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Ágrip 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun ungmenna í 9. bekk 

af skólatengdri hvatningu og tengsl þeirrar upplifunar við trú þeirra á eigin 

getu til sjálfstjórnunar í námi. Trú á eigin getu og sjálfstjórnun í námi eru 

taldir hluti af alhliða þroska og námshæfni nemenda sem skólinn á að leggja 

áherslu á samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla. Rannsóknir hafa sýnt að 

þegar nemendur hafa trú á eigin getu til sjálfstjórnunar geta þeir betur 

skipulagt vinnu sína og framkvæmt það sem þarf til að ná tilætluðum 

árangri. Talið er mikilvægt að efla sjálfstjórnun í námi með því að hvetja 

nemendur til að meta sjálfa sig sem námsmenn, skoða styrkleika sína og 

þau samskipti og vinnubrögð sem ríkja í kennslustofunni. 

Rannsóknin sem verkefnið byggir á var framkvæmd haustið 2012 og er 

hluti af langtímarannsókn, Dr. Steinunnar Gestsdóttur og Kristjáns Ketils 

Stefánssonar doktorsnema, á þróun námsáhuga og sjálfstjórnunar meðal 

ungmenna á Íslandi. Í fyrstu gagnasöfnun tóku 540 ungmenni í 9. bekk þátt 

og byggja niðurstöður þessarar rannsóknar á þeim gögnum. Niðurstöðurnar 

benda til þess að sterk tengsl séu á milli skólatengdrar hvatningar og trú 

ungmenna á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi. Um 62% ungmenna voru 

sammála um að skólinn í heild hvetji þau áfram og 67% ungmenna telja að 

kennarar hvetji þau til að gera eins vel og þau geta. En mikilvægt er að horfa 

til þeirra nemenda sem ekki telja sig fá skólatengda hvatningu, 

niðurstöðurnar gefa til kynna að hlutfallið er um 35% ungmenna í þessari 

rannsókn. Niðurstöður gáfu einnig til kynna að stúlkur eru líklegri til að hafa 

meiri trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi en drengir en að stúlkur og 

drengir upplifa jafn mikla skólatengda hvatningu. Niðurstöður 

rannsóknarinnar hafa það hagnýta gildi að mikilvægt er að allir nemendur 

upplifi hvatningu frá skólanum, bæði stúlkur og drengir. Hvatningin þarf að 

koma frá skólanum í heild og ekki síður frá kennurum til að efla trú þeirra á 

eigin getu til sjálfstjórnunar í námi. Þessum niðurstöðum þarf skólinn að 

huga að þegar skapa á hvetjandi umhverfi fyrir ungmenni með það að 

leiðarljósi að efla námshæfni og alhliða þroska þeirra.  
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Abstract 

School-related motivation and self-efficacy for 

self-regulated learning 

The main objective of this study is to examine school-related motivation 

and its connection to young people self- efficacy for self-regulated learning. 

These factors are thought to strengthen the overall development and 

learning skills of students in the school which, according to the Iceland’s 

national school curriculum, is one of the major goals of the school system. 

Studies have shown that self-efficacy is a prerequisite for people to 

organize themselves and practise what is required to achieve the desired 

results. It is considered important to promote self-regulated learning by 

encouraging students to evaluate themselves as students, see their 

strengths and also the interactions and practices which are used in the 

classroom. The findings on which the current study is built, was carried out 

during the autumn of 2012 and is part of an on-going research by Dr. 

Steinunn Gestsdóttir and Ph.D. student Kristján Ketill Stefánsson, on the 

development of motivation and self-regulation among adolescents in 

Iceland. Around 540 adolescents participated in the first data collection on 

which the results of this study are based. Result of the study indicates that 

a strong correlation exists between how youths experience school-related 

motivation and their learning skills. Most of the young people agreed that 

both the school and teachers encourages them to do their best. About 62% 

of young people agreed that the school as a whole encourages them and 

67% of young people believe that teachers encourage them to do as well as 

they can. But it is important to consider students who do experience 

school-related motivation which, according to the results is about 35% of 

adolescents. Furthermore, results indicate that girls have higher levels of 

self-efficacy for self-regulated learning than boys, and their perceptions of 

motivation correlates more highly to their self-efficacy for self-regulated 

learning than among boys. The result of the study further underline the fact 

that boys have lower levels of self-efficacy for self-regulated learning and 

girls who have little self-efficacy for self-regulated learning experience less 

school related motivation than others their age. 
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1 Inngangur 

Í nýrri Aðalnámsskrá grunnskóla er kveðið á um að námshæfni nemenda sé 

undirstöðuþáttur í öllu skólastarfi. Nemendur þurfa að kunna að afla sér 

þekkingar, geta beitt henni, ígrundað og rökstutt (Mennta– og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Markmið skólans er að styrkja nemendur 

þannig að þeir geti tileinkað sér námshæfni sem nýtist þeim allt lífið sem 

hluti af alhliða þroska þeirra. Skólinn þarf að skapa örvandi námsumhverfi 

sem hefur hvetjandi áhrif á nemendur í þekkingarleit sinni. Námshæfni 

byggir meðal annars á trú nemandans á eigin námsgetu og hæfileika til að 

beita hæfni sinni á margvíslegan hátt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Alhliða þroski ungmenna sem skólinn á að efla samkvæmt Aðalnámsskrá 

grunnskóla er viðamikið hugtak og jafnframt viðamikið verkefni fyrir 

skólann. Þroski ungmenna er samspil líkamlegrar, félagslegrar og 

vitsmunalegrar mótunar (Harter, 1990; Harter, Waters og Whitesell, 1998). 

Þessar miklu þroskabreytingar hafa verið rannsakaðar og niðurstöður hafa 

sýnt fram á að skólaumhverfið hefur þýðingamikið hlutverk í 

þroskaframvindu þeirra (Steinunn Gestsdóttir og Lerner, 2007a, 2007b). 

Umfangsmikil rannsókn Werner og Smith (2001) hafði það meginmarkmið 

að skoða hvaða umhverfisþættir stuðla að alhliða þroska einstaklinga sem 

búa við erfiðar félagslegar aðstæður. Niðurstöður sýndu að sú hvatning og 

umhyggjusemi sem þátttakendurnir töldu sig hafa fengið frá kennara sínum 

hefði forspárgildi fyrir velgengni í skóla. Ýmsir fræðimenn hafa bent á að 

hvatning frá öðrum, sérstaklega foreldrum, kennurum og vinum, hefur 

forspárgildi fyrir almennt sjálfsálit (e. self-esteem; Bandura, 1997; Benard, 

2004; Harter, Waters og Whitesell, 1998). Bandura (1997) bendir 

sérstaklega á að sjálfsálit mótast út frá viðhorfum annarra á útliti, hegðun 

og framkomu einstaklings sem hann telur að hafi síðan áhrif á trú hans á 

eigin getu (e. self-efficacy) . 

Rannsóknir hafa leitt þær niðurstöður fram að það að fá staðfestingu frá 

öðrum á getu sinni/einstaklings, er ein af forsendum þess að geta styrkt 

trúna á eigin getu (Bandura, 1997; Harter, 1990; Schunk og Miller, 2002). 

Trú á eigin getu snýr að því viðfangsefni sem einstaklingurinn fæst við og er 

því alltaf aðstæðubundin (Bandura, 1997). Að hvetja nemanda til að beita 

þeim styrkleikum sem hann hefur í tilteknum vinnubrögðum þegar leysa á 

ákveðið verkefni og leiðbeina honum með að setja sér raunhæf markmið er 
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talið hafa forspárgildi fyrir námsgengi (Schunk og Miller, 2002). Bent hefur 

verið á að ekki er nóg að hafa trú á eigin getu í tilteknum verkefnum heldur 

sé það örvandi námsumhverfi sem eflir nemandann til að finna hjá sér innri 

hvata í þá átt að efla sjálfstjórnun í námi (e. self-regulated learning). 

Samverkandi áhrif umhverfisins sem nemandinn býr við, hvort sem um 

ræðir ytri hvatningu (t.d. hvatning og hrós frá kennara ) eða innri hvatningu 

(t.d. trú á eigin getu) hefur þannig áhrif á námhæfni hans (Dweck, 1999, 

2006; Schunk og Miller, 2002).  

Niðurstöður erlendra rannsókna hafa sýnt fram á að um kynbundin mun 

er að ræða á trú á eigin námsgetu og einnig á sjálfstjórnun í námi hjá 

ungmennum. Stúlkur virðast meta námshæfni sína út frá félagslegu 

umhverfi t.d. viðbrögðum kennara, en drengir meta námshæfni sína út frá 

frammistöðu t.d. einkunnum (Usher og Pajares, 2006). Stúlkur hafa 

tilhneigingu til að hafa minni trú á eigin námsgetu en niðurstöður 

rannsókna benda til þess að þær beita þrátt fyrir það meiri sjálfstjórnun í 

námi en drengir (Zimmerman og Martinez-Pons, 1988).  

Í ljósi þess er mikilvægt að hlutverk skólans sé að horfa til þess samspils 

sem er á milli umhverfis, persónuleika og hegðunar á trú ungmenna á eigin 

getu til sjálfstjórnunar í námi (Bandura, 1997; Zimmerman, 2002, 2008) sem 

eru talin er undirstaða fyrir alhliða þroska og námshæfni þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Þetta rannsóknarsvið hefur lítið verið 

skoðað á Íslandi. 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kanna hversu mikla 

skólatengda hvatningu ungmenni í 9. bekk telja sig fá og tengsl þessarar 

hvatningar við trú þeirra á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi. Rannsóknin 

var framkvæmd haustið 2012 og er hún hluti af langtímarannsókn Dr. 

Steinunnar Gestsdóttur og Kristjáns Ketils Stefánssonar (2012) 

doktorsnema, á þróun námsáhuga og sjálfstjórnunar meðal ungmenna á 

Íslandi. Í fyrstu gagnasöfnun tóku 540 ungmenni í 9. bekk þátt og byggja 

niðurstöður þessarar rannsóknar á þeim gögnum. Niðurstöðurnar eru 

hugsaðar sem innlegg í fræðilega umræðu sem snýr meðal annars að alhliða 

þroska ungmenna og námshæfni þeirra.  

Ritgerðinni er skipt í sex meginkafla. Í öðrum kafla er stutt yfirlit á 

meginhugtökum rannsóknarinnar. Í þriðja kafla er fjallað um 

félagsnámskenninguna og hvernig trú á eigin getu, sjálfstjórnun, 

sjálfstjórnun í námi og skólatengd hvatning eru skilgreind út frá henni. 

Fjallað verður um erlendar sem og íslenskar rannsóknir sem falla að 

markmiðum rannsóknarinnar. Í lok kaflans eru rannsóknarspurningarnar 

settar fram með markmið rannsóknarinnar að leiðarljósi. Fjórði kaflinn 
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fjallar um rannsóknaraðferðina, þar sem eftirfarandi þáttum eru gerð skil: 

þátttakendum, mælitækjum, framkvæmd og tölfræðilegri úrvinnslu 

rannsóknarinnar. Í fimmta kafla eru útlistaðar niðurstöður rannsóknarinnar 

og rannsóknarspurningunum svarað. Í kjölfar niðurstaðna verða þær teknar 

til umfjöllunar í samhengi við fræðilega umfjöllun rannsóknarinnar í sjötta 

kafla. Ritgerðinni lýkur á lokaorðum rannsakanda þar sem hann ígrundar 

notagildi niðurstaðna rannsóknarinnar fyrir skólaumhverfið sem og framlag 

þeirra í fræðilega umræðu. 
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2 Yfirlit yfir meginhugtök  

Fræðileg nálgun rannsóknarinnar byggir á félagsnámskenningunni (e. social 

cognitive theory) og þeim meginhugtökum sem falla undir hana. Hér verður 

þeim meginhugtökum sem rannsóknin byggir á gerð skil í stuttu máli.  

Hvatning sem beinist að því að efla styrkleika og trú nemenda á eigin 

getu í námi er talin einn grundvallarþáttur skólastarfsins í Aðalnámsskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011 ). Niðurstöður 

rannsókna Schunk og Miller (2002) sýna að samverkandi þættir innan 

skólaumhverfisins hafa áhrif á námsáhuga ungmenna og er hvetjandi 

umhverfi líklegt til að hafa jákvæð áhrif á námsáhuga þeirra. Upplifun 

nemenda af því að þeir séu hvattir áfram í skólanum er meginforsenda fyrir 

árangri. Að nemandi upplifi að hann sé hvattur til að leggja sig fram, gera 

sitt besta og nýta þá styrkleika sem hann hefur, er talin grunnstoð fyrir 

námshæfni og velferð (Danielsen, 2009; Dweck, 2006; Morris, 2012; Schunk 

og Miller, 2002).  

Skilgreining á hugtakinu skólatengd hvatning er yfirgripsmikil en almennt 

er hún notuð þegar fjallað er um að efla áhuga, árangur og velferð hjá 

nemendum (Morris, 2012). Aðalnámsskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) leggur áherslu á að efla áhugahvöt hjá 

nemendum sem skilgreind hefur verið sem sá hvati eða sá áhugi sem þarf til 

að ná settum markmiðum. Áhugahvöt er talin eflast út frá hvatningu sem 

byggir á innri og ytri þáttum (Ryan og Deci, 2000). Til dæmis getur innri 

hvatning verið kennsluefni sem höfðar til nemandans en ytri hvatning 

einkunnin (Ingvar Sigurgeirsson, 1999; Schunk og Miller, 2002).  

Í þessari rannsókn er ekki verið að mæla hvort hvatningin snúi að innri 

eða ytri þáttum heldur þeirri almennri hvatningu sem ungmenni telja sig fá 

frá skólanum sínum. Skólatengd hvatning er því skoðuð bæði út frá hversu 

mikla hvatningu frá skólanum í heild sem stofnun ungmenni telja sig fá og 

einnig þeirri hvatningu sem þau telja sig fá sérstaklega frá kennurum í að 

gera eins vel og þau geta. Hvort um er að ræða hvatningu sem snýr að 

kennsluefni eða einkunnum er ekki verið að mæla heldur að reyna að 

magnbinda (e. quantify) upplifun ungmenna af skólatengdri hvatningu. Sú 

skólatengda hvatning sem ungmenni telja sig fá í þessari rannsókn er því 

einstaklingsbundin og ólík eftir nemendum.  
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Trú á eigin getu (e. self efficacy) tengist þroska persónuleikans 

samkvæmt Bandura (1997) sem er upphafsmaður félagsnáms-

kenningarinnar (e. social cognitive theory). Félagsnámskenningin gengur út 

frá því að umhverfið, hegðun og hugsun hvers einstaklings hafi samverkandi 

áhrif á eflingu trúar á eigin getu á afmörkuðu sviði. Samkvæmt þessari 

kenningarlegu nálgun er trú einstaklings á getu sína til að skipuleggja og 

framkvæma það sem þarf til að ná tilætluðum árangri mikilvæg fyrir 

þroskaframvindu (Bandura, 1997). Grunnur hugmyndafræðinnar er að 

umhverfið, hegðun og hugsun hvers einstaklings hafi samþætt áhrif. 

Persónuleg reynsla, skoðanir og mat á eigin leikni og hæfileikum eru einnig 

þættir sem taldir eru hafa mikið að segja um velgengni í lífinu (Bandura, 

1986, 1997).  

Niðurstöður rannsókna Bandura (1986, 1997) benda til þess að sú hæfni 

og kunnátta sem einstaklingur telur sig búa yfir á ákveðnum sviðum hafi 

áhrif á hvaða viðfangsefni hann velur sér og hversu mikið hann leggur sig 

fram. Mikilvægt er að ná tökum á jákvæðum og uppbyggjandi hugmyndum 

um sjálfan sig, hlusta á tilfinningar sínar og læra af mistökum. Bandura 

(1997) telur að til þess að efla trú á eigin getu til að ná árangri á 

viðfangsefninu þurfi einstaklingurinn að setja sér markmið og um leið að 

mæta þeim hindrunum sem á vegi hans verða. Það hvernig einstaklingur 

tekst á við ólík viðfangsefni byggist á hugarástandi hans og líðan. Að efla trú 

á eigin getu hjálpar einstaklingnum að þroska með sér hæfni til að að 

stjórna tilfinningum sínum, hugsunum og hegðun (Bandura, 1997) sem talin 

eru einkenni sjálfstjórnunar (e. self-regulation; Baumeister og Vohs, 2004; 

Steinunn Gestsdóttir og Lerner, 2007a). 

Sjálfstjórnun (e. self-regulation) er tiltölulega nýtt hugtak innan uppeldis- 

og menntunarfræði. Rannsóknir hafa sýnt fram á að sjálfstjórnun er 

mikilvæg fyrir alhliða þroska ungmenna og talin styrkja námshæfni (e. 

learning skills) þeirra (Zimmerman, 2002, 2008). Sveigjanlegt hugarfar þegar 

stefnt er að settum markmiðum, t.d. námsmarkmiðum, er forsenda þess að 

árangur náist (Dweck, 1999, 2006; Zimmerman, 2002, 2008). Sveigjanleikinn 

sem hér um ræðir felst í sjálfstæðum vinnubrögðum, trú á eigin styrkleika 

við ólíkar aðstæður, að mæta áskorunum og vera óhrædd(ur) við að ögra 

sjálfum sér (Dweck, 1999, 2006; Zimmerman, 2002, 2008). Sjálfstjórnun er 

aðstæðubundin, líkt og trú á eigin getu og einskorðast við það viðfangsefni 

sem verið er að takast á við hverju sinni (Bandura, 1986; Zimmerman, 2002, 

2008). Zimmerman er einn þeirra fræðimanna sem hefur skoðað 

sjálfstjórnun í tengslum við námshæfni nemenda og hefur sett fram 

kenningu um hvernig efla megi þessa hæfni.  
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Sjálfstjórnun í námi (e. self-regulated learning) skilgreinir Zimmerman 

(2008) sem hæfni ungmenna til að skipuleggja nám sitt og ná settum 

markmiðum. Áhersla er lögð á að hvetja nemendur til að meta námshæfni 

sína, skoða styrkleika og þau samskipti og vinnubrögð sem ríkja í 

kennslustofunni. Zimmerman hefur lýst þessu sem þríþættri hringrás 

hugsunar (t.d. trúar á eigin getu), hegðunar (t.d. að taka að sér verkefni) og 

umhverfis (t.d. endurgjöf og hvatning frá kennurum) (Schunk, Pintrich og 

Meece, 2008; Zimmerman, 2002, 2008). Þetta ferli verður til út frá 

hvatningu, viðhorfum nemandans og ekki síður út frá þrautseigju hans 

(Zimmerman, 2002, 2008).  
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3 Fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar 

Í 2. grein laga um grunnskóla er megin markmiðum skólastarfsins lýst 

þannig að nám og kennsla eigi að taka mið af þörfum nemenda, stuðla að 

alhliða þroska og efla námshæfni hvers og eins. Þar stendur meðal annars: 

Nemendum skal veitt tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og 

að afla sér þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar 

og þroska (Lög um grunnskóla, 2008). 

Hlutverk skólans er að taka mið af hæfni og þroska hvers nemanda í ljósi 

ólíkra persónugerða, getu og áhugasviða. Unglingsárin er það aldursbil sem 

talið er tímabil mikilla breytinga. Ungmenni eru að fara í gegnum þroska 

sem er samspil líkamlegrar, félagslegrar og vitsmunalegrar mótunar (Harter, 

1990; Harter, Waters og Whitesell, 1998). Tengsl (e. attachment) ungmenna 

við skólann og kennara eru talin mikilvæg fyrir almennan þroska þeirra, ekki 

síður en fyrir námsáhuga. Sterk tengsl ungmenna við skólann eru talin koma 

í veg fyrir að gildi, reglur og samfélagsábyrgð rofni (Hirschi, 1969). Kennari 

sem nær að skapa traust og efla trú nemenda á sjálfum sér leggur grunn að 

velferð þeirra í framtíðinni (Bandura, 1997; Benard, 2004; Werner og Smith, 

2001) og veitir um leið það öryggi sem þarf til að efla áhuga- og námshvöt 

(Ryan og Deci, 2000). 

Langtímarannsókn undir stjórn Dr. Richard M. Lerner, þar sem 

markmiðið er að kortleggja þær miklu þroskabreytingar sem taldar eru að 

eigi sér stað á unglingsárunum, hefur nú þegar leitt í ljós að skólaumhverfið 

hefur áhrif á þroskaframvindu ungmenna. Viðhorf þeirra til skólans hafa 

mikla þýðingu. Ástæðan er sú að ef um jákvæð tengsl og samskipti er að 

ræða þá mun það auka æskilegan þroska ungmenna (Lerner, Lerner og 

Benson, 2011; Lerner o.fl., 2005; Steinunn Gestsdóttir og Lerner, 2007a, 

2007b). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að staðfesting frá öðrum á eigin getu 

er ein af forsendum þess að einstaklingurinn geti styrkt trúna á eigin getu 

(Bandura, 1997; Harter, 1990; Schunk og Miller, 2002). Hlutverk skólans 

vegur þungt í þeirri eflingu, ekki síður þegar horft er til þess að trú nemanda 

á eigin getu (e. self-efficacy) er ein af grunnstoðum fyrir sjálfstjórnun (e. 

self-regulation) og ekki síður fyrir þeirri sjálfstjórnun sem námshæfni (e. 

self-regulated learning) nemenda byggir á (Zimmerman, 2002). 
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Félagsnámskenningin (e. social cognitive theory) sem gengur út frá samspili 

umhverfis, hegðunar og hugsana og þroska einstaklingsins er grunnur 

þeirrar hugmyndafræði sem býr að baki ofangreindra hugtaka. Hér verður 

hugmyndafræði félagsnámskenningarinnar gerð frekari skil með tilliti til 

hugtaka og rannsókna sem tengjast markmiði þessarar rannsóknar. 

3.1 Mikilvægi skólatengdrar hvatningar  

Í Aðalnámsskrá grunnskóla er lögð áhersla á að eitt af megin viðfangsefnum 

skólans sé að hvetja nemendur með það að markmiði að efla styrkleika og 

trú þeirra á eigin námsgetu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Ryan og Deci (2000) benda á að ytri hvatning sem eflir námshvöt nemenda 

sé grundvöllur fyrir námsgengi. Ef nemandi upplifir hvatningu sem ýtir undir 

drifkraft hans og áhuga á tilteknu verkefni er líklegt að hann nái markmiðum 

verkefnisins. Tilgangur hvatningarinnar er að örva persónulegt áhugasvið og 

styrkleika nemandans sem stuðlar að aukinni námshæfni (Danielsen, 2009; 

Dweck, 2006; Ingvar Sigurgeirsson, 1999; Schunk og Miller, 2002; Sigrún 

Aðalbjarnadóttir, 2007). 

Niðurstöður rannsókna Schunk og Miller (2002) sýna að samverkandi 

þættir innan skólaumhverfisins hafa áhrif á námsáhuga ungmenna. 

Hvetjandi umhverfi er líklegra til að hafa jákvæð áhrif á námsáhuga 

ungmenna en hið gagnstæða. Ganga þeir út frá að hvatningin getur bæði 

snúið að innri og ytri þáttum. 

Í bók Ingvars Sigurgeirssonar (1999), Litróf kennsluaðferðanna, eru taldir 

upp þættir sem snúa að innri og ytri hvatningu. Dæmi um ytri hvatningu eru 

einkunnir og viðurkenning. Innri hvatning getur falist í kennsluefni sem 

höfðar til áhuga nemenda og þátttöku þeirra í því að taka ákvörðun um 

námsefni og aðferðir sem beitt er í kennslunni. Talið er að ef nemandi er 

áhugalaus um nám sitt upplifi hann ekki þá hvatningu sem skólinn ætti að 

veita honum. Upplifun af skólatengdri hvatningu er í raun persónulegt mat 

og ólík eftir nemendum. Hlutverk kennara er að átta sig á ólíkum 

styrkleikum nemenda og veita þeim hvatningu með það að leiðarljósi 

(Dweck, 2006). Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að samspil 

persónueinkenna, hegðunar og umhverfis skiptir máli um velferð í lífinu 

(Bandura, 1986; Benard, 2004; Werner og Smith, 2001). 

Í langtímarannsókn Werner og Smith (2001), Journeys from Childhood to 

Midlife, þar sem þátttakendum var fylgt eftir frá fæðingu til fjörutíu ára 

aldurs, var áhersla lögð á að skoða velgengni í lífi þeirra. Sá hópur sem 

Werner og Smith skoðuðu sértaklega voru þeir þátttakendur sem höfðu 

fæðst og alist upp við erfiðar félagslegar aðstæður og margir hverjir ekki 
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fengið stuðning frá foreldrum. Markmið þeirra var meðal annars að 

kortleggja hvaða félagslegu þættir hefðu áhrif á velgengni þeirra í lífinu og 

var skólaganga meðal þess sem þeir skoðuðu. Komust þeir að því að einn af 

hverjum þremur þátttakendum átti ekki við vandamál að stríða með 

skólagöngu sína og hafði raunsæ námsmarkmið og væntingar í lífinu á 

unglingsárunum. Werner og Smith töldu að forspárgildi fyrir velgengni í 

skólanum og lífinu, þrátt fyrir erfiðar félagslegar aðstæður, væri hvatning, 

stuðningur og umhyggjusemi frá fullorðnum, annarra en foreldra. Kennarar 

þátttakendanna féllu sérstaklega í þann hóp. Niðurstöður þeirra félaga sýna 

að jákvæðar fyrirmyndir í lífi einstaklinga eru mikilvægar því þær hvetja og 

efla styrkleika hvers og eins. 

Niðurstöður rannsóknar sem skoðaði sjálfsálit ungmenna í félagslegu 

samhengi benda til þess að viðurkenning og hvatning frá öðrum, sérstaklega 

foreldrum, kennurum og vinum, hafi mikið forspárgildi fyrir almennt 

sjálfsálit sem hefur í för með sér jákvæð samskipti (Harter, Waters og 

Whitesell, 1998). Sjálfsálit er svo talið merki um góða tilfinningalega og 

félagslega aðlögun (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Allt bendir til þess að 

skólatengd hvatning hafi forspárgildi fyrir alhliða þroska ungmenna og 

námshæfni. 

Þessi sýn á ólíkum áhrifum skólatengdrar hvatningar á nemendur er í 

samhljómi við hugmyndir félagsnámskenningarinnar um samþætt áhrif 

hugsunar, hegðunar og umhverfis. Í fræðilegu samhengi má horfa svo á að 

hvatning frá skólanum í heild er mikilvæg fyrir alhliða þroska ungmenna en 

bent hefur verið á að hlutverk kennara vegur þungt. Kennarinn er fyrirmynd 

nemenda og ef hann veitir félagslegan stuðning og hvatningu við þarfir 

nemenda mun það auka trú þeirra á eigin getu og efla um leið sjálfstjórnun 

þeirra í námi (Zimmerman, 2002; Bandura, 1997). 

3.2 Félagsnámskenningin 

Félagsnámskenningin (e. social cognitive theory) byggir fyrst og fremst á 

starfi sálfræðingsins Albert Bandura (Bandura, 1997; Schunk, Pintrich og 

Meece, 2008). Við upphaf tuttugustu aldar voru atferliskenningar (e. 

behavioral theories) ríkjandi hjá þeim sem beindu sjónum sínum meðal 

annars að námi og hegðun barna og ungmenna (Schunk o.fl., 2008; 

Zimmerman, 2008). Bandura (f. 1925), fékk snemma áhuga á að rannsaka 

hegðun einstaklingsins í félagslegu samhengi frekar en út frá atferlinu sem 

slíku (Bandura 1986, 1997; Schunk o.fl., 2008). Bandura ásamt 

samstarfsmönnum beindi sjónum sínum að nemendum með 

hegðunarerfiðleika (e. aggressive behaviors). Niðurstöður hans voru í 
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mótsögn við kenningar atferlissinna sem ganga út frá því að forsendur fyrir 

hegðunarvanda stafi af afleiðingum eigin gjörða. Bandura og félagar töldu 

að hegðun lærðist ekki eingöngu út frá eigin atferli, heldur gerðist það í 

samspili við félagslegt umhverfi. Umhverfið er ekki síður mikilvægur 

mótunarþáttur sem kennir ákveðna hegðun en þó í samspili við persónulega 

eiginleika og hugsanir. Það er einstaklingnum mikilvægt að ná tökum á því 

að rækta jákvæðar hugsanir um sjálfan sig, hlusta á tilfinningar sínar og læra 

af þeim mistökum sem gerð eru í samspili við félagslegt umhverfi (Bandura, 

1997; Schunck o.fl., 2008). Þessar niðurstöður voru undanfari formlegrar 

skilgreiningar á félagsnámskenningunni um að umhverfið, hegðun og 

hugsun hvers einstaklings hafi áhrif hvert á annað í eflingu trúar á eigin getu 

(e. self-efficacy). Kenningin leggur áherslu á að einstaklingurinn setji sér 

markmið og um leið mæti þeim hindrunum sem á vegi hans verða. 

Hugarástand og þá sérstaklega hvernig einstaklingnum líður hefur áhrif á 

hvernig tekist er á við ný verkefni. 

Niðurstöður rannsókna Bandura (1997) og félaga sýndu fram á tengsl 

milli trúar á eigin getu á afmörkuðu sviði og námshæfni. Bandura segir að ef 

nemendur efast um trú á eigin getu í tilteknum aðstæðum þá forðist þeir að 

takast á við verkefni eða nýjar áskoranir. Afleiðingin verður minni 

námshæfni og lakari frammistaða í námi. Hlutverk skólans er að efla 

nemendur í að setja sér markmið með það að leiðarljósi að ná þeim. Þá 

gefur það auga leið að skortur á trú á eigin námsgetu getur komið í veg fyrir 

það. Kenning Bandura hefur vakið mikinn áhuga innan menntastofnanna 

eins og glögglega má sjá í Aðalnámsskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Kenning Bandura um mikilvægi trúar á 

eigin getu gengur út frá fjórum áhrifaþáttum sem allir eru taldir mikilvægir 

þegar litið er til alhliða þroska og námshæfni ungmenna (Bandura, 1997; 

Schunck o.fl., 2008). 

3.2.1 Trú á eigin getu 

Hugtakið trú á eigin getu vísar til þeirrar hæfni og kunnáttu sem 

einstaklingur telur sig búa yfir á ákveðnu sviði og hefur áhrif á hvaða 

viðfangsefni hann velur sér og hversu mikið hann leggur sig fram (Bandura, 

1997). Áhersla er lögð á að gera greinarmun á trú á eigin getu og því 

sjálfsáliti sem einstaklingur býr yfir. Sjálfsálitið (e. self-esteem) er almennt 

mat einstaklingsins á hæfileikum sínum og er í raun heildarmat hans á 

sjálfum sér. Ef einstaklingur hefur lágt sjálfsálit er líklegt að hann skorti 

virðingu gagnvart sjálfum sér (Bandura, 1997; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). Bandura (1997) lítur svo á að sjálfsálit byggi á skynjun umhverfisins á 
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útliti, hegðun og framkomu sem talin er hafa samverkandi áhrif á trú á eigin 

getu (Bandura, 1997). Bandura segir: 

Einstaklingar hafa mismunandi þekkingu á sjálfum sér, sú 

þekking sem hefur hvað mest áhrif á daglegt líf fólks er þekking 

þess á eigin getu (Bandura, 1986 : 390). 

Bandura leggur áherslu á að trú á eigin getu er aðstæðubundin ólíkt 

sjálfsáliti einstaklings sem er almennt mat hans á sjálfum sér (Bandura, 

1997). Einstaklingur sem hefur mikla trú á eigin getu á afmörkuðu sviði 

getur haft litla trú á eigin getu á öðrum sviðum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2007). Ef við heimfærum skilgreininguna yfir á nemenda sem hefur mikla 

trú á eigin getu í stærðfræði þá getur hann haft litla trú á eigin getu í 

bókmenntum. 

Kenning Bandura (1997) er talin mikilvæg fyrir menntastofnanir því hann 

leggur áherslu á að hugarástand og líðan nemenda þegar tekist er á við 

verkefni sé ein af forsendum þess hvernig þau muni leysa það. Stuðningur 

og hvatning foreldra/forráðamanna er ein af forsendum þess að efla trú á 

eigin getu barns. Ef skortur er á því þá hefur skólinn mikilvægu hlutverki að 

gegna í því verkefni að byggja upp jákvæða sýn nemenda og viðhorf í eigin 

garð og annarra (Bandura, 1997). Bandura lítur svo á að trú á eigin 

námsgetu spái fyrir um námsárangur. Hann telur að hæfnin í tilteknum 

verkefnum, ein og sér, sé ekki nægjanleg fyrir árangur heldur verði 

einstaklingurinn að trúa á hæfnina sem í honum býr. Bandura bendir á að 

neikvæð sýn geti leitt til niðurrifs og neikvæðrar útkomu (Bandura, 1997). 

Á mynd 1 má sjá fjóra mótunarþætti sem Bandura telur að hafi áhrif á 

trú á eigin getu sem vegur þungt á árangur og hegðun einstaklingsins (mynd 

fengin hjá Saples, Hulland og Higgins, 1998). 
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Mynd 1. Fjórir mótunarþættir fyrir trú á eigin getu 

Fyrst er talið að fyrri frammistaða/árangur (e. performance 

accomplishments) hafi mikið að segja um trú á eigin getu. Nemandi sem 

nær góðum námsárangri er talinn hafa meiri trú á hæfni sinni en slakur 

nemandi. Óbeint nám eða herminám (e. vicarious experience) mótar trú á 

eigin getu út frá árangri annarra. Nemandi ber sig saman við sambærilega 

nemendur og metur sig eftir þeirra árangri, hvort sem um er að ræða góðan 

eða slakan árangur. Félagsleg hvatning (e. social persuasion) vegur þungt í 

að móta trú á eigin getu að mati Bandura, því hún leggur grunn að trausti og 

sterkum félagslegum tengslum þess sem veitir hvatningu eða viðbrögð (e. 

feedback). Hvatning og viðbrögð kennara vega því þungt fyrir eflingu trúar á 

eigin getu nemanda en einnig hefur hvatning samnemenda og annarra 

starfsmanna skólans áhrif. Líkamleg og tilfinningaleg viðbrögð (e. 

physiological and emotional states) hafa ekki síður mótandi áhrif á trú á 

eigin getu. Ef nemendur upplifa neikvæðar tilfinningar í tilteknum 

aðstæðum s.s. kvíða, getur það haft veruleg áhrif á árangur þeirra. Hafa ber 

í huga að áhrifsþættirnir hafa allir samverkandi áhrif á mótun trúar á eigin 

getu. En um leið þarf að horfa til þess að vægi þeirra er aðstæðubundið og 

fer eftir hæfni nemandans í tilteknu verkefni (Bandura, 1997; Schunck o.fl., 

2008).  
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Bandura bendir á að með því að efla trú á eigin getu hjálpi það 

einstaklingnum að þroska með sér hæfni til að að stjórna tilfinningum 

sínum, hugsunum og hegðun (Bandura, 1997). Þessir eiginleikar fela í sér 

fræðilega skilgreiningu á hugtakinu sjálfstjórnun (e. self-regulation) sem 

talin er mótast út frá þeirri trú sem einstaklingurinn hefur á sjálfum sér 

(Bandura, 1997; Baumeister og Vohs, 2004; Steinunn Gestsdóttir og Lerner 

2007a; Zimmerman, 2002). Til að átta sig betur á hugmyndafræðinni sem 

býr að baki tengslum þessara hugtaka verður fjallað nánar um skilgreiningu 

á sjálfstjórnun og mikilvægi hennar fyrir alhliða þroska og námshæfni 

ungmenna. 

3.2.2 Sjálfstjórnun 

Hugtakið sjálfstjórnun (e. self-regulation) er tiltölulega nýtilkomið innan 

uppeldis- og menntunarfræða þrátt fyrir að hafnar séu viðamiklar 

rannsóknir á sjálfstjórnun víðsvegar um allan heim (Baumeister og Vohs, 

2004). Hugtakið er yfirgripsmikið en einföld útskýring á sjálfstjórnun er að 

hún feli í sér hæfni sem beinist að persónueinkennum einstaklingsins, s.s. 

tilfinningum, hugsunum og hegðun (Bandura, 1997; Baumeister og Vohs, 

2004; Steinunn Gestdóttir, 2012; Zimmerman, 2002). Sjálfstjórnun er 

þýðingarmikil fyrir alhliða þroska ungmenna (Baumeister og Vohs, 2004; 

Steinunn Gestsdóttir og Lerner, 2007a) og á því brýnt erindi við 

uppeldisstörf inni í menntastofnunum. Rannsóknir á sjálfstjórnun 

ungmenna gefa þær vísbendingar að eiginleikar hennar geti tekið miklum 

breytingum á unglingsárunum. Þetta þarf að hafa hugfast þar sem 

rannsóknir benda til þess að sterk tengsl séu milli sjálfstjórnunar og 

velgengni í námi (Steinunn Gestsdóttir og Lerner, 2007a, 2007b; Steinunn 

Gestsdóttir, Sigrún Aðalbjarnardóttir og Fanney Þórsdóttir, 2011). 

Zimmerman (2002, 2008) er frumkvöðull þeirra fræðimanna sem hafa 

lagt stund á rannsóknir sem snúa að sjálfstjórnun og námshæfni ungmenna. 

Niðurstöður rannsókna hans benda til þess að hugarfar nemenda til að ná 

settum markmiðum t.d. námsmarkmiðum, skipti verulegu máli. Rannsóknir 

hans, ásamt niðurstöðum annarra rannsókna, benda til að sveigjanlegt 

hugarfar sé forsenda fyrir því að ná settum markmiðum. Sveigjanleikinn 

sem hér um ræðir felur í sér sjálfstæði í vinnubrögðum, trú á eigin styrkleika 

við ólíkar aðstæður og getu til að mæta áskorunum óhrædd(ur) við að ögra 

sjálfum sér (Dweck, 2006; Zimmerman, 2002, 2008). Sjálfstjórnun er í raun 

aðstæðubundin, líkt og trú á eigin getu, og einskorðast við það viðfangsefni 

sem verið er að takast á við hverju sinni (Bandura, 1997; Zimmerman, 

2008). Sjálfstjórnun er talin mótast út frá þremur þáttum: sjálfsathugun (e. 



 

30 

self-observation), sjálfsdómi (e. self-judgment) og sjálfsviðbragð (e. self-

reaction). Þessi hugtök vísa til grunnatriða í eflingu trúar á eigin getu. 

Sjálfsathugun er sú sýn sem einstaklingurinn hefur á sjálfum sér t.d. hegðun 

og framkoma. Hann athugar hvað það er sem betur má fara og setur sér 

markmið í átt að breytingum. Sjálfsdómur snýr að hversu vel tókst að ná 

markmiðum. Sjálfsviðbragð snýr að gagnrýni einstaklingsins á afraksturinn 

(Shunck o.fl., 2008; Zimmerman, 2002, 2008). Bandura (1997) og 

Zimmerman (2002, 2008) hafa báðir lýst mótun trúar á eigin getu og 

sjálfstjórnun út frá grunnþáttum félagsnámskenningarinnar. Mynd 2 sýnir 

hvernig umhverfið (e. environment), persónuleikinn (e. person) og hegðunin 

(e. behavior) hefur áhrif hvert á annað í eflingu á trú á eigin getu (e. self-

efficacy). Þetta samspil hefur svo áhrif á þá sjálfstjórnun (e. self-regulation) 

sem einstaklingurinn hefur. 

Mynd 2. Félagsmótunarkenningin  

Samkvæmt Bandura (1997) er trú á eigin getu í tilteknum aðstæðum 

forsenda fyrir að einstaklingur geti eflt þá eiginleika sem falla undir 

sjálfstjórnun. Samspil umhverfis, hugar og hegðunar séu ekki síður 

mótunarþættir fyrir sjálfstjórnun einstaklingsins. Zimmerman (2008) lítur 

svo á að þetta samspil sé meginforsenda fyrir námshæfni nemenda. Eftir 

fjölda rannsókna setti hann fram kenningu og um leið lausnarferli sem á að 
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stuðla að eflingu sjálfstjórnar í námi (e. self-regulated learning). Kenning 

hans er talin mikil stoð fyrir þá sem horfa til mikilvægis sjálfstjórnunar með 

það að leiðarljósi að efla þessa hæfni (Steinunn Gestsdóttir, 2012). 

3.2.3 Sjálfstjórnun í námi  

Grunnskilgreining á sjálfstjórnun í námi (e. self-regulated learning) felur í sér 

hæfni ungmenna til að skipuleggja nám sitt og ná settum markmiðum (e. 

goal; Schunck o.fl. 2008; Zimmerman, 2008). Til að hafa stjórn á námi sínu 

þarf nemandinn að vera meðvitaður um hvað það er sem hentar honum til 

að ná árangri (Zimmerman, 2008). Aðferðir til að læra eru ekki einangrað 

ferli heldur krefst nám persónulegs frumkvæðis, þolgæðis og kunnáttu. 

Nemandinn verður að vera tilbúinn að breyta og horfa á sjálfan sig í því 

umhverfi sem hann er staddur hverju sinni. Nám sem þetta telur 

Zimmerman mikilvægt í því nútímasamfélagi sem við búum í. Það geti aukið 

áhuga ungmenna á námi og eflt námshæfni þeirra. Þetta ferli verður til út 

frá hvatningu og viðhorfum sem liggja að baki nemandanum og ekki síður 

þrautseigju hans (Zimmerman, 2002, 2008). 

Rannsóknir Zimmermans (2002) og fleiri fræðimanna (Schunk, o.fl. 

2008), sem byggja á viðtölum og spurningalistum við ungmenni um hvernig 

þeir haga námi sínu, sýna marktæka spá um hvað sjálfstjórnun er mikilvæg 

fyrir námshæfni. Meginforsendur fyrir góðu námsgengi eru meðal annars 

hæfni hvað varðar markmiðssetningu (e. goal setting), tímastjórnun (e. time 

management), sjálfsmati (e. self-evaluation), sjálfshugmyndum (e. self-

attribution), áhugahvöt (e. self-motivational beliefs) og trú þeirra á eigin 

getu. Allir þessir þættir hafa á einn eða annan hátt áhrif á hæfni til að 

stjórna náminu. Áhugi Zimmermans (2008) á námshæfni ungmenna stafar 

fyrst og fremst af því að sá aldurshópur er talinn hafa þann þroska sem þarf 

til að geta sett sér námsmarkmið og finna leiðir til að ná þeim án stuðnings 

kennara. Ábyrgð nemandans á námi sínu hvílir á honum sjálfum og mótast 

að miklu leyti út frá hans persónulegu eiginleikum (Schunck, o.fl., 2008; 

Steinunn Gestsdóttir, 2012; Zimmerman, 2002, 2008). 

Zimmerman (2002, 2008) telur að nemendur sem hafa litla trú á eigin 

getu nýti ekki þá eiginleika sem sjálfstjórnun í námi krefst. Vegna lítils 

sjálfsmats þá forðast nemandi að leita eftir þeim björgum sem eru í 

kennslustofunni eða umhverfinu. Nefnir hann að nemendur forðist að biðja 

um frekari útskýringar af ótta við viðbrögð annarra, s.s. bekkjarfélaga. 

Vegna skorts á tímastjórnun forðast nemandinn að leita sér sjálfur 

upplýsinga, t.d. fara á bókasafnið. Ef um próf er að ræða þá telur 

nemandinn sér trú um að of mikill tími fari í þá upplýsingaöflun sem hann 
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skortir. Þegar svona er háttað hjá nemanda þá getur það vakið upp kvíða og 

spornað gegn eflingu á trú hans á eigin getu. Zimmerman (2002) bendir á að 

með því að kenna þrjá grunnþætti til að efla sjálfstjórn í námi og leiðbeina 

nemandanum um hvernig hægt er að nota þá, muni það verða stoð fyrir 

námshæfni, námsárangur og velferð í lífinu. 

 

Mynd 3. Grunnþættir til eflingar á sjálfstjórnun í námi 

Zimmerman (2002, 2008) ásamt fleiri fræðimönnum hafa byggt upp kerfi 

sem á að styðja viðleitni nemenda í eflingu á sjálfstjórnun í námi. Aðferðin, 

sem skammstöfuð er SRL (e. self-regulated learning), er talin fyrirbyggjandi 

aðferð í eflingu á bættri námshæfni. Aðferðin byggir á kennslu í að leiðbeina 

nemendum við að ígrunda þrjá þætti sem snúa að a) áætlunargerð, b) 

aðferðum og c) sjálfsmati (sjá mynd 3; Schunk o.fl., 2008; Zimmerman, 

2002, 2008). 

Þessir þrír þættir mynda samverkandi áhrif, byggja á hver öðrum og eru 

aðstöðu- og persónubundnir (Schunk o.fl., 2008). Zimmerman (2002) lýsir 

hvernig hægt er að efla þessa þætti í skólastarfinu:  

a) Í áætlunargerð fær nemandinn þjálfun og leiðbeiningu í að 

skipuleggja nám út frá styrk- og veikleikum. Fyrri reynsla nemandans 

(e. forethought) segir mikið til um viðhorf hans á sjálfum sér sem 

námsmanni. Hér skiptir því máli að nemandinn geri 

verkefnagreiningu (e. tasks analysis) og verkefni sem hvetja hann (e. 

self motivation beliefs) áfram í markmiðssetningu og áætlunargerð, 

s.s. að æfa sig vel fyrir stafsetningarpróf og leggja á minnið atriði. 

Hér skiptir trú nemandans á sjálfum sér verulegu máli fyrir þá 

Aðgerðir  

Sjálfsmat  Áætlunargerð  
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stjórnun sem fylgir áætlunargerðinni þar sem hún er í raun afleiðing 

persónulegs mats. 

b) Aðgerðir nemandans fara að mörgu leyti eftir hvernig 

áætlunargerðin var sett upp. Nemandinn ígrundar hvernig aðferð (e. 

performance) er best til að ná þeim markmiðum sem hann ætlar að 

stefna að. Hann þarf að skoða og prófa ólíkar námsaðstæður og 

finna hvað hentar honum best, s.s. að vinna einn í stað þess að vinna 

með vinum. Hér þarf nemandinn einnig að geta framkvæmt út frá 

persónulegri færni, s.s. út frá orðaforða sem hann býr nú þegar yfir 

þegar hann skrifar ritgerð. Hann er í raun að læra að nýta það sem 

hann hefur þegar lært og að tengja fyrri þekkingu við nýja.  

c) Sjálfsmat (e. self-reflection) felst í að skoða hvernig gekk að ná 

árangri. Hér skiptir sú sýn sem nemandinn hefur á sjálfum sér miklu 

máli. Nemendur hafa oft tilhneigingu til að bera sig saman við aðra 

sem getur bæði haft jákvæð og neikvæð áhrif á mat þeirra á sjálfum 

sér. En það er mikilvægt að nemandi horfi til þeirra þátta, hvað ber 

árangur og hvað ekki, út frá hans styrkleikum. Neikvætt sjálfsmat 

getur dregið verulega úr námshvata og námsárangri.  

Zimmerman og fleiri fræðimenn hafa með rannsóknum sínum sýnt fram 

á háa fylgni hjá nemendum sem hafa hlotið SRL þjálfun og námsárangri 

þeirra. Til að mynda skora þeir hærra á stöðluðum prófum í samanburði við 

nemendur sem ekki hafa fengið leiðsögn í SRL. Nemendur vinna einnig 

krefjandi verkefni með jákvæðara hugarfari en þeir gerðu fyrir SRL þjálfun, 

auk þess ná þeir dýpri skilningi á námsefninu (Zimmerman og Martinez- 

Pons, 1988). Þrátt fyrir að rannsóknir hafi leitt í ljós að þjálfun nemenda í 

sjálfstjórnun í námi leiði af sér úrbætur hafa kennarar oft ekki gefið 

nemendum tækifæri á að meta vinnubrögð sín og hæfni þegar lögð eru fyrir 

ný verkefni (Zimmerman, 2002). Kennarar hafa mikilvægu hlutverki að 

gegna í að leiðbeina nemendum um að vera meðvitaðir um styrkleika sína 

og takmarkanir og ekki síður í að hvetja þá til að vera sjálfsmeðvitaða (e. 

self-awarness). Sjálfstjórnun í námi er ferli þar sem nemendur beita sér við 

að þróa hæfni til að ná settum markmiðum. Sjálfstjórnun í námi er ekki 

bundin við greind eða námsárangur. Skoða þarf námið á fyrirbyggjandi hátt 

með úrbætur í huga og því skipta viðbrögð annarra (umhverfis) miklu máli 

(Zimmerman, 2002, 2008) . 

Zimmerman bendir á að félagsleg hvatning er mikilvæg til þess að halda 

uppi áhuga nemenda á viðfangsefnum, skortur á því getur dregið úr áhuga 
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þeirra. Það er ekki nóg að æfa t.d. skák, íþróttir eða hljóðfæraleik, heldur er 

það hin félagslega hvatning sem viðheldur áhuganum. Framför og ánægja 

nemanda í námi sínu eru í raun hvetjandi þættir sem leiða til þess að 

nemandi vill gera betur. Slíkur nemandi sýnir í raun meiri námsáhuga. Trú 

þeirra á eigin getu vex og þeir öðlast meiri sjálfstjórnun í námi (Zimmerman, 

2002). Því ætti að leggja áherslu á að hvetja nemendur til að meta sjálfa sig 

sem námsmenn, skoða styrkleika sína og þau samskipti og vinnubrögð sem 

ríkja í kennslustofunni. Kennarinn og skólinn ættu því að horfa á 

nemandann út frá hugmyndafræði félagsnámskenningarinnar, þar sem 

samspil hugsunar (t.d. trú á eigin getu), hegðunar (t.d. að taka að sér 

verkefni) og umhverfis (t.d. endurgjöf og hvatning frá kennurum) 

(Zimmerman, 2002, 2008) séu grunnþættir í eflingu á alhliða þroska og 

námshæfni ungmenna, líkt og Aðalnámsskrá grunnskóla leggur áherslu á 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011).  

Sjálfstjórnunarferli Zimmerman hefur nú verið lýst hér og hversu starf 

kennarans og skólans er talið mikilvægt fyrir það ferli. Fræðimenn innan 

uppeldis- og menntunarfræða hafa löngum rannsakað samskipti kennara og 

nemenda og fjöldinn allur af rannsóknum liggja þar að baki (Bandura, 1997; 

Dweck, 2006; Schunk og Miller, 2002; Zimmerman, 2002, 2008).  

3.3 Skólatengd hvatning og trú á eigin getu til 
sjálfstjórnunar í námi 

Þegar litið er til erlendra rannsókna þar sem skoðuð eru tengsl 

skólatengdrar hvatningar og trú á eigin getu til náms og sjálfstjórnunar í 

námi ungmenna benda niðurstöður ávallt til þess að um marktæk tengsl séu 

að ræða (Danielsen, 2009; Dweck, 2006; Schunk og Miller, 2002). 

Í viðamikilli norskri rannsókn, Danielsen (2009), er skoðaður 

skólatengdur félagslegur stuðningur (e. school–related social support) og 

tengsl hans við velferð, námshæfni og trú á eigin getu þrettán og fimmtán 

ára ungmenna (N=3358). Hluti rannsóknarinnar miðaði meðal annars að því 

að skoða tengsl stuðnings kennara (e. teacher support), skólaánægju (e. 

school satisfaction) námshæfni (e. scholastic competence) og almenna trú á 

eigin getu (e. general self-efficacy). Byggir rannsóknin á norskum gögnum 

frá Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni HBSC (Health Behaviours in School-

Aged Children). Meginniðurstöður rannsóknarinnar varpa ljósi á 

samverkandi tengsl milli ólíkra breyta á lífsánægju nemenda. Niðurstöður 

sýndu að sterkari fylgni var á milli stuðnings kennara við skólaánægju (r= 

0,55) en námshæfni (r= 0,19). En aftur á móti mældist sterk fylgni á milli 

skólaánægju og námshæfni (r= 0,25). Námshæfni hafði svo sterkustu fylgni 
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allra þátta við almenna trú á eigin getu (r= 0,68). Niðurstöður Danielsen 

(2009) benda til þess að stuðningur frá kennurum og líðan nemenda í 

skólanum hafi forspárgildi fyrir námshæfni þeirra. Þessi tengsl mældust 

mun sterkari í samanburði við hvatningu frá jafnöldrum og foreldrum 

(Danielsen, 2009). Líkt og Bandura (1997) leggur áherslu á að þegar trú á 

eigin getu og námsárangur er skoðaður er mikilvægt að horfa til hlutverks 

kennarans. Hlutverk hans er talið mjög mikilvægt í mótun trúar á eigin getu 

nemenda hans. Schunk og Miller (2002) hafa rannsakað trú á eigin getu 

með unglingsárin í huga. Þeir telja að þau viðbrögð (e. feedback) sem 

nemandi fær við árangri eða mistökum móti trú hans á eigin getu líkt og 

Bandura (1997) bendir á. Að fá staðfestingu á eigin færni frá öðrum eflir 

alhliða þroska þeirra en bent hefur verið á að það skiptir máli hversu mikla 

hvatningu og örvun nemendur fá frá foreldrum, kennurum og skóla svo 

dæmi séu tekin (Harter, 1990; Schunk og Miller, 2002). Viðbrögð annarra 

eru talin mikilvæg því þau varpa upplýsingum til nemandans og geta reynst 

honum mikilvægar hvort sem um er að ræða árangur eða ekki. Ábendingin 

sem nemandinn fær frá öðrum gerir honum kleift að skynja stöðu sína. 

Viðbrögð við framförum eykur trú hans á eigin getu en getur einnig kallað á 

framfarir og upplýsingar um hvað betur má fara. Ef skortur er á viðbrögðum 

frá öðrum, t.d. kennurum, getur það dregið úr trú hans á eigin getu (Schunk 

og Miller, 2002). 

Rannsóknir sálfræðingsins Carol Dweck (2006) hafa bent á að námshæfni 

og námsárangur ungmenna hafi sterk tengsl við þá hvatningu sem þau fá. 

Niðurstöður rannsókna hennar sýna að hvatning sem beinist að styrkleikum 

nemenda í vinnubrögðum og hvatning í að setja sér markmið hafi 

forspárgildi fyrir námsgengi. Dweck heldur því fram að ef nemandi fær ekki 

viðbrögð eða of litlar kröfur eru gerðar til hans muni það ekki efla trú hans á 

eigin getu. Kennari á að hafa trú á nemandanum og líta á hann með þeim 

augum að allir geti eflt hæfileika sína og allir hafi færni á ákveðnum hlutum. 

Við verðum að trúa á að ferlið leiði til árangurs (Dweck, 1999, 2006). Dweck 

er í raun að segja að allir hafi styrkleika og mikilvægt sé að dæma ekki 

einstaklinga eftir ákveðnum aðstæðum. Það þarf að horfa á mistökin og 

skoða út frá þeim hvað sé hægt að laga og bæta. Í því samhengi má nefna 

að rannsóknir hafa sýnt að drengir fá oft og tíðum meiri athygli í 

skólastofunni en stúlkur. Ástæðan er talin vera sú að drengir eru óhræddari 

við að segja skoðanir sínar og fá athygli frá kennurum en stúlkur (Harter, 

1990). 
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3.3.1 Innlendar rannsóknir 

Þær íslensku rannsóknir sem fjallað er um í þessum kafla spanna nokkuð 

breitt svið. Ástæðan er sú að íslenskar rannsóknir hafa ekki náð til þeirra 

þátta sem eru í brennidepli þessarar rannsóknar á tengslum skólatengdrar 

hvatningar og trúar á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi. Engu að síður er 

mikilvægt að gera grein fyrir stöðu þekkingar á Íslandi á þeim hugtökum 

sem hafa skýr tengsl við viðfangsefni þessarar rannsóknar. 

Allnokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl viðhorfs nemenda til 

kennara og skólans við námsárangur þeirra (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2002; 

Kristjana S. Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007). 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (2007) hefur rannsakað tengsl samskiptaþroska 

ungmenna og áhættuhegðunar. Hún hefur bent á að eitt það mikilvægasta 

sem hægt er að gera til að styrkja alhliða þroska ungmenna sé að veita þeim 

stuðning sem hjálpar þeim til að taka réttar ákvarðanir í lífinu. Í bók hennar, 

Virðing og Umhyggja, tekur hún saman niðurstöður margra ára 

rannsóknarvinnu sem sýna fram á mikilvægi þess að hlúa að félags- og 

tilfinningaþroska barna og ungmenna. Rannsóknir Sigrúnar (2007) hafa leitt 

í ljós að ef nemendur sem fá sérstaka hvatningu í skólastarfi sem snýr að 

samskiptum við samnemendur sýna meiri þroskaframfarir í hugsun en 

nemendur í samanburðahópi sem fengu ekki þessa hvatningu frá 

kennaranum. Telur hún að þessir þættir séu mikilvægir fyrir trú á eigin getu 

nemenda, líkt og Bandura (1997) bendir á. Sigrún bendir einnig á að 

rannsóknir hennar og fleiri fræðimanna kalli á meðvitund allra þeirra sem 

vinna með börnum og ungmennum til að efla virðingu, umhyggju, trú þeirra 

á eigin getu og sjálfstjórnun (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Fleiri íslenskar 

rannsóknir hafa leitt fram svipaðar niðurstöður um mikilvægi þess að 

nemendur upplifi hvatningu, umhyggju og virðingu í skólanum og hversu 

hlutverk kennarans er talið spila þar stórt hlutverk (Ásdís Hrefna 

Haraldsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008; Ingvar Sigurgeirsson og 

Ingibjörg Kaldalóns, 2006; Kristín Aðalsteinsdóttir, 2002; Sólveig 

Karvelsdóttir, 1999).  

Álfgeir L. Kristjánsson og Inga D. Sigfúsdóttir (2009) skoðuðu tengsl 

samskipta ungmenna og foreldra við námsárangur ungmennanna. 

Rannsóknin náði til 7430 ungmenna í 9. og 10. bekk og leiddu niðurstöður í 

ljós að tengsl eru á milli góðra samskipta foreldra og ungmenna og 

námsárangurs. Ungmenni sem fá stuðning (e. support) og stöðugt eftirlit (e. 

monitoring) foreldra sinna og njóta reglulegrar samveru (e. time spent) við 

þá eru líklegri til að sýna betri námsárangur en þau ungmenni sem skorta 
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þessi samskipti við foreldra sína. En höfundarnir benda einnig á að hlutverk 

skólans er mikilvægt. Nám barna og ungmenna fer að stórum hluta fram þar 

og því þarf ekki síður að beina augum að þeim samskiptum sem eiga sér 

stað þar. 

Niðurstöður rannsókna þeirra Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar 

Kaldalóns (2006) ,,Gullkista við enda regnbogans“ á hegðunarvanda á öllum 

skólastigum í grunnskólum í Reykjavík sýndu að í þeim skólum þar sem lítið 

var um agavandamál, einkenndist viðhorf starfsfólks til nemenda af 

jákvæðni, hlýju, virðingu og viðurkenningu á því að nemendur séu ólíkir. Út 

frá rannsókn þeirra má álykta að í skólum þar sem er sveigjanleiki í 

kennsluháttum og áhersla lögð á jákvæð samskipti við nemendur með 

hegðunarvanda leiðir af sér betri líðan og námsárangur. Meginþorri 

íslenskra nemenda eiga ekki við hegðunarvanda að etja (Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalóns, 2006) en sumir nemendur eiga aftur á 

móti við námserfiðleika að stríða.  

Í rannsókn Hjalta J. Sveinssonar og Barkar Hansen (2010) á trú á eigin 

færni nemenda og hvata til náms, sýndi að stuðningur og hvatning frá 

kennara er mikilvægur þeim sem standa illa námslega. Markmið 

rannsóknarinnar var að skoða ungmenni á Akureyri sem annars vegar hættu 

í Verkmenntaskólanum og hins vegar þau ungmenni sem héldu áfram, þrátt 

fyrir að hafa verið með litla námshæfni við lok grunnskólans. 

Niðurstöðurnar benda til þess að árangur og velferð nemandans sem hélt 

áfram í námi stafaði af hvatningu frá kennurum og skólafélögum sem styrkti 

trú hans á eigin getu.  

Nýleg langtímarannsókn Kristjönu S. Blöndal og Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur (2012) skoðar brottfall nemenda úr framhaldsskólum hjá 

íslenskum ungmennum sem fylgt var eftir frá 14 til 22 ára aldurs. 

Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að sú skuldbinding sem nemandi hefur við 

skólann er mikilvæg forsenda fyrir námshæfni. Það er ekki nægjanlegt að 

vera sterkur námsmaður heldur verður námsmaðurinn að hafa áhuga á 

náminu og hafa jákvæðar tilfinningar í garð skólans. Þessar niðurstöður eru í 

anda félagsnámskenningarinnar um það samspil sem á sér stað í námi og 

þroska einstaklingsins. Segja má að nemandinn og skólaumhverfið efli hvort 

annað og jákvætt samspil leiðir af sér velferð nemandans. 

Gerður G. Óskarsdóttir (2012) stýrði viðamikilli langtímarannsókn sem 

byggir á eigindlegum og megindlegum gögnum frá 30 leik-, grunn- og 

framhaldsskólum. Meginmarkmiðið var að skoða skil skólastiga. Ein af 

rannsóknaspurningum þeirrar rannsóknar var um starfshætti og inntak milli 

skólastiga. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa merki um hvernig grunnskólar 
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á Íslandi efla sjálfstjórnun í námi, líkt og hugmyndafræði Zimmermans 

bendir á. Niðurstöður sýna að nemendur í 10. bekk fá um 20% af 

heildartíma skóladagsins til að sinna verkefnum sem reyna á frumkvæði, 

efla hugmyndaauðgi og sjálfstjórnun. Almennt séð þá gera nemendur í 

íslenskum grunnskólum hvorki áætlun um nám sitt né máta framvindu 

námsins. Aðeins einn af átta skólum í rannsókninni lagði áherslu á að 

nemendur gerðu einstaklingsáætlun um nám sitt út frá eigin forsendum 

með því að skoða styrkleika sína og hæfni. Niðurstöður benda til þess að 

skortur er á ábyrgð og frumkvæði íslenskra ungmenna í námi sínu (Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2012). Ef litið er til þess að megináhersla í eflingu á 

sjálfstjórnun í námi sé að kenna nemendum að gera áætlun með ákveðin 

markmið í huga, finna leið til að ná þeim og meta niðurstöður (Zimmerman, 

2002) þá er hægt að leiða hugann að því hvort íslenskir grunnskólar mættu 

leggja meiri áherslu á þá þætti í daglegu skólastarfi. 

Niðurstöður ofangreindra íslenskra rannsókna benda til þess að auka 

þarf til muna áherslur menntastofnana á þá þætti sem taldir eru efla 

sjálfstjórnun í námi. Íslensk ungmenni standa frammi fyrir vanda sem 

einkenna unglingsárin líkt og ungmenni í öðrum löndum og því þurfum við 

ekki síður að efla trú þeirra á eigin getu og efla sjálfstjórnun þeirra í námi. 

3.3.2 Munur á drengjum og stúlkum 

Síðustu ár hefur umræðan um kynjamun í íslenskum grunnskólum verið 

töluverð og má rekja umræðuna sérstaklega til lakari námsárangurs drengja 

en stúlkna í grunnfögum samkvæmt niðurstöðum PISA (Programme for 

International Student Assessment; Almar M. Halldórsson, 2011a). 

Samantekt niðurstaðna úr Skólapúlsinum, sem er sjálfsmat sem stór hluti 

íslenskra grunnskóla tekur þátt í til að meta virkni nemenda í námi, líðan og 

skóla- og bekkjaranda (Almar M. Halldórsson, 2011b), bera þess merki að 

hlutverk skólans snýr ekki síður að uppeldislegum gildum en bóknámi. 

Niðurstöður fyrir skólaárin 2009 til 2010 sýndu að námsforsendur drengja 

og stúlkna eru ólíkar. Stúlkur hafa meiri trú á eigin námsgetu, meiri áhuga á 

náminu og meiri stjórn á eigin árangri en drengir. Þessar niðurstöður svipa 

til niðurstaðna Danielsen (2009) sem sýndi að marktækur munur er á 

námshæfni norskra 15 ára drengja og stúlkna. Stúlkur hafa tilhneigingu til 

að hafa meiri námshæfni og sýna betri námsárangur, en allt bendir til þess 

að drengir upplifi meiri lífsánægju en stúlkur (Danielsen, 2009). Þessar 

niðurstöður má heimfæra yfir á íslensk ungmenni því niðurstöður hafa 

einnig sýnt að upplifun íslenskra stúlkna af tengslum við kennara sinn helst í 

hendur við líðan þeirra. Stúlkum sem líður illa og meta tengsl við kennara 
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sinn neikvæð standa sig mun verr námslega en aðrir jafnaldrar (Almar M. 

Halldórsson, 2011b). Þessi ólíka upplifun nemenda ætti að vera einn af 

lykilþáttum skólastarfsins. 

Usher og Pajares (2006) stóðu fyrir rannsókn þar sem meðal annars var 

skoðaður kynbundinn munur á trú unglinga á eigin getu og námshæfni (e. 

sources of academic and self-regulatory efficacy beliefs). Þátttakendur voru 

263 nemendur (140 stúlkur og 123 drengir) í gagnfræðaskóla í suðurhluta 

Bandaríkjanna. Niðurstöður benda til þess að félagslegt umhverfi stúlkna 

segi mikið til um trú þeirra á eigin námsgetu. Stúlkur meta námshæfni sína 

t.d. út frá viðbrögðum kennarans en drengir meta styrkleika sína út frá 

athöfninni sjálfri, t.d. einkunnum. Drengir virðast meta meiri trú á eigin 

námsgetu en stúlkur. Enginn skýr svör eru við þessum kynjamun en allt 

bendir til að líffræðilegir þættir í mótun þroskans hafi mikið um þennan 

mun að segja (Harter, 1990). 

Zimmerman og Martinez-Pons (1988) komust að því að um kynjamun er 

einnig að ræða á sjálfstjórnun í námi. Niðurstöðurnar benda til þess að þrátt 

fyrir að stúlkur hafi tilhneigingu til að hafa minni trú á eigin getu en drengir 

þá beita þær meiri sjálfstjórnun í námi en drengir. Stúlkur virðast eiga 

auðveldar með að setja sér markmið og skipuleggja nám sitt en drengir.  

Niðurstöður erlendra rannsókna benda til þess að um kynjamun er að 

ræða á tengslum skólatengdrar hvatningar og trú ungmenna á eigin getu og 

sjálfstjórnunar í námi (Benard, 2004; Zimmerman og Martinez-Pons, 1988). 

Áhugavert er að vita hvort einnig sé um kynjamun að ræða hjá íslenskum 

ungmennum. En líkt og hefur komið fram þá hafa ekki verið skoðuð tengsl 

skólatengdrar hvatningar og trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi 

íslenskra ungmenna.  

3.4 Markmið og rannsóknarspurningar  

Í ljósi fræðilegrar umfjöllunar var meginmarkmið rannsóknarinnar að kanna 

upplifun nemenda í 9. bekk af skólatengdri hvatningu og tengsl þeirrar 

upplifunar við trú þeirra á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi. Ekki hefur 

verið gerð sambærileg rannsókn á Íslandi svo vitað sé. Rannsóknin beinir því 

sjónum að þeirri skólatengdu hvatningu sem ungmenni telja sig fá og er litið 

svo á að hún geti verið bæði frá skólanum í heild og frá kennurum. Líkt og 

kemur fram í fræðilegri umfjöllun, þá er trú á eigin getu forsenda fyrir þeirri 

sjálfstjórnun sem einstaklingur hefur. Í þessari rannsókn var skoðuð sú 

sjálfstjórnun í námi sem ungmennin sjálf telja sig hafa. Áhersla var lögð á að 

skoða sérstaklega trú nemenda á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi. 
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Á mynd 4 má sjá hvernig tengsl á milli skólatengdrar hvatningar og trúar 

á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi var skoðuð. 

Mynd 4. Meginmarkmið rannsóknarinnar 

Út frá frumbreytu rannsóknarinnar, skólatengdri hvatningu, voru tengsl 

á upplifun ungmenna af hvatningu frá skólanum og frá kennurum skoðuð. Í 

kjölfarið var kannað hvort munur var á hvatningu eftir kyni og námsárangri. 

Í lokin voru tengsl skólatengdrar hvatningar og trúar á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi skoðuð. Bakgrunnsbreyturnar eru hugsaðar til að 

skoða enn frekar tengsl skólatengdrar hvatningar og trúar á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi. Rannsóknarspurningarnar sem lagðar voru fram sem 

grundvöllur rannsóknarinnar eru eftirfarandi: 
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1. Hversu mikla skólatengda hvatningu telja ungmenni í 9. bekk 

sig fá? 

 Hversu mikla hvatningu telja ungmenni í 9. bekk sig fá frá skólanum? 

 Hversu mikla hvatningu telja ungmenni í 9. bekk sig fá frá 
kennurum? 

 Eru tengsl á milli upplifunar ungmenna af hvatningu frá skólanum og 
hvatningu frá kennurum? 

 Upplifa stúlkur og drengir mismikla skólatengda hvatningu? 

2. Hver eru tengsl skólatengdrar hvatningar við trú ungmenna í 9. 

bekk á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi? 

 Eru tengsl á milli skólatengdrar hvatningar og trú á eigin getu til 
sjálfstjórnunar? 

 Er munur á slíkum tengslum eftir kyni? 

 Er munur á slíkum tengslum eftir námsárangri? 
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4 Aðferð 

Til að fá svör við þeim rannsóknarspurningum sem settar voru fram var 

notast við upplýsingar úr fyrstu gagnasöfnun í megindlegri 

langtímarannsókn. Megindlegar rannsóknir hafa það markmið að sýna fram 

á tengsl milli frumbreyta og fylgibreyta. Leitast þær einnig við að skoða 

hvort frumbreyta hafi forspárgildi fyrir fylgibreytu eða hvort um áhrif 

annarra bakgrunnsbreytna sé að ræða (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Fyrsta 

gagnasöfnun fór fram haustið 2012 og byggja niðurstöður þessarar 

rannsóknar á þeim gögnum. 

4.1 Þátttakendur 

Vorið 2012 voru grunnskólanemendur í 9. bekk valdir til að taka þátt í 

langtímarannsókn á vegum Dr. Steinunnar Gestsdóttur og Kristjáns Ketils 

Stefánssonar (2012) doktorsnema á þróun námsáhuga og sjálfstjórnunar 

meðal ungmenna á Íslandi. Allir þátttakendurnir eru fæddir árið 1998. Þýði 

rannsóknarinnar eru nemendur í 9. bekk. Þar sem um langtímarannsókn er 

að ræða töldu rannsakendur að til þess að draga úr brottfalli yrði þýðið að 

takmarkast við miðlungsstóra og stóra skóla á höfuðborgarsvæðinu og 

Reykjanesi (Steinunn Gestsdóttir og Kristján Ketill Stefánsson, 2012). 

Afkastagreining (e. power analysis) leiddi í ljós að tveir 9. bekkir úr 15 

skólum gæfu úrtak af hentugri stærð og fjölbreytni fyrir markmið 

rannsóknarinnar. Fimmtán grunnskólar voru valdir af handahófi og tveir 9. 

bekkir úr hverjum skóla voru einnig valdir af handahófi þar sem um fleiri en 

tvo bekki var að ræða. Allir skólarnir samþykktu þátttöku þegar leitað var 

eftir samþykki skólastjóra. Í einum skóla af þeim fimmtán sem lentu í 

úrtakinu, var um undantekningu að ræða á fjölda nemenda þar sem 

nemendur voru með annað móðurmál en íslensku. Samtals lentu í úrtakinu 

625 ungmenni í 9. bekk. Upplýst samþykki foreldra fékkst frá um 90% 

þátttakenda en um 10% samþykktu ekki þátttöku barna sinna. Í töflu 1 má 

sjá kynjahlutfall þátttakenda út frá samþykki foreldra. 
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Tafla 1. Kynjahlutfall þátttakenda út frá samþykki foreldra 

 Drengir (%) 
N 

Stúlkur (%) 
N 

Samtals (%) 
N 

Fengu samþykki 
foreldra 

303 (48) 258 (42) 561 (90) 

Fengu ekki 
samþykki foreldra 

36 (6) 28 (4) 62 (10) 

 

Svarhlutfall þeirra 561 ungmenna sem fengu samþykki frá foreldrum var 

96% (N=539). Þeir örfáu nemendur sem voru veikir þegar gagnasöfnun átti 

sér stað svöruðu spurningalistanum þegar umsjónarkennarar töldu henta. 

Þeir spurningalistar voru síðan sendir í pósti til rannsakenda. Vegna 

brottflutnings, veikinda og annarra ástæðna voru 22 ungmenni sem ekki 

svöruðu spurningalistanum. Um 54% þátttakenda voru drengir (N=290) og 

um 46% stúlkur (N=249). 

4.2 Mælitæki 

Spurningakannanir eru mikið notaðar þegar á að rannsaka og mæla viðhorf 

og persónuleikaþætti einstaklinga (Þorlákur Karlsson, 2003). Þessi aðferð er 

talin hafa þá kosti að mögulegt er að tryggja fulla nafnleynd og safna 

töluvert af upplýsingum um þátttakendur á skömmum tíma. Auk þess eru 

þær réttmætar í þeim skilningi að sterk tengsl eru á milli þess sem 

einstaklingur segist gera og þess sem hann gerir (Ary, Jacobs, Razavieh og 

Sorensen, 2006; Þorlákur Karlsson, 2003). Mikilvæg takmörkun á því að 

nota spurningalista er möguleikinn á því að svarendur túlki ekki 

spurningarnar á réttan hátt sem getur leitt af sér mismunandi skilning 

þátttakenda á tilteknum spurningum (Ary o.fl., 2006; Þorlákur Karlsson, 

2003). Gerð spurningalistans og þeirra spurninga sem hann inniheldur krefst 

því vandaðra vinnubragða, þar sem spurningalistar flokkast undir mælitæki 

sem verða að vera áreiðanleg og réttmæt (Þorlákur Karlsson, 2003). 

Þar sem höfundur þessa verkefnis var aðstoðarmaður við fyrsta hluta 

langtímarannsóknar verða notuð svör þátttakenda við spurningum sem 

snúa að skólatengdri hvatningu og mælikvarði á trú ungmenna á eigin getu 

til sjálfstjórnunar í námi. Í spurningalistanum er notast við lokaðar og opnar 

spurningar. Lokuðu spurningarnar eru hvoru tveggja á nafnkvarða, þar sem 

svarkostir eru fáir og þekktir, og raðkvarða, nánar tiltekið Likert kvarða. 

Spurningarnar sem eru á nafnkvarða eru svokallaðar gátlista spurningar (e. 
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checklist). Þá eru gefin upp öll hugsanleg svör og svarendur beðnir um að 

haka við það sem á við þá (Ary o.fl., 2006). Lokaðar spurningar á Likert 

kvarða eru einar af algengustu aðferðunum sem notaðar eru til að mæla 

viðhorf svarenda (Ary o.fl., 2006). 

4.2.1 Námsárangur 

Til að mæla námsárangur voru þátttakendur beðnir um að gefa upp 

meðaltal einkunna sem þeir voru með á yfirstandandi önn. Í erlendum 

rannsóknum er þessi aðferð algeng til að kanna námsárangur þátttakenda 

en íslenskar rannsóknir hafa oftast stuðst við samræmd próf þar sem þau 

eru talin áreiðanlegri (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana S. Blöndal, 2004) 

en þær upplýsingar liggja ekki fyrir um nemendur í 9. bekk líkt og þeir sem 

tóku þátt í þessari rannsókn. Meðaltal einkunna sem þátttakendur lögðu 

fram voru á skalanum 1-10 líkt og einkunnir eru almennt settar fram í 

íslenskum grunnskólum. En benda má á að í nýrri Aðalnámsskrá grunnskóla 

mun námsmatskvarði breytast úr 1-10 í kvarða í A-D (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

4.2.2 Hvatning frá skólanum og kennurum 

Sá kvarði sem notaður var til að meta hvatningu frá skóla og kennurum er 

einn hluti af kvarða sem metur sambönd/tengsl (e. connection) ungmenna. 

Tvær spurningarnar úr þeim kvarða meta tengsl ungmenna við skólann og 

eru settar fram sem fullyrðingar. Fyrri fullyrðingin sem metur hvatningu frá 

skólanum í heild var: Ég fæ mikla hvatningu frá skólanum mínum. Seinni 

fullyrðingin sem metur hvatningu frá kennurum var: Kennararnir í skólanum 

hvetja mig til að vera eins góður og ég get orðið. 

Kvarðinn er 1-3-5 punkta svarkvarði, þar sem um miðjukost er að ræða 

(Þorlákur Karlsson, Fanney Þórsdóttir og Guðbjörg A. Jónsdóttir, 2006). 

Þátttakendur eiga að segja til um hvort þeir eru mjög sammála, sammála, 

hvorki sammála né ósammála, ósammála og mjög ósammála 

fullyrðingunum tveim sem meta hvatningu frá skóla og hvatningu frá 

kennurum. 

Svör þátttakenda við þessum tveim fullyrðingum eru notaðar til að meta 

þá skólatengdu hvatningu sem ungmenni í 9. bekk telja sig fá. 

4.2.3 Trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi 

Trú ungmennanna á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi er metin með 

kvarða sem byggður er á kenningum Bandura og Zimmermans (e. self-

efficacy for self-regulated learning/SE-SRL). Kvarðinn inniheldur sjö 
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spurningar. Sem dæmi má nefna eru nemendurnir spurðir að því hversu vel 

þeir telja sig geta haldið sig við námið þegar eitthvað annað er í boði; 

einbeitt sér í kennslustund; skipulagt skólavinnu og fest upplýsingar sem 

þeir fá í kennslustund og úr námsbókum (Usher og Pajares, 2006; 

Zimmerman og Martinez-Pons, 1988). Þátttakendurnir svara sjö 

fullyrðingum með svarmöguleikana get ekki, get eiginlega ekki, get nokkurn 

veginn, get eiginlega alveg, get alveg. Kvarðinn gefur meðaltal nemanda á 

bilinu 1-5. Talan 1 gefur til kynna mjög litla trú á eigin getu til sjálfstjórnunar 

í námi. Talan 5 gefur til kynna mikla trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi. 

Innri stöðugleiki kvarðans mælist alpha = 0,84 (Usher og Pajares, 2006; 

Zimmerman og Martinez-Pons, 1988). Tafla 2 sýnir kvarðann fyrir breytuna: 

Trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi, eins og hann birtist í 

spurningalistanum.  

Tafla 2. Spurningar kvarðans sem mælir breytuna: trú á eigin getu til 
sjálfstjórnunar í námi 
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4.3 Framkvæmd 

Haustið 2012 var öllum skólunum sem lentu í úrtakinu sent rafrænt bréf um 

markmið rannsóknarinnar og leitast eftir að fá samþykki þeirra til þátttöku. Í 

kjölfarið var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar og skoða má 

tilkynninguna á heimasíðu Persónuverndar undir númerinu S5799. Öllum 

nemendum var afhent bréf þar sem óskað var eftir undirritun foreldra um 

samþykki til að taka þátt í rannsókninni. Foreldrum var jafnframt sendur 

rafrænn póstur til að tryggja að allir foreldrar fengju upplýsingar um 

rannsóknina. Umsjónarkennarar þeirra bekkja sem úrtakið náði til 

innheimtu foreldrabréfin en hringt var í þá foreldra sem ekki höfðu skilað 

inn samþykktarbréfi.  

Áður en gagnasöfnun hófst voru spurningalistarnir forprófaðir til að 

koma í veg fyrir að innra réttmæti spurningalistans væri ógnað (Ary o.fl., 

2006). Valdir voru tveir grunnskólar þar sem fimm 9. bekkir voru valdir með 

markhópinn í huga. Forprófunin leiddi í ljós að nokkrar breytingar þurfti að 

gera á orðalagi sem reyndust vefjast fyrir nemendum sem gætu haft áhrif á 

innra réttmæti listans en ekki voru gerðar veigamiklar breytingar á 

mælitækjum. Niðurstöður sýndu að innri stöðugleiki kvarðanna var yfirleitt 

um 0,8. 

Um miðjan október 2012 hófst fyrsta gagnasöfnunin af fjórum í öllum 

fimmtán skólunum og tók hún tæpar tvær vikur. Spurningalisti var lagður 

fyrir og áætlaður svartími var um 20 mínútur. Í forprófuninni hafði komið í 

ljós að mikilvægt var að hafa skýr fyrirmæli í upphafi fyrirlagnar þar sem 

þátttakendum var kynntur tilgangur rannsóknarinnar. Með því inngripi var 

áætlað að nýta eina kennslustund fyrir hverja fyrirlögn (40 mínútur). 

Rannsóknin er langtímarannsókn en þessi rannsókn byggir á gögnum úr 

fyrstu gagnasöfnun af fjórum. 

Þar sem um viðkvæmar upplýsingar er að ræða var þess gætt að 

fjarlægja allar persónugreinanlegar upplýsingar. Hver þátttakandi fékk því 

ákveðið númer sem límt var á hvern spurningalista til að tryggja 

persónuvernd. Aðeins rannsakendur höfðu aðgang að gögnum með 

persónugreinanlegum niðurstöðum. Úrvinnsla á gögnum og niðurstöðum er 

því ekki hægt að rekja til einstakra þátttakenda.  

4.3.1 Tölfræðileg úrvinnsla 

Greining gagnanna er bæði lýsandi og ályktunartölfræði og úrvinnsla unnin í 

SPSS. Greind er tíðni svara ungmennanna við þeim spurningum sem snúa að 

markmiðum rannsóknarinnar og skoðaður munur á stúlkum og drengjum 
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þar sem við á. Einnig eru svörin borin saman við eigið mat ungmennanna á 

námsstöðu sinni. Til að skoða tengsl verður skoðuð fylgni (e. correlation) 

milli breyta. Mikilvægt er að hafa í huga að fylgni segir ekki til um 

orsakasamband heldur einungis að um tengsl sé að ræða. Oft skýra 

bakgrunnsbreytur fylgni á milli breyta sem vert er að skoða enn nánar. Til að 

skoða hvort um marktækan mun sé að ræða og álykta út frá úrtakinu yfir á 

þýðið er notast við t-próf óháðra úrtaka og dreifigreiningu (e. analysis of 

variance; ANOVA). T-próf óháðra úrtaka gefur upplýsingar um tengsl tveggja 

ólíkra hópa. Dreifigreining hentar hins vegar vel þegar tengsl frumbreyta á 

fylgibreytu eru skoðaðar og einnig tengsl innan ákveðins hóps (Amalía 

Björnsdóttir, 2003; Ary o.fl., 2006). Með dreifigreiningu er hægt að skoða 

áhrif frumbreytunnar óháð öðrum þáttum hennar. Ávallt er miðað við 95% 

öryggismörk (p < 0,05) sem skilgreiningu á þeirri vissu að munur sé einnig til 

staðar í þýðinu (Howell, 2010). 

4.3.2 Siðferðisleg skylda 

Þar sem þessi rannsókn tengist fyrsta hluta langtímarannsóknar þá hefur 

hún verið tilkynnt til Persónuverndar. Langtímarannsóknin sem stendur enn 

yfir mun tengjast niðurstöðum samræmdra prófa frá Námsmatsstofnun og 

því nauðsynlegt að geyma persónuupplýsingar um þá sem taka þátt í 

rannsókninni á meðan á langtímarannsókninni stendur. Einungis 

ábyrgðaraðili og umsjónarmaður gagna munu hafa aðgang að 

persónuupplýsingunum. Ýtrustu varúðar er gætt til að vernda þær. Á meðan 

á langtímarannsókninni stendur munu persónuupplýsingar og gögn einungis 

verða tengd með ónafngreinanlegu auðkenni (Steinunn Gestsdóttir og 

Kristján Ketill Stefánsson, 2012). 
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5 Niðurstöður 

Gerð verða skil á niðurstöðum þar sem fyrst eru skoðuð svör ungmennanna 

við spurningunum sem snúa að skólatengdri hvatningu. Þær niðurstöður 

tengjast fyrstu rannsóknarspurningunni. Síðan eru niðurstöður við trú á 

eigin getu til sjálfstjórnunar í námi skoðaðar út frá báðum 

bakgrunnsbreytunum og sú umfjöllun leiðir fram svör við síðustu 

rannsóknarspurningunni. 

 

5.1 Upplifun nemenda af skólatengdri hvatningu 

Tvær spurningar snéru að upplifun nemenda af hvatningu sem þeir telja sig 

fá frá skólanum og kennurum.  

Fyrri spurningin með svarmöguleika sem gefinn var á fimm punkta 

kvarða um hversu sammála eða ósammála ertu fullyrðingunni: Ég fæ mikla 

hvatningu í skólanum mínum, niðurstöðurnar reyndust frekar jákvætt 

skekktar (N=537). Rúmlega helmingur nemenda var mjög sammála eða 

sammála fullyrðingunni eða um 62% (N=326) en um 26% (N=141) svöruðu 

að þeir væru hvorki sammála né ósammála fullyrðingunni. Af þeim 

ungmennum sem voru ósammála eða mjög ósammála um að þau fengju 

mikla hvatningu frá skólanum sínum voru um 12% (N= 60). Á mynd 5 má sjá 

svör ungmennanna við hversu mikla hvatningu þau telja sig fá frá skólanum.  
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Mynd 5. Svör nemenda við fullyrðingunni: Ég fæ mikla hvatningu í skólanum 
mínum 

Þegar skoðað var hvort marktækur munur væri á milli kynja á upplifun 

þeirra af hvatningu frá skólanum reyndist ekki marktækur munur á svörum 

drengja og stúlkna (t(525)= -0,28 p=0,78). Í töflu 3 má sjá tíðni svara eftir 

kyni við fullyrðingunni: Ég fæ mikla hvatningu í skólanum.  

Tafla 3. Upplifun af hvatningu frá skólanum eftir kyni  

Ég fæ mikla hvatningu í 
skólanum mínum 

Drengir  
(N) 

Stúlkur 
(N) 

Samtals 
(N) 

Mjög sammála 60 50 110 

Sammála 122 104 226 

Hvorki sammála né 
ósammála 

75 66 141 

Ósammála 20 21 41 

Mjög ósammála 11 8 19 

Samtals 288 249 537 

 

Í seinni spurningunni, sem snýr að hvatningu frá kennurum, áttu 

þátttakendur að segja til um hversu sammála eða ósammála þeir væru 
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fullyrðingunni: Kennararnir í skólanum hvetja mig til að vera eins góður og 

ég get orðið. Líkt og fyrri spurningin var hún á fimm punkta kvarða (N= 538). 

Rúmlega helmingur nemenda eða um 67% (N=360) eru mjög sammála eða 

sammála fullyrðingunni. 22% telja sig hlutlaus (hvorki sammála né 

ósammála) og hlutfall nemenda sem eru ósammála eða mjög ósammála er 

um 11% (N=59). Á mynd 6 má sjá svör þátttakenda. 

 

Mynd 6. Svör nemenda við fullyrðingunni: Kennararnir í skólanum hvetja mig til 
að vera eins góður og ég get orðið 

Ekki reyndist vera marktækur munur á upplifun drengja og stúlkna af 

hvatningu frá kennurum (t(526)=-1,55 p=0,12). Í töflu 4 má sjá svarfjölda 

þátttakenda eftir kyni við fullyrðingunni: Kennarar í skólanum hvetja mig til 

að vera eins góður og ég get orðið.  
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Tafla 4. Upplifun af hvatningu frá kennurum eftir kyni  

 

  

Á mynd 7 eru borin saman svör nemenda á tveimur fullyrðingum sem 

snúa að skólatengdri hvatningu: Ég fæ mikla hvatningu frá skólanum mínum 

og Kennararnir í skólanum hvetja mig til að vera eins góður og ég get orðið. 

Fleiri nemendur eru mjög sammála fullyrðingunni að þeir upplifa hvatningu 

frá kennurum en hvatningu frá skólanum í heild.  

 

 

Mynd 7. Svör nemenda við tveimur fullyrðingum á skólatengdri hvatningu 
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Mjög sammála 76 70 146 

Sammála 120 94 214 

Hvorki sammála né 
Ósammála 

60 57 117 

Ósammála 24 19 43 

Mjög ósammála 8 8 16 

Samtals 288 248 536 
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Jákvæð fylgni mældist á milli fullyrðinganna tveggja um skólatengda 

hvatningu (r (536)= 0,61, p<0,001). Tengslin eru sterk en þó ekki svo að um 

sama hugtak sé að ræða. Því benda þessar niðurstöður til þess að hvatning 

frá skólanum í heild og hvatning frá kennurum eru hugtök sem mikilvægt er 

að skoða sem tvær breytur til að mæla þá skólatengdu hvatningu sem 

ungmenni telja sig fá. Hægt er að segja að 38% dreifingar svara nemenda á 

upplifun þeirra af hvatningu frá kennara megi skýra með dreifingu svara 

þeirra á hvatningu frá skólanum.  

5.2 Tengsl skólatengdrar hvatningar og trúar á eigin getu til 
sjálfstjórnunar í námi  

Áður en fjallað verður um tengsl skólatengdrar hvatningar við trú á eigin 

getu til sjálfstjórnunar í námi verður stuttlega fjallað um megin 

útkomubreytuna, trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi, dreifingu hennar 

og tengsl við kyn. 

Breytan sem nefnd er trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi (e. self–

efficacy for self-regulated learning/SE-SRL) er mæld út frá raðkvarða (e. 

ordinal scale; Ary o.fl., 2006) og samanstendur af sjö fullyrðingum sem 

svarað er á fimm punkta Likert kvarða. Svarmöguleikarnir eru: Get ekki (1), 

get eiginlega ekki (2), get nokkurn veginn (3), get eiginlega (4) og get alveg 

(5). Áreiðanleiki kvarðans er metinn á alfa-stuðli (e. Cronbachs alpha) sem 

sýnir innra samræmi kvarðans (Ary o.fl., 2006). Áreiðanleikamælingin sýndi 

að innri stöðugleiki kvarðans reyndist góður eða alpha= 0,90. Breytan trú á 

eigin getu til sjálfstjórnunar í námi, er búin til úr meðaltali svara hvers 

einstaklings úr kvarðanum á bilinu 1 (engin trú á eigin getu til sjálfstjórnunar 

í námi) til 5 (mikil trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi). Meðaltal 

þátttakenda (N=526) er 3,51 og s= 0,95.  
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Mynd 8. Trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi hjá ungmennum í 9. bekk 

Á mynd 8 má sjá fjölda í hverjum hóp út frá trú á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi. Um 37% (N=526) mælast með mjög mikla og mikla (4-

5) trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi en um 26% eru með mjög litla og 

frekar litla trú á eigin getu (1-2,9). Alls eru 37% ungmennanna með 

miðlungs trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi. Ef skoðað er hvort um 

kynjamun sé að ræða á trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi eru drengir 

með meðaltalið 3,39 og stúlkur 3,65 og er marktækur munur þar á (t(516)= 

-3,22 p=0,0013). Niðurstöður benda til þess að stúlkur virðast vera með 

meiri trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi en drengir. 

Til að kanna tengsl á milli skólatengdrar hvatningar og trúar á eigin getu 

til sjálfstjórnunar í námi (SE-SRL) var Spearmans fylgni skoðuð á milli 

niðurstaðna sem sjá má í töflu 6. Jákvæð marktæk fylgni reyndist vera á 

milli skólatengdrar hvatningar hvort sem um ræðir í heild frá skólanum (r= 

0,37 p<0,001) eða kennurum (r= 0,39 p<0,001) og trúar á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi (sjá töflu 5). Einnig reyndist vera marktækur munur á 

fylgnistuðlunum, r= 0,69 (Fisher‘s r-to-z prófið, miðað við 95% öryggismörk). 
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Tafla 5. Fylgni skólatengdrar hvatningar og trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í 
námi 

 Trú á eigin getur til sjálfstjórnunar í námi (SE-SRL) 

 Fjöldi  

N 
r p* 

Hvatning frá skólanum 525 0,37 P< 0,001 

Hvatning frá kennurum 525 0,39 P< 0,001 

*Miðað er við 95% öryggismörk 

Einhliða dreifigreining (e. one-way ANOVA) sýndi marktækan mun á 

upplifun nemenda af hvatningu frá skólanum í heild og trú þeirra á eigin 

getu til sjálfstjórnunar í námi (F(4, 520)= 20,57 p 0,001). Samkvæmt 

viðmiðum Cohens á áhrifsstærð ( e. partial eta squared) þá er um miðlungs 

áhrif að ræða (eta= 0,37). Ungmenni sem mældust há á breytunni trú á 

eigin getu til sjálfstjórnunar í námi eru líklegri til að upplifa mjög mikla eða 

mikla hvatningu frá skólanum. Á mynd 9 má sjá út frá línuriti meðaltal 

þátttakenda á trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi (SE-SRL) út frá hversu 

sammála þeir eru fullyrðingunni: Ég fæ mikla hvatningu frá skólanum 

mínum.  

 

 

Mynd 9. Svör nemenda við fullyrðingunni: Ég fæ mikla hvatningu frá skólum 
mínum og trú þeirra á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi 
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Einhliða dreifigreining sýndi marktækan mun milli trúar á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi og upplifunar nemenda af hvatningu frá kennurum 

(F(4,520)= 25,80 p 0,001). Samkvæmt viðmiðum Cohens á áhrifsstærð þá 

er um miðlungs áhrif að ræða (eta= 0,41). Ungmenni með mikla trú á eigin 

getu til sjálfstjórnunar í námi virðast upplifa mikla hvatningu frá kennurum 

sínum til að vera eins góð og þau geta orðið. 

Á mynd 10 má sjá meðaltöl ungmennanna á trú á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi og hversu sammála þau eru fullyrðingunni: 

Kennararnir í skólanum hvetja mig til að vera eins góðir og ég get orðið.  

Ungmenni sem eru mjög sammála fullyrðingunni hafa að meðaltali mun 

hærri trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi en þau sem svöruðu öðrum 

svarmöguleikum.  

 

 

Mynd 10. Svör nemenda við fullyrðingunni: Kennararnir í skólanum hvetja mig til 
að vera eins góðir og ég get orðið og trú þeirra á eigin getu til 
sjálfstjórnunar í námi 

Marktæk fylgni mældist á milli skólatengdrar hvatningar og trú á eigin 

getu til sjálfstjórnunar í námi eftir námsárangri. Ekki var um greinilegan mun 

að ræða milli nemenda. Sterkust var fylgni á milli trúar á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi nemenda með einkunn á bilinu 8-10 og upplifunar 

þeirra af hvatningu frá kennurum í að efla þá til að vera eins góða og þeir 

geta orðið (r= -0,40 p<0,001).  
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5.3 Kynjamunur á skólatengdri hvatningu og trú á eigin getu 
til sjálfstjórnunar í námi 

Kannað var hvort um kynjamun væri að ræða á trú á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi og hversu mikla hvatningu drengir og stúlkur töldu sig 

fá frá skólanum. Fylgni reyndist marktæk hjá drengjum (r= 0,31 p 0,001) og 

stúlkum (r= 0,44 p 0,001). 

Einhliða dreifigreining sýndi að um marktækan mun er að ræða milli 

trúar drengja á getu sinni til sjálfstjórnunar í námi og hversu mikla 

hvatningu þeir töldu sig fá frá skólanum í heild (F(4, 274)= 9,10 p 0,001). 

Drengir sem mælast hátt á breytunni trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í 

námi eru líklegri til að upplifa mjög mikla eða mikla hvatningu frá skólunum. 

Samkvæmt viðmiðum Cohens er um miðlungs áhrif að ræða (eta= 0,34). 

Einnig mældist marktækur munur hjá stúlkum (F(4, 241)=18,95 p 0,001). 

Áhrifastærðin var töluvert hærri hjá stúlkum (eta= 0,49) sem bendir til þess 

að meiri tengsl eru á milli upplifunar stúlkna af hvatningu frá skólanum 

sínum og trú þeirra á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi.  

Á mynd 11 má sjá út frá línuriti hvernig munur hjá drengjum og stúlkum 

á trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi, birtist í ljósi þeirrar upplifunar 

sem þau telja sig fá frá skólanum sínum. Munur kynjanna birtist einna mest 

hjá þeim nemendum sem eru ósammála fullyrðingunni og virðist sem trú á 

eigin getu til sjálfstjórnunar í námi hjá stúlkum hafi einna mest áhrif. Hjá 

drengjum virðist ekki vera um sömu áhrif að ræða. 
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Mynd 11. Svör við fullyrðingunni: Ég fæ mikla hvatningu frá skólanum mínum og 
trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi eftir kyni 

Einnig var kannað hvort um kynjamun væri að ræða á trú á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi og hversu mikla hvatningu drengir og stúlkur töldu 

kennarana í skólanum hvetja sig til að vera eins góð og þau geta verið. 

Fylgni reyndist marktæk hjá drengjum (r= 0,30 p 0,001) og stúlkum (r= 0,48 

p 0,001). 

Einhliða dreifigreining sýndi að um marktækan mun er að ræða milli 

trúar drengja á getu sinni til sjálfstjórnunar í námi og hversu mikla 

hvatningu þeir töldu sig fá frá kennurum (F(4, 274)= 8,72 p 0,001). Drengir 

sem mælast hátt á breytunni trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi eru 

líklegri til að upplifa mjög mikla eða mikla hvatningu frá kennurum til að 

vera eins góðir og þeir geta verið. Samkvæmt viðmiðum Cohens er um 

miðlungs áhrif að ræða ( eta= 0,34). Einnig mældist marktækur munur hjá 

stúlkum (F(4, 241)= 20,55 p 0,001). Áhrifastærðin var töluvert hærri hjá 

stúlkum (eta= 0,50) sem bendir til þess að meiri tengsl séu á milli upplifunar 

stúlkna af hvatningu frá kennurum og trú þeirra á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi. 

Á mynd 12 má sjá út frá línuriti þann mun sem virðist vera á drengjum og 

stúlkum varðandi trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi og hversu 
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sammála þau eru fullyrðingunni: Kennararnir í skólanum hvetja mig til að 

vera eins góður og ég get orðið. Niðurstöður sýna að stúlkur sem eru mjög 

sammála eða sammála fullyrðingunni eru með töluvert meiri trú á eigin 

getu en drengir. 

 

 

Mynd 12. Svör við fullyrðingunni: Kennararnir í skólanum hvetja mig til að vera 
eins góður og ég get orðið og trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi 
eftir kyni 

Á mynd 13 má sjá fylgni milli fullyrðinganna sem annars vegar snúa að 

hvatningu frá skólanum og hins vegar hvatningu frá kennurum við trú á 

eigin getu ungmenna til sjálfstjórnunar í námi.  
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Mynd 13. Fylgni milli skólatengdrar hvatningar og trú á eigin getu til 
sjálfstjórnunar í námi 

5.4 Samantekt 

Nokkuð jákvæð fylgni er á milli upplifunar skólatengdrar hvatningar bæði 

hjá stúlkum og drengjum. Ungmenni sem eru mjög sammála eða sammála 

fullyrðingunni „ég fæ mikla hvatningu í skólanum mínum“ eru líklegri til að 

vera einnig mjög sammála eða sammála fullyrðingunni „kennararnir í 

skólanum hvetja mig til að vera eins góður og ég get orðið“. Tengslin ( r = 

0,61) benda samt til þess að um tvær breytur sé að ræða og mikilvægt að 

skoða þær hvora um sig.  

Eins og fram hefur komið var ekki marktækur munur þeirri skólatengdri 

hvatningu sem drengir og stúlkur telja sig fá. Niðurstöðurnar benda samt til 

þess að um 22% - 26% nemenda sýna hlutleysi (hvorki sammála né 

ósammála) í svörum sínum við fullyrðingunum sem mæla skólatengda 

hvatningu. Túlka má afstöðu þeirra sem svo að þeir upplifi ekki skólatengda 

hvatningu. Ef þessi svör eru lögð saman við svör þeirra sem svöruðu því til 

að þeir upplifðu ekki skólatengda hvatningu segjast um 35% ungmenna í 9. 

bekk ekki upplifa hvatningu frá skólanum í heild og kennurum. 

Niðurstöður gefa til kynna að stúlkur eru líklegri til að hafa meiri trú á 

eigin getu til sjálfstjórnunar í námi en drengir og jafnframt að upplifun 

stúlkna af hvatningu tengist trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi sterkar 
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en hjá drengjum. Í því sambandi kemur í ljós að stúlkur með litla trú á eigin 

getu til sjálfstjórnunar í námi upplifa mun minni skólatengda hvatningu en 

aðrir jafnaldrar þeirra sérstaklega ef horft er til hvatningar frá kennurum. 

Ungmenni sem telja sig fá mikla hvatningu frá kennurum eru líklegri til að 

hafa meiri trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi. 
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6 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða upplifun ungmenna í 9. bekk af 

skólatengdri hvatningu sem þau telja sig fá og tengsl hennar við trú þeirra á 

eigin getu til sjálfstjórnunar í námi. Margar skilgreiningar og kenningar eru 

til um hugtakið hvatning. Í fræðilegu samhengi þessarar ritgerðar er sjónum 

beint að hugtakinu í víðum skilningi þar sem að skoðað er hversu mikla 

skólatengda hvatningu þátttakendur telja sig fá. Fræðimenn hafa bent á að 

meginforsenda fyrir námsárangri sé að nemendur upplifi að þeir séu hvattir 

af skólasamfélaginu í heild. Hvatning sem snýr að því að efla styrkleika 

nemanda og leiðbeina honum í að beita þeim við tilteknar aðstæður eru 

talin grunnstoð fyrir námshæfni og velferð (Danilesen 2009; Dweck, 2006; 

Morris, 2012; Schunk og Miller, 2002). Markmið íslenskra grunnskóla er að 

styrkja nemendur þannig að þeir geti tileinkað sér námshæfni sem nýtist 

þeim allt lífið sem hluti af alhliða þroska þeirra. Skólinn þarf að skapa 

örvandi námsumhverfi sem hvetur nemendur í þekkingarleit sinni og eflir 

trú þeirra á eigin getu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Fræðilegur grunnur rannsóknarinnar byggir á félagsnámskenningunni. 

Þar er sjónum beint að að kenningu Bandura (1997) um mikilvægi trúar á 

eigin getu á afmörkuðu sviði og kenningu Zimmermans (2002) um mikilvægi 

sjálfstjórnunar í námi ungmenna. Kenningar þeirra beggja eru taldar 

mikilvægar þegar horft er til þeirra þroskabreytinga sem einkenna 

unglingsárin (Steinunn Gestsdóttir og Lerner, 2007a, 2007b) og taldar skýra 

út meginforsendur fyrir námshæfni, námsárangri og velferðar í lífi 

ungmenna (Bandura, 1997; Zimmerman, 2002, 2008). 

Niðurstöðurnar eiga að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var 

upp með. Í fyrri rannsóknarspurningunni sem beinist að skólatengdri 

hvatningu er skoðað hversu mikla hvatningu ungmenni í 9. bekk telja sig fá 

almennt frá skólanum og hvatningu frá kennurum og hvort um kynjamun sé 

að ræða. Með seinni rannsóknarspurningin er skoðað hvort tengsl séu á 

milli skólatengdrar hvatningar og trú nemenda á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi og einnig hvort þar sé um kynjamun að ræða.  

Svör við þessum rannsóknarspurningum eiga að leiða fram vísbendingar 

um hvort ungmenni upplifi þá skólatengdu hvatningu sem fjöldi 

fræðimanna telja að sé ein af forsendum fyrir námshæfni og eflingu á trú á 

eigin getu nemenda til náms (Bandura, 1997; Danielsen, 2009; Dweck, 

2006; Schunk og Miller, 2002). Lögð er sérstök áhersla á að skoða hvaða trú 
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íslensk ungmenni telja sig hafa á sjálfstjórnun í námi og skoða hvort tengsl 

séu á milli hennar og upplifunar þeirra af skólatengdri hvatningu. Mikilvægt 

er að hafa í huga að um samtímatengsl eru að ræða og því er ekki hægt að 

segja til um orsakatengsl í þessari rannsókn, það þyrfti að skoða þessi tengsl 

með langtímarannsókn í huga. Því er vonast til að niðurstöðurnar nýtist til 

frekari rannsókna og við þróun inngripa sem miða að eflingu á námshæfni 

ungmenna með alhliða þroska þeirra að leiðarljósi.  

6.1 Upplifun ungmenna af skólatengdri hvatningu  

Rannsóknir hafa bent á að tímabil unglingsáranna felur í sér mikla mótun á 

líkamlegum, félagslegum og vitsmunalegum þroska og að skólaumhverfið 

hefur töluverð áhrif á þá þroskaframvindu (Lerner o.fl., 2005; Lerner, Lerner 

og Benson, 2011). Hvetjandi skólaumhverfi er talið efla trú nemenda á eigin 

getu til náms og styður við þá námshæfni sem talin er mikilvæg í 

skólastarfinu. Ef ungmenni eru áhugalaus um nám sitt er líklegt að þau 

upplifi ekki almenna hvatningu frá skólanum sínum (Dweck, 2006). Fyrri 

rannsóknarspurningin beinist að upplifun ungmenna í 9. bekk af 

skólatengdri hvatningu sem þau telja sig fá. Í ljósi þess að hvatning frá 

skólasamfélaginu í heild sinni er talin mikilvæg fyrir námshæfni og alhliða 

þroska ungmenna (Bandura, 1997; Zimmerman, 2002) voru þátttakendur 

sérstaklega spurðir út í hvatningu frá skólanum í heild. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 62% ungmenna í 9. bekk 

telja sig upplifa hvatningu frá skólanum sínum í heild. Aftur á móti eru um 

12% nemenda sem upplifa ekki hvatningu frá skólanum sínum og töluverður 

fjöldi ungmenna eða um 26%, gáfu til kynna að þau upplifðu hvorki mikla né 

litla hvatningu frá skólanum, sem má túlka sem svo að þau séu ekki að 

upplifa hvatningu. 

Ekki reyndist vera munur á upplifun nemenda af hvatningu frá skólanum 

eftir kyni. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður norskrar 

rannsóknar Danielsen (2009) sem sýndi að ekki er marktækur munur milli 

kynja og þeim stuðningi sem þau töldu að skólinn veitti þeim. Það vekur 

athygli í ljósi þess hve mikið hefur verið rætt um bága stöðu drengja innan 

íslenska skólakerfisins, sérstaklega á unglingsárum. 

Kennarar ættu að leggja áherslu á að greina styrkleika nemenda og veita 

þeim hvatningu með það að leiðarljósi að efla þætti sem snúa að 

námshæfni og alhliða þroska þeirra (Bandura, 1997; Dweck, 2006; Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007; Zimmerman, 2002). Líkt og fram hefur komið er 

hlutverk kennarans mikilvægt fyrir námshæfni, námsgengi og líðan 
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nemenda í skólanum. Í ljósi þess voru þátttakendur sérstaklega spurðir út í 

hvatningu frá kennurum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að um 67% 

íslenskra ungmenna í 9. bekk upplifa að kennararnir í skólanum hvetji þau til 

að vera eins góð og þau geti orðið. Aftur á móti eru um 11% sem upplifa 

ekki þessa hvatningu frá kennurum. Um 22% ungmenna telja sig hvorki 

upplifa mikla né litla hvatningu frá kennurum sem, eins og bent hefur verið 

á, má túlka sem svo að þau upplifa ekki hvatningu. 

Niðurstöður sýndu einnig að tengsl eru milli upplifunar ungmenna á 

hvatningu frá skólanum og hvatningu frá kennurum. Nemendur sem telja 

sig fá mikla hvatningu frá skólanum eru líklegir til að upplifa einnig mikla 

hvatningu frá kennurum. Líklega má draga þá ályktun að sú hvatning sem 

þau telja sig fá frá kennurum í að gera eins vel og þau geta falli undir 

upplifun þeirra af hvatningu frá skólanum í heild. Því kemur ekki á óvart að 

þau ungmenni sem telja sig ekki fá hvatningu frá skólanum upplifi síður 

hvatningu frá kennurum. Þó má benda á að fylgni á milli hvatningar skólans 

annars vegar og kennara hins vegar, var langt frá því að vera fullkomin, eða 

r = 0.61. Því er ljóst að þessi hugtök mæla ekki að fullu sams konar 

hvatningu. Tengslin benda til þess að hópur ungmenna telja sig fá mismikla 

hvatningu frá skólanum annars vegar og kennurum hins vegar.  

Niðurstöður margra rannsókna benda til þess að hvatning sé mikilvæg 

fyrir persónulegt mat og styrkleika nemenda. Hún er talin drifkraftur í að 

auka námshæfni og er talin mikilvæg undirstaða námsárangurs (Danielsen, 

2009; Dweck, 2006; Ingvar Sigurgeirsson, 1999; Schunk og Miller, 2002; 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Schunk og Miller (2002) bentu á að ekki 

væri hjá því komist að horfa á þá samverkandi þætti sem ríkja í 

skólasamfélaginu. Skólaumhverfi sem virkar hvetjandi á nemendur er 

líklegast til að hafa jákvæð áhrif á námsáhuga og árangur fremur en hið 

gagnstæða.  

Niðurstöðurnar benda til þess að stór hluti íslenskra kennara og 

skólasamfélagið í heild sinni hvetji nemendur sína eins og kveðið er á um í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Áhyggjuefni er samt sem áður hversu stórt 

hlutfall nemenda segjast ekki upplifa hvatningu eða sýna hlutleysi í svörun á 

skólatengdri hvatningu sem túlka má þannig að þeir telji sig ekki fá slíka 

hvatningu frá skólanum í heild sem og frá kennurunum. Ef við túlkum svör 

þeirra á þann veg þá benda niðurstöðurnar til þess að um 35% ungmenna í 

9. bekk telja sig ekki fá skólatengda hvatningu.  

Hafa þarf í huga að mælitækið á skólatengdri hvatningu byggir á tveimur 

fullyrðingum sem eiga að magnbinda þá hvatningu sem ungmenni telja sig 

fá. Líklegast hefði verið æskilegast að mælitækið á skólatengdri hvatningu 
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hefði innihaldið fleiri spurningar sem hefðu leitt fram áreiðanlegri upplifun 

ungmenna á skólatengdri hvatningu.  

Þrátt fyrir þann veikleika á mælitækinu þá benda niðurstöður til þess að 

ungmenni upplifi mismikla hvatningu og töluverður hluti nemenda telja sig 

fá enga hvatningu frá skólanum sínum né frá kennurum. Ástæður þess má 

skilja út frá hugmyndafræði félagsnámskenningarinnar. Vitandi til þess að 

umhverfi nemenda hefur áhrif á námshæfni líkt og rannsóknir hafa sýnt 

fram á þá hefur hugarfar og hegðun þeirra ekki síður mótandi áhrif á 

útkomuna (Bandura, 1997). Þeir nemendur sem upplifa ekki skólatengda 

hvatningu gætu verið í hópi þeirra nemenda sem eiga erfitt með athygli í 

skólastofunni eða sýna lítinn áhuga á náminu. Upplifun þeirra af 

skólatengdri hvatningu stafar því af samspili við eigin hegðun og hugsun. 

Líkt og niðurstöður rannsókna Bandura (1997) benda á þá hefur hugarfar og 

trú nemanda á eigin getu í tilteknum aðstæðum áhrif á hvernig tekist er á 

við ný viðfangsefni. Neikvæð sýn nemenda á námshæfni sinni og lítil trú á 

sjálfum sér getur leitt af sér laka frammistöðu 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiða hugann að því að mikilvægt er að 

skólasamfélagið hugi að því að upplifun nemenda af hvatningu og hvernig 

þeir skilgreina hana getur verið ólík. Persónulegt mat nemanda á sjálfum 

sér, áhugaleysi á náminu og skortur á trú á eigin getu til náms eru þættir 

sem geta haft áhrif á hversu mikla skólatengda hvatningu hann telur sig fá 

(Bandura, 1997; Schunk og Miller, 2002). Má álykta sem svo að upplifun 

ungmenna af skólatengdri hvatningu sé samspil hugsunar, hegðunar og 

umhverfis. 

6.2 Tengsl skólatengdrar hvatningar og trúar á eigin getu til 
sjálfstjórnunar í námi 

Í seinni rannsóknarspurningunni er áherslan lögð á að skoða tengsl 

skólatengdrar hvatningar og trúar á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi. Líkt 

og komið hefur fram þá hefur sjónum íslenskra fræðimanna ekki verið beint 

að því að skoða trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi sem talin er 

mikilvæg fyrir námshæfni ungmenna. Þeir hafa frekar skoðað almennt trú á 

eigin námsgetu nemenda og tengsl við skóla- og félagslega hvatningu (Hjalti 

J. Sveinsson og Börkur Hansen, 2010; Kristjana S. Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2012; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Erlendar 

rannsóknir hafa aftur á móti skoðað samspil þessara hugtaka líkt og gert er í 

þessari rannsókn. Fjölmargar rannsóknir hafa leitt þær niðurstöður í ljós að 

mikilvægt er að gera raunhæfar væntingar til ungmenna og veita þeim 

tækifæri til að leggja sitt af mörkum út frá styrkleikum hvers og eins. 
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Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla má draga þá ályktun að skólatengd 

hvatning eigi að stefna að því að gera raunhæfar væntingar til nemenda 

með styrkleika þeirra í huga sem er undirstaða fyrir eflingu trúar á eigin 

getu (Bandura, 1997; Mennta- menningarmálaráðuneytið, 2011) og í 

kjölfarið efla þá þætti sem snúa að hæfni til að beita sjálfstjórnun í námi 

(Bandura, 1997; Zimmerman, 2002). 

Í fyrsta lagi benda niðurstöður þessarar rannsóknar til þess að fylgni sé á 

milli skólatengdrar hvatningar og trúar á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi, 

hvort sem um er að ræða hvatningu frá skólanum í heild (r= 0,37) eða 

kennurum (r= 0,39). Líkt og Bandura (1997) bendir á þá er einn af 

mótunarþáttum fyrir trú á eigin getu hvatning/viðbrögð annarra. Hann 

bendir á að hvatning frá kennara geti lagt grunn að sterkum tengslum við 

nemanda og vinni þannig einnig traust hans. Því er þannig haldið fram að 

trú á eigin getu til náms hafi beina afleiðingu fyrir sjálfstjórnun í námi. Þetta 

samspil er mikilvægt að horfa til þegar trú á eigin getu ungmenna á 

námshæfni þeirra er skoðuð. 

Niðurstöðurnar sýna að nemendur sem upplifa mikla skólatengda 

hvatningu eru líklegri til að vera með mikla trú á eigin getu til sjálfstjórnunar 

í námi. Nemendur sem telja sig fá litla skólatengda hvatningu eru jafnframt 

líklegri til að vera með litla trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi. Líkt og 

kenning Zimmermans (2002) fjallar um þá er mikilvægt að nemendur fái 

hvatningu sem snýr að sjálfstæðum vinnubrögðum, trú á eigin styrkleikum 

við ólíkar aðstæður og að þeir fái tækifæri til að mæta áskorunum og séu 

óhræddir við að ögra sjálfum sér. Allir þessir ofangreindu þættir eru taldir 

mikilvægir fyrir námshæfni nemenda líkt og Aðalnámsskrá grunnskóla 

kveður á um (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Það bendir til 

þess að sú hvatning sem nemandinn upplifir frá kennurum sýni sterkari 

fylgni við trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi (r= 0,39) í samanburði við 

tengslin við hvatningu frá skólanum í heild (r= 0,37). Þó er rétt að benda á 

að ekki er mikill munur á stærð fylgnistuðlanna tveggja, og því ekki víst að 

þessi munur hafi mikla þýðingu. 

Í þriðja lagi voru tengsl skólatengdrar hvatningar og trú nemenda á eigin 

getu til sjálfstjórnunar í námi skoðuð út frá námsárangri nemendanna. 

Fylgni var á milli þessara tveggja hugtaka meðal nemenda á öllum 

einkunnaskalanum en þó var hún sterkust meðal nemenda með hæstu 

einkunnirnar. Komið hefur fram að einkunnir nemenda teljast til svokallaðra 

ytri hvatningar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999) og innri hvatning sem snýr að 

styrkleikum nemandans (Schunk og Miller, 2002). Samkvæmt Bandura 

(1997) þá eru viðbrögð (e. feedback) frá öðrum eða þær ábendingar sem 
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færir nemandanum tækifæri á að skynja stöðu sína, hvort sem um ræðir 

framfarir eða um hvað betur má fara, talin mikilvæg fyrir trú hans á eigin 

getu (Bandura, 1997) og til sjálfstjórnunar í námi (Zimmerman, 2002, 2008). 

Schunk og Miller (2002) hafa síðan bent á að ef nemandi fær ekki þessi 

viðbrögð frá skólanum getur það dregið úr trú hans á eigin námsgetu og 

námsárangri. Niðurstöður benda til þess að ekki var um greinilegan mun að 

ræða á meðaltali á námsárangri nemenda og upplifun þeirra af skólatengdri 

hvatningu og trú þeirra á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi. Skýringin gæti 

legið í mælitækinu þar sem þátttakendurnir gáfu sjálfir upp meðaltal 

einkunna (e. self reported) sinna. Bent hefur verið á að áreiðanleiki er meiri 

þegar stuðst er við stöðluð próf líkt og samræmd próf (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir og Kristjana S. Blöndal, 2004). Þrátt fyrir það þá má túlka 

út frá niðurstöðunum að nemandi sem upplifir mikla hvatningu frá 

kennurum í að vera eins góður og hann getur orðið og hefur mikla trú á 

eigin getu til sjálfstjórnunar í námi er líklegri til að vera með einkunn á bilinu 

8-10. Niðurstöðurnar eru samhljóma rannsóknum Schunk og Miller (2002) 

og kenningu Bandura (1997) að um flókið samspils ytri og innri hvatningar á 

trú á eigin getu og sjálfstjórnunar í námi hefur áhrif á námsárangur 

nemanda. Rannsóknir hafa sýnt að þau ungmenni sem fá leiðsögn í að beita 

sjálfstjórnun í námi þar sem áhersla er lögð á að nemendur meti vinnubrögð 

sín og hæfni þegar lögð eru fyrir ný verkefni skora hærra á stöðluðum 

prófum en nemendur sem ekki fengu þá leiðsögn (Zimmerman, 2002).  

Niðurstöður Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) benda til þess að á efsta stigi 

grunnskólans fari um 20% af kennslutímanum í að nemendur setji sér 

markmið, finni leið að settum markmiðum og meti frammistöðu sína. Þessa 

þætti telur Zimmerman (2002) vera grunnþætti í eflingu á sjálfstjórnun 

ungmenna í námi. Niðurstöður Gerðar (2012) benda til þess að mismikil 

áhersla sé lögð á þessa þætti eftir skólum þegar litið er til efri stiga íslenskra 

grunnskóla. Í einum skóla af þeim átta sem gagnasöfnun fór fram í rannsókn 

hennar var lögð mikil áhersla á að nemendur gerðu einstaklingsáætlun um 

nám sitt út frá eigin forsendum, mun meira en í hinum þátttökuskólunum. 

Umhugsunarvert er hvort íslenskir grunnskólar ættu að leggja meiri áherslu 

á að efla sjálfstjórnun ungmenna sem snýr að námi þeirra í ljósi niðurstaðna 

rannsóknarinnar um að ungmenni sýna mismikla trú á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi.  
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6.3 Kynjamunur á skólatengdri hvatningu og trú á eigin getu 
til sjálfstjórnunar í námi 

Meirihluti íslenskra ungmenna, hvort sem um er að ræða drengi eða 

stúlkur, eru sammála (sammála eða mjög sammála) um að skólinn í heild 

veiti þeim mikla hvatningu og sama má segja þegar litið er til þeirrar 

hvatningar sem þau telja sig fá frá kennara. Ekki var um kynjamun að ræða 

á upplifun ungmenna í 9. bekk af skólatengdri hvatningu. Aftur á móti gefa 

niðurstöðurnar til kynna að um kynjamun sé að ræða þegar kemur að trú á 

eigin getu til sjálfstjórnunar í námi. Stúlkur virðast vera með meiri trú á eigin 

getu til sjálfstjórnunar í námi en drengir.  

Fjölmargar rannsóknir hafa leitt þær niðurstöður í ljós að stúlkur hafi 

minni trú á eigin námsgetu en drengir (Bandura, 1997; Danielsen, 2009; 

Schunk og Miller, 2002; Usher og Pajares, 2005). Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru aftur á móti í samræmi við niðurstöður Zimmerman og 

Martinez-Pons (1988) sem bentu á að þrátt fyrir að stúlkur hafi minni trú á 

eigin námsgetu þá hafa þær meiri sjálfstjórnun í námi. Ástæðan er líklega sú 

að stúlkur virðast eiga auðveldara með að setja sér markmið og skipuleggja 

nám sitt en drengir. 

Zimmerman (2002) bendir á að sjálfstjórnun í námi er ein af forsendum 

þess að ungmenni efli þá námshæfni sem talin er mikilvæg fyrir alhliða 

þroska þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Usher og 

Pajares (2006) sýndu fram á að trú á eigin námsgetu er ólík eftir kyni. 

Stúlkur hafa tilhneigingu til að meta getu sína út frá viðbrögðum kennarans 

en drengir meta hana út frá einkunnum. Í ljósi þess þá koma niðurstöður 

rannsóknarinnar ekki á óvart að munur er á íslenskum drengjum og stúlkum 

í 9. bekk þegar skoðuð eru tengsl milli upplifunar þeirra af skólatengdri 

hvatningu og trú þeirra á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi. 

Niðurstöður sýna að hvatning frá skólanum hefur jákvæða fylgni við trú á 

eigin getu til sjálfstjórnunar í námi hjá drengjum (r= 0,31) og stúlkum (r= 

0,44). Hvatning frá kennurum reyndist einnig hafa jákvæða fylgni við trú á 

eigin getu til sjálfstjórnunar í námi drengja (r= 0,30) og stúlkna (r= 0,48). Það 

vekur athygli, eins og kom fram í einhliða dreifigreiningu, að um sterkari 

tengsl er að ræða hjá stúlkum en drengjum. Munur á tengslunum virðist 

einna mestur meðal þeirra sem upplifa litla skólatengda hvatningu. Þær 

stúlkur hafa mun minni trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi en karlkyns 

jafnaldrar þeirra. Líklegt er að þrátt fyrir að stúlkur séu taldar eiga 

auðveldara með að setja sér markmið og skipuleggja nám sitt og teljist með 

meiri sjálfstjórnun en drengir (Zimmerman og Martinez-Pons, 1988) þá eru 

stúlkur líklegri til að meta trú sína á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi 
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minna ef þær telja sig fá litla skólatengda hvatningu en drengir sem upplifa 

sömu hvatningu. Þessar niðurstöður gefa vísbendingar um að drengir og 

stúlkur í íslenskum grunnskólum hafi sömu tilhneigingu og jafnaldrar þeirra í 

Bandaríkjunum og Noregi þegar þau er beðin um að meta námshæfni sína. 

Stúlkur virðast hafa meiri trú á eigin námsgetu og stjórn á eigin árangri 

(Danielsen, 2009) og félagslegt umhverfi stúlkna hefur meiri áhrif á trú 

þeirra á eigin námsgetu en drengja (Usher og Pajares, 2006). Einnig virðist 

sem unglingsstúlkur hafi tilhneigingu til að beita meiri sjálfstjórnun í námi 

en drengir á sama aldri. 
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7 Lokaorð 

Megin áhersla rannsóknarinnar var að að kanna hversu mikla skólatengda 

hvatningu ungmenni í 9. bekk telja sig fá og tengsl hennar við trú þeirra á 

eigin getu til sjálfstjórnunar í námi. Fram hefur komið að meirihluti 

ungmenna í 9. bekk upplifa skólatengda hvatningu mismikla hvort sem um 

ræðir drengi eða stúlkur, en þó er töluverður hluti sem gerir það ekki. Lagt 

var upp með hvort niðurstöður rannsóknarinnar myndu benda til ákveðinna 

umbóta sem skólinn og kennarar gætu haft í huga við eflingu á námshæfni 

ungmenna með alhliða þroska þeirra að leiðarljósi. Í ljósi þeirra tengsla sem 

sýnt hefur verið fram á að séu á milli skólatengdrar hvatningar sérstaklega 

frá kennurum og trúar á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi er mikilvægt 

fyrir skólann að horfa til þeirra ungmenna sem hafa litla trú á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi og hvernig megi bæta þar úr. Höfundur leggur til að 

skólastjórnendur og kennarar leiti leiða til að öll ungmenni upplifi að þau 

séu hvött af kennurum til að gera sitt besta út frá styrkleikum sínum sem 

geti leitt af sér meiri námshæfni og betri námsárangur. 

Skólastofnunin getur haft það hugfast að samkvæmt þroska ungmenna í 

9. bekk ætti nemendunum að vera tamt að beita þeim þáttum sem talin eru 

efla sjálfstjórnun í námi þeirra. Líkt og hefur verið bent á þá snýr 

sjálfstjórnun í námi að hæfni nemandans til að finna leið sem þarf til að ná 

settum markmiðum (Zimmerman, 2002, 2008). En það krefst leiðsagnar 

kennara og skólinn þarf að varast að horfa á námsárangur nemenda án 

tillits til annarra þátta því námsárangur er ekki eini mælikvarðinn á færni 

nemandans. Líta þarf til samspils hugsunar, hegðunar og umhverfis í leit að 

fleiri mælikvörðum sem varpa ljósi á færni nemandans. Ungmenni ættu að 

vera í stakk búin til að fá leiðsögn í að skoða styrkleika og veikleika sína í 

þeim aðstæðum sem þau eru í hverju sinni. Með hvatningu frá skólanum í 

heild og kennurum er líklegt að nemandinn fari að skoða sjálfan sig með 

umbætur í huga og styrkist þannig í trú sinni á eigin getu til að beita 

sjálfstjórnun í námi. Meðvitund skólasamfélagsins um fjölbreytileika 

ungmenna, hvort sem um ræður drengi eða stúlkur, þarf því ekki síður að 

beinast að þeim þáttum sem taldir eru efla námshæfni og alhliða þroska 

ungmenna. 
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