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Útdráttur 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvort munur væri á hvernig einstaklingar 

skynjuðu hindranir í námi og áætluðu erfiðleikann við að komast yfir þær eftir kyni, búsetu, 

greiningum á náms- og hegðunarörðugleikum, menntun foreldra og fjárhagsstöðu. Athugunin 

var gerð með því að leggja þýddan spurningalista um hindranir í námi og skólagöngu fyrir 

úrtak framhaldsskólanema (N=278) á höfuðborgarsvæðinu og landsbyggðinni. Var notast við 

mælitækið The Perceptions of Educational Barriers (PEB) (McWhirter, Torres, Salgado og 

Valdez, 2007). Þáttagreining leiddi í ljós sex undirþætti sem endurspegla líkur nemenda á að 

skynja hindranir í námi en fjóra þætti sem endurspegla mat nemenda á hversu erfitt þeir telja 

að komast yfir þessar hindranir. Niðurstöður marghliða dreifigreiningar (Fanova) leiddu í ljós 

að skynjun nemenda á hindrunum er mismunandi eftir ólíkum hópum. Náms- og 

hegðunarörðugleikar og fjárhagsstaða virðist spá sterklega fyrir um hvernig nemendur skynja 

ákveðnar hindranir en einnig um hvernig nemendur áætla erfiðleikann við að komast yfir 

hindranir sem á vegi þeirra geta orðið. Niðurstöður rannsóknarinnar er hægt að nýta í starfi 

náms- og starfsráðgjafa meðal annars í vinnu þeirra með ólíkum hópum einstaklinga. Þær geta 

verið gagnlegar við að koma auga á hindranir og hjálpa ráðþegum að komast yfir hindranir 

sem tengjast námi þeirra og skólagöngu.  
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Abstract 

The major purpose of this study was twofold. First, a measure of educational barriers, The 

Perceptions of Educational Barriers (PEB), (McWhirter, Torrers, Salgado og Valdez, 2007) 

was translated and it´s psychometric properties assessed in Iceland. Second, differences in 

percivied barriers and difficulties of overcoming them among diverse groups of students (sex, 

SES, geographic location, and with and without psychological and learning difficulties) were 

explored. The icelandic version of the PEB was administerd to 278 college students. Factor 

analytic results indicate that six factors describe the likelihood of encountering barriers but 

four factors describe the estimated difficulty of overcoming barriers. A factorial analysis of 

variance (Fanova) shows that the perception of educational barriers is different among groups. 

Students with learning disabilities and ADD/ADHD and those from lower economic status 

perceive more barriers on their path towards reaching educational goals. They also estimate 

more difficulty of overcoming educational barriers. The results have implications for the work 

of career counselors who face diverse with different groups of students within the upper 

secondary education system and in detecting problems and provide appropriate support when 

facing barriers.  
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Formáli 

Í meistaranámi mínu í náms- og starfsráðgjöf sat ég meðal annars námskeið hjá dr. Guðbjörgu 

Vilhjálmsdóttur, þar sem fjallað var um hindranir á náms- og starfsferli einstaklinga. Í 

námskeiðinu gerði ég verkefni um hindranir á náms- og starfsferli en við það heillaðist ég af 

efninu og var þá nokkuð viss um að ég myndi vilja kafa dýpra í það í meistaraverkefni mínu. 

Eftir að hafa lesið mér meira til um efnið, hitt leiðbeinanda minn, Sif Einarsdóttur og borið 

undir hana hugmyndir mínar komst ég að því að ekkert matstæki er til hér á landi sem mælir 

hindranir á náms- og/eða starfsferli einstaklinga. Fannst okkur Sif það liggja í augum uppi að 

þýða og leggja fyrir matstæki í því skyni að bæta við faglega þróun og þekkingu innan náms- 

og starfsráðgjafar hér á landi ásamt því að auka aðgengi náms- og starfsráðgjafa að 

matstækjum sem aðstoðað geta þá við mat á vanda ráðþega og þar með inngrip. Þar sem ég 

hef áhuga á að starfa með einstaklingum á framhalds- eða háskólastigi tel ég að slíkt matstæki 

geti nýst mér í komandi starfi með einstaklingum sem telja sig kljást við einhverskonar 

hindranir á námsferli sínum.  

Ritgerðin er 30 ECTS meistararitgerð í náms- og starfsráðgjöf og fjallar um hindranir í 

námi og skólagöngu framhaldsskólanema.  

Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Sif Einarsdóttir, dósent í náms- og starfsráðgjöf og vil ég 

þakka henni sérstaklega fyrir faglega og góða ráðgjöf og ómetanlegan stuðning við 

ritgerðarvinnuna. Einnig vil ég þakka meðleiðbeinanda ritgerðarinnar, Kristjönu Stellu 

Blöndal, fyrir góð ráð og alla tölfræðiaðstoðina. Sérstakar þakkir fá þær Edda Sif Sævarsdóttir 

og Þóra Kristín Gunnarsdóttir fyrir aðstoð með þýðinguna á mælitækinu og þeir 

námsráðgjafar sem komu með tillögur að viðbótum að atriðum og aðstoðuðu mig með 

fyrirlögn.  

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og vinum fyrir ómetanlegan stuðning. Þá 

sérstaklega unnusta mínum, Jóhanni David Barðasyni fyrir þolinmæðina, hvatninguna og 

stuðninginn sem hann veitti mér á meðan á ritgerðarvinnunni stóð og mömmu og pabba fyrir 

að standa alltaf við bakið á mér. 
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1. Inngangur 

Náms- og starfsráðgjafar starfa á fjölbreyttum vettvangi og með einstaklingum á öllum aldri. 

Þeir starfa með börnum og unglingum í grunn- og framhaldsskólum, fullorðnum 

einstaklingum á háskólastigi og í tengslum við sí- og endurmenntun, atvinnuleit og 

endurhæfingu á vinnumarkaði (Sharf, 2010). Starf náms- og starfsráðgjafa felst meðal annars í 

að aðstoða einstaklinga við að átta sig á hæfileikum sínum, leita upplýsinga um nám og störf, 

finna kröftum þeirra farveg við hæfi, hvetja þá til sjálfsskoðunar og efla færni þeirra til að 

taka farsælar ákvarðanir um nám og störf (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.; 

Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er einnig að aðstoða einstaklinga þegar einhvers konar 

vandi eða hindranir verða á vegi þeirra á náms- eða starfsferli. Til að skilja hvað átt er við 

með skynjuðum hindrunum á náms- og starfsferli er rétt að skilgreina hugtakið nánar. 

Skynjaðar hindranir (e. perceived barriers) vísa til atburða eða aðstæðna innra með 

einstaklingnum eða í umhverfi hans sem gerir þróun á náms- eða starfsferli erfiða. Hægt er 

því að tala annars vegar um ytri hindranir og hins vegar hindranir sem eiga sér stað innra með 

einstaklingum. Algengar hindranir í þessu samhengi eru til dæmis skortur á sjálfstrausti, 

kynjamisrétti, ónægur undirbúningur, mismunun vegna kynþáttar eða uppruna og skortur á 

stuðningi svo fátt eitt sé nefnt (Swanson, Daniels og Tokar, 1996). Hindranir sem þessar eru 

taldar hafa töluverð áhrif á þau markmið sem einstaklingar hafa sett sér varðandi náms- og 

starfsferil sinn og virðast einstaklingar oft gefa þessi markmið eftir til dæmis með því að velja 

sér minna metið nám eða starf en þeir ætluðu sér í upphafi (Luzzo og Hutcheson, 1996). 

Hindranir af þessum toga geta haft áhrif á sjálfstraust einstaklinga og haft neikvæð áhrif á 

náms- og starfsþróunarferil þeirra í heild sinni (Carduso og Marques, 2008). Hindranir eru 

einnig taldar geta haft töluverð áhrif á það hvernig einstaklingar leita að námi og störfum og 

skipuleggja starfsferil sinn (Swanson, Daniels og Tokar, 1996) auk þess að hafa áhrif á hvort 

einstaklingar ljúki framhaldsskóla eða leiti sér frekari menntunar (Lent, Brown og Hackett, 

2000; Luzzo og McWirther, 2001). 

Hér á landi skortir rannsóknir er snúa að því hvaða hindrunum einstaklingar mæta helst í 

námi eða starfi. Markmið þessarar rannsóknar er annars vegar að kanna gildi mælitækisins 

PEB (McWhirter, Torres, Salgado og Valdez, 2007) sem þróað hefur verið í Bandaríkjunum 

til að meta hindranir í námi og skólagöngu og hins vegar að kanna hvort munur sé á 

hindrunum í námi og skólagöngu eftir kyni, búsetu, sértækum náms- og 

hegðunarörðugleikum, uppruna og félags- og efnahagslegri stöðu. Lögð verður sérstök áhersla 
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á að skoða mismunandi skynjun þessara hópa á hindrunum í námi og skólagöngu auk þess að 

kanna hvort munur sé á því hvernig þeir áætla erfiðleikann við að komast yfir hindranir af 

einhverju tagi. Ég tel mikilvægt að hægt sé að koma auga á hvaða hópar það eru innan 

framhaldsskólakerfisins sem skynja hvað mestar hindranir í námi og skólagöngu, ekki síst til 

þess að hægt sé að hjálpa þeim að ná tökum á hamlandi þáttum, hjálpa þeim að komast yfir 

hindranir af ýmsu tagi, auka trú þeirra á eigin færni og veita þeim stuðning þannig þeir flosni 

ekki frá námi.  
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2. Félagsleg og hugræn kenning um starfsferilinn 

Þegar fjallað er um rannsóknir sem snúa að skynjuðum hindrunum á náms- og starfsferli er 

gott að skoða félagslega og hugræna kenningu um starfsferilinn (e. social cognitive career 

theory - SCCT) (Fabian, Beveridge og Ethridge, 2009; Lent, Brown og Hackett, 2000). 

Kenningin var þróuð af Lent, Brown og Hackett (2000) og byggist á fjórum 

grundvallarþáttum sem spila saman í náms- og starfsþróun einstaklinga. Þessir þættir eru; trú 

á eigin færni (e. self-efficacy), væntingar um árangur (e. outcome expectation) og persónuleg 

markmið (e. goals). Fjórði þátturinn nær svo yfir þær hindranir og þann stuðning sem 

einstaklingar finna fyrir í náms- og starfsþróun sinni en mismunandi getur verið hvernig 

einstaklingar skynja hindranir á vegi sínum eða hvers konar stuðningi þeir hafa aðgang að 

(Lent, Brown og Hackett, 2000). 

Kenningin á rætur sínar að rekja til félagsnámskenningar Albert Bandura (1986) (e. social 

cognitive theory) þar sem áherslan er lögð á samspil hugsunar einstaklinga, hegðunar þeirra 

og þess umhverfis sem þeir eru staddir í hverju sinni (Brown og Lent, 2006; Lent og Brown, 

2001). Í félagslegu og hugrænu kenningunni um starfsferilinn er gert ráð fyrir að bæði 

kynferði og kynþáttur sem og aðrar félagslegar breytur á borð við félags- og efnahagsstöðu, 

menningarlegan bakgrunn, hegðun, umhverfi og reynslu geti haft áhrif á hvernig fólk skynjar 

möguleika sína til náms- og starfa og hæfileika sína í að takast á við mismunandi verkefni. Er 

þá bæði átt við að félagsstaða einstaklinga geti haft áhrif á það hvaða hindranir þeir sjá á 

veginum, hvaða möguleika þeir sjá í stöðunni og hvar þeir eiga von á stuðningi við náms- og 

starfsval sitt (Lent, Brown og Hackett, 2000; Sharf, 2010).  

Í félagslegri og hugrænni kenningu um starfsferilinn er, eins og áður hefur komið fram, 

lögð áhersla á þrjá þætti sem hafa áhrif á náms- og starfsferil einstaklinga auk þess að lögð er 

áhersla á hindranir og stuðning sem einstaklingar skynja í tengslum við náms- og starfsferil 

sinn. Í fyrsta lagi má nefna trú á eigin færni (e. self efficacy). Hugtakið kom fyrst fram á 

sjónarsviðið í skrifum Bandura (1977) en samkvæmt félagslegri og hugrænni kenningu um 

starfsferilinn leikur þetta hugtak lykilhlutverk í náms- starfsþróun einstaklinga (Bandura, 

1977). Þessi trú einstaklingsins á eigin færni og hæfileikum hefur áhrif á hvernig einstaklingar 

taka ákvarðanir, hvernig nám og störf eru valin og hvernig einstaklingar takast á við hindranir 

sem á vegi þeirra verða (Brown og Lent, 2006; Sharf, 2010). Samkvæmt Bandura reyna 

einstaklingar sem hafa litla trú á eigin færni og hæfileikum að forðast krefjandi og erfiðar 

aðstæður vegna hræðslu við að mistakast. Þessir einstaklingar hafa oftar en ekki þær 

hugmyndir um sjálfa sig að þeir geti ekki sinnt verkefnum og eigi eftir að ganga illa. Það 
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hefur sýnt sig að einstaklingar með litla trú á eigin færni leggja sig síður fram við verkefni og 

gefast upp jafnvel við minnstu hindranir.  

Annar þátturinn sem lögð er áhersla á innan kenningarinnar er væntingar um árangur (e. 

outcome expectations). Hugtakið vísar til þess hvernig einstaklingar meta hvaða niðurstöður 

einhver útkoma muni leiða í ljós og gefa slíkar væntingar því vísbendingu um hvað muni 

gerast. Eins og bent er á innan kenningarinnar er ákveðið samspil milli allra þátta hennar þar 

sem hver þáttur hefur áhrif á annan á fjölbreyttan hátt (Lent, Brown og Hackett, 2000). Vegna 

þessa samspils getur trú einstaklinga á eigin færni haft áhrif á það hvernig einstaklingar halda 

að hlutirnir muni þróast og hvers konar niðurstöðum þeir megi eiga von á. Einstaklingar með 

litla trú á eigin færni eru því líklegri til að búast við neikvæðum útkomum eins og til dæmis 

að geta ekki komist yfir hindranir sem á vegi þeirra verða en einstaklingar sem hafa mikla trú 

á eigin færni.  

Þriðji þátturinn innan kenningarinnar er markmið (e. goals). Samkvæmt félagslegri og 

hugrænni kenningu um starfsferilinn setja einstaklingar sér ákveðin markmið sem hjálpa þeim 

við að koma skipulagi á hegðun sína og stýra aðgerðum á mismunandi tímum á lífsleiðinni. 

Markmið sem þessi eru eins konar hvatning fyrir einstaklinga og þegar einstaklingar ná 

markmiðum sínum veitir það þeim ákveðna fullnægju sem er mjög mikilsverð (Lent, Brown 

og Hackett, 2000). Líkt og áður sagði tengjast allir undirþættir kenningarinnar. Væntingar 

einstaklinga um árangur og trú þeirra á eigin færni hafa því áhrif á hvaða markmið 

einstaklingar setja sér og hvort þeir leggi það á sig að ná markmiðum sínum eða ekki.  

Fjórði þátturinn og sá mikilvægasti í tengslum við rannsóknarefni ritgerðarinnar er 

þátturinn hindranir og stuðningur (e. barriers and support). Innan félagslegrar og hugrænnar 

kenningar um starfsferilinn vísa hindranir oftast nær til neikvæðra áhrifa sem oft eru í 

samhengi við persónulega þætti sem geta verið skaðlegir. Hindranir þurfa samt sem áður ekki 

endilega að hafa slæm áhrif í för með sér heldur fer allt eftir því í hvernig aðstæðum 

einstaklingar eru hverju sinni og hvernig þeir vinna sig í gegnum þær (Lent, Brown og 

Hackett, 2000). Sumar hindranir sem einstaklingar verða fyrir á náms- og starfsferli sínum 

hafa þau áhrif að þvinga einstaklinga til ákveðinna aðgerða eða hindra þá í þeim verkum sem 

þeir ætluðu að taka sér fyrir hendur. Mikilvægt er að velta fyrir sér hverskonar hindrunum 

einstaklingar greina frá, hverjir það eru sem greina frá tilteknum hindrunum og hvenær á 

náms- og starfsferli einstaklinga hindranirnar geta haft áhrif (Lent, Brown og Hackett, 2000).  

Talið er að tveir þættir geti haft áhrif á skynjaðar hindranir hjá einstaklingum. Annars 

vegar trú á eigin bjargráð (e. coping efficacy) sem vísar til þess hversu mikið sjálfstraust 
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einstaklingar hafa í að takast á við eða hafa stjórn á flóknum og erfiðum aðstæðum (Bandura, 

1997; Lent, Brown og Hackett, 2000). Einstaklingar sem hafa mikla trú á eigin færni í að 

takast á við hindranir á náms- og starfsferli eru taldir líklegri til að komast yfir hindranirnar en 

þeir einstaklingar sem hafa minni trú á eigin færni (Fabian, Beveridge og Ethridge, 2009; 

Lent, Brown og Hackett, 2000; Luzzo og McWirther, 2001). Hins vegar er svo talað um 

aðgengi að mögulegum stuðningi við að takast á við áhrif þeirra hindrana sem einstaklingar 

verða fyrir á náms- eða starfsferli sínum. Þeir einstaklingar sem hafa meiri stuðning frá til 

dæmis vinum, fjölskyldu og kennurum eru líklegri til að yfirstíga hindranir á náms- og 

starfsferli en einstaklingar sem hafa lítinn eða engan stuðning (Fabian, Beveridge og Ethridge, 

2009; Lent, Brown og Hackett, 2000).  

2.1. Náms- og starfsferilsþróun kvenna 

Í ljósi þess sem félagsleg og hugræn kenning um starfsferilinn bendir á er áhugavert að beina 

sjónum að starfsferilsþróun kvenna. Sérstaklega í ljósi þeirrar staðreyndar að kynferði getur 

haft áhrif á hvernig fólk skynjar möguleika sína til náms- og starfa og hæfileika sína í að 

takast á við mismunandi verkefni (Lent, Brown og Hackett, 2000. Umfjöllunin tengist 

félagslegri og hugrænni kenningu um starfsferilinn og koma hugtök kenningarinnar víða við.  

Í samantektargrein Nancy Betz (2005) er góð umfjöllun um starfsferilsþróun kvenna en 

þar kemur meðal annars fram að ýmsar hindrarnir virðast standa í vegi náms- og starfsvals 

kvenna. Hindranir þessar má flokka í þrjá flokka. Þetta eru samfélagslegar hindranir, 

félagsmótandi hindranir og hugarfarslegar hindranir. Samfélagslegar hindranir vísa meðal 

annars í kynhlutverk og staðalmyndir starfa og það hvernig skólakerfið ýtir undir kynbundna 

félagsmótun. Félagsmótandi hindranir vísa til dæmis í togstreitu milli starfsferils og 

fjölskyldu. Hugarfarslegar hindranir tengjast meðal annars sjálfsmati en sem dæmi er mat 

kvenna á eigin færni á hefðbundnum karlasviðum oft lægra en hjá körlum. Auk þess að fjalla 

um hindranir fjallar Betz einnig um ýmsa hvata sem geta ýtt undir að konur geti átt 

ánægjulegan og árangursríkan starfsferil, eins og stuðning frá fjölskyldu, leiðbeinanda eða 

fyrirmyndum. 

Í samantekt Betz (2005) kemur fram að ef einstaklingar hafi ekki trú á eigin færni á 

ákveðnum sviðum leiði það til þess að þeir forðist þessi svið, þeim gangi verr á þessum 

sviðum og gefist frekar upp þegar á móti blæs en þetta er í samræmi við kenningu Bandura 

(1977). Á þetta til að mynda við um hversu margar stúlkur velja sig frá stærðfræði og 
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raungreinum en það er hindrun sem ekki má líta framhjá og rannsóknir hafa stutt í gegnum 

tíðina. 

Samkvæmt Betz dregur lítil trú kvenna á eigin færni úr mati þeirra á möguleikum á 

starfsframa sérstaklega þegar um er að ræða svið þar sem karlar eru ráðandi eða nám og störf 

sem krefjast stærðfræði eða tæknikunnáttu. Væntingar um árangur eru líka mikilvægar hvað 

þetta varðar, það er hvort konur sjái fyrir sér að fá störf á því sviði sem um ræðir. Hindranir í 

starfsþróun kvenna snúa einnig að staðalmyndum kynjanna í samfélaginu. Í fyrsta lagi þeirri 

staðalmynd að konur eigi að setja fjölskyldulíf og heimilislíf framar starfsframa og í öðru lagi 

að ákveðin störf henti körlum betur en konum. Erfitt getur svo verið að samtvinna fjölskyldu 

og starfsferil þar sem ábyrgð á fjölskyldunni hvílir í meiri mæli á konum en körlum (Betz, 

2005). Samkvæmt þessu ætti því kannski ekki að koma á óvart að konur meti færni sína hærri 

á félagslegum sviðum, til dæmis við kennslu og ráðgjöf en Betz bendir á að þetta sé í algjöru 

samræmi við þær staðalmyndir sem eru ríkjandi í samfélaginu um kynin.  

Í samantekt sinni dregur Betz (2005) þá ályktun að konur þurfi á stuðningi og hvatningu 

að halda því annars sitji þær eftir á valdi kynhlutverka og staðalmynda starfa. Hvatarnir sem 

stuðla að ánægjulegri og árangursríkri starfsþróun kvenna geta virkað sem hvatning, séu þeir 

til staðar en hindrun, séu þeir það ekki. Hvatana má til dæmis sjá í góðum stuðningi frá 

umhverfinu, sérstaklega foreldrum, vinum og ættingjum. Einnig í starfsferli móður og þá 

sérstaklega ef hún er á óhefðbundnum vettvangi. Einnig skiptir stuðningur leiðbeinanda miklu 

máli. Aðrir hvatar geta falist í ýmsum einstaklingsbundnum þáttum eins og trú á eigin færni, 

háu sjálfsmati, sjálfstæði, sjálfsstjórn og tjáningakrafti. Einnig má gera ráð fyrir að öflug 

náms- og starfsráðgjöf geti virkað sem hvati.  

Þessi samantekt Betz um starfsferilsþróun kvenna á vel við ýmsar niðurstöður rannsókna 

sem birtar hafa verið um hindranir á náms- og starfsferli. Niðurstöður MA rannsóknar Þuríðar 

Óskar Sigurjónsdóttur (2011) styðja hugmyndir Betz um að það séu samfélagslegar, 

félagsmótandi og hugarfarslegar hindrandir sem hafi áhrif á námsval. Aðrar rannsóknir leiða í 

ljós að konur verða frekar fyrir hindrunum á náms- og starfsferli vegna ónógra hvata og 

stuðnings ásamt minni trúar á eigin færni en jafnframt vegna ábyrgðar sinnar við fjölskylduna 

og barnauppeldi (Carduso og Marques, 2008; Luzzo, 1995; Luzzo og Hutcheson, 1996; Luzzo 

og McWirther, 2001; McWhirter o.fl., 2007).  
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2.2. Yfirlit á hindrunum á náms- og starfsferli 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar er fjalla á einhvern hátt um skynjaðar hindranir á 

náms- og/eða starfsferli einstaklinga. Rannsóknir er snúa að skynjuðum hindrunum á náms- 

eða starfsferli fjalla oftar en ekki um ólíka skynjun einstaklinga á hindrunum í námi eða 

störfum eftir kyni, uppruna, félags- og efnahagsstöðu. Niðurstöður hafa meðal annars leitt í 

ljós að konur og minnihlutahópar skynja (e. perceive) meiri hindranir á náms- og starfsferli 

sínum en karlar. Á þetta við um einstaklinga á fullorðinsaldri, háskólanema og allt niður í 

börn á grunnskólaaldri (Carduso og Marques, 2008; Luzzo, 1995; Luzzo og Hutcheson, 1996; 

Luzzo og McWirther, 2001; McWhirter, 1997; McWhirter o.fl., 2007).  

Í þeim rannsóknum sem leitast hafa við að kanna kynjamun á hindrunum á starfsferli hafa 

niðurstöður bent til þess að konur skynji meiri hindranir á starfsferli en karlar (Fabian, 

Beveridge og Ethridge, 2009; Luzzo og Hutcheson, 1996; Luzzo og McWhirter, 2001; 

McWhirter, 1997). Hindranirnar sem um ræðir tengjast helst barneignum hjá konum og 

hvernig þær eiga í erfiðleikum með að samræma hlutverk sitt í vinnunni og heimafyrir (Luzzo 

og Hutcheson, 1996). Einnig virðast konur vera á því máli að þær muni frekar en karlar 

skynja kynjamisrétti, neikvæð ummæli, móðganir og dónalega brandara um kyn sitt og eigi 

erfiðara með að fá störf heldur en karlar (Luzzo og McWhirter, 2001; McWhirter, 1997). 

Niðurstöður rannsóknanna ýta undir þá hugmynd að trú einstaklinga á eigin færni hafi mikið 

um það að segja hvernig einstaklingar takast á við hindranir sem á vegi þeirra geta orðið líkt 

og félagsleg og hugræn kenning um starfsferilinn leggur áherslu á. Virðist sem svo að lítil trú 

einstaklinga á eigin færni geti komið í veg fyrir starfsþroska þeirra og þróun starfsferils og að 

þeir eigi í meiri erfiðleikum með að komast yfir hindranir í námi og störfum en þeir sem hafa 

meiri trú á eigin færni (Luzzo og Hutcheson, 1996; Luzzo og McWhirter, 2001; McWhirter, 

1997). 

Þónokkrar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem að markmiðið hefur verið að kanna hvort 

munur sé á skynjuðum hindrunum á starfsferli eftir uppruna. Rannsóknirnar hafa leitt í ljós að 

etnískir minnihlutahópar skynja meiri hindranir í námi og störfum en aðrir. Snúa hindranirnar 

oftar en ekki að því að þessir hópar greina frekar frá ótta við að verða fyrir bæði 

kynþáttafordómum og kynjamisrétti í framtíðarnámi sínu og -starfi (Fabian, Beveridge og 

Ethridge, 2009; Luzzo og McWhirter, 2001; McWhirter, 1997). Einnig virðast viðhorf 

fjölskyldunnar, fjölskylduvandamál og hæfni vera meiri hindrun meðal minnihlutahópa en hjá 

öðrum í námi og störfum (McWhirter, 1997). Hafa rannsóknir sem þessar einnig leitt í ljós að 

etnískir minnihlutahópar hafa mun lægra sjálfstraust í að takast á við mögulegar hindranir 
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samanborið við einstaklinga af hvítum uppruna (Luzzo og McWhirter, 2001; McWhirter, 

1997). Niðurstöður þessar eru taldar mikilvægar því þær leggja áherslu á að það þurfi að beina 

aukinni athygli að því hvernig starfsferill einstaklinga af minnihlutahópum þróast með tilliti 

til trúar þeirra á eigin bjargráð um hvernig komast skuli yfir hindranir á starfsferli (Luzzo og 

McWhirter, 2001). 

Rannsóknir er snúa að hindrunum í námi og skólagöngu hafa meðal annars leitt í ljós að 

nemendur sem hlotið hafa náms- og starfsfræðslu hafa meiri trú á eigin færni og á að öðlast 

jákvæðan og árangursríkan náms- og starfsferil. Einnig greina þessir nemendur frá meira 

öryggi í að komast yfir hindranir í námi og skólagöngu heldur en nemendur sem hafa ekki 

fengið fræðslu af þessu tagi. Ýta niðurstöður sem þessar undir mikilvægi náms- og 

starfsfræðslu innan framhaldsskólans og er talið að með bættari trú nemenda á eigin færni og 

jákvæðnari væntingum um árangur geti dregið úr skynjuðum hindrunum nemenda 

(McWhirter, Rasheed og Crothers, 2000).  

Líkt og þær rannsóknir sem fjallað var um hér að framan um hindranir á starfsferli 

einstaklinga, leitast rannsóknir er snúa að hindrunum í námi og skólagöngu oftar en ekki við 

að kanna mun ólíkra hópa á skynjuðum hindrunum á námsferli einstaklinga. Hafa niðurstöður 

þeirra bent til þess að stúlkur og minnihlutahópar skynji meiri hindranir í námi og skólagöngu 

en aðrir. Í rannsókn McWhirter, Torres, Salgado og Valdez (2007) var markmiðið að kanna 

skynjaðar hindranir framhaldsskólanema (e. high school) í Bandaríkjunum, við að fara í nám 

að loknum framhaldsskóla, eftir kyni, félags- og efnahagsstöðu, uppruna og áframhaldandi 

áætlunum um nám. Rannsóknin tók bæði til innri og ytri hindrana (e. internal og external 

barriers). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að stelpur greindu frá fleiri skynjuðum 

hindrunum en strákar og þá sérstaklega tengdum því að fjármagna áframhaldandi nám. Þó svo 

að stelpur hafi greint frá fleiri skynjuðum hindrunum en strákar reyndist ekki kynjamunur á 

því hversu erfitt einstaklingarnir ættu með að komast yfir hindranir af einhverju tagi. 

Nemendur af erlendum uppruna (e. mexican american) greindu frá fleiri hindrunum en hvítir 

samnemendur þeirra og þá helst í tengslum við undirbúning, stuðning, hvatningu, tengsl og 

hæfni. Einnig kom í ljós að nemendur af erlendum uppruna töldu sig eiga erfiðara með að 

komast yfir hindranir af einhverju tagi en samnemendur þeirra af hvítum uppruna. Ekki 

reyndist munur á skynjuðum hindrunum nemenda út frá félags- og efnahagsstöðu (McWhirter 

o.fl., 2007). 

Evrópskar rannsóknir hafa einnig verið gerðar á hindrunum í námi og skólagöngu og er 

vert að fjalla um niðurstöður þeirra þar sem þær eru hugsanlega meira í takt við íslenskan 
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veruleika en þær rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið í Bandaríkjunum. Rannsókn 

Carduso og Marques (2008) leitaðist við að kanna hvort einhver munur væri á skynjuðum 

hindrunum hjá nemendum á grunnskólaaldri í Portúgal eftir kyni og uppruna. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru í takt við niðurstöður rannsókna í öðrum löndum á sama viðfangsefni. 

Helstu niðurstöður sýna fram á að stúlkur og einstaklingar í minnihlutahópum skynja fleiri 

hindranir á náms- og starfsferli en strákar og einstaklingar af hvítum uppruna ef litið er til 

einstaklinga á unglingsaldri. Stúlkur búast við meira kynjamisrétti, skorti á áhuga, 

hlutverkaágreiningi og hindrunum á náms- og starfsferli en strákar. Þrátt fyrir þetta virðast 

stúlkur hafa meiri væntingar en strákar og skýrari markmið er varðar náms- og starfsferil 

þeirra. Niðurstöður benda einnig til þess að unglingar af afrískum uppruna (e. african origin) 

búist við meira kynþáttamisrétti, kynjamisrétti, skorti á stuðningi og heilsu heldur en 

innfæddir Portúgalar af hvítum uppruna. Ástæðan fyrir þessum mun er talin vera sú að 

unglingar af afrískum uppruna standa sig verr í skóla, hafa óskýrari markmið þegar kemur að 

starfsframa og standa verr félags- og efnahagslega. Þessi skynjun og það að búast stöðugt við 

einhverjum hindrunum á náms- og starfsferli virðist hafa neikvæð áhrif á þróun starfsferils 

einstaklinga (Carduso og Marques, 2008).  

Í ítalskri rannsókn Ginevra, McWhirter og Nota (2011) var markmiðið að prófa ítölsku 

útgáfuna af mælitækinu The Perceptions of Educational Barriers (PEB) sem þróað var af 

Ellen Hawley McWhirter (1997) og mælir hindranir í námi og skólagöngu. Þátttakendur í 

rannsókninni voru á aldrinum 15 til 18 ára. Niðurstöður varðandi samleitniréttmæti 

mælitækisins gefa til kynna að mælitækið PEB tengist mjög trú einstaklinga á eigin færni og 

innri stjórn þeirra. Leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að ítalskar stúlkur skynja meiri 

hindranir í námi og skólagöngu varðandi hæfni og greina frá meiri vanmætti í að takast á við 

hindranir en strákar. Bendir það til þess að þær hafi minni trú á eigin færni og hafi síður stjórn 

yfir aðstæðum þar sem hindranir geti orðið á vegi þeirra.  

Niðurstöður allra þeirra rannsókna sem fjallað hefur verið um eiga vel við ályktarnir Lent, 

Brown og Hackett (2000) um að það sé í raun og veru munur á skynjuðum hindrunum á 

náms- og starfsferli út frá kyni, uppruna og öðrum félagslegum breytum sem fjallað var um 

hér að framan í kaflanum um félagslega og hugræna kenningu um starsferilinn.  

Vegna þessara áhrifa sem hindranir geta valdið á náms- og starfsferli einstaklinga er það 

talin ákveðin áskorun meðal náms- og starfsráðgjafa að aðstoða þá hópa sem skynja hvað 

mestar hindranir í námi og störfum. Talið er að náms- og stafsráðgjafar geti tekist á við þessar 

áskoranir með því að skoða muninn á því hvernig einstaklingar skynja (e. perceive) hindranir 
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á náms- og starfsferli sínum eftir ólíkum hópum líkt og gert verður í þessari rannsókn (Luzzo 

og McWirther, 2001). 
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3. Staðan hér á landi: Brotthvarf, náms- og hegðunarörðugleikar og 

aðgengi 

Í ljósi þess að rannsóknin snýr að framhaldsskólanemendum hér á landi er vert að fjalla örlítið 

um hvernig staðan er á Íslandi varðandi framhaldsskólanám að loknum grunnskóla. 

Framhaldsskólinn á að vera fyrir alla óháð kyni, aldri, bakgrunni eða einstaklingsbundnum 

hæfileikum (Skólamálanefnd FF, 2011). Hér á landi fara nánast allir einstaklingar beint í 

framhaldsskólanám að loknum grunnskóla en sem dæmi hófu 95% nemenda nám á 

framhaldsskólastigi strax að loknum grunnskóla árið 2011 (Hagstofan, 2012, apríl). 

Nemendahópar innan framhaldsskóla eru orðnir margbreytilegri en þeir voru hér áður fyrr og 

er mikilvægt að skólinn mæti þörfum allra, bæði hvað varðar námsframboð og þjónustu 

(Skólamálanefnd FF, 2011). Mikilvægt er að öllum nemendum standi til boða góð þjónusta, 

einstaklingsbundinn stuðningur og öflug náms- og starfsráðgjöf en í lögum um 

framhaldsskóla nr. 92/2008 segir að veita skuli nemendum með fötlun, tilfinninga- eða 

félagslega örðugleika, sértæka námsörðugleika og aðrar hamlanir sérstakan stuðning og 

viðeigandi aðbúnað í námi eftir því sem þörf krefur.  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að þeir einstaklingar sem fá náms- og starfsráðgjöf auk náms- 

og starfsfræðslu allt frá upphafi skólagöngu sinnar sýna að jafnaði betri árangur í námi, eru 

undirbúnari fyrir væntanleg störf, færari í samskiptum og samvinnu og hafa meiri þekkingu á 

starfskönnun og ákvarðanatöku um störf (Elementary Career Awareness Guide, 1999). Þetta 

krefst þess þó að einstaklingar hafi aðgang að náms- og starfsráðgjöf og nýti sér hana á náms- 

og starfsferli sínum. Á síðastliðnum árum hefur verið lögð aukin áhersla á þjónustu náms- og 

starfsráðgjafa hér á landi og er gert ráð fyrir að auka þurfi náms- og starfsráðgjöf, til að 

mynda innan grunn- og framhaldsskóla, þannig að allir nemendur hafi aðgang að þjónustu 

þeirra (Menntamálaráðuneytið, 2007).  

Þrátt fyrir að aðsókn að framhaldsskólanámi sé svo mikil hér á landi hefur brotthvarf úr 

náminu verið mikið hér á landi miðað við nágrannalönd. Ekki er til nein ein alþjóðleg 

skilgreining á hugtakinu brotthvarf og leggja því ekki allir sama skilning í hugtakið. Í sumum 

tilfellum er talað um brotthvarfsnemendur sem þá einstaklinga sem skrá sig í skóla en útskrifast 

ekki eftir ákveðinn tíma. Aðrir tala hins vegar um að allir nemendur í ákveðnum árgangi sem 

útskrifast ekki úr framhaldsskóla á ákveðnum aldri teljist til brotthvarfshóps (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2000). Vegna þess að skilgreininingar á brotthvarfi eru mismunandi eftir löndum er 

erfitt að gera samanburð en þrátt fyrir það virðist Ísland vera í efstu sætunum hvað varðar 

brotthvarf úr framhaldsskólum innan OECD landanna (Field, Kuczera og Point, 2007).  
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Ástæðurnar fyrir brotthvarfi nemenda úr framhaldsskóla eru mismunandi. Niðurstöður 

flestra rannsókna eru hins vegar samhljóða og eru ástæðurnar meðal annars hindranir á borð 

við fjölskylduaðstæður og peningavandræði auk skorts á stuðningi og lítillar trúar á eigin 

færni. Auk þess virðist fyrri námsárangur, erfiðar heimilisaðstæður og ótímabærar barneignir 

spá sterklega fyrir um hvort einstaklingar hverfi á brott frá námi eða ekki (Ball og Lamb, 

2001; Bowlby og McMullen, 2002; Bracey, 1996; Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi 

Jónasson, 2002; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Rumberger, 1983).  

Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að sértækir náms- og hegðunarörðugleikar (s.s. ADHD, 

lesblinda og stærðfræðiörðugleikar) eru ein ástæða fyrir því að nemendur flosna upp úr námi 

(Auður Sigurðardóttir, 2010; Svandís Nína Jónsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003). Nemendur 

sem glíma við náms- eða hegðunarörðugleika standa oftar en ekki frammi fyrir margskonar 

hindrunum innan framhaldsskólanna. Marga þeirra skortir undirbúning og færni í að takast á 

við námið og getur það valdið meiri líkum á brotthvarfi. Aðrir hafa lágt sjálfsálit, skortir 

félagslega færni, athygli og skipulagningu svo fátt eitt sé nefnt og virðist það því vera ákveðin 

hindrun í námi nemenda með náms- eða hegðunarörðugleika að þurfa að kljást við örðugleika 

sem þessa (Wolf, 2001). 

Einstaklingar með náms- eða hegðunarörðugleika þróa oftar en ekki með sér 

vanmáttarkennd gagnvart námi og búa við andlega vanlíðan sem hefur áhrif á trú þeirra á 

eigin færni, námsárangur og sjálfsmynd (Christenson og Thurlow, 2004; Kavale og Forness, 

1996; Mishna og Muskat, 2004; Wolf, 2001). Hér áður fyrr áttu börn með hegðunarörðugleika 

(ADHD) einungis rétt á þjónustu innan leik- og grunnskóla hér á landi en ekki innan 

framhaldsskólanna. Breytingar urðu hins vegar þar á með nýjum lögum um framhaldsskóla 

(nr. 92/2008) þar sem getið er á um að framhaldsskólar skuli leitast við að veita nemendum 

með sértæka náms- og hegðunarörðugleika sérstakan stuðning í námi. Þrátt fyrir að 

viðurkennt sé að nemendur með náms- og hegðunarörðugleika þurfi á sérstökum stuðningi að 

halda innan skólakerfisins greiða stjórnvöld ekki sérstaklega fyrir þjónustu við nemendur með 

slíkar greiningar (Bjargey Gígja Gísladóttir, 2009). Er því mikilvægt að náms- og 

starfsráðgjafar geti aðstoðað þessa einstaklinga í því skyni að auðvelda þeim skólagönguna og 

hugsanlega komið í veg fyrir að þeir flosni frá námi vegna hindrana sem á vegi þeirra verða.  
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3.1. Aðgengi að framhaldsskólanámi á Íslandi 

Aðgengi að fjölbreyttu framhaldsskólanámi, hvar sem er á landinu, hefur aukist á 

undanförnum árum með bættri aðstöðu til fjarnáms og auknu framboði á fjarnámi á 

framhalds- og háskólastigi (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2003). Auk þess hafa nokkrir 

nýir framhaldsskólar tekið til starfa á undanförnum árum til að mynda Framhaldsskólinn á 

Tröllaskaga og Fjölbrautarskóli Snæfellinga sem hafa þar með aukið aðgengi að 

framhaldsskólanámi á landsbyggðinni. Aðgengi að framhaldsskólanámi getur haft töluverð 

áhrif á búsetu fólks. Þeir einstaklingar sem stefna á framhaldsskólanám en hafa ekki aðgengi 

að framhaldsskóla nálægt heimili sínu þurfa annað hvort að fá aðstöðu á heimavist, leigja 

húsnæði nálægt skólanum og þar með flytja að heiman, eða ferðast langar leiðir á hverjum 

degi til að sækja skóla (Efnahags- og viðskiptaráðuneytið, 2003; Menntamálaráðuneytið, 

2006).  

Ungmenni sem búa á landsbyggðinni og í smærri byggðarlögum þurfa að taka mun 

róttækari ákvarðanir en þau ungmenni sem búa á höfuðborgarsvæðinu ef litið er til aðstæðna 

þeirra hvað varðar aðgengi að skólum og atvinnulífi. Þau þurfa mun fyrr að taka ákvörðun um 

hvort þau ætli að flytja að heiman til að stunda framhaldsskólanám eða vera heima og vinna á 

meðan ungmenni á höfuðborgarsvæðinu velta frekar fyrir sér í hvaða nám þau stefna og hvaða 

skóla þau langi mest í. Að mörgu er að hyggja fyrir ungmenni á landsbyggðinni áður en þau 

taka ákvörðun um að fara í framhaldsskólanám. Hugsa þarf út í hvort einhver skóli sé nálægt 

heimabyggð, hversu langt sé í næsta framhaldsskóla, hvort heimavist sé við skólann, hvort 

leigja þurfi húsnæði, hver kostnaðurinn sé við að fara í framhaldsskóla og hvort fjölskyldan 

hafi efni á því (Líney Björg Sigurðardóttir, 2010).  

Líkt og niðurstöður rannsóknar Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) 

hafa leitt í ljós eru nemendur á landsbyggðinni líklegri til þess að hefja ekki nám og að ljúka 

ekki námi samanborið við þá sem búa í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu. Í Reykjavík og á 

höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur höfðu 41% ekki lokið framhaldsskóla við 24 ára aldur 

samanborið við 55% nemenda á landsbyggðinni. 5% nemenda í Reykjavík og á 

höfuðborgarsvæðinu utan Reykjavíkur höfðu aldrei skráð sig í framhaldsskóla samanborið við 

10% á landsbyggðinni.  

Þennan mikla mun eftir búsetu bæði á brotthvarfi nemenda og á hlutfalli þeirra sem hefja 

framhaldsnám má ef til vill skýra með þeim mun á aðgengi að námi sem ungmenni í smærri 

byggðarlögum á landsbyggðinni og í Reykjavík hafa. Má því áætla að ungmenni á 
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landsbyggðinni standi frammi fyrir meiri hindrunum en ungmenni á höfuðborgarsvæðinu 

þegar kemur að námi og skólagöngu og þá kannski sérstaklega varðandi aðgengi að námi.  

Eins og áður hefur komið fram er eitt hlutverk náms- og starfsráðgjafa að aðstoða 

einstaklinga þegar einhverskonar vandi eða hindranir verða á vegi þeirra á náms- eða 

starfsferli. Mikilvægt er í því skyni að hjálpa einstaklingum að koma auga á hugsanlegar 

hindranir sem á vegi þeirra geta orðið, finna út hversu líklegt er að ferill þeirra eigi eftir að 

stranda vegna hindrana af einhverju tagi, hjálpa einstaklingum að undirbúa leiðir til að komast 

yfir hindranirnar og byggja upp trú þeirra að þeir geti komist yfir þær (Sharf, 2010). Í þessu 

skyni eru náms- og starfsráðgjafar mikilvægir vegna þess að með aðstoð þeirra geta þeir 

komið í veg fyrir að hindranir hafi skaðleg áhrif og aðstoðað nemendur við að eiga farsælan 

og snurðulausan náms- og starfsferil. Í ljósi þess að aðgengi og náms- og hegðunarörðugleikar 

virðast vera stórar hindranir í námi og skólagöngu framhaldsskólanema hér á landi er vert að 

kanna hvort einhver munur sé á því hvernig nemendur skynja hindranir í námi eftir náms- og 

hegðunarörðugleikum og búsetu. 
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4. Mat á skynjuðum hindrunum á náms- og starfsferli 

Þónokkur mælitæki hafa verið þróuð í því skyni að mæla hindranir á náms- og starfsferli hjá 

einstaklingum. Nokkur mælitæki voru skoðuð áður en ákveðið var hvaða mælitæki ætti að 

notast við í þessari rannsókn. Mælitæki sem meta skynjaðar hindranir hafa ekki verið þýdd og 

prófuð hérlendis en aftur á móti hafa tvö mælitæki sem meta óákveðni við náms og starfsval 

verið þýdd og prófuð. Þessi mælitæki innihalda kvarða sem meta hindranir og verður því sagt 

stuttlega frá þeim hér.   

Mælitækið The Career Indecision Profile (CIP) var hannað af Brown og Rector (2007) og 

snýr að óákveðni við náms- og starfsval. Við þróun og hönnun mælitækisins byggðu Brown 

og Rector á allsherjargreiningu á rannsóknum sem gerðar hafa verið á óákveðni við náms- og 

starfsval. Niðurstöður þessarar áðurnefndu greiningar leiddu í ljós að fjórir þættir liggja til 

grundvallar óákveðni við náms- og starfsval og eru þeir eftirfarandi: 1) óákveðni/neikvæðar 

tilfinningar (e. indecisiveness/trait negative affect), 2) skortur á upplýsingum (e. lack of 

information), 3) ágreiningur og hindranir (e. interpersonal conflicts and barriers) og 4) 

skortur á því að vera tilbúinn (e. lack of readiness) (Brown og Rector, 2007 og 2008). Aðeins 

einn þáttur CIP var skoðaður áður en ákveðið var hvaða mælitæki skyldi notað í þessari 

rannsókn og er það þriðji þátturinn, ágreiningur og hindranir. Markmið rannsóknar Önnu 

Óskar Ómarsdóttur (2011) á matstækinu CIP var að kanna hvort fjögurra þátta líkan Brown 

og Rector (2007) kæmi fram í íslensku úrtaki framhalds- og háskólanema. Niðurstöður hennar 

leiddu í ljós að þátturinn ágreiningur og hindranir átti ekki við íslenskt úrtak og má það 

hugsanlega rekja til þess hve fá atriðin voru er sneru að þessum þætti. Má því gera ráð fyrir að 

þau hafi ekki náð að endurspegla íslenskan veruleika að fullu. 

The Career Thoughts Inventory (CTI) er spurningalisti sem hannaður var í þeim tilgangi 

að meta hamlandi hugsanir einstaklinga um val á námi eða starfi og gefa niðurstöður hans 

þannig til kynna hversu tilbúnir einstaklingar eru til að taka ákvörðun. Listinn samanstendur 

af 48 atriðum sem mynda þrjá undirkvarða. Kvarðarnir eru: 1) ringulreið (e. decision making 

confusion) sem vísar til erfiðleika við að hefja ákvarðanatökuferlið eða viðhalda því, 2) 

skuldbindingarkvíði (e. commitment anxiety) sem á við ótta eða kvíða við að koma ákvörðun 

um nám eða starf í framkvæmd og 3) togstreita (e. external conflict) sem vísar til vanda við að 

halda jafnvægi á milli skoðana einstaklingsins um sjálfan sig, nám sitt og störf og skoðana 

annarra um þessa þætti (María Dóra Björnsdóttir, Sif Einarsdóttir og Jónína Kárdal, 2008). 

Einungis var litið til þáttarins togstreita (e. external conflict) áður en ákveðið var hvaða 

mælitæki skyldi notast í þessari rannsókn.  
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Í lokaverkefni sínu í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands þýddi María Dóra 

Björnsdóttir (2007) matstækið CTI yfir á íslensku og kannaði próffræðilega eiginleika og 

notagildi þess. Lagði hún matstækið fyrir 314 háskólanema annars vegar og 98 ráðþega náms- 

og starfsráðgjafar Háskóla Íslands (NSHÍ) hins vegar. Áreiðanleiki undirkvarðanna reyndist 

viðunandi og var svipaður og í rannsókn Sampson, Peterson, Reardon og Lenz (2000). 

Niðurstöður rannsóknarinnar hérlendis leiddu í ljós að undirþættirnir skuldbindingarkvíði og 

ringulreið komu ekki skýrt fram í mælitækinu og dregur það úr hugsmíðaréttmæti þess og 

þvermenningarlegu gildi.  

Matstækið The Career Barriers Inventory (CBI) er mælitæki sem mælir hindranir tengdar 

starfsferli einstaklinga og var hannað árið 1991 af þeim Jane L. Swanson og David M. Tokar 

(1991a). Mælitækið samanstendur af 18 kvörðum sem meta meðal annars kynjamisrétti, skort 

á sjálfstrausti, ófullnægjandi undirbúning og áhyggjur tengdar heilsu eða fötlun (Swanson og 

Tokar, 1991b). Mælitækið var hannað með það í huga að endurspegla hindranir sem 

einstaklingar geta orðið fyrir á nokkrum stigum starfsferils síns, t.d. hindranir sem upp geta 

komið þegar einstaklingar velja sér starf, hindranir sem hindra frammistöðu einstaklinga í 

starfi og hvernig tengsl vinnu og fjölskyldulífs geta hindrað þróun starfsferils. CBI var fyrst 

og fremst hannað sem mælitæki fyrir hindranir á starfsferli og gáfu niðurstöður 

tilraunaútgáfunnar til kynna að hönnun þess og þróun væri vel heppnuð. Líkt og höfundar 

gerðu ráð fyrir var munur á því hvernig konur og karla skynja hindranir á starfsferli sínum 

(Swanson og Tokar, 1991b).  

Eins og komið hefur fram hafa þættir er snúa að ágreiningi og hindrunum (e. 

interpersonal conflicts and barriers, external conflict) ekki komið skýrt fram í íslenskum 

rannsóknum (Anna Ósk Ómarsdóttir, 2011: Maríu Dóra Björnsdóttir, 2007). Því er erfitt að 

segja til um hvaða hindrunum íslensk ungmenni mæta helst á náms- og starfsferli sínum.  

Þar sem hérlendar rannsóknir sýna að ekki er ljóst hvaða hindranir standa helst í vegi  

náms- og starfsferils ungmenna þá var ákveðið að notast við mælitækið The Perceptions of 

Educational Barriers (PEB) í þessari rannsókn sem Ellen Hawley McWhirter (1997) þróaði 

sérstaklega fyrir rannsókn sína Perceived Barriers to Education and Career: Ethnic and 

Gender Differences (1997) í því skyni að meta mögulegar hindranir við áframhaldandi nám 

að loknu skyldunámi (e. high school). Ákveðið var að notast frekar við mælitækið PEB í stað 

CBI (Swanson og Tokar, 1991a) í þessari rannsókn því PEB snýr að þeim hindrunum sem 

ungmenni skynja á námsferli sínum en CBI snýr að þeim hindrunum sem fullorðnir 
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einstaklingar geta skynjað á starfsferli sínum. Þar sem rannsóknin snýr að mögulegum 

hindrunum í námi og skólagöngu framhaldsskólanema þótti PEB því eiga betur við. 

Mælitækið PEB samanstendur af 28 atriðum sem mæla skynjaðar hindranir á náms- og 

starfsferli hjá grunn- og framhaldsskólanemum. Í mælitækinu PEB eru kynntar til sögunnar 

28 mögulegar hindranir og eiga svarendur að meta hverja hindrun með tilliti til a) hversu 

líklegt sé að hindrunin muni eiga sér stað, b) umfangs hindrunarinnar ef hún á  sér stað og c) 

áætlaðra erfiðleika við að komast yfir hindrunina. Fjögurra punkta Likert kvarði er notaður 

sem er frá a) 1 = mjög ólíklegt til 4 = mjög líklegt, b) 1 = ekki hindrun til 4 = mikil hindrun 

og c) 1 = alls ekkert erfitt til 4 = mjög erfitt (McWhirter o.fl., 2007). Mjög mikil fylgni hefur 

reynst vera á milli liðs b) umfangs hindrunarinnar við a) hversu líkleg hindrunin er annars 

vegar og c) áætlaðs erfiðleika við að komast yfir hindrunina hins vegar og hefur því lið b) 

verið sleppt í rannsóknum. Dæmi um atriði innan PEB mælitækisins eru t.d. „Ég er ekki nógu 

klár“, „foreldrar mínir styðja ekki áætlanir mínar“ og „peningavandræði“ (McWhirter o.fl., 

2007). Áreiðanleiki og réttmæti matstækisins hefur reynst fullnægjandi (McWhirter, 1997; 

McWhirter, Rasheed og Crothers, 2000; McWhirter o.fl., 2007). Þegar reiknuð hefur verið út 

fylgni á milli undirkvarðanna benda niðurstöður til þess að þeir sem búast við fleiri 

hindrunum eru líka líklegri til að búa sig undir að það verði erfitt að komast yfir þær 

(McWhirter, o.fl., 2007). 

4.1. Rannsóknarspurningar 

Hindranir á náms- og starfsferli geta haft töluverð áhrif á þróun náms- og starfsferils 

einstaklinga eins og áður hefur komið fram. Niðurstöður rannsókna benda til þess að konur, 

minnihlutahópar, einstaklingar með lága félags- og efnahagsstöðu og einstaklingar sem glíma 

við náms- og hegðunarörðugleika skynja frekar hindranir á náms- og starfsferli en aðrir og 

telja sig eiga erfiðara með að komast yfir þær (Auður Sigurðardóttir, 2010; Carduso og 

Marques, 2008; Luzzo, 1995; Luzzo og Hutcheson, 1996; Luzzo og McWirther, 2001; 

McWhirter o.fl., 2007; Svandís Nína Jónsdóttir o.fl., 2003).  

Markmiðið með þessari rannsókn var að leggja mælitækið PEB um hindranir í námi og 

skólagöngu fyrir íslenskt úrtak framhaldsskólanemenda og kanna próffræðilega eiginleika 

þess. Út frá þeim kenningarlega ramma sem fjallað hefur verið um og niðurstöðum fyrri 

rannsókna eru auk þess settar upp eftirfarandi tilgátur í þessari rannsókn: 1) Konur skynja 

meiri hindranir á námsferli en karlar. 2) Einstaklingar af erlendum uppruna skynja meiri 

hindranir á námsferli en einstaklingar af íslenskum uppruna. 3) Einstaklingar með lága félags- 



27 

 

og efnahagsstöðu skynja meiri hindranir á námsferli en einstaklingar með háa félags- og 

efnahagsstöðu. 4) Munur er á því hvernig einstaklingar meta hindranir í námi og skólagöngu 

eftir búsetu. 5) Einstaklingar sem glíma við námsörðugleika s.s lesblindu, stærfræðiörðugleika 

eða eru greindir með athyglisbrest, með eða án ofvirkni, skynja frekar hindranir í námi og 

skólagöngu en einstaklingar sem glíma ekki við þessa þætti. 6) Þeir hópar sem skynja mestar 

hindranir greina frá meiri erfiðleikum við að komast yfir hindranir en aðrir hópar. 
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5. Aðferð 

Rannsókn þessi snýr annars vegar að því að því að kanna kanna gildi mælitækisins PEB og 

hins vegar að kanna hvort munur sé á hindrunum í námi og skólagöngu eftir kyni, búsetu, 

sértækum náms- og hegðunarörðugleikum, uppruna og félags- og efnahagslegri stöðu. Fyrst 

verður þátttakendum lýst, því næst verður greint frá mælitækinu sem notast var við og að 

lokum verður farið yfir hvernig staðið var að framkvæmd og úrvinnslu.  

5.1. Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru 278 talsins í fjórum framhaldsskólum, þar af voru 130 konur 

(47%) og 144 karlar (52%). Upplýsingar vantaði um kyn fjögurra þátttakenda (1%). 

Meðalaldur þátttakenda var 18,7 ár (sf = 2,7 ár) en upplýsingar vantaði um aldur 13 

þátttakenda. 262 nemendur (94%) voru af íslenskum uppruna. Aðeins 15 nemendur eða 6% 

nemenda voru af erlendu bergi brotin en upplýsingar vantaði um uppruna eins nemanda. 

Þátttakendur komu úr tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu (N=120) og tveimur á 

landsbyggðinni (N=158) sem allir eru með áfangakerfi. Af þeim höfðu 74 nemendur (27%) 

lokið 0-40 einingum, 104 nemendur (37%) 41-100 einingum og 99 nemendur (35%) 101 

einingu eða fleiri. Upplýsingar vantaði um lokinn einingafjölda eins nemanda. Af 

nemendunum, stunduðu 193 (69%) nemendur nám á stúdentsbraut, 30 (11%) á listnámsbraut, 

19 (7%) á iðnnámsbraut, 7 (2,5%) á heilbrigðisbraut, 7 (2,5%) á almennri braut og 22 

nemendur (8%) stunduðu nám á öðrum brautum. 92 nemendur (33%) munu ljúka 

framhaldsskólanámi sínu á árinu en 185 nemendur (66%) eru styttra komnir í náminu. 

Upplýsingar vantaði um áætluð námslok eins nemanda. 

5.2. Mælitæki 

Notast var við íslenska þýðingu og staðfærslu á mælitæki McWhirter (1997), The Perceptions 

of Educational Barriers (PEB), í þessari rannsókn. Þátttakendur voru beðnir að svara „hversu 

líklega þeir teldu sig munu mæta ákveðnum hindrunum í námi og skólagöngu“ (líkur á 

hindrunum). Þeir nemendur sem stefndu á útskrift úr framhaldsskóla á árinu svöruðu listanum 

með tilliti til hindrana í námi að loknum framhaldsskóla en þeir nemendur sem munu ekki 

ljúka námi á þessu ári svöruðu listanum með tilliti til hindrana í því framhaldsskólanámi sem 

þeir nú stunda. Svarmöguleikar voru á fjögurra punkta Likert kvarða þar sem 1= mjög 

ólíklegt, 2= ólíklegt, 3= líklegt og 4= mjög líklegt. Því hærra meðaltal því meiri hindranir 

skynja nemendur. Einnig voru þátttakendur látnir „meta hversu erfitt það yrði fyrir þá að 
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komast yfir ákveðnar hindranir“ (áætlaður erfiðleiki) ef þeir yrðu fyrir þeim þar sem 1= alls 

ekkert erfitt, 2= nokkuð erfitt, 3= erfitt og 4= mjög erfitt. Því hærra meðaltal því meiri 

erfiðleika áætla nemendur við að komast yfir hindranirnar. Atriðin voru 28 talsins og 

endurspegla sex þætti samkvæmt fyrri rannsóknum. Í rannsókn McWhirter, Torres, Salgado 

og Valdez (2007) reyndist innri áreiðanleiki (Cronbach´s alpha) heildarkvarðanna líkur á 

hindrunum og áætlaður áreiðanleiki vera góður eða 0,91 og 0,94. Í þessari rannsókn reyndist 

innri áreiðanleiki heildarkvarðanna líkur á hindrunum og áætlaður áreiðanleiki vera 0,86 og 

0,94.  

5.3. Framkvæmd 

Mælitækið PEB var þýtt yfir á íslensku og lítillega staðfært áður en það var lagt fyrir úrtak 

framhaldsskólanema. Þýðingin á matstækinu fór fram í nokkrum skrefum og var stuðst við 

leiðbeiningar Ægisdóttir, Gerstein og Cinarbas (2008). Var atriðalistinn þýddur af frummáli 

(ensku) yfir á íslensku. Rannsakandi (nemi í náms- og starfsráðgjöf) og tveir aðrir nemendur í 

meistaranámi við Háskóla Íslands þýddu atriðin hver í sínu lagi, báru þýðingarnar saman og 

völdu í sameiningu þá þýðingu sem þeir töldu besta. Því næst yfirfóru náms- og 

starfsráðgjafar þátttökuskólanna þýðinguna auk tveggja leiðbeinanda verkefnisins.  

Að þýðingu lokinni var haft samband við skólastjórnendur og náms- og starfsráðgjafa í 

skólum á höfuðborgarsvæðinu og á landsbyggðinni (sjá fylgiskjöl 1 og 2). Áður en könnunin 

var lögð fyrir var spurningalistinn forprófaður á þremur framhaldsskólanemendum og 

lagfærður miðað við athugasemdir frá þeim. Haft var samband við skóla af handahófi og að 

fengnu samþykki skólastjórnenda var könnunin lögð fyrir í fjórum framhaldsskólum, tveimur 

á höfuðborgarsvæðinu og tveimur á landsbyggðinni í mars og apríl 2012. Leitað var 

samþykkis foreldra barna undir 18 ára aldri áður en könnunin var lögð fyrir og voru þeir 

beðnir að hafa samband við rannsakanda ef þeir væru mótfallnir þátttöku barns síns (sjá 

fylgiskjal 3). Aðeins fjórir foreldrar voru mótfallnir þátttöku barns síns og var könnunin ekki 

lögð fyrir þá nemendur. Spurningalistinn var lagður fyrir nemendur í byrjun eða lok 

kennslustundar eftir því sem hentaði hverjum skóla best. Þar sem spurningalistinn er á 

rafrænu formi fór fyrirlögn fram í tölvustofum eða á bókasafni skólanna. Fremst í 

spurningalistanum var verkefnið kynnt stuttlega og þátttakendur fullvissaðir um að ekki væri 

hægt að rekja upplýsingar til þeirra auk þess sem þeir fengu að vita að þeim bæri ekki skylda 

til að taka þátt í rannsókninni. Rannsóknin var einnig kynnt í stuttu máli munnlega og 
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þátttakendur beðnir um að lesa leiðbeiningar vandlega. Það tók þátttakendur um það bil 10-15 

mínútur að svara öllum spurningunum. 

5.4. Úrvinnsla 

Til að komast að því hvort sama þáttabygging PEB-listans sem undirkvarðar hans byggjast á í 

bandarískum rannsóknum, kæmi fram í svörum íslenskra framhaldsskólanema var gerð 

þáttagreining. Þáttagreining er aðferð sem notuð er til að varpa ljósi á hvaða undirliggjandi 

þættir geti skýrt fylgni á milli breyta, hversu margir þættirnir eru og hvaða hugsmíðir þeir 

endurspegla. Almenn regla er að þegar að breyta hefur háa fylgni við einn tiltekinn þátt en 

lága fylgni við aðra þætti þá tilheyri hún þeim þætti sem hún hefur hæsta fylgni við. 

Algengast er að fylgni breytu við þátt þurfi að vera 0,3 eða hærri (Einar Guðmundsson og 

Árni Kristjánsson, 2005).  

Til að komast að því hvort einhver munur er á því því hvernig einstaklingar greina frá 

líkum á hindrunum og áætluðum erfiðleika við að komast yfir þær voru gerðar marghliða 

dreifigreininingar (Fanova). Þar sem að fjöldi einstaklinga af erlendu bergi brotinn var ekki 

meiri en hann reyndist í úrtakinu reyndist ekki mögulegt að kanna mun á hindrunum eftir 

uppruna. Með því að beita marghliða dreifigreiningu er bæði hægt að sjá heildaráhrif og áhrif 

hverrar breytu fyrir sig en einnig er hægt að sjá samvirkniáhrif breyta. Ákveðið var að notast 

við Fanova greiningar í stað fjölbreytudreifingar (e. multivariate analysis of variance - 

Manova) í því skyni að kanna hvernig mismunandi hópar skynja hindranir í námi og 

skólagöngu. Var það gert vegna þess að þær forsendur sem þurfa að vera til staðar fyrir 

fjölbreytudreifigreiningar reyndust ekki halda. Úrtakið var ekki nægilega stórt og voru 

fylgibreyturnar of margar þannig að ekki reyndist unnt að ná lágmarkstilfellum í hvert hólf (e. 

cell). Þegar margar marghliða dreifigreiningar eru gerðar er alltaf ákveðin hætta á alpha villu 

(e. type 1 error) sem vísar til þess að rannsakendur halda að það sé munur á milli hópa þegar 

hann er í raun og veru ekki til staðar (Pallant, 2010). Mikilvægt er að vera meðvitaður um 

þennan möguleika við túlkunina á niðurstöðunum. Tukey próf (e. post hoc test) var notað til 

að meta marktækan mun á milli meðaltala á þeim breytum sem flokkaðar eru í þrjá hópa eða 

fleiri en F próf var notað þegar um tvíflokka breytu er að ræða.  
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6. Niðurstöður 

Til að kanna próffræðilega eiginleika mælitækisins The Perceptions of Educational Barriers 

(PEB) sem notað var í þessari rannsókn var réttmæti metið með því að prófa hvort sama 

þáttabygging PEB-listans og fram kom í erlendum rannsóknum (McWhirter o.fl., 2007), 

kæmi fram í svörum íslenskra framhaldsskólanema. Einnig var áreiðanleiki mælitækisins 

metinn. Í kaflanum hér að aftan verður gerð grein fyrir niðurstöðum þátta- og atriðagreiningar 

á kvörðunum tveimur. Því næst verða kynntar niðurstöður um hvernig nemendur skynja 

hindranir í námi og skólagöngu auk þess sem kynntar verða niðurstöður er snúa að því 

hvernig nemendur áætla erfiðleika við að komast yfir hindranir sem þeir geta skynjað í námi 

og skólagöngu.  

6.1. Þáttagreining á PEB 

Áður en þáttagreining var framkvæmd var kannað hve vel gögnin uppfylltu forsendur 

þáttagreiningar. Próf Bartletts var marktækt við 0,0001 bæði hvað varðar líkur á hindrunum 

og áætlaðan erfiðleika sem gefur til kynna að breytur séu tengdar og óhætt að þáttagreina 

gögnin (Pallant, 2010). Einnig var KMO (Keiser-Meyer-Olkin Measure of sampling 

Adequacy) hærra en 0,6 bæði fyrir líkur á hindrunum (KMO= 0,83) og áætlaðan erfiðleika 

(KMO= 0,93) sem gefur til kynna að réttlætanlegt sé að þáttagreina gögnin (Pallant, 2010). 

Leitandi þáttagreining (e. exploratory factor analysis) var gerð á 28 atriðum PEB-listans og var 

meginþáttagreining (e. principal component analysis) með hornréttum snúningi (e. varimax 

rotation) framkvæmd í samræmi við aðferðir höfunda (McWhirter o.fl., 2007).  

6.1.1. Líkurnar á að mæta hindrunum 

Þáttagreining á mælitækinu PEB hefur leitt í ljós að sex þættir liggja til grundvallar líkunum á 

því að mæta hindrunum (McWhirter o.fl., 2007). Þættirnir sex sem um ræðir skiptast niður í 

innri og ytri hindranir. Þættir sem falla undir innri hindranir eru; hæfni (e. ability) og 

undirbúningur/hvatning (e. preparation/motivation) en ytri þættirnir eru; fjárhagur (e. 

financial), sambönd (e. relational), lýðfræði (e. demographic) og aðskilnaður (e. separation). 

Niðurstöður McWhirter og félaga (2007) má sjá í töflu 1 og niðurstöður íslensku 

þáttagreiningarinnar má sjá í töflu 2. Um sömu niðurstöður er að ræða og birtust í töflu 1 en 

þær eru ólíkt upp settar þar sem atriðin hlóðu ekki á sömu þætti í úrtökunum. Þær tölur sem 

eru feitletraðar sýna þáttahleðslur yfir 0,30. 
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Tafla 1. Þáttahleðslur atriða bornar saman við sex þætti McWhirter og félaga á líkum á 

hindrunum  

Atriði Þáttur 

1 

Þáttur 

2 

Þáttur 

3 

Þáttur 

4 

Þáttur 

5 

Þáttur 

6 

Fjárhagur (e. financial)        

1. Peningavandræði 0,052 0,035 0,000 -0,028 0,817 0,156 

2. Það er dýrt að fara í nám 0,225 0,116 0,157 0,069 0,738 0,190 

3. Að þurfa að vinna á meðan 

námi stendur 
0,064 -0,061 0,008 0,139 0,676 -0,018 

4. Fjölskylduaðstæður 0,069 0,310 -0,007 0,454 0,268 0,381 

Sambönd (e. relational)        

5. Stofnun eigin fjölskyldu 0,036 0,051 -0,032 -0,123 0,079 0,848 

6. Enginn vina minna ætlar í 

frekara nám 
0,278 0,563 -0,101 -0,034 0,042 0,127 

7. Kennarar mínir styðja ekki 

við áætlanir mínar um 

frekara nám 

0,348 0,669 0,278 0,006 -0,051 -0,033 

8. Þrýstingur frá kærasta eða 

kærustu 
-0,046 0,329 0,524 0,232 -0,032 0,214 

Hæfni (e. ability)        

9. Ég hef ekki nógu mikið 

sjálfstraust  
0,530 0,055 0,067 0,000 0,445 -0,210 

10. Ég er ekki nógu klár  0,544 0,120 0,330 0,295 0,105 -0,031 

11. Ég á ekki eftir að passa inn 

í nýjan skóla eða nám  
0,553 0,322 0,346 0,124 0,119 0,027 

12. Ég er ekki nógu hæf/ur 0,624 0,134 0,282 0,202 0,075 -0,052 

13. Vinir mínir styðja ekki 

áætlanir mínar um frekara 

nám 

-0,079 0,563 0,268 0,346 0,054 0,045 

14. Það tekur langan tíma að 

klára skóla og/eða nám 
0,450 -0,031 -0,196 0,193 0,136 0,471 

Undirbúningur/Hvatning 

(e. preparation/motivation) 
 

     

15. Ég er ekki nógu vel 

undirbúin/n 
0,635 0,096 0,015 0,486 0,074 -0,003 

16. Ég hef ekki áhuga á námi 0,300 -0,007 0,324 0,636 -0,197 0,000 

17. Skortur á áhuga 0,305 -0,023 0,275 0,562 -0,166 -0,095 

18. Mig skortir námstækni 0,726 0,079 0,053 0,008 0,066 0,129 

19. Ég veit ekki í hvaða nám 

mig langar 
0,278 -0,230 0,580 0,117 -0,019 -0,083 
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Þáttagreining á þeim breytum sem sneru að skynjuðum hindrunum nemenda í námi og 

skólagöngu á íslenskri þýðingu PEB leiddi einnig í ljós sex meginþætti en samanlagt skýrðu 

þættirnir 55% af dreifingu breytanna líkt og í rannsókn McWhirter o.fl. (2007). Skýrð 

heildardreifni var 50,1% fyrir fimm þætti og 58,6% fyrir sjö þætti.  

Margt ólíkt er með niðurstöðunum úr þáttagreiningu McWhirter og félaga (2007) og 

niðurstöðum þáttagreiningarinnar á íslensku þýðingu PEB sem sjá má í töflu 2 hér að neðan. 

Líkt og sjá má er ekki um sex hreina þætti að ræða og hlaðast sum atriði á fleiri en einn þátt. 

Þrjú atriði sem falla undir þátt eitt, fjárhag, hjá McWhirter og félögum koma skýrt fram á 

þætti fimm sem fær sama heiti í niðurstöðum þáttagreiningarinnar á íslensku þýðingu 

mælitækisins. Atriðið „fjölskylduaðstæður“ sem féll undir þátt eitt hjá McWhirter og félögum 

hleður hátt á þrjá ólíka þætti í íslensku niðurstöðunum sem gefur til kynna að nemendur hafi 

túlkað það atriði á nokkra mismunandi vegu. Þar sem að atriðið er hugsanlega ekki nógu vel 

þýtt af ensku yfir á íslensku er ekki nægilega ljóst hvað það eigi að endurspegla. Þrátt fyrir 

það var ákveðið að halda atriðinu inni í gagnasafninu og á þeim þætti sem það hlóð hæst á í 

íslensku niðurstöðunum, þættinum áhugahvöt.  

20. Ég á ekki eftir að komast 

inn í það nám sem mig 

langar í 

0,405 0,054 0,519 0,174 -0,020 -0,031 

Lýðfræðilegar hindranir (e. 

demographic)  
 

     

21. Kynbundin mismunun 0,069 0,183 0,696 0,070 0,084 0,109 

22. Mismunun vegna þjóðernis 

eða uppruna 
0,316 0,562 0,325 -0,176 -0,160 0,069 

23. Barneignir -0,112 0,058 0,218 0,080 0,059 0,824 

Aðskilnaður (e. 

separation)  
 

     

24. Námið sem ég vil fara í er 

ekki í boði hér 
0,051 0,262 0,468 0,040 0,289 -0,037 

25. Aðrir hafa ekki trú á mér 0,112 0,402 0,240 0,541 0,154 0,007 

26. Mig langar ekki að flytja 

burt 
0,068 0,040 0,007 0,484 0,167 0,040 

27. Skóli er of streituvaldandi 0,487 0,119 -0,003 0,425 0,283 -0,023 

28. Foreldrar mínir styðja ekki 

við áætlanir mínar um 

frekara nám 

-0,051 0,691 -0,004 0,192 0,098 -0,007 
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Íslensku þáttunum sex voru gefin lýsandi heiti eftir því hvaða atriði þeir endurspegla. 

Þættirnir fengu nöfnin; hæfni, stuðningur, óákveðni, áhugahvöt, fjárhagur og 

fjölskylduaðstæður. Hafa verður í huga að nöfnin eru ekki alveg þau sömu og í upprunalegri 

þáttagreiningu McWhirter og félaga (2007). Þau atriði sem hlaðast á þátt eitt í niðurstöðum 

íslensku þáttagreiningarinnar og endurspegla hæfni nemenda eru þau sömu og mynduðu 

þáttinn hæfni, þátt þrjú, í rannsókn McWhirter og félaga þó svo að þrjú viðbótaratriði hafi 

bæst við sem endurspegla undirbúning og áhyggjur nemenda af því að skóli sé of 

streituvaldandi. Má hugsanlega áætla að hleðsla þessara viðbótaratriða í íslensku 

niðurstöðunum endurspegli litla trú nemenda á eigin færni eða hæfni og að þeir ofmeti 

skólann sem streituvaldandi aðstæður og eigin kunnáttu varðandi undirbúning sinn. Þáttur tvö 

í íslensku niðurstöðunum, stuðningur, á þrjú atriði sameiginleg með þættinum sambönd úr 

niðurstöðum úr þáttagreiningu McWhirter og félaga og endurspegla þau þann stuðning sem 

nemendur telja sig ekki njóta frá vinum, kennurum og fjölskyldu.  

Þáttur fimm sem nefndur var fjölskylduaðstæður, endurspeglar svo barneignir og stofnun 

eigin fjölskyldu en atriðið „Það tekur langan tíma að klára skóla/eða nám“ fylgir þar með þó 

svo að lítill munur sé á að það hafi hlaðið hæst á þátt eitt sem metur hæfni nemendanna. 

Þáttur þrjú sem ég nefni óákveðni inniheldur atriði sem féllu undir fjóra mismunandi og ólíka 

þætti í rannsókn McWhirter og félaga, sjá töflu 1. Efnislegt innihald atriðanna er talsvert ólíkt 

en samt sem áður virðast þau endurspegla á einhvern hátt skort á ákveðni og öryggi meðal 

nemendanna. Atriðið „kynbundin mismunun“ á lítið sameiginlegt með öðrum atriðum 

þáttarins og gæti innihaldslega séð frekar flokkast með þættinum stuðningur. Vegna þess hve 

hátt atriðið hlóð hins vegar á þáttinn óákveðni var ákveðið að halda því þar inni í bili.  

 

Tafla 2. Þáttahleðslur og nöfn íslensku þáttanna fyrir líkur á hindrunum 

Atriði Þáttur 

1 

Þáttur 

2 

Þáttur 

3 

Þáttur 

4 

Þáttur 

5 

Þáttur 

6 

Hæfni       

18. Mig skortir námstækni 0,726 0,079 0,053 0,008 0,066 0,129 

15. Ég er ekki nógu vel 

undirbúin/n 
0,635 0,096 0,015 0,486 0,074 -0,003 

12. Ég er ekki nógu hæf/ur 0,624 0,134 0,282 0,202 0,075 -0,052 

11. Ég á ekki eftir að passa inn 

í nýjan skóla eða nám 
0,553 0,322 0,346 0,124 0,119 0,027 

10. Ég er ekki nógu klár 0,544 0,120 0,330 0,295 0,105 -0,031 
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9. Ég hef ekki nógu mikið 

sjálfstraust 
0,530 0,055 0,067 0,000 0,445 -0,210 

27. Skóli er of streituvaldandi 0,487 0,119 -0,003 0,425 0,283 -0,023 

Stuðningur       

28. Foreldrar mínir styðja ekki 

við áætlanir mínar um 

frekara nám 

-0,051 0,691 -0,004 0,192 0,098 -0,007 

6. Kennarar mínir styðja ekki 

við áætlanir mínar um 

frekara nám 

0,348 0,669 0,278 0,006 -0,051 -0,033 

Enginn vina minna ætlar í 

frekara nám 
0,278 0,563 -0,101 -0,034 0,042 0,127 

13. Vinir mínir styðja ekki 

áætlanir mínar um frekara 

nám 

-0,079 0,563 0,268 0,346 0,054 0,045 

22. Mismunun vegna 

þjóðernis eða uppruna 
0,316 0,562 0,325 -0,176 -0,160 0,069 

Óákveðni       

21. Kynbundin mismunun 0,069 0,183 0,696 0,070 0,084 0,109 

19. Ég veit ekki í hvaða nám 

mig langar 
0,278 -0,230 0,580 0,117 -0,019 -0,083 

7. Þrýstingur frá kærasta eða 

kærustu 
-0,046 0,329 0,524 0,232 -0,032 0,214 

20. Ég á ekki eftir að komast 

inn í það nám sem mig 

langar í 

0,405 0,054 0,519 0,174 -0,020 -0,031 

24. Námið sem ég vil fara í er 

ekki í boði hér 
0,051 0,262 0,468 0,040 0,289 -0,037 

Áhugahvöt       

16. Ég hef ekki áhuga á námi 0,300 -0,007 0,324 0,636 -0,197 0,000 

17. Skortur á áhuga 0,305 -0,023 0,275 0,562 -0,166 -0,095 

25. Aðrir hafa ekki trú á mér 0,112 0,402 0,240 0,541 0,154 0,007 

26. Mig langar ekki að flytja 

burt 
0,068 0,040 0,007 0,484 0,167 0,040 

4. Fjölskylduaðstæður 0,069 0,310 -0,007 0,454 0,268 0,381 

Fjárhagur       

1. Peningavandræði 0,052 0,035 0,000 -0,028 0,817 0,156 

2. Það er dýrt að fara í nám 0,225 0,116 0,157 0,069 0,738 0,190 

3. Að þurfa að vinna á meðan 

námi stendur 
0,064 -0,061 0,008 0,139 0,676 -0,018 

Fjölskylduaðstæður       

5. Stofnun eigin fjölskyldu 0,036 0,051 -0,032 -0,123 0,079 0,848 



36 

 

23. Barneignir -0,112 0,058 0,218 0,080 0,059 0,824 

14. Það tekur langan tíma að 

klára skóla og/eða nám 
0,450 -0,031 -0,196 0,193 0,136 0,471 

 

Í ljósi þáttagreininganna og túlkunar á niðurstöðum, bæði þeirra erlendu og íslensku, var 

ákveðið að notast við þættina sem mynduðust í íslensku þáttabyggingunni. Var það gert vegna 

þess að þættirnir endurspegla svör íslenskra nemenda og hvaða merkingu þeir leggja í atriði 

mælitækisins og gefa þannig betri mynd af þeim flokkum hindrana sem íslensk ungmenni 

skynja á náms- og starfsferli.  

Eftir að þáttagreiningu var lokið var gerð atriðagreining til að meta áreiðanleika íslensku 

þáttanna. Reiknað var Cronbach`s Alfa fyrir hvern þátt og fylgni hverrar staðhæfingar við 

heildartölu þáttar skoðuð. Því hærri sem fylgni atriðis er við heildartölu því líklegra er að 

þátturinn sé að mæla sömu hugsmíð (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Í 

flestum aðstæðum er talið viðunandi að áreiðanleikastuðull (innri áreiðanleiki) sé hærri en 

0,80. Þá er miðað við að fylgni atriðis við heildarkvarða sé ekki lægri en 0,30. Ef fylgni er 

lægri en 0,30 er ástæða til þess að skoða hvort fjarlægja eigi atriðið úr kvarðanum (Einar 

Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Í töflu 3 má sjá niðurstöður atriðagreiningar. 

 

Tafla 3. Áreiðanleiki og fylgni atriða við þætti sem snúa að líkum á hindrunum 

 

Þátturinn hæfni er eini þátturinn með áreiðanleikastuðul yfir 0,80 og sýnir þátturinn því innra 

samræmi. Eitt atriði í þættinum hvatning og eitt atriði í þættinum fjölskylduaðstæður mælast 

með fylgni undir 0,3. Það eru atriðin „Mig langar ekki að flytja burt“ (0,25) og „Það tekur 

langan tíma að klára skóla/eða nám“ (0,26). Ekki þótti vert að fjarlægja atriðin úr kvörðunum 

vegna þess hve fá þau eru. Allir þættirnir, fyrir utan þáttinn hæfni, eru með áreiðanleikastuðul 

Þáttur Fjöldi atriða Innri áreiðanleiki Fylgni atriða við eigin þátt 

Hæfni 7 0,82 0,45-0,63 

Stuðningur 5 0,69 0,37-0,61 

Óákveðni  5 0,61 0,33-0,46 

Áhugahvöt 5 0,63 0,25-0,54 

Fjárhagur 3 0,72 0,48-0,61 

Fjölskylduaðstæður 3 0,62 0,26-0,55 
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yfir 0,6 og tveir um 0,7 og er það ásættanlegt í ljósi þess hversu fá þau eru. Að auki er fylgni 

atriða við eigin þátt í nær öllum tilvikum yfir 0,3. 

6.1.2. Áætlaður erfiðleiki við að komast yfir hindranir 

Þáttagreining á mælitækinu PEB hefur leitt í ljós að fimm þættir liggja til grundvallar 

áætluðum erfiðleikum við að komast yfir hindranir í námi og skólagöngu (McWhirter o.fl., 

2007). Þættirnir skiptast einnig í innri og ytri hindranir líkt og þeir gerðu þegar þáttagreindar 

voru líkur á hindrunum. Innri þátturinn er aðeins einn talsins og kallast hann 

undirbúningur/hvatning (e. preparation/motivation). Ytri þættirnir eru; fjárhagur (e. 

financial), lýðfræði/sambönd (e. demographic/relational), aðskilnaður (e. separation) og 

annar stuðningur (e. other support) (McWhirter o.fl., 2007). Þáttagreining á þeim breytum 

sem sneru að áætluðum erfiðleikum við að komast yfir hindranir á íslenskri þýðingu PEB 

leiddi í ljós fjóra meginþætti og kom sú þáttagreining töluvert hreinni út en niðurstöður 

þáttagreiningarinnar á líkum á hindrunum leiddi í ljós (McWhirter o.fl., 2007). Er þar átt við 

að flest atriðin hlaða afgerandi á einn þátt og lágt á aðra og eru niðurstöðurnar sambærilegar 

niðurstöðum þáttagreiningar McWhirter og félaga á kvarðanum. Samanlagt skýrðu þættirnir 

58% af dreifingu breytanna og var skýrð heildardreifni fyrir þrjá þætti 53,5% og 62,2% fyrir 

fimm þætti. Viðmið um þáttahleðslur var 0,30. Þáttunum fjórum voru gefin lýsandi nöfn eftir 

því hvaða atriði þeir endurspegla. Þættirnir fjórir fengu nöfnin; hæfni/hvatning, lýðfræðilegar 

hindranir, stuðningur og fjárhagur. Tafla 4 sýnir þáttahleðslur atriða á hverjum þætti fyrir sig.  

 

Tafla 4. Þáttahleðslur atriða í áætluðum erfiðleikum við að komast yfir hindranir 

Atriði Þáttur 1 Þáttur 2 Þáttur 3 Þáttur 4 

Hæfni/hvatning     

1. Skortur á áhuga 0,770 0,266 0,034 0,039 

2. Ég er ekki nógu klár 0,766 0,294 0,084 0,192 

3. Ég er ekki nógu vel undirbúin/n 0,757 0,134 0,230 0,160 

4. Ég er ekki nógu hæf/ur 0,756 0,279 0,106 0,178 

5. Ég hef ekki áhuga á námi 0,738 0,373 0,085 0,017 

6. Ég á ekki eftir að komast inn í það nám 

sem mig langar í 
0,699 0,360 0,101 0,153 

7. Mig skortir námstækni 0,643 -0,016 0,217 0,175 

8. Ég hef ekki nógu mikið sjálfstraust 0,631 0,183 0,324 0,124 

9. Ég á ekki eftir að passa inn í nýjan skóla 

eða nám 
0,582 0,396 0,181 0,188 
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10. Ég veit ekki í hvaða nám mig langar 0,565 0,304 0,136 0,055 

11. Fjölskylduaðstæður 0,545 0,422 0,086 0,178 

12. Skóli er of streituvaldandi 0,503 0,089 0,341 0,336 

13. Námið sem ég vil fara í er ekki í boði hér 0,487 0,422 0,038 0,169 

Lýðfræðilegar hindranir     

14. Barneignir 0,356 0,699 -0,097 0,159 

15. Stofnun eigin fjölskyldu 0,049 0,643 -0,050 0,231 

16. Þrýstingur frá kærasta eða kærustu 0,350 0,619 0,254 -0,062 

17. Aðrir hafa ekki trú á mér 0,432 0,611 0,305 -0,067 

18. Mismunun vegna þjóðernis eða uppruna 0,380 0,610 0,304 -0,044 

19. Kynbundin mismunun 0,485 0,608 0,188 0,016 

20. Mig langar ekki að flytja burt 0,119 0,576 0,177 0,127 

21. Foreldrar mínir styðja ekki við áætlanir 

mínar um frekara nám 
0,454 0,456 0,344 -0,132 

Stuðningur     

22. Enginn vina minna ætlar í frekara nám 0,123 0,102 0,734 0,074 

23. Það tekur langan tíma að klára skóla 

og/eða nám 
0,084 -0,027 0,580 0,469 

24. Vinir mínir styðja ekki áætlanir mínar um 

frekara nám 
0,284 0,499 0,558 -0,053 

25. Kennarar mínir styðja ekki við áætlanir 

mínar um frekara nám 
0,331 0,360 0,553 -0,043 

Fjárhagur     

26. Peningavandræði 0,152 0,010 -0,061 0,767 

27. Að þurfa að vinna á meðan námi stendur 0,082 0,108 0,128 0,733 

28. Það er dýrt að fara í nám 0,349 0,197 0,064 0,672 

 

Líkt og sjá má í töflu 4 leiða niðurstöður þáttagreiningarinnar í ljós fjóra þætti. Í 

meginatriðum var gott samræmi við niðurstöður McWhirter og félaga á þáttagreiningu á 

kvarðanum áætlaður erfiðleiki. Fyrsti þátturinn sem kallast hæfni/hvatning inniheldur öll þau 

10 atriði sem McWhirter og félagar (2007) flokkuðu undir þáttinn hæfni/hvatning í sinni 

rannsókn. Þrjú atriði bætast við þáttinn og eru þau; „Fjölskylduaðstæður“, „Námið sem ég vil 

fara í er ekki í boði hér“ og „Ég á ekki eftir að passa inn í nýjan skóla eða nám“. Þátturinn 

lýðfræðilegar hindranir samanstendur af tveimur þáttum sem þáttagreining McWhirter og 

félaga leiddi í ljós. Það eru þættirnir lýðfræði/sambönd og aðskilnaður. Þáttur þrjú, 

stuðningur, inniheldur fjögur atriði og eru þrjú þeirra sameiginleg því sem kom fram í 

niðurstöðum þáttagreiningar McWhirter og félaga. Það atriði sem bætist við þáttinn er „Það 

tekur langan tíma að klára skóla og/eða nám“ en það féll undir þáttinn hæfni/hvatning í 

rannsókn McWhirter og félaga. Síðasti þátturinn sem myndaðist fékk nafnið fjárhagur. Hann 
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inniheldur þrjú atriði sem eru þau sömu og mynduðu þáttinn fjárhagur hjá McWhirter og 

félögum. Í kjölfar þáttagreiningarinnar var gerð atriðagreining til að meta áreiðanleika 

þáttanna. Reiknað var Cronbach`s Alfa fyrir hvern þátt og fylgni hverrar staðhæfingar við 

heildartölu þáttar skoðuð. Í töflu 5 má sjá samantekt á niðurstöðu atriðagreiningar. 

 

Tafla 5. Áreiðanleiki og fylgni atriða við þætti sem snúa að áætluðum erfiðleika við að 

komast yfir hindranir  

Þáttur Fjöldi atriða Innri áreiðanleiki Fylgni atriða við eigin þátt 

Hæfni/hvatning 13 0,93 0,57-0,82 

Lýðfræðilegar hindranir 8 0,86 0,45-0,72 

Stuðningur 4 0,67 0,33-0,51 

Fjárhagur 3 0,72 0,52-0,59 

 

Þættirnir hæfni/hvatning og lýðfræðilegar hindranir eru með áreiðanleikastuðul yfir 0,80 

og sýna þættirnir því innra samræmi. Þættirnir stuðningur og fjárhagur fá ekki 

áreiðanleikastuðul yfir 0,80 og skýrist það að einhverju leyti vegna fjölda atriða en þau eru 

mun færri en á hinum þáttunum. Áreiðanleikastuðullinn er þó ásættanlegur. Að auki er fylgni 

atriða við eigin þátt í öllum tilvikum yfir 0,3. 

6.2. Er munur á skynjuðum hindrunum ólíkra samfélagshópa í námi og 
skólagöngu?  

Marghliða dreifigreiningar (e. factorial analyzis of variance - Fanova) voru gerðar til að 

kanna hvort munur er á því hvernig mismunandi hópar skynja hindranir í námi og skólagöngu 

og hvernig þeir áætla erfiðleikann við að komast yfir þær. Fyrst verða niðurstöður um hvernig 

nemendur skynja hindranir í námi og skólagöngu kynntar en því næst verður litið á 

niðurstöður er snúa að því hvernig nemendur áætla erfiðleika við að komast yfir hindranir sem 

þeir geta skynjað í námi og skólagöngu. Gert verður grein fyrir túlkun á megináhrifum (e. 

main effects) en einnig verður gert grein fyrir samvirkniáhrifum. Samvirknihrif (e. interaction 

effect) eiga sér stað þegar áhrif einnar frumbreytu á fylgibreytu eru háð gildum annarrar 

frumbreytu, til dæmis þegar kyn hefur áhrif á skynjun á hindrunum, en það fer eftir búsetu, 

það er hvar einstaklingar eru búsettir, hver áhrifin eru í raun og veru. Skiptar skoðanir eru á 

því hvort túlka eigi megináhrif í ljósi þess þegar samvirkni er marktæk en valin var sú leið að 

túlka bæði megináhrif og samvirkniáhrif í þessari rannsókn (Pallant, 2010).  
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6.2.1. Líkur á að mæta hindrunum í námi og skólagöngu 

Sjö marghliða dreifigreiningar voru gerðar í því skyni að kanna hvort einhver munur væri á 

því hvernig mismunandi hópar skynja hindranir í námi og skólagöngu. Þættirnir sex sem 

mynduðust í þáttagreiningunni á kvarðanum líkur á hindrunum voru notaðir sem fylgibreytur. 

Þættirnir eru; hæfni, stuðningur, óákveðni, áhugahvöt, fjárhagur og fjölskylduaðstæður. Auk 

þess var kannað hvort munur er á hvernig nemendur skynja hindranir í heild. Því hærra 

meðaltal því meiri hindranir skynja nemendur. Bakgrunnsþættirnir sem notaðir voru eru kyn, 

búseta, fjárhagsstaða, menntun foreldra auk þess sem kannað var hvort munur væri á hópum 

eftir greiningu á náms- og hegðunarörðugleikum. 

Munur kom fram eftir náms- og hegðunarörðugleikum á því hvernig nemendur skynja 

hindranir í heild í námi og skólagöngu að teknu tilliti til annarra bakgrunnsþátta (kyn, búseta, 

fjárhagsstaða og menntun foreldra): F(1,168) = 6,232, p<0,05, sjá töflu 6. Þeir einstaklingar 

sem glíma við einhverskonar náms- eða hegðunarörðugleika skynja að jafnaði meiri hindranir 

í námi og skólagöngu í heildina en þeir sem glíma ekki við örðugleika af þessu tagi. Ekki kom 

fram munur eftir kyni, búsetu, fjárhagsstöðu eða menntun foreldra. Auk þessara megináhrifa 

komu fram samvirkniáhrif menntunar foreldra og búsetu á skynjun nemenda á hindrunum: 

F(4,168) = 2,701, p<0,05. Samvirkniáhrifin voru greind nánar með einfaldri greiningu (e. 

simple effect analysis) en ekki reyndist unnt að greina hvar munurinn liggur.  

 

Tafla 6. Dreifigreining, meðaltöl og staðalfrávik fyrir skynjun á hindrunum í heild eftir 

bakgrunni nemenda og náms- og hegðunarörðugleikum 

 M (sf) F-gildi P-gildi 

Kyn  0,04 0,85 

Karl (n= 101) 1,77 (0,34)   

Kona (n= 101) 1,84 (0,36)   

Búseta  0,09 0,91 

Reykjavík og nágrenni (n= 78) 1,81 (0,33)   

Bær 1500 íbúar eða fleiri (n= 76) 1,79 (0,36)   

Bær, sveit eða sjávarþorp 1500 íbúar eða færri (n= 48) 1,82 (0,35)   

Fjárhagsstaða  2,10 0,13 

Fjárhagsstaða góð (n= 89) 1,71 (0,33)   

Fjárhagsstaða í meðallagi (n= 80) 1,81 (0,35)   

Fjárhagsstaða slæm (n= 33) 2,03 (0,31)   

Menntun foreldra  0,67 0,51 

Grunnskólapróf (n= 30) 1,82 (0,31)   

Framhaldsskólapróf (n= 76) 1,81 (0,35)   

Háskólapróf (n= 96) 1,80 (0,37)   

Náms- og hegðunarörðugleikar  6,23 0,01 

Einstaklingar sem glíma við örðugleika (n= 82) 1,93 (0,33)   

Einstaklingar sem glíma ekki við örðugleika     
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(n= 120) 1,72 (0,35)  

 

Munur kom fram eftir náms- og hegðunarörðugleikum á því hvernig nemendur skynja 

eigin hæfni til náms að teknu tilliti til annarra bakgrunnsþátta: F(1,194) = 7,659, p<0,05, sjá 

töflu 7. Þeir einstaklingar sem glíma við einhverskonar náms- eða hegðunarörðugleika skynja 

að jafnaði meiri hindranir í námi og skólagöngu tengdum hæfni en þeir sem glíma ekki við 

örðugleika af þessu tagi. Þeir virðast hafa minni trú á eigin getu og skynja skólann sem of 

streituvaldandi. Þeir skynja frekar að þá skorti námstækni, að þeir séu ekki nógu hæfir, ekki 

nógu undirbúnir, ekki nógu klárir og eigi síður eftir að passa inn í nýjan skóla eða nám. Ekki 

kom fram munur eftir kyni, búsetu, fjárhagsstöðu eða menntun foreldra. Auk þessara 

megináhrifa komu fram samvirkniáhrif kyns og menntunar foreldra: F(4,194) = 3,112, p<0,05 

og menntunar foreldra og búsetu: F(4,194) = 2,572, p<0,05. Ekki reyndist unnt að greina 

samvirkniáhrifin nánar með einfaldri greiningu. 

 

Tafla 7. Dreifigreining, meðaltöl og staðalfrávik fyrir skynjun á hindrunum á þættinum 

hæfni eftir bakgrunni nemenda og náms- og hegðunarörðugleikum 

 M (sf) F-gildi P-gildi 

Kyn  0,16 0,69 

Karl (n= 111) 1,84 (0,55)   

Kona (n= 117) 1,91 (0,53)   

Búseta  0,54 0,58 

Reykjavík og nágrenni (n= 89) 1,93 (0,53)   

Bær 1500 íbúar eða fleiri (n= 88) 1,83 (0,57)   

Bær, sveit eða sjávarþorp 1500 íbúar eða færri (n= 51) 1,86 (0,51)   

Fjárhagsstaða  1,42 0,24 

Fjárhagsstaða góð (n= 102) 1,78 (0,54)   

Fjárhagsstaða í meðallagi (n= 88) 1,90 (0,54)   

Fjárhagsstaða slæm (n= 38) 2,08 (0,50)   

Menntun foreldra  ,31 0,73 

Grunnskólapróf (n= 31) 1,85 (0,47)   

Framhaldsskólapróf (n= 85) 1,90 (0,55)   

Háskólapróf (n= 112) 1,87 (0,56)   

Náms- og hegðunarörðugleikar  7,66 0,00 

Einstaklingar sem glíma við örðugleika (n= 95) 2,05 (0,48)   

Einstaklingar sem glíma ekki við örðugleika  

(n= 133) 

 

1,76 (0,55) 

 

 

 

 

Munur kom fram eftir fjárhagsstöðu á því hvernig nemendur skynja hindranir á þættinum 

stuðningur, að teknu tilliti til annarra bakgrunnsþátta: F(2,201) = 4,390, p<0,05, sjá töflu 8. 

Nemendur sem koma úr fjölskyldu þar sem fjárhagsstaða er slæm, skynja skort á stuðningi að 

jafnaði sem meiri hindrun í námi og skólagöngu en þeir sem koma úr fjölskyldum þar sem 
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fjárhagsstaðan er góð eða í meðallagi, samkvæmt Tukey´s eftir á samanburði (e. post hoc test) 

p<0,05. Þeir skynja frekar að foreldrar, vinir og kennarar styðji ekki við áætlanir þeirra um 

frekara nám en aðrir. Ekki kom fram munur eftir kyni, búsetu, menntun foreldra eða náms- og 

hegðunarörðugleikum. 

 

Tafla 8. Dreifigreining, meðaltöl og staðalfrávik fyrir skynjun á hindrunum á þættinum 

stuðningur eftir bakgrunni nemenda og náms- og hegðunarörðugleikum 

 M (sf) F-gildi P-gildi 

Kyn  2,77 0,09 

Karl (n= 119) 1,34 (0,33)   

Kona (n= 116) 1,32 (0,35)   

Búseta  0,12 0,89 

Reykjavík og nágrenni (n= 93) 1,34 (0,34)   

Bær 1500 íbúar eða fleiri (n= 85) 1,30 (0,30)   

Bær, sveit eða sjávarþorp 1500 íbúar eða færri (n= 57) 1,38 (0,39)   

Fjárhagsstaða  4,39 0,01 

Fjárhagsstaða góð (n= 104) 1,26 (0,28)   

Fjárhagsstaða í meðallagi (n= 91) 1,39 (0,38)   

Fjárhagsstaða slæm (n= 40) 1,39 (0,33)   

Menntun foreldra  0,97 0,38 

Grunnskólapróf (n= 32) 1,35 (0,35)   

Framhaldsskólapróf (n= 90) 1,33 (0,33)   

Háskólapróf (n= 113) 1,33 (0,34)   

Náms- og hegðunarörðugleikar  3,06 0,08 

Einstaklingar sem glíma við örðugleika (n= 98) 1,42 (0,34)   

Einstaklingar sem glíma ekki við örðugleika  

(n= 137) 

 

1,27 (0,32) 

 

 

 

 

Auk þessara megináhrifa á þættinum stuðningur komu fram samvirkniáhrif kyns og 

búsetu: F(2,201) = 8,809, p<0,05. Niðurstöður einfaldrar greiningar sýndu að munur var eftir 

búsetu hjá körlum: F(2,118) = 7,667, p<0,05 en ekki konum: F(2,115) =2,422, p>0,05, 

samkvæmt Tukey. Karlar í bæjum, sveitum eða sjávarþorpum þar sem íbúar eru 1500 eða 

færri skynja skort á stuðningi að jafnaði sem meiri hindrun í námi og skólagöngu en aðrir 

karlar (sjá mynd 1).  
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Mynd 1. Stuðningur: samvirkniáhrif kyns og búsetu 

 

Einnig komu fram samvirkniáhrif menntunar foreldra og fjárhagsstöðu: F(4,201) = 2,532, 

p<0,05. Niðurstöður einfaldrar greiningar leiddu í ljós að munur var eftir fjárhagsstöðu hjá 

þeim nemendum sem eiga foreldra sem lokið hafa framhaldsskólaprófi: F(2,89) =6,054, 

p<0,05 en ekki hjá þeim nemendum sem eiga foreldra sem hafa lokið grunnskólaprófi: 

F(2,31) =2,839, p>0,05 eða háskólaprófi: F(2,112) = 0,490, p>0,05, samkvæmt Tukey 

p<0,05. Nemendur sem eiga foreldra sem lokið hafa framhaldsskólaprófi og koma úr 

fjölskyldu með slæma fjárhagsstöðu skynja skort á stuðningi að jafnaði sem meiri hindrun í 

námi og skólagöngu en aðrir (sjá mynd 2).  

 

 

Mynd 2. Stuðningur: samvirkniáhrif menntunar foreldra og fjárhagsstöðu 
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Munur kom fram eftir búsetu á því hvernig nemendur skynja hindranir á þættinum 

óákveðni, að teknu tilliti til annarra bakgrunnsþátta og náms- og hegðunarörðuleika: F(2,200) 

= 3,160, p<0,05, sjá töflu 9. Nemendur sem búa í bæ, sveit eða sjávarþorpi þar sem íbúar eru 

1500 eða færri skynja óákveðni frekar sem hindrun í námi og skólagöngu en nemendur sem 

búa í Reykjavík og nágrenni og þeir sem búa í bæ þar sem íbúar eru 1500 eða fleiri samkvæmt 

Tukey p<0,05. Þeir skynja það frekar sem hindrun að námið sem þeir vilja fara í sé ekki í boði 

þar sem þeir eiga heima, viti ekki í hvaða nám þá langar, skynji þrýsting frá kærasta eða 

kærustu og hafi ekki trú á því að þeir eigi eftir að komast inn í það nám sem þá langar í. Ekki 

kom fram munur eftir kyni, menntun foreldra, fjárhagsstöðu eða náms- og 

hegðunarörðugleikum. Auk megináhrifa komu fram samvirkniáhrif kyns og menntunar 

foreldra: F(2,200) = 3,106, p<0,05. Ekki reyndist unnt að greina samvirkniáhrifin nánar með 

einfaldri greiningu. 

 

Tafla 9. Dreifigreining, meðaltöl og staðalfrávik fyrir skynjun á hindrunum á þættinum 

óákveðni eftir bakgrunni nemenda og náms- og hegðunarörðugleikum 

 M (sf) F-gildi P-gildi 

Kyn  0,19 0,66 

Karl (n= 118) 1,80 (0,48)   

Kona (n= 116) 1,86 (0,54)   

Búseta  3,16 0,04 

Reykjavík og nágrenni (n= 91) 1,72 (0,47)   

Bær 1500 íbúar eða fleiri (n= 87) 1,88 (0,55)   

Bær, sveit eða sjávarþorp 1500 íbúar eða færri (n= 56) 1,92 (0,49)   

Fjárhagsstaða  0,14 0,87 

Fjárhagsstaða góð (n= 104) 1,81 (0,53)   

Fjárhagsstaða í meðallagi (n= 90) 1,85 (0,45)   

Fjárhagsstaða slæm (n= 40) 1,80 (0,60)   

Menntun foreldra  0,82 0,44 

Grunnskólapróf (n= 32) 1,69 (0,44)   

Framhaldsskólapróf (n= 88) 1,81 (0,51)   

Háskólapróf (n= 114) 1,88 (0,53)   

Náms- og hegðunarörðugleikar  1,82 0,18 

Einstaklingar sem glíma við örðugleika (n= 95) 1,89 (0,52)   

Einstaklingar sem glíma ekki við örðugleika  

(n= 139) 

 

1,78 (0,50) 

 

 

 

 

Munur kom fram eftir menntun foreldra á því hvernig nemendur skynja hindranir á 

þættinum áhugahvöt, að teknu tilliti til annarra bakgrunnsþátta og náms- og 

hegðunarörðugleika: F(2,203) = 3,216, p<0,05, sjá töflu 10. Ekki reyndist unnt að greina hvar 

munurinn liggur samkvæmt Tukey prófinu.  
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Tafla 10. Dreifigreining, meðaltöl og staðalfrávik fyrir skynjun á hindrunum á 

þættinum áhugahvöt eftir bakgrunni nemenda og náms- og hegðunarörðugleikum 

 M (sf) F-gildi P-gildi 

Kyn  0,00 0,96 

Karl (n= 120) 1,75 (0,48)   

Kona (n= 117) 1,77 (0,51)   

Búseta  1,26 0,28 

Reykjavík og nágrenni (n= 93) 1,75 (0,50)   

Bær 1500 íbúar eða fleiri (n= 88) 1,72 (0,51)   

Bær, sveit eða sjávarþorp 1500 íbúar eða færri (n= 56) 1,83 (0,46)   

Fjárhagsstaða  0,11 0,90 

Fjárhagsstaða góð (n= 105) 1,74 (0,49)   

Fjárhagsstaða í meðallagi (n= 93) 1,75 (0,51)   

Fjárhagsstaða slæm (n= 39) 1,85 (0,47)   

Menntun foreldra  3,22 0,04 

Grunnskólapróf (n= 33) 1,65 (0,36)   

Framhaldsskólapróf (n= 89) 1,84 (0,48)   

Háskólapróf (n= 115) 1,73 (0,54)   

Náms- og hegðunarörðugleikar  1,32 0,25 

Einstaklingar sem glíma við örðugleika (n= 99) 1,84 (0,48)   

Einstaklingar sem glíma ekki við örðugleika  

(n= 138) 

 

1,70 (0,50) 

 

 

 

 

Auk megináhrifa komu fram samvirkniáhrif kyns og náms- og hegðunarörðugleika: 

F(1,203) = 6,457, p<0,05. Niðurstöður einfaldrar greiningar sýndu að munur var eftir náms- 

og hegðunarörðugleikum hjá körlum: t(118) = 3,231, p<0,05, en ekki konum: t(115) = -0,08, 

p>0,05. Karlar með náms- eða hegðunarörðugleika skynja skort á innri áhuga að jafnaði sem 

meiri hindrun í námi og skólagöngu en aðrir karlar samkvæmt Tukey p<0,05. Þeir hafa síður 

áhuga á námi, skynja frekar að aðrir hafi ekki trú á þeim og skynja meiri hindranir varðandi 

fjölskylduaðstæður (sjá mynd 3). 
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Mynd 3. Áhugahvöt: samvirkniáhrif kyns og náms- og hegðunarörðugleika 

 

Samvirkniáhrif búsetu og fjárhagsstöðu komu einnig fram á þættinum áhugahvöt: 

F(4,203) = 2,434, p<0,05. Niðurstöður einfaldrar greiningar leiddu í ljós að munur var eftir 

fjárhagsstöðu hjá þeim nemendum sem búa í bæ með 1500 íbúa eða fleiri: F(2,87) = 4,229, 

p<0,05 en ekki hjá þeim sem búa í Reykjavík og nágrenni: F(2,92) = 0,202, p>0,05 eða þeim 

sem búa í bæ, sveit eða sjávarþorpi þar sem íbúar eru 1500 eða færri: F(2,55) = 0,094, p>0,05, 

samkvæmt Tukey p<0,05. Nemendur sem búa í bæ sem hefur 1500 íbúa eða fleiri og koma úr 

fjölskyldu með slæma fjárhagsstöðu skynja skort á innri áhuga að jafnaði sem meiri hindrun 

en aðrir (sjá mynd 4). 

 

 

My€nd 4. Áhugahvöt: samvirkniáhrif búsetu og fjárhagsstöðu 
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Munur kom fram eftir efnahagsstöðu á því hvernig nemendur skynja hindranir á þættinum 

fjárhagur, að teknu tilliti til annarra bakgrunnsþátta og náms- og hegðunarörðuleika: F(2,204) 

= 10,343, p<0,05, sjá töflu 11. Þeir nemendur sem telja fjölskyldu sína vera með slæma 

efnahagslega stöðu skynja frekar hindranir tengdar fjárhag en nemendur sem koma úr 

fjölskyldum þar sem efnahagsstaða er í meðallagi eða góð miðað við aðrar fjölskyldur 

samkvæmt Tukey p<0,05. Þeir skynja meiri peningavandræði, þurfa frekar að vinna á meðan 

á námi stendur og finnst dýrt að fara í nám miðað við aðra. Má því áætla að þessir nemendur 

hafi síður efni á því að standa straum af kostnaði við að fara í nám. Einnig að 

peningavandræði og það að vinna á meðan á námi stendur hindri þá í að stunda námið af 

fullum krafti og þeir þar með náð þeim árangri sem þeir myndu vilja. Ekki kom fram munur 

eftir kyni, búsetu, menntun foreldra eða náms- og hegðunarörðugleikum. 

 

Tafla 11. Dreifigreining, meðaltöl og staðalfrávik fyrir skynjun á hindrunum á 

þættinum fjárhagur eftir bakgrunni nemenda og náms- og hegðunarörðugleikum 

 M (sf) F-gildi P-gildi 

Kyn  3,49 0,06 

Karl (n= 120) 2,37 (0,73)   

Kona (n= 118) 2,75 (0,79)   

Búseta  0,22 0,80 

Reykjavík og nágrenni (n= 92) 2,55 (0,77)   

Bær 1500 íbúar eða fleiri (n= 90) 2,59 (0,79)   

Bær, sveit eða sjávarþorp 1500 íbúar eða færri (n= 56) 2,51 (0,80)   

Fjárhagsstaða  11,3 0,00 

Fjárhagsstaða góð (n= 107) 2,28 (0,75)   

Fjárhagsstaða í meðallagi (n= 91) 2,59 (0,71)   

Fjárhagsstaða slæm (n= 40) 3,22 (0,57)   

Menntun foreldra  0,91 0,40 

Grunnskólapróf (n= 33) 2,66 (0,82)   

Framhaldsskólapróf (n= 91) 2,59 (0,80)   

Háskólapróf (n= 114) 2,51 (0,76)   

Náms- og hegðunarörðugleikar  3,50 0,06 

Einstaklingar sem glíma við örðugleika (n= 99) 2,71 (0,77)   

Einstaklingar sem glíma ekki við örðugleika  

(n= 139) 

 

2,45 (0,77) 

 

 

 

 

Munur kom fram eftir búsetu á því hvernig nemendur skynja hindranir á þættinum 

fjölskylduaðstæður, að teknu tilliti til annarra bakgrunnsþátta og náms- og 

hegðunarörðugleika: F(2,200) = 3,598, p<0,05, sjá töflu 12. Ekki reyndist unnt að greina hvar 

munurinn liggur samkvæmt Tukey prófinu. Einnig kom fram munur eftir náms- og 

hegðunarörðugleikum: F(1,200) = 4,485, p<0,05. Þeir einstaklingar sem glíma við 



48 

 

einhverskonar náms- eða hegðunarörðugleika skynja meiri hindranir í námi og skólagöngu 

tengdum fjölskylduaðstæðum en þeir sem glíma ekki við örðugleika af þessu tagi. Þeir líta 

frekar á það að stofnun eigin fjölskyldu og barnauppeldi sé hindrun í námi og skólagöngu. 

Einnig greina þeir frekar frá því að að það að klára skóla eða nám taki of langan tíma og að 

það geti verið ákveðin hindrun í námi þeirra og skólagöngu. Ekki kom fram munur eftir kyni, 

fjárhagsstöðu eða menntun foreldra. 

 

Tafla 12. Dreifigreining, meðaltöl og staðalfrávik fyrir skynjun á hindrunum á 

þættinum fjölskylduaðstæður eftir bakgrunni nemenda og náms- og 

hegðunarörðugleikum 

 M (sf) F-gildi P-gildi 

Kyn  0,21 0,65 

Karl (n= 118) 1,81 (0,57)   

Kona (n= 116) 1,89 (0,66)   

Búseta  3,59 0,03 

Reykjavík og nágrenni (n= 90) 1,94 (0,66)   

Bær 1500 íbúar eða fleiri (n= 88) 1,78 (0,57)   

Bær, sveit eða sjávarþorp 1500 íbúar eða færri (n= 56) 1,82 (0,63)   

Fjárhagsstaða  0,49 0,61 

Fjárhagsstaða góð (n= 104) 1,82 (0,59)   

Fjárhagsstaða í meðallagi (n= 92) 1,76 (0,57)   

Fjárhagsstaða slæm (n= 38) 2,12 (0,73)   

Menntun foreldra  1,39 0,25 

Grunnskólapróf (n= 33) 2,05 (0,82)   

Framhaldsskólapróf (n= 91) 1,84 (0,61)   

Háskólapróf (n= 110) 1,80 (0,55)   

Náms- og hegðunarörðugleikar  4,48 0,03 

Einstaklingar sem glíma við örðugleika (n= 97) 2,04 (0,60)   

Einstaklingar sem glíma ekki við örðugleika  

(n= 137) 

 

1,72 (0,60) 

 

 

 

6.2.2. Áætlaður erfiðleiki við að komast yfir hindranir í námi og skólagöngu 

Fimm marghliða dreifigreiningar voru gerðar í því skyni að kanna hvort einhver munur væri á 

því hvernig mismunandi hópar greina frá erfiðleika við að komast yfir hindranir í námi og 

skólagöngu. Þættirnir fjórir sem mynduðust í þáttagreiningunni á kvarðanum áætlaður 

erfiðleiki voru notaðir sem fylgibreytur. Þættirnir eru; hæfni/hvatning, lýðfræðilegar 

hindranir, stuðningur og fjárhagur. Auk þess var kannað hvort munur væri á því hvernig 

nemendur skynja áætlaðan erfiðleika við að komast yfir hindranir í heild og var til þess 

notaður kvarðinn áætlaður erfiðleiki. Því hærra meðaltal því meiri erfiðleika áætla nemendur 

við að komast yfir hindranirnar. Bakgrunnsþættirnir sem notaðir voru eru þeir sömu og áður 
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eða; kyn, búseta, fjárhagsstaða og menntun foreldra auk þess sem kannað var hvort munur 

væri á hópum eftir greiningu á náms- og hegðunarörðugleikum. 

Ekki kom fram munur eftir kyni, búsetu, menntun foreldra, fjárhagsstöðu eða náms- og 

hegðunarörðugleikum á því hvernig nemendur greindu frá erfiðleikum við að komast yfir 

hindranir í námi og skólagöngu í heild, sjá töflu 13.  

 

Tafla 13. Dreifigreining, meðaltöl og staðalfrávik fyrir áætluðum erfiðleika við að 

komast yfir hindranir í heild eftir bakgrunni nemenda og náms- og 

hegðunarörðugleikum 

 M (sf) F-gildi P-gildi 

Kyn  2,53 0,11 

Karl (n= 103) 1,80 (0,57)   

Kona (n= 105) 1,95 (0,59)   

Búseta  0,26 0,77 

Reykjavík og nágrenni (n= 83) 1,80 (0,52)   

Bær 1500 íbúar eða fleiri (n= 79) 1,94 (0,66)   

Bær, sveit eða sjávarþorp 1500 íbúar eða færri (n= 46) 1,90 (0,56)   

Fjárhagsstaða  0,29 0,74 

Fjárhagsstaða góð (n= 95) 1,84 (0,61)   

Fjárhagsstaða í meðallagi (n= 79) 1,88 (0,53)   

Fjárhagsstaða slæm (n= 34) 1,95 (0,63)   

Menntun foreldra  0,81 0,45 

Grunnskólapróf (n= 25) 1,76 (0,63)   

Framhaldsskólapróf (n= 84) 1,88 (0,58)   

Háskólapróf (n= 99) 1,90 (0,58)   

Náms- og hegðunarörðugleikar  0,68 0,41 

Einstaklingar sem glíma við örðugleika (n= 85) 1,89 (0,54)   

Einstaklingar sem glíma ekki við örðugleika  

(n= 123) 

 

1,86 (0,61) 

 

 

 

 

Fram komu samvirkniáhrif náms- og hegðunarörðugleika og búsetu hvað varðar áætlaðan 

erfiðleika nemenda við að komast yfir hindranir í heild: F(2,174) = 3,156, p<0,05. 

Niðurstöður einfaldrar greiningar sýndu að munur var eftir náms- og hegðunarörðugleikum 

hjá þeim sem búa í Reykjavík: F(1,82) = 4,090, p<0,05 en ekki hjá þeim sem búa í bæ þar 

sem íbúar eru 1500 eða fleiri: F(1,78) = 2,825, p>0,05 eða hjá þeim sem búa í bæ, sveit eða 

sjávarþorpi þar sem íbúar eru 1500 eða færri: F(1,45) = 1,116, p>0,05. Nemendur sem glíma 

við náms- eða hegðunarörðugleika í Reykjavík og nágrenni greina frá meiri erfiðleikum við 

að komast yfir hindranir í námi og skólagöngu í heild en aðrir (sjá mynd 5).  
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Mynd 5. Áætlaður erfiðleiki í heild: samvirkniáhrif náms- og hegðunarörðugleika og 

búsetu 

 

Samvirkniáhrif menntunar foreldra og fjárhagsstöðu komu einnig fram hvað varðar 

áætlaðan erfiðleika við að komast yfir hindranir í heild: F(4,174) = 2,613 p<0,05. Niðurstöður 

einfaldrar greiningar leiddu í ljós að munur var eftir fjárhagsstöðu hjá þeim nemendum sem 

eiga foreldra sem lokið hafa háskólaprófi: F(2,98) = 5,192, p<0,05 en ekki hjá þeim sem eiga 

foreldra sem hafa lokið grunnskólaprófi: F(2,24) = 0,453, p>0,05 eða framhaldsskólaprófi: 

F(2,83) = 0,863, p>0,05 samkvæmt Tukey p<0,05. Þeir nemendur sem eiga foreldra sem 

lokið hafa háskólaprófi og eru með slæma fjárhagsstöðu miðað við aðrar fjölskyldur greina 

frá meiri erfiðleikum við að komast yfir hindranir í námi og skólagöngu en aðrir (sjá mynd 6).  
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Mynd 6. Áætlaður erfiðleiki í heild: samvirkniáhrif menntunar foreldra og fjárhagsstöðu 

 

Enginn munur kom fram eftir bakgrunnsþáttum og náms- og hegðunarörðugleikum á 

þættinum hæfni/hvatning, sjá töflu 14.  

 

Tafla 14. Dreifigreining, meðaltöl og staðalfrávik fyrir áætluðum erfiðleika við að 

komast yfir hindranir á þættinum hæfni/hvatning eftir bakgrunni nemenda og náms- og 

hegðunarörðugleikum 

 M (sf) F-gildi P-gildi 

Kyn  3,735 0,06 

Karl (n= 108) 1,85 (0,66)   

Kona (n= 111) 2,03 (0,71)   

Búseta  0,63 0,53 

Reykjavík og nágrenni (n= 89) 1,85 (0,65)   

Bær 1500 íbúar eða fleiri (n= 80) 2,03 (0,77)   

Bær, sveit eða sjávarþorp 1500 íbúar eða færri (n= 50) 1,96 (0,69)   

Fjárhagsstaða  0,22 0,80 

Fjárhagsstaða góð (n= 97) 1,91 (0,72)   

Fjárhagsstaða í meðallagi (n= 85) 1,96 (0,65)   

Fjárhagsstaða slæm (n= 37) 1,96 (0,75)   

Menntun foreldra  2,17 0,12 

Grunnskólapróf (n= 28) 1,70 (0,66)   

Framhaldsskólapróf (n= 88) 1,95 (0,66)   

Háskólapróf (n= 103) 1,99 (0,72)   

Náms- og hegðunarörðugleikar  0,58 0,45 

Einstaklingar sem glíma við örðugleika (n= 92) 1,98 (0,64)   

Einstaklingar sem glíma ekki við örðugleika  

(n= 127) 

 

1,91 (0,73) 
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Fram komu samvirkniáhrif náms- og hegðunarörðugleika og búsetu á þættinum 

hæfni/hvatning: F(2,185) = 3,236, p<0,05. Niðurstöður einfaldrar greiningar sýndu mun eftir 

náms- og hegðunarörðugleikum hjá þeim sem búa í Reykjavík: F(1,88) = 4,501, p<0,05 en 

ekki hjá þeim sem búa í bæ þar sem íbúar eru 1500 eða fleiri: F(1,79) = 2,093, p>0,05 eða hjá 

þeim sem búa í bæ, sveit eða sjávarþorpi þar sem íbúar eru 1500 eða færri: F(1,49) = 1,800, 

p>0,05. Nemendur sem glíma við náms- eða hegðunarörðugleika í Reykjavík og nágrenni 

greina frá meiri erfiðleikum við að komast yfir hindranir sem tengjast hæfni þeirra og 

hvatningu en aðrir. Þeir telja sig eiga erfiðara með að komast yfir hindranir á borð við skort á 

áhuga, að vera ekki nógu vel undirbúnir, ekki nógu hæfir, skort á námstækni, að vita ekki 

hvaða nám þá langi í og skort á sjálfstrausti (sjá mynd 7).  

 

 

Mynd 7. Hæfni/hvatning: samvirkniáhrif náms- og hegðunarörðugleika og búsetu 

 

Munur kom fram eftir kyni á því hvernig nemendur greina frá erfiðleikum við að komast 

yfir lýðfræðilegar hindranir í námi og skólagöngu að teknu tilliti annarra bakgrunnsþátta og 

náms- og hegðunarörðugleika: F(1,191) = 4,071, p<0,05, sjá töflu 15. Niðurstöður benda til 

að konur áætli meiri erfiðleika við að komast yfir hindranir á borð við barneignir, kynbundna 

mismunun og kynjamismunun í námi og skólagöngu en karlar. Ekki kom fram munur eftir 

búsetu, menntun foreldra, fjárhagsstöðu eða náms- og hegðunarörðugleikum. 
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Tafla 15. Dreifigreining, meðaltöl og staðalfrávik fyrir áætluðum erfiðleika við að 

komast yfir hindranir á þættinum lýðfræðilegar hindranir eftir bakgrunni nemenda og 

náms- og hegðunarörðugleikum 

 M (sf) F-gildi P-gildi 

Kyn  4,07 0,04 

Karl (n= 111) 1,78 (0,63)   

Kona (n= 114) 1,96 (0,78)   

Búseta  0,06 0,94 

Reykjavík og nágrenni (n= 89) 1,79 (0,66)   

Bær 1500 íbúar eða fleiri (n= 86) 1,94 (0,76)   

Bær, sveit eða sjávarþorp 1500 íbúar eða færri (n= 50) 1,92 (0,73)   

Fjárhagsstaða  0,67 0,52 

Fjárhagsstaða góð (n= 102) 1,87 (0,73)   

Fjárhagsstaða í meðallagi (n= 86) 1,89 (0,68)   

Fjárhagsstaða slæm (n= 37) 1,85 (0,79)   

Menntun foreldra  1,99 0,14 

Grunnskólapróf (n= 28) 1,77 (0,77)   

Framhaldsskólapróf (n= 89) 1,84 (0,72)   

Háskólapróf (n= 108) 1,93 (0,70)   

Náms- og hegðunarörðugleikar  0,46 0,49 

Einstaklingar sem glíma við örðugleika (n= 93) 1,83 (0,68)   

Einstaklingar sem glíma ekki við örðugleika  

(n= 132) 

 

1,91 (0,74) 

 

 

 

 

Enginn munur kom fram eftir bakgrunnsþáttum og náms- og hegðunarörðugleikum á því 

hvernig nemendur greina frá erfiðleikum í að komast yfir hindranir á þættinum stuðningur, sjá 

töflu 16. 

 

Tafla 16. Dreifigreining, meðaltöl og staðalfrávik fyrir áætluðum erfiðleika við að 

komast yfir hindranir á þættinum stuðningur eftir bakgrunni nemenda og náms- og 

hegðunarörðugleikum 

 M (sf) F-gildi P-gildi 

Kyn  0,12 0,73 

Karl (n= 112) 1,66 (0,58)   

Kona (n= 118) 1,63 (0,53)   

Búseta  0,34 0,71 

Reykjavík og nágrenni (n= 92) 1,63 (0,52)   

Bær 1500 íbúar eða fleiri (n= 86) 1,68 (0,60)   

Bær, sveit eða sjávarþorp 1500 íbúar eða færri (n= 52) 1,60 (0,53)   

Fjárhagsstaða  0,26 0,77 

Fjárhagsstaða góð (n= 102) 1,69 (0,58)   

Fjárhagsstaða í meðallagi (n= 88) 1,57 (0,52)   

Fjárhagsstaða slæm (n= 40) 1,68 (0,56)   

Menntun foreldra  0,89 0,41 

Grunnskólapróf (n= 31) 1,57 (0,47)   

Framhaldsskólapróf (n= 89) 1,64 (0,57)   

Háskólapróf (n= 110) 1,67 (0,56)   
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Náms- og hegðunarörðugleikar  0,04 0,84 

Einstaklingar sem glíma við örðugleika (n= 97) 1,68 (0,57)   

Einstaklingar sem glíma ekki við örðugleika  

(n= 133) 

 

1,61 (0,54) 

 

 

 

 

Munur kom fram eftir efnahagsstöðu á því hvernig nemendur greina frá erfiðleikum við 

að komast yfir hindranir tengdar fjárhag, að teknu tilliti til annarra bakgrunnsþátta og náms- 

og hegðunarörðugleika: F(2,198) = 8,737, p<0,05, sjá töflu 17. Niðurstöður benda til þess að 

nemendur sem telja fjölskyldu sína vera með slæma efnahagslega stöðu miðað við aðrar 

fjölskyldur greini frá meiri erfiðleika við að komast yfir hindranir tengdar fjárhag, samkvæmt 

Tukey p<0,05. Þeir telja sig eiga erfiðara með að komast yfir hindranir eins og að þurfa að 

vinna á meðan á námi stendur, komast yfir peningavandræði og að þurfa að standa undir 

kostnaði við að fara í nám en þeir nemendur sem telja fjölskyldu sína vera með fjárhagsstöðu í 

meðallagi eða góða. 

 

Tafla 17. Dreifigreining, meðaltöl og staðalfrávik fyrir áætluðum erfiðleika við að 

komast yfir hindranir á þættinum fjárhagur eftir bakgrunni nemenda og náms- og 

hegðunarörðugleikum 

 M (sf) F-gildi P-gildi 

Kyn  2,06 0,15 

Karl (n= 113) 1,86 (0,67)   

Kona (n= 119) 2,15 (0,71)   

Búseta  0,15 0,86 

Reykjavík og nágrenni (n= 92) 2,09 (0,76)   

Bær 1500 íbúar eða fleiri (n= 87) 1,98 (0,66)   

Bær, sveit eða sjávarþorp 1500 íbúar eða færri (n= 53) 1,90 (0,69)   

Fjárhagsstaða  8,74 0,00 

Fjárhagsstaða góð (n= 102) 1,81 (0,63)   

Fjárhagsstaða í meðallagi (n= 90) 1,99 (0,64)   

Fjárhagsstaða slæm (n= 40) 2,56 (0,77)   

Menntun foreldra  1,10 0,34 

Grunnskólapróf (n= 31) 2,06 (0,83)   

Framhaldsskólapróf (n= 91) 2,09 (0,77)   

Háskólapróf (n= 110) 1,93 (0,61)   

Náms- og hegðunarörðugleikar  2,46 0,12 

Einstaklingar sem glíma við örðugleika (n= 96) 2,10 (0,72)   

Einstaklingar sem glíma ekki við örðugleika  

(n= 136) 

 

1,95 (0,70) 
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7. Umræða 

Rannsóknin sýnir að íslenskir framhaldsskólanemendur flokka hindranir í námi og 

skólagöngu á aðeins frábrugðinn hátt en nemendur erlendis en eitt meginmarkmið 

rannsóknarinnar var að þýða og prófa lista um hindranir í námi og skólagöngu og athuga 

hvort að þáttabygging hans væri sú sama og erlendis. Niðurstöður gefa til kynna sex og 

fjögurra þátta lausnir á kvörðunum líkur á hindrunum og áætlaður erfiðleiki. Reyndist 

þáttabygging kvarðans líkur á hindrunum að sumu leyti í samræmi við þáttabyggingu 

McWhirter og félaga en að öðru leyti ekki. Þættirnir; fjárhagur, hæfni og áhugahvöt komu fram 

með svipuðum hætti og hjá McWhirter og félögum (2007) en þættirnir; aðskilnaður, 

lýðfræðilegar hindranir og sambönd komu ekki fram. Í staðinn komu fram þættir sem miðað við 

innihald mætti nefna; stuðningur, óákveðni og fjölskylduaðstæður. Munur á skynjun ólíkra hópa 

á hindrunum í námi og skólagöngu kom í ljós en það getur bent til þess að einstaklingar standi 

ekki jöfnum fæti innan framhaldsskólakerfisins hér á landi. Einstaklingar með náms- eða 

hegðunarörðugleika og nemendur sem koma úr fjölskyldum þar sem fjárhagsstaða er slæm 

skynja að jafnaði meiri hindranir í námi og skólagöngu en aðrir og áætla mestan erfiðleika við 

að komast yfir hindranir sem á vegi þeirra geta orðið. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til 

þess að nemendur skynji í mestum mæli hindranir í námi og skólagöngu sem tengjast fjárhag 

þeirra en einnig hvað varðar hæfni þeirra og áhugahvöt. 

Einn tilgangur með rannsókninni var að kanna gildi mælitækisins PEB (McWhirter o.fl., 

2007) og verður fyrst rætt um niðurstöður þáttagreiningarinnar. Ástæðan fyrir því að þættirnir; 

aðskilnaður, lýðfræðilegar hindranir og sambönd koma ekki fram í íslensku gögnunum má ef til 

vill rekja til þess að íslenskir framhaldsskólanemendur skynja ekki hindranir vegna uppruna síns 

eða kyns líkt og nemendur gera í Bandaríkjunum. Einnig þurfa íslensk ungmenni ekki að flytja 

jafn langar vegalengdir til að sækja sér framhaldsmenntun líkt og bandarísk ungmenni þurfa að 

gera. Íslenskir framhaldsskólanemendur skynja því ekki aðskilnað frá fjölskyldu sinni sem 

hindrun í námi og skólagöngu þar sem það tekur mun styttri tíma að ferðast landshluta á milli 

hérlendis í því skyni að heimsækja mömmu og pabba en það tekur fyrir nemendur í 

Bandaríkjunum. Vegna þessa má áætla að þátturinn aðskilnaður komi ekki fram í íslensku 

gögnunum.  

Meira samræmi reyndist vera á milli íslensku þáttabyggingarinnar og hinnar erlendu á 

kvarðanum áætlaður erfiðleiki. Sú þáttagreining kom töluvert hreinni út. Flest atriðin hlóðu 

afgerandi á einn þátt og lágt á aðra og voru þættirnir sem mynduðust og atriðin undir þeim 

sambærileg niðurstöðum þáttagreiningar McWhirter og félaga á kvarðanum. Þrátt fyrir að 
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þáttabygging McWhirter og félaga (2007) byggi á fimm þáttum hvað varðar kvarðann áætlaður 

erfiðleiki, þá ná þeir fjórir þættir sem mynduðust í íslensku niðurstöðunum samt sem áður að 

endurspegla þá fimm þætti sem komu fram í þáttabyggingu McWhirter og félaga. Tilgáta 

rannsóknar um að allir þættir úr mælitækinu PEB kæmu fram í íslensku úrtaki 

framhaldsskólanemenda var því studd að hluta til. Atriðagreining á þáttunum og kvörðunum í 

heild var gerð í kjölfar þáttagreininganna og reyndist áreiðanleiki þeirra ásættanlegur. 

Annað markmið með rannsókninni var að kanna hvort munur er á hindrunum í námi og 

skólagöngu eftir kyni, búsetu, sértækum náms- og hegðunarörðugleikum og félags- og 

efnahagslegri stöðu. Verður næst fjallað um niðurstöður tengdar könnunum á muni eftir 

hópum. Þegar litið er til kynjamunar reyndist ekki marktækur munur á því hvernig karlar og 

konur skynja hindranir í námi og skólagöngu, hvorki í heild, né á einstökum þáttum. Koma 

þessar niðurstöður þónokkuð á óvart í ljósi þeirra niðurstaðna sem fyrri rannsóknir hafa leitt í 

ljós bæði hvað varðar hindranir í námi og starfi þar sem konur greina yfirleitt frá meiri 

skynjuðum hindrunum en karlar (Carduso og Marques, 2008; Fabian, Beveridge og Ethridge, 

2009; Ginevra, McWhirter og Nota, 2011; Luzzo og Hutcheson, 1996; Luzzo og McWirther, 

2001; McWhirter, 1997; McWhirter o.fl., 2007). Svo virðist sem bæði karlar og konur skynji 

mestar hindranir tengdar fjárhag en ekki virðist skorta stuðning og áhugahvöt einstaklinga 

varðandi nám þeirra og skólagöngu. Hvergi í heiminum hefur samanburður kynjanna á 

árangri í námi verið eins hagstæður, stúlkum í hag líkt og hér á landi (Almar Miðvík 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2007). Vegna þessa má hugsanlega 

áætla að íslenskar konur hafi meiri trú á eigin færni en konur erlendis og því komi ekki 

marktækur munur í ljós milli kynja hér á landi. 

 Þrátt fyrir að enginn kynjamunur hafi komið í ljós hvað varðar að skynja hindranir greina 

konur í þessari rannsókn frá meiri áætluðum erfiðleika við að komast yfir hindranir á borð við 

barneignir, kynbundna mismunun og kynjamismunun í námi og skólagöngu en karlar. Eru 

þessar niðurstöður á skjön við það sem aðrar rannsóknir hafa leitt í ljós en þar hefur ekki 

reynst marktækur munur á milli kynja hvað varðar áætlaðan erfiðleika við að komast yfir 

hindranir (Luzzo og McWhirter, 2001; McWhirter, 1997; McWhirter o.fl., 2007).  

Munur reyndist vera á því hvernig einstaklingar skynja hindranir í námi og skólagöngu 

eftir búsetu á þættinum óákveðni. Svo virðist sem einstaklingar sem búa í bæ, sveit eða 

sjávarþorpi þar sem íbúar eru 1500 eða færri skynji það frekar sem hindrun að námið sem þeir 

vilja fara í sé ekki í boði þar sem þeir eiga heima, viti ekki í hvaða nám þeim langar, skynji 

þrýsting frá kærasta eða kærustu varðandi nám og hafi ekki trú á því að þeir eigi eftir að 
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komast inn í það nám sem þá langar í. Líkt og komið hefur fram eru nemendur á 

landsbyggðinni líklegri til þess að hefja ekki nám og ljúka ekki námi samanborið við þá sem 

búa í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2002). Að mörgu er að hyggja fyrir ungmenni á landsbyggðinni áður en þau taka ákvörðun 

um að fara í framhaldsskólanám eins og meðal annars hvort að það nám sem þá langar í sé í 

boði nálægt heimabyggð þeirra, hver kostnaðurinn sé við að fara í framhaldsskóla og hvort 

fjölskyldan hafi efni á því. Þrátt fyrir að aðgengi ungmenna að framhaldsskólanámi hafi aukist 

á síðastliðnum árum með tilkomu aukins framboðs á fjarnámi eru ekki allir sem kjósa að fara 

þá leið (Líney Björg Sigurðardóttir, 2010). Má því álykta að aðgengi nemenda að 

framhaldsskólanámi í smáum byggðarlögum geti skýrt niðurstöðurnar sem rannsóknin leiddi í 

ljós hvað varðar mun á skynjuðum hindrunum eftir búsetu.  

Karlar í bæjum, sveitum eða sjávarþorpum þar sem íbúar eru 1500 eða færri virðast svo 

skynja skort á stuðningi að jafnaði sem meiri hindrun í námi og skólagöngu en aðrir karlar. 

Þeir skynja frekar að foreldrar, vinir og kennarar styðji ekki við áætlanir þeirra um frekara 

nám. Þar sem að ungmenni á landsbyggðinni þurfa mun frekar að taka ákvörðun um hvort þau 

ætli að flytja að heiman til að stunda framhaldsskólanám eða vera heima og vinna (Líney 

Björg Sigurðardóttir, 2010) má álykta að karlar í smáum bæjarfélögum finni fyrir meiri 

stuðningi frá foreldrum sínum í að fara að vinna í stað þess að stunda nám. Þar með skynji 

þeir minni stuðning frá foreldrum sínum og vinum varðandi áframhaldandi nám og því greini 

þeir frá meiri hindrunum varðandi þessa þætti en aðrir karlar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós tengsl milli búsetu og fjárhagsstöðu. Nemendur 

sem búa í bæ með 1500 íbúa eða fleiri og koma úr fjölskyldu með slæma fjárhagsstöðu skynja 

skort á innri áhuga að jafnaði sem meiri hindrun en aðrir. Þessir nemendur sem um ræðir hafa 

síður áhuga á námi, skynja frekar að aðrir hafa ekki trú á þeim og skynja meiri hindranir 

varðandi fjölskylduaðstæður. Má áætla að aðgengi að framhaldsskólanámi og slæm 

fjárhagsleg staða dragi úr áhugahvöt ungmenna við að fara í áframhaldandi nám. Ungmenni á 

landsbyggðinni þurfa í mörgum tilfellum að fá aðstöðu á heimavist eða leigja húsnæði nálægt 

skólanum sem hefur í för með sér töluverðan kostnað fyrir viðkomandi fjölskyldur (Efnahags- 

og viðskiptaráðuneytið, 2003; Menntamálaráðuneytið, 2006). Í ljósi þess má gera ráð fyrir að 

kostnaðurinn sem fjölskyldan þarf að greiða fyrir skólagönguna dragi að einhverju leyti úr 

áhuga ungmennanna á að fara í frekara nám og að þeir telji sig frekar hafa skyldum að gegna 

gagnvart fjölskyldu sinni, til dæmis að vera heima og vinna í stað þess að sækja sér frekari 

menntun.  



58 

 

Þær niðurstöður sem komu hvað mest á óvart voru munur á skynjun nemenda á 

hindrunum í námi og skólagöngu eftir fjárhagsstöðu. Efnahagsstaða nemenda virðist hafa 

áhrif á það hvernig þeir skynja hindranir í námi og skólagöngu tengdum fjárhag. Svo virðist 

sem nemendur sem telja fjölskyldu sína vera með slæma efnahagslega stöðu miðað við aðrar 

fjölskyldur búist sérstaklega við meiri peningavandræðum, þurfi frekar að vinna á meðan á 

námi stendur og finnist dýrt að fara í nám miðað við nemendur sem koma úr fjölskyldum þar 

sem efnahagsstaða er í meðallagi eða góð miðað við aðrar fjölskyldur. Haldast þessar 

niðurstöður í hendur við niðurstöður rannsóknar McWhirter og félaga (2007) þar sem að 

nemendur með verri efnahagsstöðu greindu frá meiri hindrunum tengdum fjárhag en þeir 

nemendur sem voru með hærri efnahagsstöðu. Gera má ráð fyrir því að nemendur sem koma 

úr fjölskyldum þar sem efnahagsstaða er slæm miðað við aðrar fjölskyldur heyri frekar 

útundan sér fjárhagsáhyggjur foreldra sinna sem þar með auki skynjun þeirra á hindrunum 

tengdum fjárhag (McWhirter o.fl., 2007). Í ljósi þessara niðurstaðna má áætla að nemendur 

sem koma úr fjölskyldu þar sem fjárhagsstaða er slæm hafi síður efni á því standa undir 

straum af kostnaði við að fara í nám. Þessi möguleiki auk peningavandræða og það að vinna á 

meðan á námi stendur hindri þá jafnvel í að stunda námið af fullum krafti og þeir þar með ná 

þeim árangri sem þeir myndu vilja. Einnig má álykta að þessar upplifuðu hindranir tengdar 

fjárhag geti aukið líkurnar á að nemendur flosni frá námi líkt og rannsóknir á brotthvarfi hafa 

sýnt fram á (Ball og Lamb, 2001; Bowlby og McMullen, 2002; Bracey, 1996; Kristjana Stella 

Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; 

Rumberger, 1983). 

Efnahagsstaða nemenda virðist einnig hafa áhrif á hvernig nemendur skynja hindranir 

tengdum stuðningi. Þeir nemendur sem koma úr fjölskyldu þar sem fjárhagsstaða er í 

meðallagi skynja skort á stuðningi sem meiri hindrun í námi og skólagöngu en þeir sem koma 

úr fjölskyldum þar sem fjárhagsstaðan er góð eða slæm. Þessir nemendur skynja frekar að 

foreldrar, vinir og kennarar styðji ekki við áætlanir þeirra um frekara nám en þeir nemendur 

sem koma úr fjölskyldum þar sem fjárhagsstaða er góð eða slæm. Hver ástæðan er fyrir þessu 

er óljós en út frá niðurstöðunum má álykta að nemendur sem skorti stuðning varðandi nám sitt 

og skólagöngu eigi hættu á að hverfa á brott frá námi líkt og rannsóknir á brotthvarfi hafa sýnt 

fram á (Ball og Lamb, 2001; Bowlby og McMullen, 2002; Bracey, 1996; Kristjana Stella 

Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; 

Rumberger, 1983). 
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Hvað varðar áætlaðan erfiðleika við að komast yfir hindranir greindu nemendur sem telja 

fjölskyldu sína vera með slæma fjárhagslega stöðu sérstaklega frá meiri erfiðleika við að 

komast yfir hindranir tengdar fjárhag eins og að þurfa að vinna á meðan á námi stendur, 

komast yfir peningavandræði og að þurfa að standa undir kostnaði við að fara í nám. Ekki er 

hægt að segja að niðurstöðurnar komi á óvart þar sem gera má ráð fyrir því að nemendur sem 

hafa minna á milli handanna eigi í meiri erfiðleikum með að komast yfir hindranir tengdar 

fjárhag en þeir sem njóta meiri efnahagslegra gæða. Haldast þessar niðurstöður í hendur við 

niðurstöður nokkurra fyrri rannsókna þar sem að nemendur með lága efnahagsstöðu greina frá 

meiri erfiðleikum við að komast yfir hindranir tengdum fjárhag en aðrir nemendur 

(McWhirter, 1997; McWhirter o.fl., 2007).  

Ákveðin tengsl komu í ljós milli fjárhagsstöðu og menntunar foreldra á því hvernig 

nemendur skynja hindranir tengdar stuðningi í námi og skólagöngu. Nemendur sem eiga 

foreldra sem lokið hafa framhaldsskólaprófi og koma úr fjölskyldu með slæma fjárhagsstöðu 

skynja skort á stuðningi að jafnaði sem meiri hindrun í námi og skólagöngu en aðrir. Þeir 

skynja frekar að foreldrar, vinir og kennarar styðji ekki við áætlanir þeirra um frekara nám. 

Má áætla að þessi lága fjárhagsstaða og menntunarstig foreldranna valdi því að nemendur 

skynji minni stuðning sinna nánustu og þá foreldra sérstaklega. Reyndust þessar niðurstöður 

aðeins öðruvísi en búist var við. Foreldrar sem hafa meiri skólagöngu að baki eru taldir getað 

aðstoðað börn sín og veitt þeim betri stuðning og hvatningu í námi en foreldrar með lægra 

menntunarstig (Gerður G. Óskarsdóttir, 1993). Hefði því frekar mátt búast við að nemendur 

sem eiga foreldra sem hafa einungis lokið grunnskólaprófi og búa við lága fjárhagslega stöðu 

myndu frekar skynja hindranir hvað þennan þátt varðar en aðrir nemendur.  

Ákveðin tengsl komu svo í ljós milli fjárhagsstöðu og menntunar foreldra varðandi 

áætlaðan erfiðleika við að komast yfir hindranir í heild. Niðurstöður leiddu í ljós að þeir 

nemendur sem eiga foreldra sem lokið hafa háskólaprófi og eru með slæma fjárhagsstöðu 

miðað við aðrar fjölskyldur greina frá meiri erfiðleikum við að komast yfir hindranir í námi 

og skólagöngu en aðrir. Má hugsanlega áætla að nemendur sem búa við lága fjárhagslega 

stöðu og sérstaklega þegar foreldrar þeirra hafa lokið háskólanámi hafi minni trú á eigin færni 

en aðrir og búist frekar við neikvæðum útkomum eins og til dæmis að geta ekki komist yfir 

hindranir sem á vegi þeirra verða. Styður þetta við hugmyndir félagslegrar og hugrænnar 

kenningar um starfsferilinn, um samspil trúar á eigin færni og væntinga um árangur þar sem 

að einstaklingar með litla trú á eigin færni eru líklegri til að búast við neikvæðum útkomum 
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eins og til dæmis að geta ekki komist yfir hindranir sem á vegi þeirra verða en einstaklingar 

sem hafa mikla trú á eigin færni (Lent, Brown og Hackett, 2000). 

Rannsókn þessi er ólík erlendum rannsóknum að því leytinu til að hún leitast við að kanna 

mun á hindrunum eftir náms- og hegðunarörðugleikum. Framhaldsskólinn á að vera fyrir alla 

og mikilvægt er að öllum nemendum standi til boða góð þjónusta og stuðningur 

(Skólamálanefnd FF, 2011). Þrátt fyrir það virðist vera sem einstaklingar standi ekki jöfnum 

fæti innan framhaldsskólakerfisins hér á landi og skynja einstaklingar sem glíma við 

einhverskonar náms- eða hegðunarörðugleika meiri hindranir í námi og skólagöngu í heildina 

en þeir sem glíma ekki við örðugleika af þessu tagi. Þeir greina sérstaklega frá meiri 

hindrunum tengdum eigin hæfni og að þeir séu ekki nógu undirbúnir og klárir. Einnig líta þeir 

frekar á það að stofnun eigin fjölskyldu og barnauppeldi sé hindrun í námi og skólagöngu og 

það að klára skóla eða nám taki of langan tíma. Niðurstöðurnar styðja við þær hugmyndir að 

örðugleikar sem þessir séu hindrun útaf fyrir sig í námi og skólagöngu og valdi því jafnvel að 

nemendur flosni frá námi. Einnig að undirbúningur þeirra fyrir áframhaldandi nám sé oft af 

skornum skammti og að lágt sjálfsálit dragi úr trú þeirra á eigin færni, hæfileikum og 

sjálfsmynd (Auður Sigurðardóttir, 2010; Christenson og Thurlow, 2004; Kavale og Forness, 

1996; Mishna og Muskat, 2004; Svandís Nína Jónsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003; Wolf, 2001). 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að karlar með náms- eða hegðunarörðugleika 

skynja skort á innri áhugahvöt að jafnaði sem meiri hindrun í námi og skólagöngu en aðrir 

karlar. Þeir hafa síður áhuga á námi, skynja frekar að aðrir hafa ekki trú á þeim og skynja 

meiri hindranir varðandi fjölskylduaðstæður. Má áætla að sú vanmetakennd sem karlar með 

náms- eða hegðunarörðugleika þróa oftar en ekki með sér hafi þau áhrif að trú þeirra á eigin 

færni og sjálfsmynd búi við hnekki. Því skynji þeir frekar að aðrir hafi ekki trú á þeim sem 

dregur jafnvel úr áhuga þeirra til náms (Christenson og Thurlow, 2004; Kavale og Forness, 

1996; Mishna og Muskat, 2004; Wolf, 2001). 

Ákveðin tengsl komu í ljós milli náms- og hegðunarörðuleika og búsetu varðandi 

áætlaðan erfiðleika nemenda við að komast yfir hindranir í námi og skólagöngu í heild. 

Nemendur sem glíma við náms- eða hegðunarörðugleika í Reykjavík og nágrenni greina frá 

meiri erfiðleikum við að komast yfir hindranir í námi og skólagöngu í heild en aðrir. Tengsl 

komu einnig í ljós milli náms- og hegðunarörðuleika og búsetu varðandi áætlaðan erfiðleika 

nemenda við að komast yfir hindranir tengdum hæfni þeirra og hvatningu. Nemendur sem 

glíma við náms- eða hegðunarörðugleika í Reykjavík og nágrenni greina frá meiri erfiðleikum 
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við að komast yfir hindranir sem tengjast hæfni þeirra og hvatningu en aðrir. Ekki kemur á 

óvart að nemendur með náms- og hegðunarörðuleika greini frá meiri áætluðum erfiðleika við 

að komast yfir hindranir en þeir sem glíma ekki við örðugleika af þessu tagi. Er það vegna 

þess að þeir örðugleikar sem þessir nemendur glíma við dagsdaglega eru ákveðin hindrun í 

sjálfu sér í námi þeirra og skólagöngu auk þess sem þá skortir oftar en ekki undirbúning og 

færni í að takast á við námið sem og þær hindranir sem á vegi þeirra geta orðið (Wolf, 2001).  

Helstu annamarkar rannsóknarinnar eru þýðing mælitækisins og stærð úrtaksins. Við 

fyrirlögn spurningalistans hefði verið gott að fá athugasemdir þátttakenda um orðalag 

atriðanna, hvort þeir legðu réttan skilning í þau og hvort eitthvað hafi verið óljóst. Hefði það 

getað komið í veg fyrir mistúlkun. Hefðu athugasemdir sem þessar geta nýst vel í 

áframhaldandi þróun á mælitækinu hér á landi.  

Vegna fjölda frum- og fylgibreytna og of lítils úrtaks þegar kannaður var munur á 

skynjuðum hindrunum á milli hópa reyndist ekki unnt að framkvæma 

fjölbreytudreifigreiningu (Manova). Var brugðið á það ráð að gera marghliða dreifigreiningar 

í staðinn sem þó geta haft í för með sér alpha villu (e. type 1 error) sem vísar til þess að 

rannsakandi telur að það sé munur á milli hópa þegar hann er í raun og veru ekki til staðar. 

Því verður að túlka niðurstöðurnar með varúð. Þrátt fyrir þessa annmarka gefa niðurstöður 

rannsóknarinnar til kynna að munur sé á því hvernig mismunandi hópar skynja hindranir í 

námi og skólagöngu og að veita þurfi þeim hópum sem skynji hvað mestar hindranir 

viðeigandi stuðning. Tel ég að persónuleg ráðgjöf sem og náms- og starfsfræðsla innan 

skólanna geti reynst mikilvæg lausn hvað þetta varðar líkt og niðurstöður rannsókna hafa bent 

á (McWhirter, Rasheed og Crothers, 2000).  

7.1. Náms- og starfsráðgjöf í lykilhlutverki 

Í ljósi niðurstaðna þessarar rannsóknar tel ég mikilvægt að lögð sé áhersla á að þeim 

nemendum sem virðast skynja hvað mestar hindranir í námi og skólagöngu sé veittur aukinn 

stuðningur og viðeigandi aðbúnaður í námi líkt og lög um framhaldsskóla kveða á um 

(92/2008). Einnig að náms- og starfsráðgjafar reyni að auka trú þessara nemendahópa á eigin 

færni og veiti þeim viðeigandi stuðning þannig að hindranirnar hafi ekki hamlandi áhrif eða 

þeir flosni jafnvel frá námi.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar standa nemendur ekki jöfnum fæti innan 

framhaldsskólakerfisins hér á landi. Á þetta sérstaklega við í ljósi þess muns sem kom fram á 

skynjuðum hindrunum nemenda í námi og skólagöngu eftir efnahagsstöðu. Má álykta að þeir 
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hópar sem skynji meiri hindranir og áætli meiri erfiðleika við að komast yfir hindranir í námi 

og skólagöngu hafi síður trú á eigin færni og hæfileikum, búist frekar við neikvæðum 

væntingum um árangur og dragi jafnvel úr markmiðum sínum varðandi nám og störf en aðrir. 

Þetta rennir stoðum undir hugmyndir Lent, Brown og Hackett (2000) að kynferði sem og 

aðrar félagslegar breytur á borð við félags- og efnahagsstöðu, menningarlegan bakgrunn, 

hegðun, umhverfi og reynslu geti haft áhrif á hvaða hindranir einstaklingar sjá fyrir sér, hvaða 

möguleika þeir sjá í stöðunni og hvar þeir eiga von á stuðningi við náms- og starfsval sitt. 

Það er ekki ásættanlegt að nemendur hverfi frá námi vegna hindrana sem á vegi þeirra 

geta orðið. Tel ég að vinna þurfi markvisst að því að efla trú nemenda á eigin færni og þá 

sérstaklega einstaklinga með náms- og hegðunarörðugleika í ljósi niðurstaðna 

rannsóknarinnar. Leika náms- og starfsráðgjafar lykilhlutverk hvað þetta varðar. Einnig tel ég 

mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar geti komið nemendum í ljós hvers konar áhrif hindranir 

í námi og skólagöngu geti haft á náms- og starfsferil þeirra í heild og aðstoðað þá við að finna 

leiðir til að komast yfir hindranir sem á vegi þeirra geta orðið.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leggja ekki einungis áherslu á að framhaldsskólanemar þurfi 

á sérstökum stuðningi að halda í námi sínu frá náms- og starfsráðgjöfum. Skiptir stuðningur 

nánustu aðstandenda og vina einnig miklu máli í því skyni hvernig nemendur skynja hindranir 

í námi sínu og hvernig þeir áætli erfiðleikann við að komast yfir þær. Tel ég því mikilvægt að 

aðstandendur og þá fyrst og fremst foreldrar geri sér grein fyrir sínu hlutverki í námi og 

skólagöngu barna sinna og veiti þeim stuðning og hvatningu sem getur skipt sköpum í því 

hvernig nemendur stunda námið, skynja mögulegar hindranir og áætli erfiðleikann við að 

komast yfir þær.  

Mælitækið PEB sem hér hefur verið fjallað um gætu náms- og starfsráðgjafar nýtt sér í 

því skyni að fá nemendur til að átta sig á hugsanlegum hindrunum, fá þá til að ræða þær og 

finna leiðir til að yfirstíga þær. Væri tilvalið að leggja mælitækið fyrir í hópráðgjöf eða í 

náms- og starfsfræðslu innan framhaldsskóla og jafnvel í efri bekkjum grunnskóla. Gæti þessi 

aðferð haft í för með sér aukna meðvitund nemenda á hugsanlegum hindrunum og leiðum til 

að komast yfir þær. Í þessu samhengi gæti verið gott að ræða fyrri hindranir sem nemendur 

hafa hugsanlega orðið fyrir og hvaða leiðir þeir fóru til að yfirstíga þær. Með þessu væri hægt 

að byggja upp trú nemendanna á eigin færni og þeir áttað sig á styrkleikum sínum og 

bjargráðum. Þar með væri hægt að tryggja að nemendur búi yfir öryggi í að takast á við 

væntanlegar hindranir á náms- og starfsferli.  



63 

 

Þrátt fyrir að náms- og starfsráðgjafar geti unnið mikið starf í að bæta trú nemenda á eigin 

færni og þannig eflt hlutverk sitt sem málsvarar ráðþega er ekki nóg að þeir hugsi á 

einstaklingsplani. Mikilvægt er að náms- og starfsráðgjafar taki einnig þátt í að ýta á 

breytingar í skólakerfinu sem miði að því að auka félagslegan jöfnuð þannig að allir hafi 

jafnan aðgang að framhaldsskólanámi hér á landi óháð fjárhagsstöðu sérstaklega. Að mínu 

mati ýta niðurstöður þessarar rannsóknar undir mikilvægi þess að auka þurfi meðvitund 

skólayfirvalda og að þeim sé gerð grein fyrir því að efnahagsstaða hindri ákveðna hópa í að 

stunda nám á framhaldsskólastigi eða jafnvel fæli þá frá námi. Framhaldsskólinn eigi að vera 

fyrir alla óháð bakgrunni og úr þessu þurfi að bæta! Jafnframt er það von mín að niðurstöður 

rannsóknarinnar ýti undir það að þjónusta við nemendur með sértæka náms- og 

hegðunarörðugleika innan framhaldsskóla hér á landi verði bætt og að þeir líkt og aðrir get 

nýtt hæfileika sína til náms. 
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjal 1 

 

xx.febrúar 2012 

 

Kæru náms- og starfsráðgjafar 

 

Í MA verkefni mínu er ég að rannsaka hindranir á námsferli nemenda í framhaldsskóla eins 

og ykkur hefur verið kynnt. Markmiðið með verkefninu er að þróa lista til að kortleggja þær 

hindranir sem nemendur telja sig geta verið að skynja auk þess að skoða mun á skynjunum 

eftir kyni, búsetu, uppruna og félags- og efnahagslegri stöðu. Í könnuninni sem lögð verður 

fyrir er spurt út í að hve miklu leyti nemendurnir telja sig geta skynjað hindranir á ákveðnum 

sviðum og hversu erfitt þeir telji að það verði að komast yfir hindranirnar. 

Við gerð mælitækja sem þessa er hægt að nota þýdd eða „etic“ atriði en það eru atriði sem 

eru jafnan talin sameiginleg milli menninga. Í þeirri aðferð er upprunalegum bandarísku 

spurningum frá McWhirter leyft að halda sér en þau þýdd. Þetta hefur nú þegar verið gert með 

íslenskri þýðingu á bandarískum spurningalista sem mælir hindranir á náms- og starfsferli hjá 

einstaklingum (sjá viðhengi). Jafnframt er hægt að notast við svokölluð „emic“ atriði en það 

eru atriði sem eru einstök fyrir ákveðna menningu, samfélagslegt og stofnanalegt samhengi og 

er þá hugsmíðin skoðuð í nýju menningarumhverfi án þess að stuðst sé við fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir.  

Ég leita til þín sem sérfræðings í þeirri von um að þú, með þína reynslu af starfi með 

framhaldsskólanemendum, getir farið yfir hinn þýdda atriðalista og komið með tillögur að 

hindrunum (spurningum) sem þú telur að íslenskir nemendur þínir hafa eða geta skynjað á 

náms- og starfsferli sínum og eru ekki á listanum eða flokkar hindrana sem möguleg vantar. 

Mikilvægt er að þú veltir fyrir þér hugtakinu hindrun (career barries) sem var kynnt í útdrætti 

sem ykkur var sent og hvernig þér finnst hindranir koma í ljós hjá þínum ráðþegum. Með því 

að bæta inn atriðum frá ykkur, svokölluðum „emic“ atriðum, er hægt að ná yfir hindranir í 

mælingunum sem geta verið einkennandi fyrir íslenskan veruleika auk þess það bætir réttmæti 

mælitækisins.  
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Best er ef þú bætir atriðunum neðst í listann sem er hér í viðhengi, endilega ef þú ert með e-r 

vangaveltur endilega láttu þær fylgja með. Gott væri ef þú gætir sent okkur listann aftur helst 

eftir svona viku. Við mælum með þar sem eru fleiri en einn ráðgjafi í skólanum þá skoði fyrst 

listann hver fyrir sig en síðan er gott að ræða þetta og jafnvel senda okkur allar tillögur saman 

ef það hentar ykkur betur. 

Takk kærlega fyrir að vera tilbúin að taka þátt í þessu með okkur, ég met það mikils og vona 

að niðurstöðurnar og matstækið eigi eftir að gagnast ykkur í starfi síðar meir. 

 

Virðingarfyllst,  

 

Rósa Siemsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Fylgiskjal 2 

xx. mars 2012 

 

Ágæti skólastjóri 

 

Ég heiti Rósa Siemsen og er að ljúka mastersprófi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Lokaverkefnið mitt fjallar um hindranir á náms- og starfsferli.  

Ég er, með aðstoð kennara minna (Sif Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal), að þýða 

og þróa matstæki sem mæla á hindranir sem nemendur á framhaldsskólastigi telja sig geta 

skynjað á áframhaldandi námsferli sínum.  

Í könnuninni er spurt út í að hve miklu leyti þau telja sig geta skynjað hindranir á 

ákveðnum sviðum og hversu erfitt þau telji að það verði að komast yfir hindranirnar. Til 

dæmis er spurt út í fjárhagslegar hindranir og þar hljómar eitt atriði svona: Skóli og/eða 

námskeið er mjög dýrt og merkja þau við hversu líklegt eða ólíklegt þau telji að þetta verði 

hindrun fyrir þau. 

Markmiðið með verkefninu er að kortleggja þær hindranir sem nemendur telja sig geta verið 

að skynja auk þess að skoða mun á skynjunum eftir kyni, búsetu, uppruna og félags- og 

efnahagslegri stöðu.  

Mikilvægt er að náms- og starfsráðgjafar geti hjálpað einstaklingum í að koma auga á 

hugsanlegar hindranir sem á vegi þeirra geta orðið, finna út hversu líklegt er að ferill þeirra 

eigi eftir að stranda vegna hindrana af einhverju tagi, hjálpa einstaklingum að undirbúa leiðir 

til að komast yfir hindranirnar og byggja upp trú þeirra að þeir geti komist yfir þær. Tel ég því 

mikilvægt að þróað sé matstæki sem þetta sem hægt er að nýta í ráðgjöf og gera ráðgjöf er 

þetta málefni varðar markvissari. 

Ég óska eftir að fá að leggja könnunina fyrir nemendur í skólanum þínum, einn hóp á 

hverju ári, en mikilvægur hluti af þróunarvinnu mælitækisins er að sjá hvernig könnunin 

kemur út hjá stórum hópi. Ef frekari upplýsinga er þörf þá endilega hafið samband við 

undirritaða í gegnum tölvupóst: ros1@hi.is eða í s. 868-7674. 

 

Með von um jákvæðar undirtektir og gott og gagnlegt samstarf 

 

Rósa Siemsen 

MA nemi í náms- og starfsráðgjöf 
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Fylgiskjal 3 

xx. mars 2012 

 

Til foreldra/ forráðamanna nemenda í xxxskóla. 

Efni bréfs: Samþykki fyrir þátttöku í könnun. 

 

Kæra foreldri/forráðamaður 

 

Ég heiti Rósa Siemsen og er að ljúka meistaraprófi í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla 

Íslands. Lokaverkefnið mitt fjallar um hindranir á náms- og starfsferli. Leiðbeinendur mínir 

eru Sif Einarsdóttir dósent í náms- og starfsráðgjöf og Kristjana Stella Blöndal. Verkefni mitt 

felst í þýða og þróa matstæki sem metur hindarnir sem geta mætt nemendum á 

framhaldsskólastigi í tengslum við áframhaldandi námsferil þeirra. Spurningalisti verður 

lagður fyrir um 200 nemendur á höfuðborgarsvæðinu sem og á nokkrum stöðum á 

landsbyggðinni þar sem spurt verður hversu líklegt nemandinn telur að ákveðin atriði geti 

hindrað áframhaldandi námsferil hans og hversu erfitt hann telji það verði að yfirstíga þær. 

Könnunin verður lögð fyrir tilviljunarúrtak nemenda á aldrinum 16-20 ára og mun fara fram á 

komandi vikum. Könnunin verður lögð fyrir nemendur á skólatíma í samvinnu við 

stjórnendur skólans og að fengnu samþykki foreldra/forráðamanna og nemenda.  

 

Könnunin er nafnlaus og því er ekki hægt að rekja svör til einstakra svarenda eða skóla.  

 

Nemendur sem ekki hafa náð 18 ára aldri eru undir sjálfræðisaldri og því þarf samþykki 

foreldra/forráðamanna fyrir þátttöku þeirra í könnuninni. Með þessu bréfi óskum við eftir 

samþykki þínu fyrir því að sonur þinn/dóttir þín taki þátt í þessari könnun. Ef þú ert ekki 

samþykk(ur) þátttöku ert þú vinsamlegast beðin(n) um að hafa samband við Rósu Siemsen á 

ros1@hi.is fyrir xx. mars 2012. Ef við heyrum ekki frá þér gerum við ráð fyrir að þú 

samþykkir þátttöku. Ef einhverjar spurningar vakna í sambandi við könnunina er þér 

sömuleiðis bent á að hafa samband við Rósu Siemsen á ros1@hi.is.  

 

Með von um jákvæðar undirtektir 

 

Rósa Siemsen 

MA nemi í náms- og starfsráðgjöf 
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