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Seinni könnun Skólapúlsins meðal nemenda skólaárið 2018-2019 fór fram í apríl síðastliðnum. Helstu 

niðurstöður nemendakannana skólaársins verða ræddar hér á eftir í lengra máli í samanburði við 

landsmeðaltal skóla og eldri niðurstöður. En það sem segja má að veki mesta athygli eru eftirfarandi 

atriði:  

 Nemendur í 9.bekk hreyfa sig meira en þeir gerðu í fyrra. 

 Færri finna fyrir áhyggjum og streitu. 

 Ánægja af lestri minnkar;  2/3 nemenda lesa bara þegar þess þarf. 

 Strákar upplifa meiri aga en stelpur og 10.bekkur meiri en hinir árgangarnir. 

 Stelpur segjast óvirkari í tímum en strákar. 

 Meira en fjórðungur nemenda (150 einstaklingar) finnur fyrir baktali um sig. 

 Heimavinna missir gildi sitt enn frekar. 

 Óhollt mataræði er að aukast aftur. 

 Skóbann veldur gremju. 

 

1. Virkni nemenda í skólanum 

Könnunin hefst á spurningum um virkni nemenda. Þrautseigja í námi kemur betur út en almennt á 

landinu, sem bendir til að nemendur Garðaskóla leggi sig almennt meira fram. Áhugi á stærðfræði er 

minni en áður en trú á eigin námsgetu og eigin vinnubrögð koma eins út og almennt í öðrum skólum. 

Tveir liðir koma hins vegar áberandi lægra út hjá nemendum Garðaskóla en almennt í öðrum skólum 

og það eru ánægja af lestri og náttúrufræði. 

Ánægja af lestri mælist minni hjá nemendum Garðaskóla á skólaárinu en í öðrum skólum. Þó hún fái 

sama tölugildið í báðum könnunum vetrarins (3,8) er ánægja nemenda Garðaskóla greinilega minni en 

gengur og gerist að meðaltali í skólum landsins (4,7) (mynd 1).  

 

Mynd 1: Ánægja nemenda af lestri milli ára 

Á myndinni sést að lestraránægja nemenda Garðaskóla hefur minnkað umtalsvert frá því 2015 og 

mesta lækkuninn hefur orðið frá því í fyrra. Strákar í Garðaskóla (-1) og stelpur (-0,8) eru svipað mikið 

undir meðaltali landsins. En þegar kynin eru borin saman sést að stelpur eru jákvæðari fyrir lestri en 

strákar og gildir það bæði í Garðaskóla og í öðrum skólum (mynd 2). 
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Mynd 2: Ánægja af lestri eftir kynjum 

Allir árgangar skólans hafa minni áhuga á lestri en almennt á landinu og minnstan áhuga  er að finna 

hjá nemendum 10.bekkjar, en nemendur 9.bekkjar (4,0) eru ekki eins langt frá meðaltali landsins (4,3) 

og 8. bekkur (3,9) og 10.bekkur (3,5).  

Ef nánar er skyggnst í svör nemenda sést minnkandi lestrargleði. 66% nemenda skólans lesa bara þegar 

þeir þurfa þess, sem er 19% fjölgun frá í fyrra í Garðaskóla; aðeins 16% nemenda skólans hafa lestur 

sem eitt af uppáhalds áhugamálunum (-4%); 55% nemenda verða ánægðir ef þeir fá bók að gjöf (-9%), 

og 24% finnst að lestur sé tímasóun (+7%). Landsmeðaltalið sýnir minni breytingar milli ára en 

Garðaskóli í öllum liðum. Í töflu 1 sést þetta betur. 

Tafla 1: Ánægja nemenda af lestri. 

 Garðaskóli 2019 Landsmeðaltal 2019 

ég les bara þegar þess þarf 66%      (var 47%) 54%     (var 50%) 

lestur er eitt af uppáhaldsáhugamálum mínum 16%      (var 20%) 31%     (var 32%) 

mér finnst gaman að tala um bækur  18%      (var 30%) 34%     (var 35%) 

ég verð glaður/glöð við að fá bók að gjöf  55%      (var 64%) 70%     (var 72%) 

mér finnst bókalestur vera tímasóun   24%      (var 17%) 21%     (var 19%) 

mér finnst gaman að fara í bókabúð eða á bókasafn      37%      (var 43%) 53%     (var 54%) 
*Innan sviga eru tölur frá vorkönnun 2018 

Svipuð þróun er sýnileg þegar kemur að náttúrufræði. Nemendum virðist finnast minna gaman af henni 

en tölur síðustu þriggja ára sýna (mynd 3). Áður voru tölur nokkuð stöðugar en núna kemur dífa sem 

er ekki sýnileg í landsmeðaltali. Segja má að í kringum 40% nemenda Garðaskóla finnst gaman og hafa 

áhuga á að læra um náttúrufræði og leysa verkefni í greininni. En sú tala er í kringum 60% á landinu 

almennt.  

 

Mynd 3: Ánægja af náttúrufræði milli ára 
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Þessi þróun minnkandi áhuga á náttúrufræði gildir fyrir bæði kynin en þegar þau eru borin saman sést 

að strákar (4,2) eru ánægðari en stelpur (3,7) (mynd 4). Í fyrra, til samanburðar, kom enginn 

kynjamunur fram. 

 

Mynd 4: Ánægja af náttúrufræði eftir kynjum. 

Ef litið er á árgangamun sést að minnst er ánægjan í 8. bekk en mest í 10. bekk og nemendur 8.bekkjar 

eru töluvert fyrir neðan landsmeðaltalið (1,3 stig) (mynd 5).  

 

Mynd 5: Ánægja af náttúrufræði eftir árgöngum. 

Næsta námsgrein sem spurt var um er stærðfræði. Í könnun í október síðastliðnum kom í ljós töluvert 

minni áhugi á greininni en vorið áður og er sú þróun sýnileg á mynd 6. Hinsvegar eru góðu fréttirnar að 

áhuginn jókst aftur innan skólaársins og mældist meiri í aprílkönnuninni en náði þó ekki að vinna upp 

lækkunina í október. Ef skyggnst er í svör nemenda sést að 61% nemenda hafa áhuga á því sem þeir 

læra í stærðfræði, rúm 50% sinna náminu því þeim finnst það gaman, 39% nemenda skólans segjast 

hlakka til stærðfræðitíma, og 22% finnst gaman að lesa efni um tölur og útreikninga.  

 

Mynd 6: Áhugi á stærðfræði milli ára 
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Lítill sem enginn munur kemur fram milli kynja. Nemendur 9.-10.bekkjar mælast eins áhugasamir og 

jafnaldrar í öðrum skólum en það eru nemendur 8. bekkjar skólans sem segjast ekki hafa eins mikinn 

áhuga og jafnaldrar sínir (mynd 7). Það er þó stigvaxandi ánægjan eftir árgöngum. 

 

Mynd 7: Ánægja af stærðfræði eftir árgöngum 

Sá liður í virkni nemenda sem kemur betur út hjá nemendum Garðaskóla en almennt gerist á landinu 

er þrautseigja í námi. Hún vísar til þess hversu mikið nemendur leggja sig fram í náminu. Nú segjast 

79% nemenda skólans leggja eins hart að sér og mögulegt er og 77% segjast halda áfram þó að efnið 

sé erfitt. En það má þó benda á að þó þessar tölur líti vel út þá voru þær báðar 10 prósentustigum 

hærri fyrir ári síðan (mynd 8).  

 

Mynd 8: Þrautseigja í námi milli ára 

Því næst var skoðuð trú nemenda á eigin vinnubrögð.  Nú segjast 89% nemenda geta einbeitt sér að 

námsefninu í kennslustundum en það hlutfall var 96% fyrir ári, 81% segjast geta skrifað glósur í tímum 

(var 89%); 65% segjast  geta aflað upplýsinga fyrir skólaverkefni á bókasafninu (var 73%); 85% segjast 

geta skipulagt nám sitt (var 90%); og 87% segjast geta munað upplýsingar úr kennslustundum og 

námsbókum (var 90%). Almennt má segja að það virðist vera smálækkun í trú nemenda á eigin 

vinnubrögð. 

Þegar kemur að trú á eigin námsgetu sést að stelpur í Garðaskóla hafa áfram meiri trú á eigin námsgetu 

en stelpur almennt í öðrum skólum, en strákarnir koma núna svipað út og aðrir. 8. bekkur er aðeins 

undir landsmeðaltalinu en bæði 9. og 10. bekkur virðast hafa meiri trú á eigin námsgetu. Í heild segjast 

yfir 80% nemenda skólans hafa góða eða nokkuð góða trú á sér í öllum námsgreinum.  
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2. Líðan og heilsa 

Spurningar um líðan og heilsu snúast meðal annars um mataræði. Nú sést að færri nemendur passa 

upp á hollt mataræði en í fyrra. Bæði kynin í Garðaskóla í 8. og sérstaklega 10. bekk borða ekki eins 

hollan mat, en eins og í fyrra eru það nemendur 9. bekkjar sem borða hollar en hinir árgangarnir. Það 

er áhugavert að nú eru það strákar sem borða hollar en stelpur í skólanum, en ekki öfugt (mynd 2.1). 

50% nemenda Garðaskóla fá sér gosdrykk og 78% fá sér skyndibitafæði.   

 

Mynd 2.1: Hollt mataræði milli ára 

Náskylt þessu er hreyfing nemenda en þar sést strax að nánast nákvæmlega sama hlutfall nemenda 

Garðaskóla og annars staðar stundar reglulega hreyfingu, eða 44%. Hún virðist þó minnka innan 

skólaársins hjá Garðaskólanemendum því þeir sem segjast hreyfa sig tvisvar í viku eða oftar voru 50% 

í október en 39% í apríl. Sambærilegar tölur fyrir landið eru 46% og 44%. Ef horft er á mun milli kynja 

sést að strákar (48%) hreyfa sig meira en stelpur (40%) og báðir hópar koma svipað út og 

samanburðarhóparnir. Ef litið er til árganga sést að nemendur 9. bekkjar hreyfa sig mest en 10. bekkjar 

áberandi minnst. Þeir nemendur sem voru í 9.bekk í fyrra minnka hreyfingu um 18% í ár samkvæmt 

gögnunum.  Svo nærri lætur að helmingur nemenda sem voru í reglulegri hreyfingu í 9. bekk hafi hætt 

því í 10. bekk. Nemendur 9. bekkjar, sem núna eru með 55% voru með 43% fyrir ári svo í þeim árgangi 

virðist sem fólk sé töluvert uppteknara af góðum áhrifum hreyfingar en þeir sem aðeins eru einu ári 

eldri. Eins og í fyrra sést nokkuð jöfn minnkandi regluleg hreyfing með hærri aldri (mynd 2.2). 

 

Mynd 2.2: Hreyfing nemenda eftir árgöngum 

Í framhaldi af því var spurt um vellíðan nemenda og kemur Garðaskóli mjög svipað út í heildina og 

landsmeðaltalið og fær sama tölugildi og fyrir ári. Heldur eru strákarnir jákvæðari en stelpurnar og 

bæði nemendur 8. og 9. bekkjar upplifa meiri vellíðan en jafnaldrar. Nemendur 10. bekkjar hins vegar 

skera sig hins vegar nokkuð úr öðrum árgöngum og eru neðan við landsmeðaltalið (mynd 2.2). 
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Mynd 2.2: Vellíðan nemenda eftir árgöngum 

Þegar betur er kannað hvað liggur að baki þessum tölum þá kemur í ljós að flestir eru hamingjusamir 

(82%). En það er líka hópur sem finnur fyrir áhyggjum (24%), streitu (26%) og reiði (16%) (tafla 2). 

Tafla 2: Vellíðan nemenda í Garðaskóla. 

 

 

 

 

 

*Innan sviga eru tölur úr könnunum 2018 og 2017. 

Til að gera sér aðeins grein fyrir umfanginu sem felst í þessum tölum þá eru um það bil 535 nemendur 

í Garðaskóla og það þýðir að á hverjum degi finna 128 nemendur (mjög) oft fyrir áhyggjum; 139 

nemendur upplifa streitu; 86 nemendur finna fyrir reiði; 70 nemendur eru niðurdregnir; 64 nemendur 

finna fyrir depurð; en sem betur fer segjast flestir vera glaðir yfir daginn, eða 439 nemandi. Almennt 

má segja að þessar tölur séu svipaðar og fyrir ári en færri nemendur finna fyrir streitu og áhyggjum.   

Ef þessu er fylgt eftir þá eru fjölmargar ástæður sem nemendur gefa fyrir áhyggjum og streitu sem þeir 

upplifa. Aðaláhyggjuefnin eru próf, heimanám og verkefnaskil. Sumir lenda í vandræðum með að  halda 

vel utan um þetta allt. Það er áhugavert að ein útskýringin á því liggur utan skólans, þ.e. álag í 

íþróttaiðkun sem er í sumum tilfellum mjög tímafrek og annar talar um tímaleysi vegna vinnu. Aðrir 

hlutir sem nefndir eru í þessu samhengi eru álit annarra og er jafnvel talað um það vægðarleysi sem 

felst í því að þau mistök sem maður gerir gæti einhver verið að taka upp á símann sinn, áhyggjur af 

framhaldsskólavist, neikvæð samskipti við foreldra og systkini; ósamlyndi á heimilinu; álag við það að 

þóknast foreldrum í náminu; að þurfa að gera allt fullkomlega; kvíði og kvíðavandamál, vinavandamál 

og lágt sjálfsmat nemenda sjálfra.  

Í framhaldi af því er vert að skoða sjálfsálit nemenda. Það sem vekur athygli þar er munurinn á sjálfsáliti 

kynjanna, þar sem strákar virðast hafa töluvert meira af því en stelpur í Garðaskóla og einnig meira en 

aðrir strákar á landinu (mynd 2.3). 

 

Mynd 2.3: Sjálfsálit kynjanna 

Nemendur sem finna oft eða mjög oft fyrir  Garðaskóli 

…áhyggjum  24% (var 29% og 18%) 

…streitu  26% (var 35% og 29%) 

…reiði  16% (var 15% og 12%) 

…að vera niðurdreginn 13% (var 11% og 8%) 

…depurð                      12% (var 9% og 7%) 

…gleði                       82% (var 81% og 83%) 
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Þegar spurt er um stjórn nemenda á eigin lífi sést að nemendur Garðaskóla koma eins út og nemendur 

almennt í öðrum skólum en höfðu áður mælst aðeins yfir þeim (mynd 2.4).  

 

Mynd 2.4: Stjórn nemenda á eigin lífi. 

Þegar litið er á þær spurningar sem nemendur voru beðnir um að taka afstöðu til sést að 86% telja sig 

geta gert næstum allt sem þau einbeita sér að en 48% telja sig ekki vita hvað eigi að gera þegar þau 

standa frammi fyrir vandamálum í lífinu; 36% finnst að aðrir stjórni lífi sínu stundum of mikið; 33% 

nemenda Garðaskóla telja ómögulegt fyrir sig að leysa úr sumum vandamálum sínum og 25% segjast 

hafa litla stjórn á því sem kemur fyrir sig í lífinu. Þessar tölur eru mjög áþekkar tölum landsmeðaltals.  

Ef skipt er alveg um gír og skoðuð svör við spurningum um einelti sést að það er áfram minna en gerist 

og gengur á landinu. Meðal stráka í Garðaskóla virðist það vera minna en í öðrum skólum á landinu en 

svipað hjá stelpunum og öðrum stelpum (mynd 2.5).  

 

Mynd 2.5: Einelti eftir kynjum 

Í októberkönnuninni virtist einelti vera að aukast en það virðist minnka aftur núna í seinni könnun 

vetrarins og stendur þar með í stað yfir skólaárið miðað við fyrir ári síðan. Þegar árgangar eru skoðaðir 

sést vísbending um að það fari vaxandi með hækkandi aldri nemenda því það er meira í 10.bekk en í 

8.bekk og svipuð þróun sást líka í fyrra (mynd 2.6). 
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Mynd 2.6: Einelti eftir árgöngum 

Einelti mælist þó minna meðal nemenda Garðaskóla (8,6%) en almennt í skólum landsins (12%) og það 

eru nánast nákvæmlega sömu tölur og fyrir ári. Eins og þá minnkar einelti þegar líður á skólaárið, frá 

10% niður í 7%. Spurt var um hversu oft á síðustu 30 dögum nemendur hefðu upplifað mismunandi 

form eineltis. 28% nemenda skólans, eða 150 manns (-6), sögðust hafa orðið vör við baktal um sig, 17% 

nemenda, eða 91 manns (+3), upplifðu særandi athugasemdir, 10% nemenda, eða 54 manns (-14), leið 

mjög illa yfir framkomu annarra við sig, 8% nemenda, eða 43 manns (-4), fannst þeir hafa verið skildir 

útundan, og 4% nemenda, 21 manns (-5), leið illa yfir því sem sagt var við eða um þá á netinu. 

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

auðveldara sé að sjá þær töluverðu sveiflur sem koma fram milli ára. Nemendur Garðaskóla sem urðu 

fyrir einelti á síðustu 30 dögum sögðu að það hefði átt sér stað… 

Tafla 3: Staðir eineltis 

 2018 - 2019 2017 - 2018 2016 - 2017 

…í kennslustundum 11% 33% 25% 

…í frímínútum inni 28% 28% 31% 

…í hádegishléi 28% 28% 38% 

…í frímínútum úti 11% 17% 13% 

…á netinu / í farsíma 33% 22% 31% 

…á leið til eða frá skóla 6% 6% 13% 

…annarsstaðar 39% 33% 25% 
 

Helsti munur sést í kennslustundum þar sem það lækkar úr þriðjungi í 11%. Einnig dregur úr því í 

frímínútum úti en meira hefur á móti færst yfir í að birtast í farsíma og á internetinu.  

 

3. Skóla- og bekkjarandi 

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

kennara. Meirihluti nemenda er áfram sáttur við þessa þætti og í flestum liðum er um að ræða 

lítilsháttar jákvæða þróun frá fyrra ári. Ef þetta er skoðað nánar sést að á langflestum sviðum er ekki 

um miklar breytingar að ræða. En það breytir því ekki að áfram er það rúmlega fimmtungur nemenda, 

eða um hundrað manns, sem finnst þeir ekki passa við hópinn, hundrað manns (20%) finnst ekki 

auðvelt að eignast nýja vini, og rúmlega 50 nemendum (10%) finnst þeir skildir útundan og segjast ekki 

hamingjusamir í skólanum (tafla 4).  
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Tafla 4: Samsömun nemenda við nemendahópinn 

Nemendum finnst… Garðaskóli Landshlutfall 
þeir ekki passa við hópinn og líður kjánalega 22% (25% og 16%) 26% (24% og 23%) 
ekki auðvelt að eignast nýja vini í skólanum 20% (22% og 19%) 25% (24% og 23%) 
ekki rétt að segja að allt sé í besta lagi í skólanum 19% (14% og 15%) 18% (16% og 15%) 
að öðrum líki ekki við þá 13% (13% og 7%) 14% (12% og 12%) 
þeir vera einmana í skólanum 13% (17% og 14%) 16% (14% og 14%) 
þeir ekki tilheyra hópnum  12% (13% og 11%) 18% (16% og 16%) 
þeir ekki vera hamingjusamir í skólanum 9% (10% og 12%) 13% (11% og 10%) 
þeir vera skildir útundan 8% (10% og 8%)  12% (10% og 10%) 

*Innan sviga eru tölur úr könnunum 2017-2018 og 2016-2017. 

Ef litið er til kynjamunar kemur fram að strákar í Garðaskóla virðast finna meiri samsömun við 

nemendahópinn en stelpur í skólanum og strákarnir eru líka töluvert hærri en aðrir strákar. En í fyrra 

komu þeir jafnir út og aðrir strákar. Ef árgangarnir eru skoðaðir sést að skólinn mælist núna hærri en 

landsmeðaltalið, en það kom hærra út fyrir ári (mynd 3.1). 

 

Mynd 3.1: Samsömun nemenda við nemendahópinn eftir árgöngum 

Á myndinni sést að allir árgangar mælast nú hærri en samanburðarhóparnir, en þó eru bæði 9. og 10. 

bekkirnir með lægra gildi en fyrir ári, 9.bekkur í fyrra fékk gildið 5,0 en sami hópur núna 4,8 í 10.bekk, 

og 8. bekkur í fyrra fékk gildið 5,4 en sami hópur núna í 9. bekk 5,1. 10.bekkur í fyrra fékk gildið 4,4 og 

var töluvert lægri en aðrir 10.bekkir (4,8), svo hugsanlega má segja að þrátt fyrir þessi lægri gildi sé það 

jákvætt að samsömun nemenda við nemendahópinn virðist ekki minnka jafnmikið með aldri og hún 

gerði.  

Þegar nemendur eru spurðir um samband sitt við kennara sína kemur fram að það versnar milli ára og 

einnig eftir því sem líður á skólaárið, sem er umhugsunarefni. Það stefndi í verri útkomu í fyrri könnun 

vetrarins í október heldur en fyrir síðasta skólaár og sú þróun virðist hafa haldið áfram í gegnum allt 

skólaárið því niðurstaðan bendir til verri samskipta nemenda við kennara en undanfarin ár (mynd 3.2). 

 

Mynd 3.2: Samband nemenda við kennara milli ára 
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Ef litið er á þessi mál eftir kynjum sést að þau kynin mælast eins í Garðaskóla, en bæði eru töluvert 

neðar en samanburðarhóparnir á landinu (mynd 3.3).  

 

Mynd 3.3: Samband nemenda eftir kynjum við kennara.  

Ef litið er til árganganna og borið saman við fyrra ár vekur athygli staðan í 9.bekk (4,4) en hún virtist 

vera mun betri fyrir ári síðan (5,3) og breytingin því umtalsverð þar (-0,9). Annars er minni sveifla í 10. 

bekknum milli ára (-0,3) en lægst gildi í 8.bekk (4,2) sem bendir til erfiðari samskipta þar milli nemenda 

og kennara en í hinum árgöngunum (mynd 3.4). 

 

Mynd 3.4: Samband nemenda við kennara eftir árgöngum. 

Þá er ekki úr vegi að sjá svör nemenda við einstaka spurningum sem liggja að baki þessum yfirlitstölum. 

Þau eru sett upp í eftirfarandi töflu með eldri niðurstöðum í sviga til samanburðar. 

 

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

 Garðaskóli Landshlutfall 

Nemendum semur vel við kennara 59% (70% og 71%) 73% (73% og 75%) 

Kennarar eru áhugasamir um að nemendum 
líði vel 

71% (81% og 69%) 81% (85% og 83%) 

Kennarar hlusta vel á nemendur 73% (82% og 74%) 80% (81% og 82%) 

Nemendur fá aukaaðstoð frá kennara 74% (86% og 81%) 83% (84% og 85%) 

Kennarar eru sanngjarnir við nemendur 75% (87% og 84%) 82% (83% og 85%) 
*Innan sviga eru tölur úr könnununum 2018-2019 og 2016-2017. 

Mesta athygli hér vekur að ekki nema um 60% nemenda Garðaskóla segir að þeim semji vel við kennara 

sína. Á milli 25%-30% nemenda upplifa að kennara séu ekki nógu áhugasamir um að nemendum líði 

vel, að þeir hlusti ekki nógu vel á þá, að þeir veiti ekki aukaaðstoð og séu ekki sanngjarnir. Þó má halda 

því til haga að yfir 70% prósent eru sátt, sem jafngildir nærri 400 manns, og rúmlega 300 manns finnst 

þeim semja vel við kennara. Í heild má segja að það séu færri nemendur í Garðaskóla sem eru sáttir við 

samband sitt við kennara sína en gerist og gengur í öðrum skólum. 

Agi í skólanum er annað þema sem Skólapúlsinn tekur fyrir. Í ár kemur fram kynjamunur innan skólans. 

Strákar upplifa meiri aga en stelpur en það er í takt við kynjamun landsmeðaltals. Ef árgangar eru bornir 
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saman sést að nemendur 10. bekkjar upplifa meiri aga en í 8. og 9. bekk (+0,4) og jafnmikinn og aðrir 

10. bekkingar á landinu, eins og reyndar sést hefur í fyrri könnunum. Nemendur 9. bekkjar lækka aðeins 

frá 8. bekk (0,2) og núverandi 8.bekkur (5,0) er hærri en landsmeðaltalið (4,7). Þróunin í Garðaskóla 

hefur síðastliðin ár verið í átt að minni aga en áður var og í fyrra kom skólinn í fyrsta sinn lægra út en 

landsmeðaltal. Í ár er hann þó jafn landsmeðaltalinu sem bendir til að þar ríki svipaður agi og í öðrum 

skólum (mynd 3.5).  

 

Mynd 3.5: Agi í tímum milli ára 

Þegar nánar er skoðað hvernig nemendur svara þeim spurningum sem liggja að baki þessum almennu 

niðurstöðum kemur í ljós að tæplega þriðjungur nemenda, eða 166 manns, telur að kennarar þurfi að 

bíða lengi eftir að nemendur róist áður en tími getur hafist, tæplega fimmtungur, eða 91 nemandi, 

telur að nemendur hlusti ekki á kennara sína og rúmlega fjórðungi, eða 144 manns, finnst vera hávaði 

og óróleiki í tímum. Eins og sést í töflunni fyrir neðan eru prósentutölur ekki að breytast mjög mikið 

milli ára. Þó virðist sem í öðrum skólum sé meiri hávaði og óróleiki í tímum en í Garðaskóla og bilið 

hefur vaxið úr 5% í 9% (tafla 6).  

Tafla 6: Þróun aga í skólanum 2016-2019 

 Garðaskóli  Landsmeðaltal 

 í flestum tímum/alltaf í flestum tímum/alltaf 

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

Kennarinn þarf að bíða lengi eftir að nem. róist 31%  -  29%   -  26%   -  22% 32% -  31%  -  29%   -  29% 

Það er hávaði og óróleiki   27%  -  29%   -  25%   -  22% 36% - 34%  -  32%   -  32% 

Nemendur hlusta ekki á kennarann   17%  -  19%   - 17%   -  15% 20% -  19%  -  18%   -  18% 

 

Þegar kemur að virkri þátttöku í tímum sést að hún minnkar milli ára fyrir skólann í heild. Hún eykst í 

10.bekk (0,2) en minnkar töluvert hjá nemendum 9.bekkjar (4,6) frá fyrra ári (5,4) sem er helsta skýring 

á lækkun skólans. Og nú er svo komið að virk þátttaka nemenda Garðaskóla í tímum virðist minni en 

nokkur undanfarin ár (mynd 3.6).  
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Mynd 3.6: Virk þátttaka nemenda í tímum 

Þegar skoðað er hvort munur sé á kynjum hvað þetta atriði varðar kemur í ljós að strákar segjast taka 

meiri virkan þátt en stelpur. Bæði kynin eru neðan við landsmeðaltalið en stelpur í Garðaskóla segjast 

taka áberandi minni virkan þátt í tímum en stelpur almennt í skólum landsins (mynd 3.7).  

 

Mynd 3.7: Virk þátttaka nemenda í tímum eftir kynjum 

Þá er komið að heimavinnu nemenda en hún hefur í mörgum síðustu könnunum ekki þótt eins mikilvæg 

í augum nemenda Garðaskóla og annarsstaðar á landinu. Munurinn hefur þó verið að minnka tvö 

síðustu ár en á þessu skólaári hefur mikilvægi hennar minnkað enn frekar í augum  

Garðaskólanemenda. Munurinn er nú 1,1 stig og nálgast þann mun sem var 2015-2016 þegar hann var 

mestur, eða 1,3 stig. Enginn kynjamunur kemur fram en stelpurnar hafa þó áberandi minni áhuga á 

heimanámi en aðrar stelpur á landinu, sem er í takt við það sem var í fyrra. Strákarnir hafa þó dregist 

meira aftur úr öðrum strákum (3,7) og bilið hefur nærri tvöfaldast frá í fyrra sem þýðir að strákar í 

skólanum sjá síður gildi heimavinnu en aðrir strákar (mynd 3.8).  

 

Mynd 3.8 : Mikilvægi heimavinnu eftir kynjum 

Árgangamunur kemur fram og því eldri sem nemendur eru þeim mun minni áhuga hafa þeir á 

heimavinnu. Það eru reyndar ekki nýjar fréttir því þessi þróun hefur sést í eldri könnunum.  Nemendur 

10. bekkjar (3,3) missa aðeins áhuga milli ára (-0,4) en nemendur 9.bekkjar (3,8) hafa lækkað mest. Þeir 
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mældust mun hærra í fyrra (4,5). Það vekur líka athygli hvað 8.bekkurinn í ár (3,8) mælist mikið lægri 

en landsmeðaltalið (4,6) og kemur því þannig minna innstilltur á heimavinnu en 8. bekkur gerði í fyrra 

(4,5) (mynd 3.9). 

 

Mynd 3.9: Mikilvægi heimavinnu eftir árgöngum 

Nærri 80% nemenda segjast alltaf eða næstum alltaf klára heimavinnuna sína á réttum tíma en það 

sem vekur meiri athygli er að 35% nemenda segja að kennarar fari aldrei yfir hana og 42% finnst 

verkefnin til heimavinnu ekki áhugaverð. 

 

 

4. Opnar spurningar í apríl könnuninni 

Á vorönninni er aðaláherslan í jákvæðum opnum svörum nemenda á góð félagsleg tengsl, bæði við 

hina nemendurna og kennara og jafnvel eru sumir kennarar nafngreindir og hrósað. Í viðbót er frelsi í 

ýmsum formum áberandi í svörum nemenda, sem er gegnumgangandi þema í þessum lið árum saman. 

Í svörum nemenda um það sem megi betur fara í skólanum kemur fram að álag á nemendur mætti 

minnka, eins og fyrri kannanir sýna. Miðað við lokuðu svörin mátti búast við fleiri athugasemdum um 

samskipti nemenda við kennara en þær eru ekki fleiri en á fyrri árum.  Hinsvegar fá nemendasamskipti 

nokkuð pláss því það virðist sem nemendur finni frekar fyrir hópamyndunum eða klíkum og 

goggunarröð sem hefur þar með neikvæð áhrif á skólaanda og líðan þeirra sem svara.  

Það er eftirtektarvert að reglan um að ekki megi vera í útiskóm innanhúss er atriði þegar ekki er minnst 

á aðrar reglur eins og t.d. varðandi símanotkun. Það kemur þó ekki fram hvers vegna það er svona erfitt 

að mega það ekki. En einnig koma fram allskonar ábendingar um aðstæður í byggingunni og skipulag á 

námi, t.d. varðandi stundatöfluna – að tímar byrji of snemma og hlé séu of stutt. En hins vegar eru 

margir sem segja í þessum hluta að það sé í raun ekkert sem þeim finnst vera að.  

 


