okt.18          okt.17       okt.18         okt.17       

…þarf kennari að bíða lengi eftir að nemendur róist 30%             32%                32%             31%              

…hlusta nemendur ekki á kennarann 15%             21%                19%             18%             

…byrja nemendur að vinna þegar langt er liðið á tíma 16%             16%                17%             15%             

…er hávaði og óróleiki 24%             31%                35%            33%               

 

Það er mest tilefni til umhugsunar að nærri þriðjungi nemenda Garðaskóla finnst að kennarar þurfi að 

bíða lengi eftir að nemendur róist og að nærri fjórðungi nemenda finnst vera hávaði og óróleiki í tímum 

og það þrátt fyrir 6% lækkun frá því fyrir ári. Það er þó hægt að benda á að færri nemendum finnst að 

nemendur hlusti ekki á kennara sinn en áður.  

Þegar kemur að virkri þátttöku nemenda í tímum, sést að 55% nemenda skólans segja að í flestum eða 

öllum tímum fái þeir tækifæri til að útskýra hugmyndir sýnar. Það þýðir að 45% nemenda segja að það 

gerist sjaldnar. Það sama gildir um að 60% segjast fá tækifæri í flestum eða öllum tímum til að koma 

skoðunum sínum um ákveðin viðfangsefni á framfæri, að þá eru 40% ekki á þeirri skoðun. Loks segja 

41% nemenda þeir ræði saman um námsefnið í flestum eða öllum tímum, en þar með segja næri 60% 

að það gerist sjaldnar. Allar þessar tölur eru lítillega undir meðaltali á landsvísu. Virk þátttaka minnkar 

því milli ára og hefur raunar ekki mælst minni síðari ár, eins og sést á mynd 10. 

 

Mynd 10: Virk þátttaka nemenda í tímum. 

Í samanburði við landið þá eru stelpur í Garðaskóla að taka minni virkan þátt í tímum en strákarnir 

koma mjög svipað út og strákar í öðrum skólum (mynd 11).  
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Mynd 11: Virk þátttaka í tímum eftir kynjum. 

Þegar skoðað er eftir árgöngum sést að nemendur 8. bekkjar eru virkastir í tímum en 9. bekkjar taka 

minnstan þátt. Nemendur 10. bekkjar eru í miðjunni hvað virkni árganga varðar, en þó jafn langt fyrir 

neðan samanburðarhópa á landsvísu (mynd 12).  

 

Mynd 12: Virk þátttaka í tímum eftir árgöngum. 

Síðasti liðurinn fjallar um hversu mikilvæg heimavinnan er í augum nemenda. Nemendur Garðaskóla 

hafa a.m.k. hin síðari ár metið hana síður mikilvæga en almennt gengur og gerist í skólum landsins og 

því er eins farið nú.  

 

Mynd 13: Mikilvægi heimavinnu eftir árgöngum. 

Eins og sést á mynd 13 þá meta nemendur allra árganga heimvinnu í námi minna mikilvæga en 

samanburðarárgangar á landsvísu. Fyrir ári síðan hækkuðu allir árgangar sem benti til þess að 

nemendum finndist heimavinna mikilvægari en áður. Nú lækka tveir þeirra aftur, 8. bekkurinn sem kom 

nýr inn í skólann í haust (4,0) lækkar mest, úr 4,6, og nemendur 9. bekkjar (3,9) lækka líka, úr 4,2. 

Nemendur 10. bekkjar standa í stað, en  þeir nemendur fengu gildið 4,2 fyrir ári á móti 3,7 núna svo 

mikilvægi heimavinnu minnkar líka í hugum þeirra þó að gildið sem árgangurinn fær núna sé það sama 

og nemendur 10. bekkjar fengu fyrir ári. Bæði strákar og stelpur, og þar með skólinn, fá gildið 3,9 á 

meðan landsmeðaltalið fær gildið 4,9 og telst það því umtalsverður munur. Stelpurnar eru þó nokkuð 

lengra frá meðaltalinu sem segir að þeim finnst það enn minna mikilvægt en strákunum (mynd 14).  
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Mynd 14: Mikilvægi heimavinnu í námi eftir kynjum. 

Sé skyggnst á bak við þessi gildi og hlutföll þá kemur í ljós að 84% nemenda klára heimavinnuna alltaf 

eða næstum alltaf á réttum tíma; 36% nemenda segja að kennararnir fari alltaf eða næstum því alltaf 

yfir heimavinnuna þeirra og raunar segja 34% að það gerist aldrei; og loks segja 15% nemenda að 

heimaverkefnin sem þeir fá séu alltaf eða næstum alltaf áhugaverð, en 38% segja að það gerist aldrei. 

Ef velt er vöngum yfir þessari niðurstöðu þá er því þannig farið í Garðaskóla að nemendur fá tækifæri í 

lok tíma til að vinna að heimavinnu sinni í viðkomandi grein og því má færa rök fyrir því að þessi litla 

áhersla nemenda á heimavinnu stafi ekki af áhuga- eða metnaðarleysi þeirra heldur sé henni 

einfaldlega lokið í mörgum tilfellum áður en heim er komið og hún jafnvel yfirfarin þá af kennara. 

Hinsvegar er umhugsunarefni að svo fáir segja að heimaverkefni séu áhugaverð. 

 

Opin svör um jákvæða hluti 

„Að læra svo ég verð ekki heimsk þegar ég verð eldri“ var svarið hjá einum nemanda við því hvað væri 

gott við Garðaskóla. Aðrir hlutir sem komu upp, og hafa reyndar komið reglulega upp í 

nemendakönnunum, eru að þeir upplifi meira frelsi í Garðaskóla en þeir hafi áður vanist, t.d. megi fara 

út af skólalóðinni í eyðum, að þar séu góðir kennarar, góð kennsla og gott starfsfólk, það sé gaman í 

skólanum og félagslífið á vegum Garðalundar sé gott, meiri hjálp með námið sé í boði en í fyrri skólum 

nemenda, krakkarnir beri meiri ábyrgð en áður, það séu skemmtileg valfög, áhersla á íþróttir, maður 

kynnist mörgum nýjum vinum og að í skólanum þrífist ekkert einelti. Nefnt er að jákvætt sé að skipta 

um stofu og að hafa eyður sem nýtast vel í heimanám, og loks er sagt nokkrum sinnum að starfið í 

skólanum sé vel skipulagt. Einn lýsir sinni upplifun svona:  

Ég á marga vini í skólanum. Það eru oftast skemmtileg verkefni og það eru góðar aðstæður til 

að stunda íþróttir. 

Opin svör um neikvæða hluti 

Þegar nemendur eru beðnir að nefna hluti sem betur mættu fara í Garðaskóla er eitt þema sem kemur 

upp í þetta sinn, samskipti milli nemenda og starfsfólks, bæði kennara og stjórnenda. Nefnt er að það 

skorti á kurteisi, þolinmæði og umburðarlyndi gagnvart nemendum. Önnur atriði hafa komið fram 

áður, eins og óróleiki í tímum, lítill vinnufriður, og að hegðun sumra nemenda og málgleði skemmi fyrir 

hinum, heimavinnan er ekki skemmtileg að sögn nemenda og prófin eru of mörg segja þeir. Nemendur 

komast svo að orði að kennarar megi passa betur að glósa á töfluna og útskýra hlutina betur og einnig 

megi fara oftar yfir þá heimavinnu sem sett var fyrir. Annað kunnuglegt efni er maturinn í mötuneyti 

nemenda en hann er sagður vera ekki nógu góður, of dýr, og betra væri að máltíðir væru búnar til á 

staðnum. Hinsvegar finna ekki allir þeir sem spurðir voru um álit sitt neina neikvæða hluti að segja um 

skólann sinn og er orðið „ekkert“ algengt svar við því hvað megi bæta. Einn kemst svo að orði:  

 Eiginlega ekkert, ég held að það sé ekki hægt að gera hann eitthvað mikið betri sko. 


