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Nemendakönnun Skólapúlsins fyrir skólaárið 2021-2022 lauk í lok apríl þegar seinni hluti 

hennar fór fram en sá fyrri fór fram í október. Alls var áætlaður 241 þátttakandi í Garðaskóla 

en 208 manns svöruðu svo svarhlutfallið í skólanum var 86%. Niðurstöður ættu því að gefa 

nokkuð góða mynd af skoðunum og upplifun nemenda skólans. Eins og fyrri ár er spurt 

spurninga í þremur yfirflokkum, um virkni nemenda, líðan og heilsu, skóla- og bekkjaranda, 

auk þess sem gefinn var möguleiki á opnum svörum um það sem nemendum finnst gott við 

skólann sinn og um það sem þeim finnst að mætti betur fara. Í viðbót var spurt um álit þeirra 

á yndislestrartímum sem eru daglega í skólanum í 20 mínútur.  

Hér á eftir verður litið á helstu niðurstöður og borið saman við eldri útkomu skólans og 

samanburðarhópinn landsmeðaltal þar sem þurfa þykir, en þar er átt við meðaltal nemenda á 

sama aldri í öðrum skólum. Á myndum sem fylgja með könnuninni er bæði sýnd svörun við 

einstökum spurningum sem nemendur fengu en einnig eru gefnar yfirlitsmyndir þar sem gildi 

fyrir skólann eru gefin í stigum, 1-9,  og þannig borið saman við landsmeðaltal og meðaltal fyrri 

ára svo sjáist hækkun eða lækkun.   

En áður en farið verður í umfjöllun um hvern flokk spurninga þá koma hér nokkrar af helstu 

niðurstöðunum fyrir þetta skólaár:    

• Vellíðan nemenda er að aukast í skólanum og nær allir fá gleðitilfinningu á hverjum degi. 

• Nemendur Garðaskóla telja sig þrautseigari í námi og hafa meiri trú á eigin vinnubrögðum í    

    námi en meðaltal nemenda í öðrum skólum. 

• Tilvikum „andlegs“ eineltis fækkar, t.d. særandi athugasemdum, baktali, ofl. 

• 15% fleiri stelpur stunda reglulega hreyfingu utan skólatíma nú en í fyrra. 

• Fleiri eru ánægðir með samband við kennara sína en í fyrra. 

• Fleirum finnst þeir hluti af nemendahópnum en í fyrra. 

 Ánægja af lestri minnkar í Garðaskóla og í opnum svörum koma fram óskir um breytingar á   

     yndislestrartímum bæði hvað varðar tímasetningu og fyrirkomulag í þeim. 

 Ánægja af náttúrufræði minnkar, sérstaklega hjá strákum.  

 Agi í skólanum minnkar milli ára og það gerir trú á eigin námsgetu einnig. 

 Neysla á gosi og skyndibita eykst annað árið í röð. 

 Nemendur 9. bekkjar koma núna verr út í mörgum liðum en í fyrra og reka oft lestina í 

samanburði við hina árgangana, en sú þróun er ekki ný. 

 

En nú er komið að því að ræða nánar hvern flokk spurninga.  

 

1. Virkni nemenda í skólanum 

Fyrst var skoðuð ánægja af lestri sem ávallt hefur mælst minni í Garðaskóla og svo er áfram 

nú því á meðfylgjandi yfirlitsmynd sést næstlægsta gildi fyrir skólann frá upphafi (mynd 1.1). 

Eftir að hafa nálgast landsmeðaltal í tvö ár í röð þá sést núna að lestraránægja hefur minnkað 

á ný og er nú marktækt minni í Garðaskóla en í öðrum skólum landsins.  
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Mynd 1.1. Ánægja af lestri milli ára 

Það sést á myndinni að fyrir ári síðan var ánægja af lestri nánast eins og í öðrum skólum (4,4 

stig) en síðan þá hefur hún minnkað um 0,4 stig, fyrst í 4,2 í október og svo 3,8 í apríl. 

Meðalgildi ársins er því 4,0. Það sést líka í opnum svörum síðar í könnuninni að margir 

nemendur vilja sjá breytingar á yndislestrartímum.   

Þau svör sem liggja þarna á bak við hljóða þannig að 57%, lesa bara þegar þess þarf (+2% frá í 

fyrra) og 32%, finnst lestur vera tímasóun (+14%). Minni áhugi sést líka hjá þeim sem hafa 

lestur að áhugamáli því nú segjast 18% nemenda lesa af áhuga í stað 23% fyrir ári (-5%). Svo 

eru það 55% sem verða ánægðir með bók að gjöf (-8%), 45% hafa gaman af að fara í bókabúð 

eða á bókasafn (-3%) og 31% finnst gaman að tala um bækur við aðra (+4%).   

Þessar tölur koma nú í töflu til þess að sjá betur þróun mála yfir nokkur ár (Tafla 1). Tölur þessa 

árs eru feitletraðar og í sviganum eru tölur síðustu þriggja ára fyrir Garðaskóla. Í dálkinum fyrir 

landsmeðaltal sjást minni breytingar ár frá ári vegna fjölda svarenda og því eru bara tölur þessa 

árs sýndar. Það sést strax í tölum Garðaskóla að allar tölur versna í ár nema ein, þar sem 
fleirum finnst gaman að tala um bækur. Svo finnst fleirum bókalestur vera tímasóun og því 

táknar hærri prósenta (23%) verri stöðu en í fyrra (18%). 

Tafla 1: Ánægja nemenda af lestri. 

 Garðaskóli Landsmeðaltal 

 2022    2021    2020    2019 2022 

ég les bara þegar þess þarf 57%     55%      61%    66% 60% 

ég verð glaður/glöð við að fá bók að gjöf 55%      63%      64%    55% 65% 

mér finnst gaman að fara í bókabúð eða á bókasafn       45%      48%      38%    37% 52% 

mér finnst gaman að tala um bækur 31%     27%      30%    18% 30 % 

mér finnst bókalestur vera tímasóun  23%     18%      23%    24% 25% 

lestur er eitt af uppáhaldsáhugamálum mínum       18%     23%      18%    16% 24% 
*Innan sviga eru tölur frá vorkönnun 2021 – 2020 – 2019 

Sé litið til kynjamunar sést að strákar í skólanum hafa minna gaman af lestri en stelpur og 

báðum kynjum finnst minna gaman að lesa en meðaltali þeirra á landinu. Stelpurnar hafa 

lækkað töluvert á ánægjuskalanum frá því fyrir ári, úr 4,7 í 4,2 stig. Það skýrir þessa dífu skólans 

að stærstum hluta því strákarnir hafa bara lækkað um 0,2 stig. Sé litið til árganganna þá eru 
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bæði 8. og 10. bekkur skólans samhliða öðrum nemendum en það er 9. bekkur sem hefur 

minnst gaman af lestrinum (mynd 1.2).  

 

Mynd 1.2. Ánægja af lestri eftir árgöngum 

Það er athyglisvert að nemendur 9.bekkjar (3,7) komu mun hærra út á ánægjuskalanum í fyrra 
(4,6) og hafa því lækkað um 0,9 stig á milli ára. Til samanburðar fyrir ári síðan lækkaði 

þáverandi 9.bekkur mun minna, eða um 0,4 stig.  

Í framhaldi er litið á ánægju af námsgreinunum náttúrufræði og stærðfræði, en þær ásamt 

lestrinum eru einmitt PISA greinar sem skýrir væntanlega áhersluna á að skoða þær umfram 
aðrar námsgreinar. Náttúrufræðin jafnar núna verstu útkomu sína (3,9) frá því skólaárið 2018-

2019 og því fer ánægja nemenda skólans þverrandi á ný eftir jákvæðari tölur í tvö ár (mynd 

1.3).  

 

Mynd 1.3. Ánægja af náttúrufræði milli ára. 

Eins og sést á myndinni að ofan þá lækkar einnig rauða lína landsmeðaltalsins og hefur reyndar 

farið smám saman lækkandi undanfarin ár á meðan græna línan fyrir Garðaskóla breytist meira 

milli ára, bæði upp og niður. Munurinn (0,6 stig) telst marktækur milli skólans og landsins.  

Ef svör nemenda eru skoðuð, sem mynda þessa yfirlitsmynd að ofan, þá sést þessi minni áhugi 

greinilega í lægri ánægjutölum, því 38% nemenda finnst gaman að læra um náttúrufræði (var 
56%), 46% hafa áhuga á því að læra um náttúrufræði (var 55%), og 43% hafa gaman af að leysa 

verkefni í greininni (var 53%).  
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Ef þetta er skoðað nánar þá sést að kynin eru nokkuð jöfn á ánægjuskalanum innan Garðaskóla 

og að bæði strákar og stelpur í skólanum mælast mun neðar en landsmeðaltal stráka og 

stelpna, strákarnir 0,8 stigum lægri og stelpurnar 0,6 stigum lægri. En það sést líka að frá því 
fyrir ári síðan þá hefur áhugi beggja minnkað, strákanna um 0,7 stig og  stelpnanna um 0.3 stig.  

Hér kemur einnig fram árgangamunur því nemendum 9. bekkjar finnst umtalsvert minna 
gaman af greininni miðað við í fyrra því þeir lækka um 1,2 stig, og nemendur 10. bekkjar lækka 

um 0,6 stig. Staðan hjá árgöngum er því orðin þessi (mynd 1.4).  

 

Mynd 1.4. Ánægja af náttúrufræði eftir árgöngum 

Hér sést líka að það er aðeins 8. bekkurinn sem heldur í við landið hvað ánægju af náttúrufræði 

varðar en hinir ágangarnir hafa minna gaman af henni en meðaltal landsins í þeim árgöngum. 
Það er líka athyglisvert að velta fyrir sér að núverandi 10. bekkur hafði meira gaman af 

náttúrufræði í 9. bekk heldur en í 8. bekk, hækkaði sem sagt milli ára, en öfug þróun er hjá 

núverandi 9.bekk sem hefur verulega tapað gleðinni í greininni frá því fyrir ári síðan.  

En þá er röðin komin að áhuga nemenda á stærðfræði. Þar sést strax að staðan er mjög svipuð 

og fyrir ári síðan þar sem Garðaskólanemendur hafa ekki alveg eins mikinn áhuga á greininni 
og í öðrum skólum að meðaltali en munurinn er mjög lítill, eða 0,2 stig (mynd 1.5).  

 

Mynd 1.5. Áhugi á stærðfræði milli ára.  

Bein svör nemenda, sem liggja að baki segja okkur að 38% nemenda hlakkar til stærðfræðitíma 
(var 42%), 49% sinna stærðfræðinámi því þeim finnst gaman að greininni (var 54%), og 59% 

hafa áhuga á því sem þeir læra í greininni (var 62%).  
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Athyglisvert er þó að þrátt fyrir minni áhuga en í fyrra þá eykst áhuginn í Garðaskóla innan 

skólaársins, frá október til apríl, um 0,1 stig á meðan hann minnkar að meðaltali í öðrum 

skólum um 0,3 stig. Samkvæmt því mætti þó ef til vill eiga von á því að áhugi á stærðfræði í 
Garðaskóla verði meiri en almennt í öðrum skólum á næsta skólaári, en síðast gerðist það 

veturinn 2017-2018.  

Varðandi kynjamun þá hafa strákarnir í skólanum aðeins minni áhuga á greininni en stelpurnar 

(-0,3 stig) og þeir lækka líka aðeins á milli ára (-0,3 stig) og eru því lægri en strákar á landinu 
svo munar 0,4 stigum. Stelpurnar eru hins vegar nánast samhliða öðrum stelpum á landinu í 

stærðfræðiáhuganum.  

Sé litið á árgangana þá sést að 8. bekkur hefur mestan áhuga á stærðfræði og 10. bekkur fylgir 

skammt á eftir en 9. bekkur hefur minnstan áhuga á greininni, en þessi röð árganga í 

stærðfræðiáhuga er sú sama og á landinu (mynd 1.6).  

 

Mynd 1.6. Áhugi á stærðfræði eftir árgöngum 

Þessu er við að bæta að samskonar þróun sést á þróun áhuga nemenda á ákveðnum aldri á 

milli ára því eins og í fyrra eykst áhuginn lítillega í 10. bekk frá í fyrra (+0,1 stig) en áhuginn 

hefur minnkað (-0,4 stig) við lok 9. bekkjar frá því árið áður.  

En nú kemur að öðrum liðum undir virkni nemenda sem snúast ekki beint um ákveðnar 

námsgreinar, en það eru trú á eigin námsgetu, trú á eigin vinnubrögð í námi, og þrautseigju í 

námi.  

Varðandi trú á eigin námsgetu þá segjast 69% nemenda alveg eða eiginlega alveg geta lært 

íslensku, 79% stærðfræði, 84% ensku, 85% íþróttir og sund, 70% náttúrufræði og 

umhverfismennt, og 82% hönnun og smíði. En þó það sé mikill meirihluti nemenda sem hefur 

góða trú á sjálfum sér í námsgreinum þá sést að nemendur skólans hafa minni trú á eigin 

námsgetu en fyrir ári. Innan skólaársins lækkar gildi skólans um 0,4 stig (úr 5,1 í 4,7 stig), sem 

gefur meðaltal ársins 4,9. Sú tala stóð í 5,2 fyrir síðasta skólaár. Þetta veldur því að Garðaskóli 

hefur misst forskot sitt á landsmeðaltalið í þessum lið. Fyrir ári var engin lækkun innan 

skólaársins, nemendur héldu sem sagt trú sinni á eigin námsgetu yfir árið. Þessi minni trú á 

námsgetu kemur fram þrátt fyrir að nú sé ekki lengur spurt um þær greinar sem komu lægstar 

út í fyrra, dönsku, kristinfræði, siðfræði og trúarbragðafræði, sem mældust á bilinu 50-60%.   

Varðandi kynjamun þá mælist enginn að þessu sinni, en það sést munur á árgöngunum (mynd 

1.7). Á myndinni sést að 8. bekkur hefur mun meiri trú á eigin námsgetu en aðrir 8. bekkir 

landsins, þessi trú minnkar svo í 9. bekk en er þó nánast sú sama og hjá landsmeðaltali, og er 
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svo orðin minni hjá 10. bekk skólans en hjá jafnöldrunum á landinu (4,5). Þessi sama þróun 

eftir árgöngum sást líka fyrir ári. 

 

Mynd 1.7. Trú á eigin námsgetu eftir árgöngum 

Þá kemur að skyldum lið sem er trú á eigin vinnubrögðum í námi. Skemmst er frá því að segja 

að Garðaskóli heldur forskoti sínu á landið og telst vera marktækur munur (mynd 1.8). 

 

Mynd 1.8. Trú á eigin vinnubrögð í námi milli ára 

Á myndinni sést að undanfarin ár hafa verið nokkuð sveiflukennd í Garðaskóla þar sem gildi 

lækka eitt árið og hækka það næsta en að stöðugri lækkandi þróun hefur verið í öðrum skólum. 

Aðrir skólar hafa reyndar lækkað meira, um 0,8 stig gegn 0,6 stigum Garðaskóla, frá því 2015-

16.  

Nú segjast 85% alveg, eiginlega alveg eða nokkurn veginn, geta einbeitt sér að náminu í tímum, 

(var 90%), 83% segjast geta skrifað hjá sér glósur í tímum (var 84%), 68% segjast geta notað 

bókasafnið til að afla upplýsinga fyrir skólaverkefni (var 65%), 83% segjast geta skipulagt nám 

sitt (óbreytt).  

Þegar nánar er skoðað eru það strákar í Garðaskóla sem hafa minni trú á vinnubrögðum sínum, 

og lækka um 0,4 stig, og koma nú svipað út og jafnaldrarnir, en trú stelpnanna í skólanum eykst 

milli ára um 0,2 stig og þær eru nú mun hærri en aðrar stelpur, 0,6 stigum hærri.  Allir árgangar 

skólans koma betur út en landsárgangarnir, eins og áður.  

En þá er komið að síðasta liðnum í þessum flokki um virkni nemenda, þrautseigju í námi. Þar 

er verið að skoða hversu mikið nemendur leggja sig fram í námi. Garðaskóli hefur komið betur 

út en landið frá því mælingar hófust og verið 0,2 - 0,5 stigum hærri, og þannig er staðan einnig 
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nú því staðan er 4,9 gegn 4,5 Garðaskóla í vil. Nú segjast 70% nemenda leggja eins hart að sér 

og mögulegt er (var 81%), og 74% halda áfram að læra þó námið sé erfitt (var 77%).  

Bæði strákar og stelpur koma betur út en jafnaldrar sínir á landinu, 0,6 og 0,3 stigum, en lítill 

sem enginn munur er á þeim innan skólans. Allir þrír árgangarnir koma líka betur út í skólanum 

en sömu árgangar á landsvísu (mynd 1.9) 

 

Mynd 1.9. Þrautseigja í námi eftir árgöngum 

Á myndinni sést að 9. bekkur sker sig töluvert úr. Sá hópur telur sig hafa yfir minni þrautseigju 

að ráða en hinir árgangarnir, með 4,5 stig og lækkar um 0,7 stig frá í fyrra. Það er 

umhugsunarefni að 9. bekkur fyrir ári síðan, sem sagt nemendur sem nú eru í 10. bekk, voru 

langhæstir í skólanum, með 5,3 stig, og í 8.bekk með 5,9 stig svo kannski er það bara sá 

nemendahópur sem sker sig úr. Það hefur nefnilega verið tilhneigingin að þegar kemur í 9.bekk 

þá lækka gildi og staða versnar í nokkrum eða jafnvel mörgum liðum, sem glöggir lesendur eru 

sjálfsagt farnir að taka eftir að er tilfellið í ár. 

 

2. Líðan og heilsa  

Næsti flokkur spurninga snýst um vellíðan, áhyggjur og stress, sjálfsálit, stjórn á eigin lífi, einelti 

og tíðni eineltis – sem gefur aðra mynd en einelti - og svo líkamlegu þáttunum mataræði og 

hreyfingu. Ef við byrjum á vellíðan nemenda þá sést að nemendum Garðaskóla líður betur nú 
en fyrir ári síðan sem er mjög jákvætt því fyrir ári síðan kom fram mikil lækkun á 

vellíðunarskalanum (+0,5 stig) af augljósum Covid ástæðum. Skólinn hefur verið nokkuð 

samhljóma landsmeðaltalinu undanfarin en þetta árið er Garðaskóli með vinninginn. Svör 
nemenda koma hér í meðfylgjandi töflu með tölum þriggja fyrri ára  til samanburðar (Tafla 2).  

Tafla 2: Vellíðan nemenda í Garðaskóla. 

Nemendur sem finna oft eða mjög oft fyrir  Garðaskóli 

 2022    -  2021   -  2020      -   2019 

…gleði 75%    -    74%      -  84%    -    82% 

…streitu eða kvíða  27%    -    32%    -   29%     -   26% 

…áhyggjum  25%    -    28%    -   24%     -   24% 

…reiði  19%    -     14%    -   16%     -   16% 

…að vera niðurdreginn  13%     -    21%    -   13%     -   13% 

…depurð   11%    -     20%    -   14%     -   12% 

 

Í töflunni sést að vellíðan nemenda í Garðaskóla er að aukast. Í tveimur neðstu línunum sést 
að þeim fækkar nærri því um helming sem finna oft fyrir depurð og þeim sem finnst þeir oft 
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niðurdregnir fækkar líka aftur, eftir töluverða fjölgun í þeirra hópi fyrir ári. Færri nemendur 

hafa oft áhyggjur nú en í fyrra og færri finna oft fyrir streitu, en hins vegar fjölgar nokkuð í hópi 

þeirra sem finna oft fyrir reiði en þar er nú einn af hverjum fimm nemendum, sem er 
umhugsunarefni. Það má þó fylgja að valmöguleikann stundum í þessum liðum velja á bilinu 

20-35% nemenda. En það eru svo þrír af hverjum fjórum nemendum skólans sem eru oft eða 

mjög oft glaðir og í viðbót segja 19% stundum. Það eru þá 94% nemenda skólans sem eru glaðir 
a.m.k. stundum eða oftar á degi hverjum sem hlýtur nú að teljast a.m.k. nokkuð gott.  

Mestu ræður um bætta stöðu nú að vellíðan stelpna í skólanum eykst (+0,5 stig) en strákarnir 

lækka reyndar (-0,3 stig) á móti og líður því ekki alveg eins vel og áður. Strákarnir eru þó 

samhliða öðrum strákum landsins en stelpurnar (4,2) eru núna komnar nokkuð upp fyrir aðrar 
stelpur á landinu (3,9).  

Þegar árgangar eru skoðaðir sést að 8. bekk líður best allra árganga í skólanum en 10. bekk 

minnst vel (mynd 2.1) þó hann sé svipaður jafnöldrum sínum á landinu. 

 

Mynd 2.1. Vellíðan eftir árgöngum 

Það er sama þróun og sást fyrir ári að 10. bekkur skólans lækkar um 0,4 stig á svona 

yfirlitsmynd, eða ánægjuskala. Þessi sami nemendahópur lækkaði reyndar líka enn meira 

þegar hann var í 9.bekk (-0,7 stig). En 9. bekkur í ár hefur hins vegar  hækkað (+0,2 stig) frá því 
fyrir ári síðan, kannski með hækkandi sól í þjóðfélaginu og áhyggjuleysi í skólanum. Þessa 

minnkandi vellíðan í 10.bekk tvö ár í röð mætti ef til vill tengja við að nemendur hafa farið úr 

Covid áhyggjum síðustu missera yfir á krossgötur vegna loka grunnskólans og meiri óvissu um 
framtíðina.  

Varðandi ástæðurnar fyrir áhyggjum og streitu segja nemendur að þær séu margar, en hér 

mætti nefna helst kvíða fyrir prófum og verkefnavinnu, óvissu um framhaldsskóla, 

vinasambönd og hræðslu við að missa vini, erfiðleika í heimilislífinu, íþróttaæfingar og keppni, 
að það sé of mikið að gera og pressa í öllum hornum og lítill eða enginn tími til að slaka, og svo 

að gerir kvíði einfaldlega oft vart við sig hjá sumum án ákveðinnar ástæðu að þeirra sögn. 

En þá kemur að sjálfsáliti nemenda. Sú mæling gefur vísbendingar um hversu mikils virði 

einstaklingarnir finnst þeir vera. Garðaskóli hefur ávallt komið betur út í þessum lið en 

landsmeðaltalið og svo er einnig nú. Í fyrra kom reyndar dífa í sjálfsáliti nemenda skólans, þó 
þeir væru áfram með meira en jafnaldrar (+0,4), og í ár stendur skólinn nánast í stað miðað við 

í fyrra. Nemendur skólans eru því ennþá nokkuð fyrir ofan landsmeðaltalið í sjálfsáliti.   

En best er að vinda sér beint í svör nemenda sjálfra um þessa tilfinningu sína fyrir eigin virði, 

eða sjálfsáliti sínu. Nú finnst 90% nemenda þeir hafa marga góða eiginleika, 86% finnst þeir 
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vera jafnmikils virði og aðrir, og 86% finnst þeir geti gert margt jafn vel og aðrir, sem eru allt 

svipaðar eða sömu tölur og fyrir ári síðan. Fleiri segjast núna vera ánægðir með sjálfa(n) sig, 

84%, en það hlutfall var 78% fyrir ári.  

Hins vegar eru sumar tölurnar sem fram koma ekki jákvæðar því 48% finnst þeir stundum ekki 

skipta neinu máli fyrir aðra. Þetta hlutfall var 42% fyrir ári og 33% fyrir tveimur árum, en þetta 

samsvarar því að u.þ.b. 280 nemendur finna stundum þessa tilfinningu. Nú segja líka 19% að 

þeim finnst þeir vera misheppnaðir, eins og í fyrra, eða u.þ.b. 110 manns. Samanburðartölur 

fyrir landið í þessum tveimur neikvæðu liðum eru nánast þær sömu.  

Í heild koma bæði strákar og stelpur betur út en landsmeðaltal stráka og stelpna, 0,3 og 0,4 

stigum hærra, en á meðan strákarnir hafa misst aðeins niður sjálfsálit (-0,3 stig) frá í fyrra þá 
hefur það aukist hjá stelpunum (+0,2) í skólanum.   

Árgangarnir koma líka allir betur út en hjá landsmeðaltalinu. 8. bekkur er með mest sjálfsálit 

(4,8) og hefur 0,6 stigum meira en sá bekkur að meðaltali á landinu. 10. bekkurinn kemur 

næstur (4,5) og 9. bekkur þar á eftir (4,4), báðir með sama gildi og í fyrra og þeir eru báðir nær 
sínum samanburðarhópum á landinu með „aðeins“ 0,2 stiga forskot.  

Þessu næst voru nemendur spurðir um atriði sem tengjast stjórn á eigin lífi. Þar er átt við liði 
sem segja til um hvað nemandi heldur að valdi góðu eða slæmu gengi hans bæði af eigin 

völdum eða annarra. Samkvæmt skilgreiningu Skólapúlsins þá eru þeir sem finnst þeir hafi 

mikla stjórn á eigin lífi „líklegri til að leggja mikið á sig til að ná árangri og vera þolinmóðari í 
bið sinni eftir honum“.  

Svör nemenda á bak við þessi stig öll er réttast að líta á núna. Nú telja 85% sig geta gert 
næstum allt sem þau einbeita sér að (var 83%); 49% telja sig ekki vita hvað eigi að gera þegar 

þau standa frammi fyrir vandamálum í lífinu (var 51%); 41% finnst að aðrir stjórni lífi sínu 

stundum of mikið (var 37%); 36% nemenda Garðaskóla telja ómögulegt fyrir sig að leysa úr 

sumum vandamálum sínum (var 34%) og 32% segjast hafa litla stjórn á því sem kemur fyrir sig 

í lífinu (var 27%).  

Þetta eru ekki mjög frábrugðnar tölur frá fyrri könnunum en það virðist sem staðan versni um 

fáein prósent þar sem áhrifin eru utanaðkomandi eins og sést í þremur síðustu liðunum. Gildi 
skólans lækkar núna frá því sem var í fyrra um 0,3 stig og er skólinn núna 0,1 stigi fyrir ofan 

landsmeðaltal, en síðustu árin hefur skólinn alltaf verið 0,1 - 0,5 stigum hærri en landið.  

Mestu ræður hér að strákarnir í skólanum lækka verulega frá í fyrra, eða telja sig hafa mun 

minni stjórn á lífi sínu, því lækkun þeirra nemur 0,8 stigum en þeir eru þó jafnir öðrum strákum 
hvað þetta varðar (4,6) og þeir telja sig hafa aðeins meiri stjórn en stelpurnar (4,3). Stelpurnar 

telja sig svo hafa meiri stjórn á eigin lífi en aðrar stelpur (+0,4 stig).   

Hvað árgangana varðar þá sést töluverður munur á þeim þar sem 8. bekkur telur sig hafa mesta 

stjórn (4,7 stig) en 10. bekkur minnsta (4,2 stig). Nemendur 10.bekkjar hafa reyndar talið sig 

missa smá stjórn á hverju ári, hafa farið úr 5,4 í 4,7 í 4,2 á þremur árum. Aftur á móti stendur 
núverandi 9.bekkur í stað frá því fyrir ári svo hann er nú ekki að lækka alls staðar.  

En víkur nú sögunni að einelti í samskiptum nemenda. Það er við hæfi að rifja upp þá 

skilgreiningu og lýsingu sem Skólapúlsinn notar um einelti, en það er… 
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þegar einstaklingur verður ítrekað fyrir neikvæðu og óþægilegu áreiti eins eða fleiri og 

á erfitt með að verja sig (Olweus, 1995)… Þolendur eineltis glíma oft við langtíma 

tilfinningaleg og hegðunarleg vandamál. Einelti getur orsakað einmanakennd, 

þunglyndi og kvíða og leitt til lélegrar sjálfsmyndar.  

Hér er einmitt kjarni málsins, langtímaafleiðingarnar. Hætt er við því að unglingar geri sér ekki 
grein fyrir því að það sem þeir/gerendur líta á sem saklausa (en ítrekaða) stríðni getur haft 

slíkar alvarlegar langtímaafleiðingar fyrir þá sem fyrir verða.  

Garðaskóli hefur sem betur fer ávallt komið vel út í samanburði við aðra skóla, þar hefur sem 

sagt verið minna einelti, og svo er einnig í ár. Veruleg aukning kom þó fram í fyrra í tölum 

Garðaskóla hjá báðum kynjum og skólinn var þá í fyrsta sinn með jafnt gildi og landið en þessi 

hækkun virðist hafa gengið lítillega til baka í Garðaskóla þetta árið (5,6 →5,5 stig) (mynd 2.2). 

 

Mynd 2.2. Einelti milli ára. 

Á bak við þessa yfirlitsmynd eru svör nemenda við spurningunni hversu oft á síðustu 30 dögum 

þeir hefðu upplifað mismunandi form eineltis og til þess að samanburður við tvær eldri 
kannanir verði skýrari eru tölurnar settar í meðfylgjandi töflu (tafla 3).  

Tafla 3: Tegundir eineltis meðal nemenda í Garðaskóla 

Á síðustu 30 dögum, stundum eða oft,… 2021-2022 2020-2021 2019-2020 

…hef ég orðið var við baktal um mig 61 74 51 

…hef ég fengið særandi athugasemdir 49 59 42 

…hefur mér liðið illa yfir framkomu annarra við mig 32 34 29 

…hef ég verið skilin(n) útundan 31 41 26 

…hef ég verið beitt(ur) ofbeldi 18 15 5 

…hefur mér liðið illa yfir því sem sagt er við/um mig á 

netinu 

14 19 7 

 

Í töflunni sést að á þessu skólaári lækka allar tölur nema ein frá því fyrir ári. Það mætti segja 

að það séu andlegri form eineltis sem dregur úr, sem sagt framkoma annarra, ummæli á 
netinu, særandi athugasemdir, baktal og að fá ekki að vera með hinum. En þessi eina hækkandi 

tala vekur athygli því það er fjöldi þeirra sem segjast stundum eða oft hafa verið beittir ofbeldi 

af öðrum nemendum. Það hljómar sem öllu líkamlegra form eineltis. Þar hefur mánaðarlegum 
tilfellum fjölgað úr 5 fyrir tveimur árum, í 15 í fyrra, og í 18 í ár sem er ekki góð þróun. Það 
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verður þó að fylgja með að ef allir eru taldir með sem segjast hafa orðið fyrir ofbeldi þá eru 

það 25 sem segja þetta sjaldan hafa gerst, 13 segja stundum og 5 segja oft, eða alls 43 

nemendur. Til samanburðar voru það 42 í fyrra; 27 sögðu sjaldan, 15 sögðu stundum og 1 
sagði oft. Svo það eru 5 sem segja núna að ofbeldi hafi oft átt sér stað en 1 í fyrra en þó hefur 

aðeins eitt tilfelli um ofbeldi bæst við heildarfjöldann frá í fyrra að mati nemenda sjálfra. Fyrir 

tveimur árum var heildarfjöldi tilfella um ofbeldi 25, þar af sögðu 4 þá að það hefði gerst oft, 
svo það er kannski heildarfjöldi tilfella um „ofbeldi“ sem vert er að fylgjast með hér því hann 

eykst núna tvö ár í röð. 

Almennt séð koma þó bæði Garðaskólastrákar og stelpur betur út en aðrir strákar og stelpur 

á landinu. Bæði kynin í skólanum lækka um 0,1 stig milli ára en meðal stelpna er meira um 
einelti en meðal stráka og það á bæði við um í Garðaskóla og á landinu (mynd 2.3). 

 

Mynd 2.3. Einelti eftir kynjum. 

Þegar litið er til árganga sést að það er ekki mikill munur á þeim innbyrðis en þó virðist mest 

vera um einelti í 10. bekk. Þar hefur gildið þó lækkað úr 5,9 í 5,6 stig frá í fyrra. Í 9. bekk er 

óbreytt staða frá því fyrir ári (5,4 stig) og 8. bekkur er jafn því, en staða mála í árgöngum sést 

á meðfylgjandi mynd (mynd 2.4).  

 

Mynd 2.4. Einelti eftir árgöngum 

Það virðist því samkvæmt þessu að einelti sé heldur á niðurleið. En þar með er ekki öll sagan 

sögð af einelti í Garðaskóla. Skólapúlsinn tekur nefnilega sérstaklega fyrir tíðni eineltis og er 

skemmst frá því að segja að þar sýna gögnin að einelti er þvert á móti að aukast í skólanum. 

Þar er notast við eftirfarandi skilgreiningu: „Að vera lagður/lögð í einelti er til dæmis þegar 

annar nemandi eða hópur af nemendum stríðir öðrum nemanda aftur og aftur, ógnar, slær, 

sparkar í eða skilur hann útundan“, sem hljómar sem aðeins líkamlegra form eineltis en fyrri 

skilgreining gerði grein fyrir.  
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En hér var spurt hversu oft á síðustu 30 dögum nemendur hefðu verið lagðir í einelti. Af þeim 

194 nemendum sem tóku afstöðu voru það 176 nemendur, eða tæpt 90,7%, af þeim sem 

svöruðu aldrei, en 18 manns (9 strákar og 9 stelpur), eða 9,3%, svöruðu játandi. Hér eru 

komnar tölur sem sýna að einelti er að aukast í Garðaskóla um 3,5% milli ára, úr 5,8% í 9,3%, 

en sem er þó töluvert (og marktækt) undir landsmeðaltalinu (14,5%) (mynd 2.5).  

 

Mynd 2.5. Tíðni eineltis milli ára 

En svör þessara 18 nemenda 9,3% skiptast þannig að fjórir nemendur sögðu í eitt skipti, fjórir 

nemendur sögðu 2-3 sinnum, fjórir nemendur sögðu í 4-5 skipti, þrír sögðu 6-7 skipti, einn 

nemandi sagði 8-9 skipti, og tveir sögðu 12 skipti eða oftar.  

Eftir árgöngum eru fæst tilfelli í 8. bekk, 9 talsins, 4 tilfelli eru í 9. bekk og 5 tilfelli í 10. bekk.  

Þeir staðir sem nemendur nefna sem eineltisstaði eru settir upp í töflu 4 hér að neðan. Til 

samanburðar eru tölur frá fyrri árum.  

Tafla 4: Staðir eineltis á síðustu 30 dögum… 

 2021-2022 2020-2021 2019-2020 

…í frímínútum inni 6 2 7 

…í hádegishléi 3 3 4 

…á netinu / í farsíma 3 3 3 

…í kennslustundum 7 5 2 

…í frímínútum úti 2 1 2 

…í íþróttatímum 1 0 2 

…í búningsklefum 1 0 0 

…annarsstaðar 6 1 5 

…á leið til eða frá skóla 1 0 0 
*tölurnar tákna fjölda tilfella 

Helst grípur augað hér fjölgun tilfella í frímínútum inni þar sem tilfellum fjölgar úr 2 í 7 – en 

það var einmitt öfugt fyrir ári – mun fleiri tilfelli núna í kennslustundum en í fyrra, og 6 tilfelli 

eiga sér stað annars staðar, sem nemendur útskýra sem fyrir skóla, eftir skóla, frásögn af 

baktali annars en viðkomandi heyrði það ekki sjálfur, og á leið í tíma – sem flokkast þá kannski 

undir frímínútur inni.  

Það hlýtur að teljast athyglisvert að upplýsingar um þetta mikilvæga atriði sem einelti er 

virðast stangast á í niðurstöðum Skólapúlsins. Í einum þætti er það sagt minnka í skólanum á 
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öllum sviðum, nema hvað varðar ofbeldi, og fram á það sýnt með skýringarmyndum um kyn 

og árganga og lækkandi tölum um fjölda tilfella, sjá t.d. mynd 2.2 og töflu 3,  en í næsta þætti 

um tíðnina eru það svör 18 nemenda sem sögð eru sýna fram á aukningu eineltis í skólanum 

milli ára um 3,5%. Kannski má því segja að svarið við því hvort einelti sé að aukast eða minnka 

í skólanum fari eftir því hvernig er litið á það, eða þá að andlegri form eineltis hafi minnkað 

milli ára en líkamlegri form þess hafi aukist.  

En þá er komið að líkamlegu þáttunum mataræði og hreyfingu. Það sést af svörum nemenda 

að þeir borða jafnhollan mat og fyrir ári síðan en að hollustan hefur aukist eftir því sem liðið 

hefur á skólaárið. Stelpurnar (4,9) passa mataræðið betur en strákar (4,5) í skólanum. Á milli 

árganga sést enginn munur hjá tveimur hinna eldri (4,8), en 8. bekkur passar mataræðið ekki 

eins vel (4,6). Allir þrír árgangar eru þó að passa mataræði sitt betur en landsmeðaltal sömu 

árganga því þeir eru á bilinu 0,2 – 0,5 stigum hærri (mynd 2.6). 

 

Mynd 2.6. Hollt mataræði eftir árgöngum 

Það kom fram í fyrra að þáverandi 9.bekkur hafði minnkað hollt mataræði milli ára en að 

þáverandi 10.bekkur hafði aukið það frá því í 9.bekk. Sama þróun hefur verið hjá nemendum 

10.bekkjar í ár sem misstu aðeins tökin í fyrra en borða hollar núna svo samkvæmt því virðist 

eiga sér stað einhvers konar árleg vakning í matarmálum í 10.bekk.   

Áður en við rýnum í tölur fyrir einstakar fæðutegundir sem liggja þarna á bak við þá má rifja 

upp að í fyrra kom fram aukin gosneysla og meiri neysla á skyndibita en árið á undan en neysla 
á hollu fæði eins og ávöxtum og vítamínum var svipuð í öðrum skólum, en grænmeti var 

vinsælla í Garðaskóla en annars staðar.  

Nú kemur fram að gosneysla heldur áfram að aukast því 34% nemenda sögðust ekki hafa 

drukkið gos á síðustu 7 dögum (var 48%) og að 49% drukku gos 1-3 sinnum í viku (var 39%). 

Þessar tölur eru svipaðar tölum fyrir landið. Varðandi skyndibita eins og pitsur, hamborgara 
og franskar kartöflur, þá segjast 16% ekki hafa borðað slíkt vikuna á undan (var 21%), en 69% 

höfðu gert það 1-3 sinnum (var 68%) svo þarna eru líka fleiri nemendur að slaka á mataræðinu. 

Vítamín- og ávaxtaneysla er áfram svipuð og annars staðar, og grænmetisneyslan virðist áfram 

aðeins meiri en annars staðar því fleiri borða það í eitt til þrjú skipti á dag. Svo það má segja í 

stuttu máli að gos og skyndibiti freisti fleiri nemenda skólans en áður en á móti kemur að 
Garðaskólanemar borða aðeins meira grænmeti en gerist og gengur hjá landsmeðaltalinu.   

Síðasti liðurinn í þessum flokki spurninga um Líðan og heilsu er hinn líkamlegi liðurinn, 

hreyfing. Hér er miðað við að nemendur hreyfi sig a.m.k. tvisvar í viku utan skólatíma t.d. í 

æfingum hjá íþróttafélagi eða annarri líkamsþjálfun. Nú sést að hlutfall þeirra sem það gera 
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hækkar aðeins milli ára, úr 43% í 49%. Innan skólaársins hækkar hlutfallið líka í ár því 47% 

sögðust stunda reglulega hreyfingu í október en 51% í apríl. Síðustu ár hefur þetta hlutfall 

lækkað innan skólaársins svo hér er jákvæð breyting. 

Ef kynin eru borin saman sést að strákarnir eru eins og áður duglegri að hreyfa sig reglulega 

heldur en stelpurnar, 53% þeirra á móti 45% stelpnanna, en munurinn var mun meiri fyrir ári 

eða 60% á móti 30% strákunum í vil (mynd 2.8). Það er því fjölgun í hópi stelpna sem hreyfa 

sig reglulega um 15% en fækkun hjá strákunum um 7%. 

 

Mynd 2.8. Hreyfing tvisvar í viku eða oftar eftir kynjum.  

Á myndinni sést að munur á kynjum er aðeins um 9% nú og að bæði strákar og stelpur stunda 

meiri reglulega hreyfingu en meðaltal landsins.  

Samanburður árganga leiðir í ljós að nemendur 8.bekkjar stunda mest af öllum reglulega 

hreyfingu (53%), að hlutfall þeirra sem hreyfa sig er 6-7% lægra í hinum árgöngunum en að 

allir þrír árgangarnir hreyfa sig meira en landsmeðaltöl þeirra árganga (mynd 2.9). 

 

Mynd 2.9. Hreyfing tvisvar í viku eða oftar eftir árgöngum. 

 

3. Skóla og bekkjarandi 

Í þriðja flokki spurninga er skoðað hversu vel nemendur telja sig passa inn í nemendahópinn 

og í skólann (samsömun), samband þeirra við kennara, aga í tímum, virka þátttöku í tímum, og 

tíðni leiðsagnarmats. Fyrsti liðurinn, samsömun við nemendahópinn, hefur yfirleitt komið 

betur út í Garðaskóla en á landinu, en í fyrra kom þó fram töluverð dífa hjá 

Garðaskólanemendum svo skólinn og landið voru jöfn allt í einu. Nú hefur Garðaskóli hins 

vegar náð forskoti á ný á landið. Nemendur skólans samsama sig því betur nemendahópnum 

en gerist og gengur hjá landsmeðaltalinu.  
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Ef skoðuð eru svör nemenda sem liggja að baki þá sést að 75% nemenda Garðaskóla finnst 

auðvelt að eignast vini; 88% finnst þeir tilheyra hópnum; 90% telja að öðrum líki vel við sig, og 

86% telja að allt sé í besta lagi. En athyglisverðara er að sjá hve margir eru ósammála og þess 

vegna er í töflu 5 sýnd andstæðan, þ.e. hlutföll þeirra sem líður ekki þannig.  

Tafla 5: Samsömun nemenda við nemendahópinn 

 Garðaskóli Landsmeðaltal 

Nemendum finnst… 2022      2021        2020       2019                2022    2021    2020      2019            

ekki auðvelt að eignast nýja vini í skólanum  25%      23%       15%       20%               16%      25%    23%     24%           

þeir ekki tilheyra hópnum   12%      18%       14%       12%               18%      19%    17%     18%           

að öðrum líki ekki við þá  10%      14%        9%        13%               15%      16%    14%     14%           

ekki rétt að segja að allt sé í besta lagi í skólanum  14%      25%       14%       19%               20%      21%    18%     18%           

 

Hér er jákvæð þróun í Garðaskóla í þremur liðum af fjórum, en í fyrra var neikvæð þróun í 

öllum liðunum. Núna finnst fleirum þeir tilheyri hópnum (+6%), fleirum finnst að öðrum líki vel 

við þá (+4%) og fleirum finnst allt í lagi í skólanum (+9%). Hins vegar finnst fleirum ekki auðvelt 

að eignast vini en áður (+2%).  

Þessar prósentur má yfirfæra á fjölda nemenda til nánari glöggvunar en þá sést að 145 

nemendum finnst erfitt að eignast nýja vini (fjölgun um 19), 70 nemendum finnst þeir ekki 

tilheyra hópnum (fækkun um 29), 58 finnst að öðum líki ekki við þá (fækkun um 19) og 81 

finnst ekki rétt að segja að allt sé í lagi í skólanum (fækkun um 56).  

Skýringin á því hvers vegna skólinn kemur betur út núna en í fyrra er helst sú að stelpurnar eru 

mun jákvæðari núna en í fyrra hvað þetta varðar. Þær hækka núna um 0,6 stig og eru 0,5 hærri 

en aðrar stelpur en til samanburðar voru þær í fyrra neikvæðari en aðrar stelpur á landinu. 

Strákarnir eru líka aðeins jákvæðari núna en síðast og, eins og í fyrra, töluvert jákvæðari en 

aðrir strákar (+0,6 stig).  

Hvað árgangana varðar þá koma bæði 9. og 10. bekkur betur út núna en í fyrra, þegar þeir 

voru jafnir landsmeðaltalinu, og eru annars vegar 0,5 stigum hærri og hins vegar 0,3 stigum. 

Allir þrír árgangarnir eru því nokkru hærri en samanburðarárgangarnir í landsmeðaltalinu 

(mynd 3.1) og nemendur skólans telja sig því tilheyra betur nemendahópnum og skólanum nú 

en í fyrra.  

 

Mynd 3.1. Samsömun við nemendahópinn eftir árgöngum 
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En þá er komið að sambandi nemenda við kennara sína. Ef farið er beint í svör nemenda við 

þeim spurningum sem lagðar voru fyrir til að mæla þennan lið þá kemur eftirfarandi í ljós, með 

eldri tölur til samanburðar og landsmeðaltal hvers árs í sviga.  

Tafla 6: Hlutfall nemenda í Garðaskóla og á landinu sem eru (mjög) sammála að… 

 Garðaskóli 
2022 

Garðaskóli 
2021 

Garðaskóli 
2020 

Garðaskóli 
2019 

Garðaskóli 
2018 

Nemendum semur vel við 
kennara 

75% (72%) 69% (72%) 76% (71%) 59% (72%) 70% (73%) 

Kennarar eru áhugasamir 
um að nemendum líði vel 

78% (80%) 80% (81%) 74% (82%) 71% (81%) 81% (82%) 

Kennarar hlusta vel á 
nemendur 

81% (79%) 80% (80%) 81% (81%) 73% (80%) 82% (81%) 

Nemendur fá aukaaðstoð 
frá kennara 

85% (82%) 82% (83%) 84% (85%) 74% (83%) 86% (84%) 

Kennarar eru sanngjarnir við 
nemendur 

81% (81%) 83% (83%) 84% (83%) 75% (82%) 87% (83%) 

*Innan sviga eru landshlutföll hvers árs. 

Hlutföll ánægðra nemenda skólans er nú 75% - 85% sem er mikill meirihluti þeirra eins og fyrri 

ár. Hlutföll hafa ekki breyst mikið frá því fyrir einu ári en mesta breytingin er þó í fyrsta liðnum 

þar sem 6% fleiri nemenda semur vel við kennara sína.  

Garðaskóli mælist nú eins og landsmeðaltalið hvað þetta samband nemenda við kennara 

varðar og þetta er þriðja árið í röð þar sem munurinn er enginn eða sama og enginn (0,1 stig). 

Það kemur enginn kynjamunur fram þetta árið, því bæði strákar og stelpur fá nákvæmlega 

sama gildi og strákar og stelpur í landsmeðaltalinu (4,8).  

Hvað árganga varðar þá eykst ánægja 10.bekkinga með samband við kennara frá í fyrra um 0,5 

stig og er nú nokkuð yfir því sem venjulega gerist í 10.bekk að meðaltali. 8. bekkur er einnig 

töluvert ánægðari en landsmeðaltalið, en það eru nemendur 9.bekkjar sem reka lestina á 

ánægjuskalanum og lækka frá í fyrra um 0,3 stig og eru því aðeins undir landsmeðaltalinu 

(mynd 3.2). 

 

Mynd 3.2. Samband nemenda við kennara sína eftir árgöngum. 

Í framhaldi er athyglinni nú beint að aga í tímum. Það sést strax að nemendum hefur fundist 

hann mismikill milli ára og að í ár hefur hann minnkað frá því fyrir ári síðan en hann er þó áfram 

meiri en gengur og gerist í öðrum skólum (mynd 3.3).  
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Mynd 3.3. Agi í tímum milli ára. 

Þau svör sem búa til þessa yfirlitsmynd af þróun aga í skólanum eru þau að 19% nemenda álíta 

að kennarar þurfi að bíða lengi eftir því að nemendur róist, 28% nemenda álíta nú að það sé 

hávaði og óróleiki í tímum, og 19% álíta að nemendur hlusti ekki á það sem kennarinn hefur 

að segja. Þessar tölur sjást betur í töflu 7 auk samanburðar milli ára og við landsmeðaltal. 

Tafla 7: Þróun aga í skólanum 2019-2022 

 Garðaskóli  Landsmeðaltal 

Í flestum tímum eða alltaf… 2022 - 2021 - 2020 - 2019 2022 

…þarf kennarinn að bíða lengi eftir að nem. róist  19%  -  18%  -  29%  -  31% 30% 

…er hávaði og óróleiki  28%  -  25%  -  29%  -  27% 36% 

…hlusta nemendur ekki á kennarann  19%  -  18%  -  19%  -  17% 21% 

 

Ef þessum prósentum fyrir 2022 í Garðaskóla er breytt í fjölda nemenda þá eru það þó um 110 

manns (19%) sem segja nú að kennarar þurfi í flestum eða öllum tímum að bíða lengi eftir að 

nemendur róist. Þó það sé fjölgun frá í fyrra þá er það mun betra ástand en fyrir tveimur og 

þremur árum (29% og 31%). En 160 nemendur (28%) segja núna að í tímum sé yfirleitt eða 

alltaf hávaði og óróleiki sem er 3% fjölgun frá í fyrra, og 110 manns (19%) segja að nemendur 

hlusti ekki á kennarana sína sem er líka fjölgun frá fyrra ári. Þessar tölur eru því að þróast í 

ranga átt í Garðaskóla en þær eru þó allar lægri en að meðaltali í öðrum skólum.  

Varðandi kynjamun þá finnst strákum meiri agi í skólanum en stelpum (mynd 3.4). Bæði kynin 

álíta minni aga nú en fyrir ári því strákarnir lækka um 0,5 stig (5,8 → 5,3 stig) og stelpurnar um 

0,3 stig (5,2 → 4,9). 

 

Mynd 3.4. Agi í tímum eftir upplifun kynjanna 
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Lítill sem enginn munur kemur fram á milli árganga, en 8. bekkur álítur þó mestan aga (5,2 

stig) og álítur hann líka meiri en landsmeðaltalið (4,9), og 9. bekkur upplifir minnstan aga (5,0). 

10. bekkur er þarna á milli en nemendum þess árgangs finnst aginn hafa minnkað lítillega á 

hverju ári frá 8. bekk (5,5) í 5,3 í 9. bekk í 5,1 stig nú.  

Í framhaldi af aganum er náskylt efni til skoðunar, virk þátttaka nemenda í tímum. Nú segja 

55% nemenda að yfirleitt fái þeir tækifæri til að útskýra hugmyndir sínar (var 60%); 62% fá 

tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri (var 65%); og 53% segja að þeir ræði saman 

um námsefnið (var 51%). Staðan er því sem næst óbreytt frá í fyrra þrátt fyrir væga lækkun í 

tveimur liðum af þremur, en svipað sést hjá landsmeðaltalinu svo skólinn er áfram með 

smáforskot (0,1 stig) á landið.  

Ef litið er til kynjanna þá lækka strákar í Garðaskóla frá í fyrra (-0,3 stig), telja sig sem sagt taka 

minni virkan þátt í tímum en í fyrra, en stelpurnar hækka (+0,1 stig), og eru því virkari en í 

fyrra. Stelpurnar (5,2) í skólanum eru líka virkari í tímum en strákarnir (4,8).  

Það sést líka munur á árgöngunum því 9. bekkur er áberandi minnst virkur af árgöngunum 

þremur og lækkar frá því í fyrra (var í 4,7 stigum) (mynd 3.5). 10. bekkur stendur í stað milli 

ára en 8. bekkur kemur svo mun sterkari inn þennan veturinn hvað virkni í tímum varðar heldur 

en 8. bekkur gerði í fyrra, sem nemur 0,6 stigum.  

 

Mynd 3.5. Virk þátttaka í tímum eftir árgöngum. 

Það verður forvitnilegt að sjá hvort 8. bekkur heldur þessu háa gildi eða hvort dregur úr á 

næsta skólaári eins og gerði í ár hjá núverandi 9. bekk. 

En þá er komið að síðasta liðnum í þessum flokki spurninga um Skóla- og bekkjaranda, tíðni 

leiðsagnarmats. Skemmst er frá því að segja að Garðaskóli kemur núna jafn út landinu hvað 

þetta varðar bæði samkvæmt upplifun stráka og stelpna í skólanum. Strákarnir verða sínu 

meira varir við það (+0.1) en aðrir strákar og þeir (5,2) segjast fá meira af leiðsagnarmati en 

stelpurnar (4,7), eins og fyrri ár.  

Innan skólaársins eykst það milli kannana, frá október fram í apríl um 0,6 stig. Það er 

athyglisvert því í fyrra minnkaði það milli kannana um 0,9 stig svo munurinn er töluverður á 

milli ára er óhætt að segja. Covid-19 gæti auðvitað hafa haft einhver áhrif þar því takmarkanir 

voru á vorönn síðasta skólaárs í samfélaginu, en þessi sveifla um 1,5 stig í átt að meira 

leiðsagnarmati er merkileg hvernig sem á er litið og upplifun nemenda hefur greinilega verið 

mjög ólík milli ára en þetta hlýtur að teljast mjög jákvæð þróun. 

Ef við skoðum árgangamun þá verða nemendur 10. bekkjar mest varir við leiðsagnarmat, fá 

reyndar sama gildi og 8. bekkur, en það er 9. bekkur (4,4) sem fær minnst leiðsagnarmat að 
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eigin sögn (mynd 3.6). Það er athyglisvert í ljósi þess að núverandi 10. bekkur varð mest var 

við leiðsagnarmatið fyrir ári síðan, þ.e. þegar hann var 9. bekkur (5,2). Svo munurinn á upplifun 

tveggja nemendahópa í 9.bekk með árs millibili er töluverður (0,8 stig). En það virðist fylgja 

núverandi 9. bekk að fá minna leiðsagnarmat en aðrir nemendur skólans því hann var líka 

langlægstur árganga þegar hann var í 8. bekk (4,5) og eins og nú þá munaði 0,5 stigum upp í 

næsta árgang. Svo það er hreinlega spurning hvort þessi nemendahópur sé að misskilja 

hugtakið sem spurt er um en um það er auðvitað ekki hægt að fullyrða.  

 

Mynd 3.6. Tíðni leiðsagnarmats eftir árgöngum. 

 

4. Opin svör 

 

Jákvæð atriði við Garðaskóla.  

Það eru nokkur atriði sem reglulega eru nefnd í jákvæðu umsögnunum. Frelsi er nemendum 

hugleikið nú sem fyrr, en það felst í því að nemendur mega hafa símann sinn með í skólann, 

geta farið út af skólalóðinni í mat, t.d. í Hagkaup - sem oft er nefnt – og nemendum finnst gott 

að vera lausir við  strangari reglur úr fyrri skólum, eða „geggjað strangar reglur“ eins og einn 

lýsti þeim. 

Viðhorfið í skólanum er vinsamlegt gagnvart nemendum að þeirra sögn, það er „alltaf einhver 

að tala við“ ef þess þarf, og fá stjórnendur og námsráðgjafar fína umsögn í því sambandi, auk 

þess sem í skólanum eru góðir kennarar „sem finnst vænt um nemendur sína“ og hugsa vel 

um þá. Kennarar skólans eru auk þess sagðir margir skemmtilegir, jafnvel fyndnir, og góðir í 

sínu fagi sem veita góða kennslu með góðum útskýringum og góðri og vinsamlegri framkomu 

við nemendur. 

Skólinn er sagður hafa mjög jákvætt og hvetjandi andrúmsloft því nemendum þykir hann vel 

skipulagður og kröfuharður en þó afslappaður á sama tíma. Nemendum finnst vera margar og 

fjölbreyttar valgreinar í boði svo hægt er að velja góðar greinar sem þeir hafa áhuga á. 

Ferðakerfið fær einnig jákvæðar umsagnir því það sé gott að geta „stjórnað því hversu hratt 

við förum“ og það kemur nokkrum sinnum fram að ferðakerfi Garðaskóla þyki góður 

undirbúningur fyrir framhaldsskólann.  

Félagslífið og Garðalundur fá góðar umsagnir og eins fjöldi nemenda í skólanum því það er 

hægt að eignast nýja vini án mikilla erfiðleika, sem passar við álit þeirra 75% sem sögðu ganga 
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vel að eignast vini þegar rætt var um samsömun. Svo benda margir á að blöndun hópa í hléum 

sé jákvæð því þá er hægt að vera með vinum sínum úr öðrum bekkjum líka.  Frímínúturnar 

milli tíma þykja nemendum góðar því þá er nægur tími til að fara á milli stofa. Loks er maturinn 

(í mötuneytinu) sagður ágætur. 

Svo í heildina er góður tónn í nemendum um mjög marga hluti í Garðaskóla, eins og fyrri ár. 

Einn gekk  meira að svo langt að segja að„…skólinn er bara betri en aðrir skólar“. Annar segir: 

„Námið er erfitt en það er samt mjög gott og gerir okkur tilbúin fyrir menntaskóla. Flestir 

kennararnir eru einnig mjög góðir og tímar eru oft skemmtilegir.“ 

 

Það sem má betur fara í Garðaskóla 

Í umsögnum um það sem betur mætti fara í skólanum sjást einnig mörg atriði sem nefnd hafa 

verið í fyrri könnunum. Kennarar fá athugasemdir frá nokkrum því þrátt fyrir jákvæðnina 

gagnvart þeim hér að ofan þá eru þeir sagðir mega vera skemmtilegri og betri, og þeir mega 

hafa betri stjórn á tímum. Þeir eru sagðir of strangir stundum, t.d varðandi það að gefa 

seintkomu og geri stundum of mikið úr litlum hlutum, og gefi of sjaldan A í einkunn. Þeir mega 

líka vanda sig betur með erlend nöfn nemenda, sýna nemendum próf svo þeir viti hvað þeir 

gerðu rangt og ekki alltaf hafa einkunnir fyrir öll verkefni.  

Varðandi heimavinnu og álag þá finnst sumum að kennarar setji of mikið fyrir í heimavinnu og 

einn bendir á að nemendur eigi líf utan skóla. Skyld því er umræðan um álag á nemendur en 

árekstrar álagspunkta í mismunandi greinum hefur verið fyrirferðarmikill liður í umsögnum 

þeirra í gegnum árin. Í ár ber svo við að það er ekki minnst beint á þá núna, heldur bara talað 

um að stundum sé (mjög) mikið að gera.   

En einn þátt er töluvert minnst á, eins og stundum áður, og það eru samskiptin við aðra 

nemendur og framkoma þeirra. Bent er á að leiðinleg hegðun annarra, dónaskapur og hávaði 

valdi leiðindum og jafnvel sárindum. Orðið einelti kemur fyrir í umsögnum, einn nefnir að grín 

sé gert að honum fyrir útlit eða þá hluti sem hann hefur með sér og það sé ekki gaman. Annar 

gefur nokkur dæmi um virðingarleysið sem hann horfi upp á, sem sagt að stundum sé „hlaupið 

á mann án afsökunarbeiðni“ og stundum sé „starað á mann“, og sumir nemendur hagi sér 

„óþolandi“ barnalega. Orðið „goons“ kemur einnig fyrir - sem er lýsing á strákum sem ekki 

sinna náminu sínu nægilega en eru í staðinn með hávaða eða leiðindi - og að þar megi alveg 

taka harðar á að áliti sumra. 

Í viðbót við neikvæða eða truflandi framkomu þá finnst sumum að aðrir nemendur fari ekki 

vel með eigur skólans og þeir þyrftu að ganga betur um húsið.  

Varðandi matarmál og aðstöðu fyrir nemendur í sameiginlegum rýmum þá þykir mörgum 

maturinn of dýr í mötuneytinu og mörgum finnst hann þyrfti að vera betri. Margir benda líka 

á að það vanti fleiri borð og stóla fyrir nemendur, fleiri sófa, meira pláss fyrir nemendur að 

sitja og spjalla. Huga þurfi betur að þrifum á borðum. Auk þess eru klósett líka sögð of fá og 

þau þurfi að þrífa betur.  

Nokkur kunnugleg skipulagsatriði eru líka nefnd, t.d. finnst sumum að skólinn mætti byrja 

seinna, kynjaskipting í sundi ætti að vera, sumir vilja fleiri íþróttatíma og sumir sjá ekki 
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tilganginn með yndislestrartímum. Einnig kemur fram að vanda ætti betur valið í 8. bekki og 

taka meira tillit til óska nemenda því ekki eru allir sáttir við umsjónarbekkinn sinn. 

En svo eru líka margir sem segja reyndar í þessum neikvæðu umsögnum að það sé „ekkert“ 

sem þarf að laga í Garðaskóla og þeim detti bara ekkert í hug.  

 

Yndislestrartímar 

Nemendur Garðaskóla voru spurðir um álit sitt á gagnsemi yndislestrartíma en þeir eru haldnir 

daglega í umsjónarhópum í 20 mínútur í senn. Svörin hljóða þannig að rúm 9% telja þá mjög 

gagnlega og tæp 43% telja þá frekar gagnlega. Á móti eru það 29% sem telja þá lítið gagnlega 

og rúm 19% telja þá ekki gagnlega. Það er því rétt um helmingur (52%) sem telur þá gagnlega 

en tæpur helmingur (48%) ekki. Það er nokkuð minni ánægja en sést hefur og hlutfall þeirra 

sem telja þá gagnlega hefur raunar fallið um 15% á tveimur árum, úr 67% þá niður í 62% í fyrra, 

og svo núna í 52%. Ánægja með tímana fellur þó „ekki nema“ um 4% innan þessa skólaárs á 

móti 16% fyrir ári síðan frá október fram í apríl. Hugsanlega er því botninum náð.   

Stelpurnar í skólanum eru ánægðari með þá en strákarnir, 56% á móti 47%, en í fyrra voru 

kynin jöfn í 62%. Það eru því 15% færri ánægðir strákar núna en í fyrra og 22% færri núna en 

fyrir tveimur árum. Hjá stelpunum eru 6% færri ánægðar núna miðað við fyrir ári og 10% færri 

en fyrir tveimur árum.  

Hvað árgangamun varðar þá sést helst munur á 9. bekk gagnvart hinum tveimur. Aðeins 45% 

nemenda í 9. bekk eru ánægðir, eða telja þá gagnlega, en í báðum hinum árgöngunum telja 

yfir 50% þá vera gagnlega, í 8. bekk eru það 57% og í 10. bekk 54%.  

Nemendur fengu tækifæri á opnum svörum um hvað þeim þykir jákvætt við 

yndislestrartímana. Þar kemur langoftast fram að nemendum þykir gott að fá rólega stund, að 

róa sig niður og fá frí frá námsgreinum, þar sem óbeint er sagt að sé oft hávaði. Einn segir meir 

að segja „loksins er þögn“. Þeim finnst þeir nýtast til að auka leshraða og skilning og sem 

undirbúningur verkefnavinnu úr viðkomandi bók. Bent er á að með því að nýta þá þarf minna 

að lesa heima. Loks sést að sumum finnst gott að hitta vinina og jafnvel umsjónarkennarann. 

Einn segist „elska að lesa“ og annar bendir á að það sé kostur að fá að ráða tungumálinu sem 

lesið er á. 

Einnig var beðið um tillögur í opnum svörum um hvað mætti bæta í yndislestrartímunum. Oft 

er bent á að aðrir nemendur þyrftu að sýna meiri tillitssemi og hafa betra hljóð og minni læti. 

Nokkrum sinnum er bent á að tímarnir séu of strangir, að það ætti ekki að vera gefin einkunn 

fyrir þá og einnig er bent á óheppilega staðsetningu í stundatöflu dagsins, síðasta tíma fyrir 

matarhlé, því svengd trufli einbeitingu. Það endurspeglast í umsögn annarra sem benda á að 

tímana þurfi að hafa á öðrum tíma, jafnvel í lok dags, og þeir hafi verið betri í fyrra vegna 

tímasetningarinnar. 

Sumir vilja stytta tímann, aðrir vilja lengja og sumir vilja leggja þá alveg niður. En einnig sjást 

hugmyndir um breytingar á honum í átt að meiri heimavinnutíma svo náist frekar að klára 

verkefni á réttum tíma, en lesa þá ef ekkert er að klára. Hugmynd er sett fram um að hlusta, 

t.d. á podcast, í stað þess að lesa, eða að kennarinn lesi fyrir hópinn. Einn leggur til að einu 
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sinni í viku gætu þeir nýst fyrir hópinn í hópefli, eða til að hafa sparinesti, horfa á þætti, og 

fleiri benda líka að gott væri að hafa einn tíma öðruvísi í viku en þá er oftast nefnt að spila eða 

spjalla. 

En eins og margir sögðu að ekkert væri gott við tímana þá segja líka margir að ekkert þurfi að 

bæta, enda var helmingurinn ánægður og hinn helmingurinn ekki.  

 

 

 

 


