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Tilgangur rannsóknar var að skoða bakgrunn, væntingar og áform fyrsta árs 

nema í sálfræði, námsárangur þeirra og upplifun af náminu. Athugað var 

hvaða breytur geta sagt fyrir um námsframmistöðu á fyrsta misseri í 

sálfræðideild, hversu vel nemendur sinna náminu, hvaðan þeir koma og 

hverjar framtíðaráætlanir þeirra eru. Í þessu verkefni er sagt frá tveimur 

rannsóknum sem gerðar voru á fyrsta árs nemendum í sálfræðideild, Háskóla 

Íslands. Í fyrri rannsókninni, sem gerð var á haustönn var skoðaður 

bakgrunnur fyrsta árs nema í sálfæði sem og væntingar þeirra til námsins við 

upphaf misseris og reynslu þeirra af náminu við lok misseris. Í seinni 

rannsókninni, sem gerð var á vorönn, var skoðað hvað greinir að þá 

nemendur sem stóðust kröfur um að komast upp á annað misseri og þeirra 

sem ekki stóðust kröfurnar. Munurinn á þessum hópum var skoðaður út frá 

námshegðun þeirra, félagslegum tengslum, áhuga innan námsins, vinnu og 

fleiri þáttum. Einnig voru skoðuð viðhorf þeirra til ýmissa hluta er tengjast 

náminu og sálfræðideildinni.  
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Sálfræðin er að margra mati heillandi fræðigrein sem leitast við að svara spurningum er snerta 

mannlegt eðli. Svo lengi sem er vitað hefur maðurinn reynt að skilja tilgang lífsins og sjálfan 

sig (Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. Pind, 2003). Sálfræðin sem slík er ekki ný af 

nálinni og viðfangsefni hennar hafa alla tíð verið mönnum hugleikinn. Fyrstu kerfisbundnu 

umfjallanir um sálfræðileg efni má rekja allt aftur til forngrikkja. Menn á borð við Aristóteles 

og Platón sem voru uppi fyrir rúmum 2300 árum síðan fjölluðu um sömu viðfangsefni og 

sálfræðingar rannsaka enn í dag (Kristján Guðmundsson og Lilja Ósk Úlfarsdóttir, 2010). Þó 

sálfræðileg efni hafi verið til umræðu langt aftur í tímann má segja að sálfræði hafi í raun ekki 

orðið að rannsóknarvísindum fyrr en seint á 19 öld. Líkt og Herman Ebbinghaus sagði þá á 

greinin sér langa fortíð en aðeins stutta sögu (Henley og Hergenhahn, 2014; Sigurður J. 

Grétarsson, 2009 ).          

 Fyrstur manna til að gera tilraunir á sálfræðilegum efnum var Gustav Fechner. Með 

rannsóknum sínum á vitund og skynjun komst hann að því að hægt væri að rannsaka hugann 

með stærðfræðilegum aðferðum (Gentle og Miller, 2009; Lehey, 2004). Almennt er miðað við 

að upphaf sálfræðinnar sem vísindagreinar hafi verið þegar Wilhelm Wundt setti á fót fyrstu 

rannsóknarstofuna í sálfræði árið 1879 í Leipzig í Þýskalandi. Helstu rökin fyrir því að 

upphafsskrefið sé markað við Wundt frekar en Fechner er að hann var fyrstur til að koma 

sálfræði inn í akademískt umhverfi. Á rannsóknarstofunni í Leipzig hugðist hann svara 

spurningum fræðigreinarinnar og nota til þess vísindalegar aðferðir (Gentle og Miller, 2009; 

Schultz og Schultz, 1987).        

 Heiti greinarinnar ”psychology“ er myndað úr grísku orðunum psyche sem þýðir sál 

og logos sem þýðir fræði (Lehey, 2004). Bókstaflega ber því að túlka greinina sem fræðin um 

sálina. Þetta er þó ekki alveg rétt skilgreining og getur jafnvel valdið misskilningi þar sem 

fræðin fjallar í rauninni ekkert um sál eða slík dularfull efni. Eðlilegra er að skilgreina 

sálfræði sem vísindagrein sem fjallar um atferli og hugarstarfsemi. Nútímasálfræði leggur 

einmitt mikla áherslu á að vera vísindagrein og innan hennar eru gerðar miklar kröfur um 

vísindaleg vinnubrögð (Kantor, 1963; Smyth, 2001).     

 Sálfræði er í dag víðfeðm grein og skiptist í margar undirgreinar og mörg sjónarmið. 

Greinarnar eru mismunandi á sinn hátt og mistengdar innbyrðis, þær hafa þó allar það 

markmið að leitast við að skýra hegðun og hugsun með aðferðarfræði raunvísinda. Af þessum 

undirgreinum má helst nefna klíníska sálfræði, félagssálfræði, heilsusálfræði, lífeðlislega 

sálfræði, persónuleikasálfræði, réttarsálfræði, skynjunarsálfræði, skólasálfræði, vinnusálfræði, 

taugasálfræði, þroskasálfræði og atferlisgreiningu. Þessi listi er langt því frá tæmandi enda er 

sálfræðin afar fjölbreytt. Ólík sjónarmið sálfræðinnar eru til dæmis líffræðilegt, atferlis, 



  

2 

hugrænt, mannúðar og sálgreiningar sjónarmið. Menn eru flestir sammála um í dag að engin 

ein stefna sé réttari en önnur og eðlilegt er að nálgast ólík efni með ólíkum sjónarmiðum 

(Nolen-Hoeksema, Fredrickson, Loftus og Wagenaar, 2009).   

 Allar vísindagreinar eiga sér rætur í hversdagslegri þekkingu okkar. Þetta gildir um 

sálfræði líkt og aðrar greinar eins og eðlisfræði eða efnafræði. Menn geta til að mynda haft 

haldgóða þekkingu á eðli og eiginleikum efnisheimsins án þess þó að hafa lært eðlisfræði. Á 

sama hátt telja menn sig þekkja til sálfræðinnar og jafnvel í ríkari mæli. Flestir eru á því að 

þeir hafi góða þekkingu og skilning á sálarlífinu (Aldís Unnur Guðmundsdóttir og Jörgen L. 

Pind, 2003). Mikill munur er oft á þessari þekkingu sem almenningur telur sig hafa og þeirri 

þekkingu sem öðlast má með námi í slíkum fræðum. Oft gerir fólk ekki greinarmun á þessu 

tvennu enda stór hluti fólks sem telur sálfræði ekki vera vísindagrein heldur almenna 

skynsemi (Friedrich, 1996). Þó að sálfræði eigi eitthvað sameiginlegt með almennri vitneskju 

þá er hún ólík að því leyti að í sálfræði er komið fram með staðhæfingar sem byggðar eru á 

vísindalegum rannsóknum. Ýmis þekking sem leynist meðal almennings getur því verið röng 

og ekki átt við nein rök að styðjast.       

 Ranghugmyndir um sálfræði eru komnar vegna staðalímynda sem mótast á löngum 

tíma. Margar þeirra koma frá fjölmiðlum og erfitt getur verið að leiðrétta þær. Dæmi um 

algengar ranghugmyndir almennings eru að þeir sem eru haldnir geðklofa séu með fleiri en 

einn persónuleika, að dáleiðsla endurheimti gleymdar minningar réttilega og að lygamælir 

mæli óheiðarleika réttilega. Allt eru þetta dæmi um hvernig þekking almennings og vísindaleg 

sálfræði stangast á. Í erlendri rannsókn kemur fram að 67% háskólanema telja að sálfræðingar 

starfi sem klínískir sálfræðingar eða ráðgjafar (Rosenthal, McKnight og Price, 2001). Það er 

því ljóst þar sem hugmyndir almennings á sálfræði eru oft á tíðum byggðar á fyrrgreindum 

staðalímyndum að einhver hluti nemenda hefji nám á röngum forsendum með væntingar um 

námið sem ekki komi til með að standast. Mikilvægt er að breyta þessum ranghugmyndum til 

að þeir geti öðlast betri vísindalega hugsun (Alma Pálmadóttir og Guðrún Ýr Skúladóttir, 

2013).    

Sálfræði á Íslandi 

Sálfræði hefur verið kennd á Íslandi allt frá stofnun Háskóla Íslands árið 1911. Upphaflega 

var hún kennd sem hluti forspjallsvísinda og lásu því flestallir nemendur háskólans sálfræði 

sem hluta af námi við skólann þar sem forspjallsvísindin voru skyldugrein við flestar deildir 

(Jörgen L. Pind, 2003). Það var ekki fyrr en 60 árum síðar að loks árið 1971 var stofnuð 
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sjálfstæð sálfræðieining við Háskóla Íslands og farið var að bjóða upp á nám til BA-gráðu í 

sálfræði og í hugum margra nær sálfræðikennsla á Íslandi ekki lengra en þetta (Jörgen L. 

Pind, 2003).           

 Árið 1999 var svo tekið inn kandídatspróf (cand psych.) í Háskóla Íslands en fram að 

því þurfti að sækja sér framhaldsmenntun í sálfræði erlendis. Kandídatsgráðan veitir 

starfsréttindi til að starfa sem sálfræðingur (Jörgen L. Pind, 2013). Í dag er boðið upp á tvær 

námsbrautir á meistarastigi í sálfræði, fyrrnefnt kandídatsnám og meistaranám, þar sem 

nemendur geta aflað sér framhaldsmenntunar á einu sérsviði innan sálfræðinnar. Það 

síðarnefnda veitir þó ekki starfsréttindi sem sálfræðingur en veitir aðgang að doktorsnámi í 

sálfræði (Háskóli Íslands, 2014).         

 Árið 2008 var grunnnáminu í sálfræði breytt úr BA-námi yfir í BS-nám og í dag er 

sálfræðin í Háskóla Íslands kennd við heilbrigðisvísindasvið en ekki félagsvísindasvið (Jörgen 

L. Pind, 2013). Eftir breytinguna er meiri áhersla lögð á klíníska sálfræði en munurinn á 

þessum tveimur gráðum er að samkvæmt hefð lýkur fólk BA-gráðu (bachelor of art) í 

hugvísindum en BS-gráðu (bachelor of science) í raunvísindum.   

 Allir þeir sem uppfylla inntökuskilyrði það er stúdentspróf eða annað sambærilegt próf 

geta hafið grunnnám í sálfræði við Háskóla Íslands. Það þýðir að fólk getur verið að koma úr 

öllum áttum og af mismunandi námsbrautum. Fjöldi nemenda hefja nám í sálfræði en aðeins 

hluti þeirra heldur áfram á annað misseri.        

 Áður voru gerðar kröfur um námsárangur milli fyrsta og annars árs, svokölluð 

AGATT-regla. AGATT-reglan kvað á um að áður en nemendur hófu nám á öðru námsári 

þyrftu þeir að hafa vegna meðaleinkunn 6 eða hærri í áföngunum Almennri sálfræði, 

Greiningu og mótun hegðunar, Aðferðarfræði, Tölfræði I og Tölfræði II (Kennsluskrá 

Háskóla Íslands, 2011). Eingöngu var þó krafist einkunninnar 5 til að standast áfanga.  Á 

árunum 2011 til 2012 voru um 43% nemenda sem stóðust AGATT regluna.   

 Nú í dag og allt frá árinu 2012 er gerð krafa um námsárangur milli fyrsta og annars 

misseris eða svokölluð SAT-regla. Eingöngu þeir sem hafa vegna meðaleinkunn 6 eða hærri í 

Almennri sálfræði, Tölfræði I og Skýringum á hegðun geta hafið nám á öðru misseri í 

sálfræði (Kennsluskrá Háskóla Íslands, 2012). Á árunum 2012 og 2013 voru að meðaltali 

50% af þeim sem þreyttu SAT-prófin að standast SAT-regluna. Þessi breyting þykir vera til 

hins betra þar sem nemendur þurfa nú eingöngu að vera eina önn í náminu til að sjá hvort að 

þeir komist áfram í náminu en ekki heilt ár og komast svo mögulega ekki áfram. 
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Námshegðun 

Menntun nær yfir stóran hluta af ævi einstaklinga og mikil þróun hefur verið í skólamálum 

undanfarna áratugi. Námsárangur getur farið eftir mörgu og talið er að áhugi til námsins sé 

mikilvægt atriði þegar kemur að því að ganga vel. Það sem nemendur hafa áhuga á verður í 

forgangi hjá þeim og ef þeir hafa áhuga á námssefninu er líklegt að það muni hafa ánægjuleg 

áhrif á námið (Tomlinson og Allan, 2000). Námsárangur ræðst að miklu leyti af þeim tíma 

sem varið er til námsins og af þeim vinnubrögðum sem menn temja sér. Sá árangur sem næst 

á fyrsta ári í háskóla hefur mikið með það að segja hvort nemandi haldi áfram í námi. Ef 

nemandi fer yfir á annað námsár aukast líkurnar verulega á því að hann ljúki náminu 

(Stratton, O’Toole og Wetzel, 2007).  

Viðbrigðin við að byrja í háskóla eru mikil og námið ekki endilega í samræmi við 

væntingar margra. Veruleikinn er sá að nýnemar upplifa háskóla sem erfiðari heldur en þeir 

höfðu væntingar um í upphafi (Compas, Wagner, Slavin og Vannatta, 1986). Þótt margir 

hverjir séu að koma úr góðum framhaldsskólum og vel undirbúnir þá er nám á háskólastigi að 

mörgu leytið frábrugðið. Í háskóla bera menn fulla ábyrgð á eigin námi og verða þeir sem ætla 

að ná árangri að geta unnið sjálfstætt og hafa nægjanlegan sjálfsaga til að halda sér við efnið. 

Námið er meira krefjandi og töluvert tímafrekara en nám í framhaldsskóla.   

 Flestir kennarar hvetja nemendur sína til að mæta eins vel og mögulegt er í 

kennslustundir með þeim rökum að góð tímasókn muni skila sér í betri námgengi og hærri 

einkunnum. Slík rök eru studd af mörgum rannsóknum sem tengja saman góða tímamætingu 

og gott námsgengi (Moore, Jensen, Hatch, Duranczyk, Staats og Koch, 2003). Nemendur sem 

mæta vel í tíma fá betri æfingu í námsefninu og ýmsar upplýsingar frá kennurum sem ekki er 

að finna í kennslubókum. Þó flestir fyrirlestrar séu þannig að nemendur taki lítið þátt í þeim, 

heldur sitji aðeins og hlusti á kennara, þá skila slíkir fyrirlestrar auknum skilningi á 

námsefninu (Moore o.fl., 2003).      

 Tímaviðmið Háskóla Íslands fyrir nemendur í 30 eininga fullu námi eru 50 

klukkustundir á viku, með mætingu í kennslustundir og heimanámi (Háskóli Íslands, 2014). 

Hugmyndin er að nemendur í fullu námi eigi að hugsa um skólann eins og fulla vinnu og 

rúmlega það. Í rannsókn sem gerð var í erlendum háskóla kom í ljós að fáir fylgja þessu 

viðmiði. Um 90% nýnema í fullu háskólanámi verja aðeins einni til fimm klukkustundum á 

viku í námið. Kennarar og fræðimenn segja að það sé langt fyrir neðan lágmarkið sem þarf til 

að ná árangri (Young, 2002). Mikill munur er á námsárangri nemenda út frá tímasókn þeirra. 

Flestir háskólanemendur sem ná að útskrifast mæta vel í tíma og stunda námið 
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samviskusamlega (Friðrik H. Jónsson, 1989).     

 SAT-námsskeiðin þrjú eru 24 einingar samtals. Það er því gert ráð fyrir að nemendur 

sem eru í öllum þremur námskeiðunum séu að verja 40 klukkustundum í heildina á viku, þar 

af tæplega 31 klukkustund í heimanám og rúmlega 9 klukkustundum í kennslustundir.  

Háskólaárin eru fyrir flesta ekki aðeins tími menntunnar heldur spilar félagslífið stóran 

part af lífi margra nemenda. Góð félagsleg tengsl við samnemendur geta haft áhrif á 

námsgengi en flestir sem hætta í námi taka lítinn sem engan þátt í félagslífinu. Það getur verið 

krefjandi að hefja nám á nýju námsstigi og það skiptir máli að aðkoma og upplifun nýnema sé 

góð. Ekki eru allir jafn góðir í að mynda félagsleg tengsl og mikilvægt að skólinn sem 

nemandi hefur nám í stuðli að góðum félagslegum tengslum milli nemenda (Friðrik H. 

Jónsson, 1989).          

 Mentorkerfið í Háskóla Íslands er ætlað að auðvelda og aðlaga nýja nemendur að hefja 

nám í skólanum. Kerfið gengur út á að stuðningsaðili, sem er nemandi á öðru eða þriðja ári, 

sjái til þess að nýnemar fái nauðsynlegar upplýsingar og leiðbeini þeim um allt er viðkemur 

náminu og félagslífinu. Háskólinn í New South Wales hefur notast við mentora úr röðum eldri 

nemenda. Eftir að kerfið var sett upp þar hefur brottfall nýnema við skólann minnkað 

umtalsvert. Þar að auki hefur það hjálpað fyrsta árs nemum í háskólanum að aðlagast 

háskólaumhverfinu (Hall, 2006). Samvinna við aðra í sama námi getur haft jákvæð áhrif á 

námsframvindu (Slavin, 1995). Samvinna er algeng meðal þeirra sem útskrifast úr háskóla en 

þeir sem læra aldrei með öðrum eru líklegri til að hætta í náminu (Friðrik H. Jónsson, 1989). 

 Töluverður munur er á námsgengi út frá hvaða braut nemendur útskrifast af úr 

framhaldsskóla. Þeir sem útskrifast af eðlifræði- og náttúrufræðibraut gengur almennt betur í 

háskólanámi en þeim sem koma af félagsfræðibraut (Friðrik H. Jónsson og Guðmundur B. 

Arnkelsson, 1992). 

Framtíðaráætlanir nemenda geta haft áhrif á námsárangur þeirra. Nemendur sem eru 

búnir að ákveða hvaða nám þeir vilja klára og hvað þeir vilja gera með það hafa að einhverju 

að stefna og er þetta mikilvæg hvatning fyrir nemendur. Þeir nemendur sem hafa 

framtíðaráætlanir stefna að ákveðnu markmiði og vita að skólagangan muni síðar borga sig 

(Gjesme, 1979).                               

 Fjarlægð frá skóla virðist skipta nokkru máli varðandi þátttöku nemenda í háskóla. 

Þeir nemendur sem eiga heima langt frá skólanum eru ólíklegri til að mæta í kennslustundir. 

Neikvæð áhrif hafa fundist á fjarlægð frá skóla og tímasókn nemenda en fjárhagur þeirra 

skiptir einnig máli. Því lengra sem fólk býr frá skólanum því dýrara er að keyra í hann 

(Andres og Looker, 2001; Frenette, 2005).       
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 Það er vitað mál að margir háskólanemar stundi vinnu samhliða náminu. Því meira 

sem nemandi vinnur með náminu því líklegra er að hann standist ekki kröfur skólans og hætti 

í námi (Stratton, O’Toole og Wetzel, 2007). Íslenskar rannsóknir benda til að fjöldi 

vinnustunda vegi mikið. Nemendur sem vinna mikið með skóla sýna slakari námsárangur 

heldur en þeir sem ekki vinna (Guðríður Sigurðardóttir og Þorlákur Karlsson, 1991). 

Núverandi rannsókn  

Tvær rannsóknir voru framkvæmdar til að skoða bakgrunn, væntingar og áform nýnema í 

sálfræði. Rannsóknirnar beindust að þeim nemendum sem tóku SAT-námskeiðin, það er 

Skýringar á hegðun, Almenna sálfræði og Tölfræði I. Tilgangur rannsóknanna var að skoða 

hverjir það eru sem fara í nám í sálfræði og reyna að varpa ljósi á hvað greinir að þá 

nemendur sem standast viðmið SAT-reglunnar og þá sem standast þau ekki. Þetta var skoðað 

út frá ýmsum vinklum, til að mynda námshegðun, bakgrunni, væntingum við upphaf náms, 

upplifun af náminu í reynd, félagslegum tengslum og vinnu. Einnig voru skoðuð viðhorf til 

sálfræðideildarinnar, SAT-reglunnar og hvað nemendum fannst hafa tekist vel og hvað þeim 

fannst ábótavant við sálfræðinámið.   

 

Rannsókn 1 

Aðsókn í háskólanám hefur farið stigvaxandi á undanförnum árum og er nám í sálfræði þar 

engin undantekning. Þetta má sjá á stöðugri fjölgun nemenda í sálfræði en þeim hefur fjölgað 

um rúm 13% síðastliðinn áratug. Sálfræðideild er ein af stærstu deildum Háskóla Íslands og 

sú stærsta innan heilbrigðisvísindasviðs. Haustið 2003 voru 576 manns skráðir í nám við 

sálfræðideildina en áratug síðar eða haustið 2013 voru það 651 manns (Tölulegar upplýsingar 

af vef Háskóla Íslands, 2014).        

 Sálfræði er krefjandi nám sem uppfyllir öll þau skilyrði sem gerð eru til góðrar 

menntunar. Möguleikar við náms- og starfsval að námi loknu eru gríðarmiklir og 

fjölbreytilegir. Sumir vilja helga vinnu sína rannsóknum, aðrir kjósa að vinna að meðferð og 

enn aðrir kjósa að fara í framhaldsnám á einhverju öðru sviði. Grunnnámið í sálfræði undirbýr 

stúdenta mjög vel fyrir allar þessar leiðir enda er markmiðið að þeir fái sem allra bestu 

menntun sem völ er á (Árni Kristjánsson, 2013).      

 Tilgangur þessarar rannsóknar var að ná ákveðinni yfirsýn yfir það hverjir það eru sem 

skrá sig í nám í sálfræði. Hvaðan eru þessir einstaklingar að koma, á hvaða aldri eru þeir og 
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hver er bakgrunnur þeirra í námi. Rýnt var í hvar innan námsins mestur áhugi liggur, hverjar 

framtíðaráætlanir nýnema séu og hvort námið var eins þeir höfðu búist við. Skoðað var hvaða 

væntingar nemendur höfðu til námsins í upphafi annar og hvernig þeim fannst námið vera í 

reynd við lok annar. 

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru alls 162 talsins, þar af 125 konur og 37 karlar. Allt voru 

þetta nýnemar í grunnnámi við sálfræðideild Háskóla Íslands. Þátttakendur voru flestir á 

aldrinum 19 til 25 ára eða 135 manns, á aldrinum 26 til 30 ára voru 21 manns og 6 manns 

voru 31 árs eða eldri. Nemar á fyrsta misseri eftir úrskráningu þann 20. október voru 248 

talsins og var svarhlutfall því um 65%. 

Mælitæki 

Spurningalistinn sem notast var við var frumsaminn með hliðsjón af spurningalistum um 

svipað efni. Listinn var settur upp og útfærður á vefsíðunni http://questionpro.com og innihélt 

alls 14 spurningar. Skipta má spurningalistanum í fjóra hluta.    

 Fyrst var beðið um nafn, símanúmer og tölvupóstfang, valfrjálst var að gefa upp þessar 

upplýsingar. Næst voru þátttakendur spurðir nánar um bakgrunn þeirra eins og kyn, aldur, 

hvað þeir voru að gera áður en þeir hófu nám í sálfræði, hvaða braut þeir útskrifuðust af í 

framhaldsskóla og hversu langt var síðan þeir útskrifuðust. Því næst var spurt um 

sálfræðinámið, þar var spurt um væntingar þeirra áður en þeir hófu nám, hvernig þeim fannst 

námið vera í reynd og hvar áhugi þeirra innan námsins lægi.     

 Að lokum var spurt um framtíðaráætlanir. Spurningarnar voru fjölvalsspurningar, 

spurningar á Likert kvarða (1= mjög ósammála, 2= ósammála, 3= hlutlaus, 4= sammála og 5= 

mjög sammála) og tvíkostaspurningar. Það tók um það bil 5 mínútur að svara 

spurningalistanum.  

Framkvæmd 

Tölvupóstur með tengli á spurningalista 1 (sjá viðauka 1) var sendur út með tölvupósti af 

vefsíðunni http//questionpro.com á alla nýnema sem skráðir voru í Almenna sálfræði. Valið 

var að senda á þennan hóp þar sem allir þeir sem hefja nám í sálfræði taka þennan áfanga á 

fyrsta misseri. Tölvupóstföng nemenda voru fengin með leyfi deildarstjóra sálfræðideildar. 
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Spurningalistinn var sendur út þrisvar sinnum. Til að ná betur til þátttakenda var 

spurningalistinn einnig lagður fyrir í kennslustund í áfanganum Tölfræði I og þegar nemendur 

voru að koma úr lokaprófi í Almennri sálfræði. Nemendur sem voru að koma úr lokaprófi var 

bæði boðið að taka þátt á staðnum eða að fá nafnspjald með vefslóð á könnunina (sjá viðauka 

2).            

 Tilgangur rannsóknar var kynntur fyrir nemendum og þátttakendur beðnir að lesa 

kynningartexta. Í kynningartextanum kom fram að valfrjálst væri að taka þátt í rannsókninni 

og valfrjálst væri að gefa upp nafn, símanúmer eða netfang. Þeir sem ekki vildu gefa upp 

þessar upplýsingar voru samt sem áður hvattir til þess að taka þátt. Tekið var fram að með því 

að gefa upp þessar bakgrunnsupplýsingar gæfu þau leyfi til þess að haft yrði samband við þau 

eftir áramót varðandi aðra svipaða rannsókn. Þátttaka í seinni rannsókninni væri engu að síður 

valfrjáls þótt tekið hefði verið þátt í þeirri fyrri.      

 Bakgrunnsupplýsingar voru fengnar til að tengja svör þátttakenda úr rannsókninni við 

svör þeirra í framhaldsrannsókn sem framkvæma átti eftir áramót. Þegar gagnasöfnun var 

lokið voru allar persónuupplýsingar kóðaðar og aðgreindar frá gögnunum. Kóðarnir voru svo 

notaðir til að tengja við seinna gagnasafnið. 

Úrvinnsla  

Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS en myndir og töflur gerðar í Excel. 

Niðurstöðurnar voru að mestu leyti settar fram með hlutfallslegri svörun nemenda við 

spurningum og tíðnigreiningu. Framkvæmt var parað t-próf fyrir mun á meðaltölum væntinga 

og reyndar nemenda á náminu og mismunatala skoðuð. Parað t-próf er notað þegar bera á 

saman meðaltöl tveggja úrtaka sem tengjast á einhvern hátt. Notast var við marktektarmörkin 

alfa = 0,05.  

Niðurstöður 

Eins og sjá má á mynd 1 var stærsti hluti nýnema að koma af vinnumarkaði eða rúm 37%. 

Það kom á óvart að meirihluti nýnema sé að koma af vinnumarkaði. Starfsaldur þeirra var 

almennt ekki hár, eða um og yfir ár í flestum tilvikum. Rúm 32% voru að koma beint úr 

framhaldsskóla. Tæp 16% voru að koma úr öðru háskólanámi og svipað margir að koma 

annars staðar frá, til að mynda ferðast, fæðingarorlofi og öðru slíku. Fáir voru að koma úr 

iðnnámi.    
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Mynd 1. Hvað nemendur voru að gera önnina áður 

en þeir hófu nám í sálfræði. 

Mynd 2. Af hvaða braut nemendur útskrifuðust úr 

framhaldsskóla

 

Eins og sjá má á mynd 2 hefur yfirgnæfandi fjöldi nemenda útskrifast af félagsfræðibraut 

(58%). Tiltölulega fáir hafa útskrifast af náttúrufræðibaut (16,7%) og enn færri útskrifast af 

málabraut (10%). Þónokkrir féllu undir annað en það samanstóð af til að mynda þeim sem 

höfðu útskrifast af viðskiptabraut, almennri braut, íþróttabraut ásamt þremur einstaklingum 

sem ekki höfðu útskrifast úr framhaldsskóla.  

Tafla 1. Framtíðaráætlanir nýnema í sálfræði. 

Framtíðaráform Fjöldi Fjöld      Hlutfall 

Hætta í námi eftir þessa önn 3 1,9% 

Skipta um námsgrein 13 8,0% 

Klára sálfræði 60 einingar 4 2,5% 

Klára sálfræði 120 einingar 24 14,8% 

Klára sálfræði 180 einingar 116 71,6% 

Samtals  160 100% 

 

Eins og sjá má í töflu 1 þá ætla langsamlega flestir nemendur að klára sálfræði á einn eða 

annan hátt (88,9%). Mikill meirihluti af þeim ætlar að ljúka sálfræði sem aðalgrein til 180 

eininga, þrír hafa hugsað sér að hætta í námi eftir önnina og innan við 10% eru að hugsa um 

að skipta um námsgrein. 
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Tafla 2. Stefna nýnema í sállfræði á framhaldsnám.  

 

 

 

 

 

Rúm 40% nýnema stefna á framhaldsnám í sálfræði sem er öllu fleiri en búast mátti við 

samanber töflu 2. Fjórðungur nemenda stefna á framhaldsnám í klínískri sálfræði og nokkuð 

færri stefna á nám í fræðilegri sálfræði. Tiltölulega fáir ætla í framhaldsnám í annarri grein en 

sálfræði og aðeins um 4% hafa ekki hugsað sér að fara í neitt framhaldsnám. Helmingur 

nýnema hafa hinsvegar enn ekki gert upp hug sinn strax á fyrsta misseri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Framhaldsnám Fjöldi Fjöld      Hlutfall 

Já, í klínískri sálfræði  40 25% 

Já, í fræðilegri sálfræði  26 16,2% 

Já, en ekki í sálfræði 12 7,5% 

Nei  6 3,8% 

Hef ekki gert upp hug minn 76 47,5% 

Samtals  160 100% 
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Tafla 3. Niðurstöður paraðs t-prófs fyrir mun á meðaltölum væntinga og reynd í stigum. 

Staðhæfingar Væntingar Reynd Mismunatala 

Mikið verklegt nám                                                                                  2,38 1,68 -0,70* 

Mikið álag yfir önnina   4,41 4,52       0,11 

Greiður aðgangur að kennurum 3,16 2,70 -0,46* 

Persónuleg samskipti innan nemendahópsins 3,44 3,06 -0,38* 

Stór hluti kennslunnar í litlum hópum                                                     

Mikið vægi lokaprófs 

Símat yfir alla önnina  

Mikill sjálfstæður lestur kennslubóka  

Töluvert kennsluefni á íslensku  

Miklar kröfur til að komast yfir á annað misseri 

Hátt hlutfall fyrirlestra af kennslu  

Mikið efni til lokaprófs  

Góðar upplýsingar um námsstöðu á hverjum tíma  

Góðar líkur á að ég standist kröfur upp á annað misseri 

     2,34 

3,94 

2,37 

4,45 

2,65 

4,22 

3,91 

4,37 

3,40 

3,66 

1,66 

4,24 

2,30 

4,69 

2,29 

4,64 

4,14 

4,66 

3,36 

3,18 

-0,68* 

0,30* 

         -0,07 

0,24* 

-0,36* 

0,42* 

0,23* 

0,29* 

         -0,04 

-0,48* 

Stigin eru byggð á eftirfarandi: 1=Mjög ósammála, 2=Ósammála, 3=Hlutlaus, 4=Sammála og  5=Mjög sammála 

* Marktækur munur p<0,05 

 

Í töflu 3 má sjá þær væntingar sem nemendur höfðu til námsins áður en þeir byrjuðu og svo 

hver reynd þeirra var af náminu í lok annarinnar. Þar kemur fram að ósamræmi var á milli 

væntingar og reyndar í 11 skiptum af 14.        

 Þær staðhæfingar sem nemendur verða meira ósammála eftir reynd af náminu en þeir 

höfðu væntingar í upphafi eru sex talsins. Nemendurnir virðast hafa haft væntingar um að 

námið væri meira verklegt og meira kennsluefni á íslensku en raunin er. Þá virðast nemendur 

hafa haft hærri væntingar um að námið væri kennt í litlum hópum, persónulegri samskipti 

innan nemendahópsins og greiðari aðgangur að kennurum. Einna mestur munur milli 

meðaltala var á staðhæfingunni hvort að nemendur telji sig eiga góðar líkur á að standast 

kröfur upp á annað misseri. Ef sett saman og reiknað yfir í prósentur þá voru 63% sammála 
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eða mjög sammála þeirri staðhæfingu í væntingum en aðeins 41% eru sammála eða mjög 

sammála í reynd við lok annar.        

 Þær staðhæfingar sem nemendur verða meira sammála eftir reynd af náminu en þeir 

höfðu væntingar í upphafi eru fjórar talsins. Nemendum finnst sjálfstæður lestur kennslubóka 

og hátt hlutfall fyrirlestra vera meira í rauninni en þeir höfðu haft væntingar um í upphafi. 

Þeim finnst kröfurnar um að komast upp á annað misseri vera meiri en þeir héldu í upphafi og 

að lokaprófið hafa meira vægi.        

 Ekki fannst munur á þremur staðhæfingum en þær voru mikið álag yfir önnina, símat 

yfir önnina og góðar upplýsingar um námsstöðu á hverjum tíma. Nemendur virðast vita þessa 

hluti nokkuð vel í upphafi námsins og því fannst ekki munur á væntingum og reynd út frá 

þessum staðhæfingum. 

 

Mynd 3. Hvort námið var í heildina litið eins nemendur bjuggust við. 

 

Á mynd 3 má sjá að nemendur eru almennt á því að námið sé eins og þeir höfðu hugsað sér. 

Um 65% eru sammála eða mjög sammála þeirri staðhæfingu að námið sé í heildina litið eins 

og þeir höfðu búist við. 20% nemenda eru hlutlausir og finnst námið hvorki vera eins né 

öðruvísi en þeir höfðu búist við og hafa því ef til vill ekki haft neina ákveðna hugmynd 

fyrirfram um hverju þeir áttu von á. Minnihluti nemenda eða 15% er ósammála eða mjög 

ósammála og telja námið í heildina litið ekki vera eins og þeir höfðu talið það vera. 

 

Umræða 

Af niðurstöðunum má sjá að stærstur hluti nýnema við sálfræðideildina er að koma af 

vinnumarkaði sem kom töluvert á óvart. Starfsaldur þeirra er þó almennt ekki hár, eða um og 
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yfir ár í flestum tilvikum. Næstflestir eru að koma beint úr framhaldsskóla sem er í takt við 

það að fjölmennasta aldur nýnemanna var 19 til 25 ára sem er einmitt sá aldur sem er að 

útskrifast eftir nám í framhaldsskóla. Einhver hluti hefur reynt fyrir sér í öðru háskólanámi 

ýmist í eina önn eða eitt ár en hætt. Örfáir hafa lokið öðru grunnámi.  

 Inntökuskilyrði í Háskóla Íslands er stúdentspróf eða annað sambærilegt próf. 

Allflestir nýnemanna hafa lokið stúdentsprófi úr framhaldsskóla og nokkrir hafa tekið 

sambærilegt próf í háskólabrú Keilis. Langflestir hafa útskrifast af félagsfræðibraut eða vel 

yfir helmingur nemenda. Það kemur þó ekki á óvart þar sem félagsfræðibraut er ein 

fjölmennasta braut í framhaldsskólum landsins ásamt náttúrufræðibraut. Töluvert færri eru að 

koma af náttúrufræðibraut og mjög lítill hópur af öðrum brautum. Ástæðan fyrir þessum 

fjölda sem kemur af  félagsfræðibraut er mögulega hægt að rekja til þess að við þá braut eru 

oft kenndir áfangar í sálfræði og getur því áhugi á greininni hafa kviknað þar.  

 Þegar skoðað er nánar þá sem koma af öðrum brautum kemur í ljós að þeir hafa margir 

hverjir verið á braut sem er á einhvern hátt tengd félagsfræðibraut. Fjöldi námsbrauta í 

framhaldsskólum er töluverður og ýmist eru brautinar samsettar af einu eða fleirum sviðum, 

þar meðtalið félagsfræðisviði og því eflaust einhverjir þar sem einnig hafa tekið 

sálfræðiáfanga í framhaldsskóla.                                                                                    

 Þegar spurt er um framtíðaráætlanir og stefnu á framhaldsnám kemur í ljós að nær allir 

hafa hugsað sér að halda áfram í námi. Flestir ætla að halda áfram í sálfræði og klára hana 

sem aðalgrein til 180 eininga en það eru þó einhverjir sem ætla sér að taka aðra aukagrein 

með og klára sálfræðina þá til 120 eininga. Um helmingur nemenda hefur enn ekki gert upp 

hug sinn varðandi framhaldsnám. Það telst eðlilegt í ljósi þess að nemendurnir eru á fyrsta 

misseri sínu í sálfræðináminu og því eflaust margir hverjir að reyna að fóta sig og sjá hvort 

námið hentar þeim. Af þeim sem hafa ákveðna stefnu er mestur hluti sem ætlar í klínískt nám 

í sálfræði. Raunin er hinsvegar sú að mjög lítill hluti nema fer í það nám að lokinni útskrift. 

Ástæðan fyrir því er annarsvegar að tekinn er inn mjög lítill fjöldi í klíníska námið eða aðeins 

um 20 nemendur á ári og hinsvegar að grunnnámi loknu komast margir hverjir að því að 

sálfræðin hefur upp á marga aðra valmöguleika að bjóða en eingöngu klínískt nám. 

 Athyglisvert er að bera saman væntingar nemenda til námsins við hvernig þeim hafi 

fundist námið í reynd. Kemur í ljós að nýnemar hafa töluvert óraunhæfar væntingar um 

tilhögun námsins og þeirra krafna sem gerðar eru til þeirra. Þetta er í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Compas og fleiri (1986), þar sem þeir sýna fram á að nemendur byrja í háskóla 

með óraunhæfar væntingar. Mestur munur er á væntingum og reynd þeirra þátta sem snúa að 

kennslunni sem slíkri. Nemendur virðast hafa töluvert meiri væntingar um að námið sé 
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verklegt og stór hluti kennslunnar í litlum hópum. Í reynd virðist þetta hinsvegar ekki vera 

svo, enda er gríðarlegur fjöldi nemenda á fyrsta misseri og því ekki miklir möguleikar á 

verklegu námi í litlum hópum. Eins finnst nemendum ekki vera jafn greiður aðgangur að 

kennurum eins og þeir höfðu talið og kennslan þar af leiðandi ópersónulegri en þeir eiga von 

á.                                                          

 Þegar litið er til þátta sem snúa að nemendunum sjálfum þá finnst þeim vera meiri 

kröfur en þeir hafa haldið um að komast yfir á annað misseri. Í samræmi við það eru þeir 

töluvert svartsýnni í reynd á líkur sínar á að standast þessar kröfur. Þeim finnst þeir þó hafa 

góða yfirsýn yfir námsstöðu sína á hverjum tíma og gera sér grein fyrir hvar þeir standa í 

náminu. Nemendur virðast vita að námið feli í sér mikinn sjálfstæðan lestur kennslubóka og 

að vægi lokaprófs er hátt enda ekki mikið símat eða verkefni yfir önnina. Þessar upplýsingar 

geta nemendur verið búnir að afla sér að einhverju leyti áður en þeir hefja nám og eins þar 

sem könnunin er gerð eftir að námsmat liggur fyrir og þetta því í samræmi við væntingar 

þeirra.             

 Þar sem rannsóknin var framkvæmd við seinnihluta fyrsta misseris má geta þess að 

rannsóknin nær ekki til allra þeirra sem byrjuðu á fyrsta misseri. Þeir nemendur sem höfðu 

úrskráð sig úr náminu eða af einhverjum ástæðum ekki verið út alla önnina eru því ekki með í 

þýðinu. Hafa þarf einnig í huga að þegar rannsóknin var gerð er spurt um væntingar og reynd 

á sama tíma og getur það mögulega dregið úr eða ýkt svörun eins og á við um allar eftir á 

rannsóknir. Þessar upplýsingar gefa hinsvegar engu að síður góða mynd af upplifun nemenda 

af náminu og ákveðna hugmynd um væntingar þeirra. Frekari rannsókna er þörf á væntingum 

nemenda til námsins og hugmyndum þeirra um sálfræði og sálfræðinám. Gott væri að byrja 

strax við upphaf fyrsta misseris áður en kennsla hefst til að geta spurt nemendur út í þennan 

tiltekna þátt könnunarinnar og eins til að ná til allra þeirra sem hefja nám við deildina fyrir 

úrskráningu. 

 

Rannsókn 2  

Rannsóknin var gerð í framhaldi af fyrri rannsókn. Þessi rannsókn var framkvæmd eftir 

áramót þegar komið var í ljós hverjir það voru sem fengu að hefja nám á öðru misseri. 

Nemendahópurinn sem hóf því nám á fyrsta misseri var nú tvískiptur í annars vegar þá sem 

stóðust kröfur SAT-reglunnar og þá sem ekki stóðust kröfur SAT-reglunnar. Markmið 

rannsóknarinnar var að gefa lýsandi mynd á hver munurinn á þessum tveimur hópum væri. 
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Tilgangurinn var að skoða hvaða þættir hafa áhrif á það hvernig nemendum gengur í náminu.

 Námsgengi nemenda getur ráðist af ýmsum þáttum. Hvernig nemandi hagar náminu er 

talin vera mikilvægur punktur og hafa rannsóknir sýnt að þeir sem mæta vel og verja miklum 

tíma til námsins gengur betur en öðrum (Moore o.fl., 2003; Stratton, O’Toole og Wetzel, 

2007). Fjarlægð frá skóla getur haft áhrif á hvernig nemandi mætir og hefur því verið haldið 

fram að fjarlægð frá skóla geti haft bein áhrif á mætingu nemenda. Því lengra sem nemendur 

búa frá skóla því ólíklegri eru þeir til að mæta í tíma (Andres og Looker, 2001; Frenette, 

2005). Til að nemendur haldist í námi og sinni því þarf áhugi að vera til staðar og þeir sem 

hafa áhuga á námsefninu gengur almennt betur.        

 Talin var þörf á að skoða þetta nánar og finna út hvaða þættir það eru sem aðgreina 

hópanna tvo eftir fyrsta misserið í sálfræði. Til að komast að því var námshegðun nemenda 

skoðuð svo sem hversu miklum tíma þeir vörðu í námið og tímasókn í fyrirlestra. Athugað var 

hver áhrif þess að vinna með námi voru og litið var á hvort að fjarlægð nemenda frá 

háskólanum hefði eitthvað að segja með tímasókn.      

 Farið var yfir félagsleg tengsl nemenda og hvort nýnemar hafi nýtt sér 

mentorverkefnið. Félagsleg tengsl skipta máli til að nemandi upplifi námið og skólaumhverfið 

á jákvæðan hátt. Félagsleg tengsl við aðra í skólanum getur haft góð áhrif á námsgengi og 

komið í veg fyrir að nemendur hætti í námi. Þar að auki voru viðhorf nýnema til ýmissa þátta 

skoðuð til að mynda viðhorf til ólíkra greina innan námsins, viðhorf til sálfræðideildarinnar 

og til SAT-reglunnar. Leitast var eftir því að varpa ljósi á hvaða atriði það eru sem ýta undir 

gott námsgengi sálfræðinema í Háskóla Íslands.  

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru alls 114 talsins. Af þeim höfðu 107 manns einnig tekið þátt í rannsókn 1 en 

7 manns tóku eingöngu þátt í rannsókn 2. Þátttakendur tóku flestir þátt í gegnum vefsíðuna 

http://questionpro.com eða 92 manns og 22 tóku þátt í könnuninni í gegnum síma. 

Svarhlutfallið af þeim sem höfðu líka tekið þátt í rannsókn 1 var 66%. Allt voru þetta 

nemendur sem skráðir voru í áfangann Almenn sálfræði á haustönn 2013.  

 

Mælitæki 

Spurningalistinn sem notast var við var frumsaminn með hliðsjón af spurningum úr rannsókn 

1, öðrum listum um svipað efni sem og ábendingum frá deildarforseta sálfræðideildar . 
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Listinn var settur upp og útfærður á vefsíðunni http://questionpro.com og innihélt hann alls 23 

spurningar (sjá viðauka 3). Mismunandi var hversu mörgum spurningum þátttakendur 

svöruðu. Þeir sem svöruðu játandi að hafa staðist kröfur um að komast upp á annað misseri 

svöruðu í heildina 21 spurningu en þeir sem svöruðu neitandi svöruðu öllum 23 

spurningunum.           

 Skipta má listanum í fimm hluta. Fyrst var beðið um bakgrunnsupplýsingar. Næst voru 

þátttakendur spurðir út í væntingar og reynslu þeirra af náminu og áhuga þeirra innan 

námsins. Því næst var spurt um ýmsa þætti tengda skólagöngu þeirra á síðasta misseri og 

framtíðaráætlanir varðandi námið. Að lokum var spurt um viðhorf til sálfræðideildarinnar, 

SAT-reglunnar og inntökuprófs í sálfræði. Það tók um það bil 12 mínútur að svara 

spurningalistanum.         

 Spurningarnar voru fjölvalsspurningar sem sumar hverjar höfðu opinn svarmöguleika 

og spurningar á Likert kvarða (1 = mjög ósammála/mjög illa/mjög ósanngjörn/mjög andvígur, 

2 = ósammála/illa/ósanngjörn/frekar andvígur, 3 = hlutlaus, 4 = sammála/vel/sanngjörn/frekar 

hlynntur og 5 = mjög sammála/mjög vel/mjög sanngjörn/mjög hlynntur). Í enda 

könnunarinnar voru opnar spurningar þar sem þátttakendur gátu komið á framfæri einhverju 

um sálfræðinámið, sálfræðideildina og félagslífið á fyrsta misseri.  

Framkvæmd 

Tölvupóstur með tengli á könnunina (sjá viðauka 3) var sendur út á alla nemendur sem gáfu 

upp nafn og tölvupóstfang í fyrri rannsókninnni. Þátttakendum var þakkað fyrir þátttökuna í 

rannsókn eitt og þau beðin um að taka þátt í rannsókn 2. Rifjað var upp fyrir þátttakendum 

tilgangur fyrri rannsóknar, að hún væri um bakgrunn, væntingar og framtíðaráætlanir fyrsta 

árs nema í sálfræði og að þessi rannsókn væri um svipaða hluti. Þátttakendum var kynnt að þó 

þeir hefðu tekið þátt í fyrri rannsókninni væri þátttaka valfrjáls og einnig væri valfrjálst að 

gefa upp nafn. Sleppa mátti einstaka spurningum ef þátttakandi af einhverjum ástæðum vildi 

ekki svara þeim.           

 Til að leitast við að auka svörun var hringt út í þá nemendur sem ekki höfðu svarað 

eftir tvær áminningar í tölvupósti en höfðu gefið upp símanúmer í rannsókn 1. Hringt var í 56 

nemendur. Notast var við símahandrit (sjá viðauka 4) til að tryggja að allir fengu sömu 

fyrirlögn. Þátttakendum var kynnt að þeir hefðu lent í úrtaki af þeim sem tóku þátt í rannsókn 

eitt og sem gefið höfðu leyfi fyrir að mætti hafa samband við þau vegna seinnihluta 

rannsóknar. Spurt var hvernig þeim litist á að taka þátt og hvort þeir hefðu tök á að svara 

könnuninni í gegnum síma. Það tók um það bil 10 mínútur að svara könnuninni í gegnum 
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síma. Ef þátttakendur höfðu ekki tíma til að taka þátt var fengið leyfi til að senda tengil á 

könnunina á tölvupóstfang þeirra. Þeir sem hvorki vildu taka þátt í gegnum síma né fá sendan 

tengil á könnunina í tölvupósti var þakkað fyrir þátttöku þeirra fyrir áramót og þeir kvaddir.  

Úrvinnsla  

Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS en myndir og töflur gerðar í Excel. 

Niðurstöður voru aðallega settar fram í töflum og myndum sem sýna hlutfall eða fjölda svara 

við spurningum. Skoðuð voru tengsl milli ýmissa breyta og áreiðanleiki metinn með 

viðeigandi tölfræðiaðgerðum í hvert skipti. Krosstöflur og kí-kvaðrat próf voru notuð til að 

skoða hversu miklum tíma nemendur vörðu í heimanám á viku utan kennslustunda við hvort 

þeir stóðust kröfur SAT-reglunnar.        

 Tímasókn nemenda var skoðuð með þessum sama hætti bæði fyrir hvert námskeið 

fyrir sig, sem og meðaltímasókn nemenda í öll námskeiðin á viku. Fjöldi í hverju námskeiði 

fyrir sig var mismunandi þar sem ekki allir eru skráðir í öll námskeiðin á fyrsta misseri. Þegar 

meðaltals breyturnar voru skoðaðar var eingöngu notast við þá sem skráðir voru í öll SAT-

námskeiðin á önninni. Þar sem Almenna sálfræðin og Tölfræði I eru kennd í 26 skipti yfir 

önnina en Skýringar á hegðun aðeins 13 skipti var reiknað út vegið meðaltal til þess að fá 

heildartímasókn fyrir námskeiðin þrjú. Til að athuga áhrif búsetu var heildartímasókn 

nemenda skoðuð við þau póstnúmer sem nemendur bjuggu í. Til að ná skýrari mynd voru 

póstnúmerin flokkuð saman í sex flokka eftir fjarlægð þeirra frá háskólanum.  

 Krosstöflur voru þar að auki notaðar til að skoða hvort fólk hefði verið að vinna með 

náminu, hverjar framtíðaráætlanir þeirra voru og breytur sem sína félagsleg tengsl nemenda 

við hvort þeir hefðu staðist kröfur SAT-reglunnar.     

 Notast var við marktektarmörkin alfa = 0,05 fyrir kí-kvaðrat prófin. Skoðaður var 

munurinn á hlufallslegri svörun nemenda á áhugasviði innan sálfræðinnar eftir hvort 

nemendur hefðu staðist kröfur SAT-reglunnar. Einnig var athugað hvort almenn breyting væri 

á áhugasviði nemenda innan sálfræðinnar með því að bera saman meðaltöl svara fyrir og eftir 

áramót.  
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Niðurstöður 

Niðurstöðum úr rannsókninni verður gert skil í fimm meginköflum og eru eftirfarandi:  

1) Námshegðun og námsárangur, 2) Áhugi innan námsins og framtíðaráætlanir,  

3) Nemendahópurinn, 4) SAT-reglan og 5) Sálfræðideildin og örðugleikar.  

 

Námshegðun og námsárangur 

Alls voru 56,5% nemenda sem að náðu viðmiðum SAT-reglunnar og 43,5% sem náðu þeim 

ekki. Af þeim sem náðu var enginn með ágætiseinkunn, 43% nemenda voru með fyrstu 

einkunn og 57% með aðra einkunn.    

 

Mynd 4. Hversu miklum tíma nemendur vörðu í SAT námskeiðin á viku utan kennslustunda. 

Á mynd 4 sést sá tími sem nemendur vörðu í námskeiðin þrjú utan kennslustunda eftir því 

hvort þeir náðu viðmiðum SAT-reglunnar eða ekki.
1
 Mynd 4a gefur til kynna að þeir sem 

náðu SAT-reglunni vörðu í heildina svipað mörgum klukkustundum á viku í námið og þeir 

sem náðu ekki. Heimanám virðist því almennt ekki hafa áhrif á námsgengi nemenda í 

áföngunum þremur samanlagt.                

 Hver áfangi fyrir sig var skoðaður út frá fyrrgreindum tímaviðmiðum Háskóla Íslands 

um tíma sem talið er þurfa að verja í námskeið eftir einingafjölda þess. Þar sem Almenn 

                                                      

1 Öll þessi hrif voru ómarktæk með kí-kvaðrat prófi. D reitur var næstur því að vera marktæktur χ2=(3, 

111)=4,7, p=0,195 
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sálfræði er 10 eininga námskeið er gert ráð fyrir að nemendur verji 17 klukkustundum á viku í 

námið þar af rúmlega 13 klukkustundum í heimanám. Líkt og mynd 4b sýnir verja flestir 

fyrsta árs nemendur löngum stundum við heimanám í Almennri sálfræði og greinilegt að 

nemendur leggja mesta áherslu á það námskeið. Flestir nemendur eru að verja yfir 10 

klukkustundum á viku í námið utan kennslustunda og þónokkur fjöldi er að verja 15 

klukkustundum á viku. Einhver munur er á hópunum og eru þeir sem náðu SAT að verja 

aðeins fleiri klukkustundum vikulega í Almenna sálfræði heldur en þeir sem ekki náðu, það er 

þó ekki hægt að staðfesta þann mun.        

 Skýringar á hegðun er 6 eininga námskeið og þar með ættu nemendur að verja 10 

klukkustundum á viku í námskeiðið, þar af 8 klukkustundum í heimanám. Eins og sést á 

mynd 4c eru flestir að verja frá 0-10 klukkustundum. Ekki kemur fram mikill munur á 

hópunum en viðist það vera jafnvel svo að þeir sem ná SAT eru verja minni tíma utan 

kennslustundar en þeir sem ná. Þetta verður að teljast frekar óvenjulegt.   

 Þegar litið er á mynd 4d er um svipaða hluti að ræða. Tölfræði I er 8 eininga námskeið 

og samkvæmt því er áætlað að nemendur verji um 13 klukkustundum á viku þar af rúmlega 9 

klukkstundum í heimanám. Megnið af nemendum eru að verja frá 0-10 klukkustundum á viku 

og af þeim eru fleiri 0-5 klukkustunda meginn. Ekki virðist vera mikill munur á hópunum og 

ekki hægt að segja heimanám hafi mikil áhrif á hvort nemendur ná SAT eða ekki.    

 Í heildina litið virðist vera að nemendur séu að verja umtalsvert minni tíma í 

heimanám en viðmiðin segja til um en það virðist þó almennt ekki hafa mikil áhrif á 

námsgengi þeirra. Ekki er hægt að tala um að munur sé á hópunum eftir því hversu mörgum 

klukkustundum þeir vörðu í námið utan kennslustundar. Einna helst er sjáanlegur munur á 

hópunum varðandi Almenna sálfræði en hann er þó ekki marktækur.   

  



  

22 

 

Mynd 5. Tímasókn nemenda í SAT námskeið yfir misserið. 

Á mynd 5 má sjá bæði þann fjölda skipta sem nemendur mættu að meðaltali í heildina og svo 

í hvern áfanga fyrir sig. Mismunandi fjöldi var í hverju námskeiði. Í Almennri sálfræði voru 

115 manns, í Tölfræði I voru 111 manns, í Skýringum á hegðun voru 107 manns og í heildina 

voru 102 manns sem voru skráðir í öll námskeiðin á önninni.     

 Eins og sjá má á mynd 5a þá er meðaltímasókn nemenda í námskeiðin góð.
2
 Ekki er 

stórfenglegur munur á hópunum en þeir sem ná eru þó mæta betur en þeir sem ekki ná. Mynd 

5b sýnir að tímasókn nemenda í Almenna sálfræði var mjög góð. Lang flestir úr báðum 

hópum mæta alltaf eða næstum alltaf í kennslustundir. Hópurinn sem náði SAT voru samt 

sem áður með mun betri tímasókn en hópurinn sem ekki náði.    

 Þegar tímasókn er skoðuð fyrir námskeiðið Skýringar á hegðun má sjá að ekki er 

mikill munur milli hópanna samanber mynd 5c og viðist það því vera að mæting hafi ekki 

áhrif á námsgengi í þeim áfanga. Þessir tímar eru teknir upp af kennara og geta nemendur sem 

ekki mæta í tíma hlustað á þá heima. Það virðist þó ekki draga úr mætingu vegna þessa og var  

mæting í námskeiðið mjög góð.       

 Þegar tímasókn fyrir Tölfræði I er skoðuð má sjá að þeir sem ná SAT eru að mæta 

áberandi betur en þeir sem ná ekki, samanber mynd 5d. Mæting er slakari í þetta námskeið og 

dreifingin töluvert jafnari yfir allan kvarðann og þá aðallega fyrir hópinn sem ekki náði SAT.  

                                                      

2 Öll þessu hrif fyrir utan B reit voru ómarktæk með kí-kvaðrat prófi, χ
2(4, 114)=9,8, p<0,05 
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 Í heildina litið þá viðist mæting í kennslustundir hafa einhver áhrif á námsgengi. Það 

er fyrst og fremst hægt að fullyrða að mæting skipti máli varðandi Almennu sálfræðina. Fyrir 

hin tvö námskeiðin sést munur en það er þó ekki hægt að staðfesta að hann sé fyrir hendi. 

     

 

Mynd 6. Meðaltal tímasóknar í fyrirlesta S, A og T eftir póstnúmerum  

Til að athuga hvort fjarlægð frá skóla hefði áhrif á tímasókn voru póstnúmer sem nemendur 

bjuggu í miðuð við mætingu þeirra í tíma. Póstnúmer voru flokkuð saman eftir fjarlægð þeirra 

frá Háskólanum, samanber mynd 6. Flestir nemenda búa á höfuðborgarsvæðinu eða 90%. Þeir 

sem voru búsettir í 101 og 107 Reykjavík þegar könnunin var lögð fyrir voru með að 

meðaltali 69% mætingu á meðan þeir sem búa á landsbyggðinni voru að meðaltali með 64% 

mætingu. Fjarlægð frá Háskólanum virðist því ekki hafa mikil áhrif á tímasókn nemenda. 

 

Mynd 7. Vinnustundir fysta árs nema eftir hvort þeir stóðust viðmið SAT-reglunnar. 
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Um 60% nemenda voru að vinna með náminu á fyrsta misseri. Allflestir þeirra eru í 

hlutastarfi með vinnustundir sem eru 0-12 klukkustundir á viku. Vinna með námi virðist ekki 

hafa mikil áhrif, enda er frekar lítill hópur sálfræðinema að vinna yfir 12 klukkustundir á viku 

og því frekar erfitt að segja til um það. Örlítið fleiri nemendur sem unnu með náminu náðu 

ekki tilskyldum viðmiðum sálfræðideilar um að komast á næsta misseri en það er ekki hægt 

að staðfesta mun á milli hópanna.
3
     

Áhugi innan námsins og framtíðaráætlanir 

Áhugasvið nemenda var kannað og skoðað hvort að áhugi innan námsins haldist í hendur við 

frammistöðu á lokaprófunum. Einnig var athugað hvort áhugi nemenda hafði breyst síðan 

fyrir áramót, eftir að nemendur komust að því hvort þeir náðu SAT.  

 

Tafla 4. Meðaltal í stigum fyrir áhugasvið nemenda innan sálfræðinnar. 

Áhugasvið     Haustönn         Haustönn Vorönn 

Klínísk sálfræði 3,93 3,68 

Önnur fræðigrein sálfræðinnar  3,69 3,57 

Áhersla á gagnrýna hugsun 3,57 3,53 

Rannsóknaráhersla 3,23 2,91 

Almennt menntunargildi 3,56 3,57 

Stigin eru byggð á eftirfarandi: 1=Mjög ósammála, 2=Ósammála,  

3=Hlutlaus, 4=Sammála og 5=Mjög sammála 

 

Eins og sjá má á töflu 4 er áhugi nemenda mestur á klínískri sálfræði og þar rétt á eftir kemur 

önnur fræðileg grein sálfræðinnar og almennt menntunargildi. Fyrsta árs nemar hafa minnstan 

áhuga á rannsóknaráherslu innan námsins. Áhugi innan námsins breyttist ekki mikið milli 

missera, áhugi minnkaði þó á öllum sviðum nema á almennu menntunargildi. Það sem helst 

minnkaði milli missera var áhugi þeirra á rannsóknaráherslu en nemendurnir hafa enn 

minnstan áhuga á henni. Áhugi á almennu menntunargildi var nánast eins á haustönn og 

vorönn. Ekki fannst marktæktur munur á áhugasviðum nemenda milli missera. 

                                                      

3 Öll hrif voru ómarktækt með kí-kvaðrat prófi 
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Mynd 8. Nemendur með áhuga á klínískri sálfræði. 

 

Athugað var hvort munur væri á áhuga nemenda eftir hvort þeir náðu SAT eða ekki. Mynd 8 

sýnir að flestir úr báðum hópum eru sammála því að hafa áhuga á klínískri sálfræði.
4
 Ekki er 

marktæktur munur milli hópanna en nokkuð fleiri sem náðu SAT voru sammála um að hafa 

áhuga á klínískri sálfræði. Eins og kemur fram hér á eftir stefna flestir nemendur á 

framhaldsnám í klínískri sálfræði. 

 

Mynd 9. Nemendur með áhuga á annarri fræðilegri grein sálfræðinnar. 

  

Flest allir hafa áhuga á annarri fræðilegri grein sálfræðinnar.
5
 Nemendur nefndu margar 

fræðigreinar sem þeir höfðu mestan áhuga á innan sálfræðinnar þegar þeir tóku rannsóknina. 

Meðal annars nefndu þeir skynjunarsálfræði, þroskasálfræði, neyslusálfræði, réttarsálfræði, 

félagssálfræði, vinnusálfræði og tölfræði. Í heildina litið er lítill munur á þeim hópi sem náði 

                                                      

4 Öll hrif voru ómarktækt með kí-kvaðrat prófi. 

5 Öll hrif voru ómarktækt með kí-kvaðrat prófi. 
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SAT og þeim sem ekki náði. Nemendur sem ná ekki hafa jafn mikinn áhuga á annarri 

fræðilegri grein sálfræðinnar og þeir sem ná prófunum.   

 

 

 

Mynd 10. Nemendur með áhuga á áherslu á gagnrýna hugsun. 

 

Skoðað var hvort að þeir nemendur sem ekki hafa mikinn áhuga á gagnrýnni hugsun hafi 

gengið verr að ná viðmiðum SAT-reglunnar.
6
 Eins og sést á mynd 9 var ekki mikill munur á 

hópunum. Flestum úr báðum hóp fannst áhersla á gagnrýna hugsun vera áhugaverður þáttur 

innan námsins og fáir voru ósammála eða mjög ósammála. 

  

Mynd 11. Nemendur með áhuga á rannsóknaráherslu. 

. 

Mynd 11 sýnir að nokkrir úr hópnum sem náði SAT voru mjög sammála því að hafa áhuga á 

rannsóknaráherslu en fleiri úr þeim hópi voru einnig mjög ósammála. Tiltölulega margir voru 

                                                      

6 Öll hrif voru ómarktæk með kí-kvaðrat prófi. 
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ósammála því að hafa áhuga á rannsóknaráherslu.
7
 Ekki er mikill munur á þeim nemendum 

sem ná SAT og þeim sem ekki ná.  

 

Mynd 12. Nemendur með áhuga á áherslu á almennu menntunargildi. 

 

Það vekur athygli að þeir sem ná SAT-reglunni eru fleiri sem eru mjög sammála því að hafa 

mikinn áhuga á almennu menntunargildi.
8
 Mynd 12 sýnir að það er nokkur munur á milli 

hópanna tveggja.          

 Þegar litið er á framtíðaráætlanir nemendahópsins kom í ljós að meirihlutinn (67%) 

ætlar að klára sálfræði til 180 eininga, þó nokkrir ætla ekki aftur í sálfræði heldur ætla að 

klára annað nám (13%) og nokkrir ætla að taka hlé á námi og fara svo aftur í sálfræði 

(10,4%). Fáir ætla að klára sálfræði sem aukagrein og enginn af þátttakendunum ætlar að 

hætta alveg í námi. 

 

Mynd 13. Framtíðaráætlanir nemenda eftir hvort þeir stóðust kröfur SAT-reglunnar. 

 

                                                      

7 Öll hrif voru ómarktæk með kí-kvaðrat prófi. 
8 Öll hrif voru marktæk með kí-kvaðrat prófi χ2(4, 112)=16,7, p<0,05  
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Athugað var hvort að framtíðaráform nemenda væru mismunandi eftir því hvort þeir stóðust 

kröfur um að komast yfir á annað misseri.
9
 Enginn ætlar að hætta í námi og þeir nemendur 

sem ætla ekki aftur í sálfræði heldur ætla að skipta um námsgrein voru allir nema einn úr 

hópnum sem ekki náði viðmiðum SAT. Þetta getur bent til þess að þeir höfðu ekki nægilega 

mikinn áhuga fyrir sálfræðináminu eða að námið var ekki eins og þeir höfðu búist við.  

 í sálfræði. Langflestir þeirra sem náðu SAT-reglunni ætla að klára sálfræði 180 eininga nám. 

Athyglisvert er að um það bil þriðjungur þeirra sem ná ekki SAT-inu ætla sér líka að gera það. 

Rúmlega helmingur þeirra sem ekki ná ætla að halda áfram í sálfræðináminu og einungis 

þriðjungur þeirra ætla sér ekki að koma aftur heldur ætla að klára annað nám. Þetta sýnir fram 

á að nemendur ætla ekki að gefast upp á sálfræðináminu þótt þeir ná ekki viðmiðunum og 

hafa enn mikinn áhuga á sálfræðinni. 

 

Mynd 14. Hversu góðar líkur nemendur töldu á að þeir myndu standast kröfur SAT-reglunnar. 

Fyrir áramót voru nemendur spurðir hversu góðar líkur þeir töldu sig hafa á að að standast 

kröfur um að komast yfir á annað misseri. Sjá má á mynd 14 að rúmlega 60% þeirra sem ná 

SAT voru sammála því að þeir myndu standast kröfurnar, samanborið við 25% þeirra sem 

náðu ekki SAT. Það er áberandi hvað þeir sem náðu SAT-reglunni voru öruggir að standast 

kröfurnar við lok misseris. Það virðist vera að nemendur sem að ná SAT prófunum hafi meiri 

trú á sjálfum sér og heldur en þeir sem ekki náðu. Einnig virðist vera að margir þeir sem ekki 

náðu SAT hafi verið óvissir um námsstöðu sína og ekki verið vissir um hvort þeir myndu ná 

viðmiðum SAT-reglunnar. Nemendur virðast hafa verið byrjaðir að átta sig á því hvar þeir 

standa í náminu. Þar sem rannsóknin var gerð við lok misseris eru nemendur líklegast búnir 

                                                      

9 Öll hrif voru marktæk með kí-kvaðrat prófi χ2(4, 112)=34,3, p<0,05 
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að fá niðurstöður úr einhverjum hlutaprófum og hafa þar af leiðandi einhver viðmið varðandi 

hvar þeir standa og jafnvel hvar þeir standa í samræmi við aðra nemendur. 

 

Nemendahópurinn  

Áður gerðar rannsóknir hafa bent til þess að góð félagsleg tengsl hafi jákvæð áhrif á 

námsgengi nemenda. Ákveðið var að kanna þetta með því að bera saman hópana tvo við 

breytur sem teljast til félagstengsla. Spurt var um persónuleg samskipti innan 

nemendahópsins, hversu sterk og góð tengsl þau mynduðu við samnemendur, hversu oft þau 

hittu samnemendur utan skóla og hversu auðvelt þeim fyndist að leita til samnemenda ef þau 

skildu ekki eitthvað í námsefninu. 

 

 

Mynd 15. Félagsleg tengsl nemenda eftir því hvort þau náðu SAT eða náðu ekki SAT. 

Mynd 15 sýnir fjórar staðhæfingar sem allar tengjast félagslegum tengslum innan námsins. Í 

heildina litið kemur ekki fram munur á félagslegum tengslum þeirra sem eru að ná SAT og 

þeirra sem ná ekki. Það kemur á óvart hvað hóparninir eru líkir og hvað félagsleg tengsl 

virðast hafa lítil áhrif á námsgengi nemenda.
10

      

                                                      

10 Öll hrif voru ómarktæk með kí-kvaðrat prófi 
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 Á mynd 15a má sjá að þeir sem ná SAT telja minni persónuleg samskipti innan 

nemendahópsins heldur en þeir sem náðu SAT. Þeir sem ná SAT telja sig ekki hafa myndað 

sterk og góð félagsleg tengsl við samnemendur, munurinn er þó ekki mikill á hópunum 

samanber mynd 15b.          

 Nemendur höfðu á síðasta missseri ekki verið mikið að hittast utan skóla og eru 

töluvert fleiri ósammála eða mjög ósammála staðhæfingunni eins og sést á mynd 15c. Þar að 

auki þá virðist ekki vera neinn áberandi munur á hópunum og er dreifingin mjög svipuð fyrir 

báða hópana. Nemendur telja þó langflestir að þeir hafi átt auðvelt með að leita til 

samnemenda ef að þeir skildu ekki eitthvað í námsefninu enda lítur ekki út fyrir að það hafi 

haft áhrif á námsgengi þeirra. Þegar litið er yfir eru félagsleg tengsl nýnema ekkert mjög sterk 

eða náin á fyrsta misseri. Þeir eiga samt auðvelt með að leita til hvers annars ef þeir eru í 

vandræðum varðandi námsefnið en fæstir hittast utan skóla. Mikill fjöldi nemenda á fyrsta 

misseri hefur eflaust mikið með þetta að segja og nemendur margir hverjir ekki endilega 

farnir að mynda nein sérstök vinatengsl á aðeins nokkrum vikum og líklegt að félagsleg tengsl 

eigi eftir að breytast töluvert þegar líður á námið og nemendafjöldinn minnkar.  

 Athugað var hvort einhver tengsl voru milli þeirra nýnema sem notuðust við 

Mentorkerfið og námsárangurs þeirra. Um 20% nemenda nýttu sér Mentorkerfið á fyrsta 

misseri en verkefnið byggir á því að nýnemar hafi aðgang að eldri nemendum og geti fengið 

upplýsingar frá þeim og leiðbeiningar varðandi nám og félagslíf í Háskólanum. Nokkur hluti 

nemendahópsins vissi samt ekki af Mentorkerfinu eða um 16%. Þegar skoðaður var munur á 

milli hópanna er hann ekki mikill. Um 21% þeirra sem náðu SAT-reglunni nýttu sér 

Mentorverkefnið en 16% þeirra sem ekki náðu viðmiðum SAT. 

 

SAT-reglan 

Eins og fram hefur komið voru 56,5% sem náðu viðmiðum SAT-reglunar og 43,5% sem náðu 

þeim ekki. Það kom rúmlega helmingnum (57%) af þeim sem ekki náðu mjög eða frekar á 

óvart. Þessar niðurstöður eru í ágætu samræmi við það að þegar þeir voru spurðir hvort þeir 

teldu góðar líkur á að standast kröfur voru um 75% hlutlausir eða ósammála. Yfir helmingur 

þeirra sem ekki ná telja ekki vera nægjanlegt aðhald frá deildinni fyrir þá nemendur sem ekki 

standast kröfur upp á annað misseri. Það sem nemendur nefndu þá helst var að þeim vantaði 

að vita hvaða möguleikar væru í boði fyrir þá sem ekki ná SAT en hafa jafnvel enn áhuga á að 

halda áfram í námi innan sálfræðideildarinnar. 
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Mynd 16. Hvort nemendur hafi reynt áður við SAT-regluna eða séu að reyna í fyrsta skipti. 

 

Eins og sjá má á mynd 16 eru allflestir nemendur að reyna við SAT regluna í fyrsta skipti. Í 

báðum hópunum er fjöldi þeirra sem hafa reynt áður mikið lægri.
11

 Það kemur þó mjög á 

óvart hversu mörgum nemendum sem reyna í annað skipti tekst að ná. Af þeim sem hafa reynt 

áður eru nær allir sem ná. Það virðist því vera að nemendur sem koma aftur og reyna á ný við 

SAT regluna séu að ná takmarki sínu. Það er því ekki óraunsætt fyrir nemendur sem af 

einhverjum ástæðum ná ekki í gegn að reyna aftur.    

 Nemendahópurinn þekkti SAT-regluna almennt vel og vissu út á hvað hún gekk og 

hvaða kröfur þau þyrftu að uppfylla. Helmingur nemenda telja regluna vera sanngjarna en um 

33% telja hana vera ósanngjarna, af þeim sem finnst reglan ósanngjörn er töluverður hluti sem 

stóðst hana ekki og því ekki ólíklegt að þeir hafi meira út á regluna að setja en aðrir. 

Nemendum fannst þá að ef þeir stæðust alla SAT áfangana að þá ætti það að duga óháð þeirri 

einkunn sem þeir höfðu fengið.                                      

 Þegar afstaða þeirra til inntökuprófs var skoðuð er álitið á því mjög tvískipt. Fleiri 

nemendur (43%) eru þó andvígir upptöku inntökuprófs en þónokkrir eru hlynntir (34%). 

 

Sálfræðideildin og örðugleikar 

Viðhorf fyrsta árs nemenda til sálfræðideildarinnar eru almennt frekar hlutlaus. Nemendur 

virðast flestir hverjir ekki hafa verið í miklum samskiptum við deildina sem slíka og kom á 

óvart að margir hverjir vita ekki hvar hún er staðsett. Það er þó ekki endilega neikvætt og 

                                                      
11 Öll hrif voru marktæk með kí-kvaðratprófi, χ2(2, 114)=6,5, p<0,05 
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viðast nemendur vera með flestar þær upplýsingar sem þeir þurfa til að stunda námið á fyrsta 

misseri og þar af leiðandi ekki þurft að leita til deildarinnar utan þess. Það kom þar af leiðandi 

ekki á óvart að þegar nemendur voru spurðir hvort það væri greiður aðgangur að starfsfólki 

deildarskrifstofunnar voru flestir hlutlausir enda eflaust fæstir þurft að reyna á það. 

 Þeir höfðu flestir hlutlausa skoðun á því hvort að deildin hafi staðið sig vel í að sinna 

nemendum á fyrsta misseri. Um fjórðungur nemenda taldi hana hafa staðið sig vel en um 

fimmtungur voru ósammála og töldu deildina ekki hafa staðið sig sem skildi. Af þeim sem 

fannst deildin ekki standa sig var stór hluti þeirra nemenda sem ekki stóðust kröfur og eins og 

sagði áður þá finnst þeim vanta frekari upplýsingar varðandi framhaldið.   

 Í heildina eru flestir nýnemar ekki í neinum vandræðum með að sinna náminu og eiga 

ekki við nein vandamál, veikindi, fötlun eða erfiðleika að stríða. Einhver hluti glímir þó við 

erfiðleika og skoðað var hvernig þeim nemendum fannst hafa verið komið til móts við sig í 

náminu.           

 Um 24% nemenda sögðust hafa átt við persónuleg vandamál, veikindi eða önnur 

vandamál að stríða á misserinu og rúm 30% nemenda töldu sig hafa átt í erfiðleikum með að 

samræma nám og einkalíf. Af þessum nemendum sem áttu við einhverskonar vandamál eða 

erfiðleika voru flestir á því að greiður aðgangur hafi verið að námsráðgjöf. Þegar nemendur 

voru spurðir um hvort að deildin og kennarar sýndu skilning varðandi námsörðugleika eða 

annarra persónulegra aðstæðna voru þónokkrir (28%) ósammála og nokkrir (12%) voru 

sammála. Flestir (60%) voru þó hlutlausir og virðast ekki hafa reynt á það Líklegt er að þeir 

sem svöruðu hlutlaust við fullyrðingunum hér að ofan hafi ekki leitað til námsráðgjafa, 

sálfræðideildarinnar eða kennara og hafi mögulega ekki þurft að glíma við nein umtalsverð 

persónuleg vandamál, námsörðugleika eða veikindi. 

Umræða  

Af niðurstöðunum má sjá að námhegðun nemenda sem að standast SAT-regluna er nokkuð 

öðruvísi en þeirra sem ekki ná henni og kom í ljós tímasókn nemenda getur skipt máli. Þar 

sem frjáls mæting er í kennslustundir þótti mikilvægt að skoða mætingu nemenda út frá 

námsgengi. Nemendur sem að ekki ná SAT mæta ekki jafn vel í kennslustundir í Almennri 

sálfræði og þeir sem ná. Tímasókn nemenda skiptir mestu máli í þær kennslustundir enda eins 

og fram hefur komið virðist það vera sá áfangi sem nemendur leggja hvað mesta áherslu á. 

Hægt var að sjá mun í sömu átt í hinum námskeiðunum. Þó að ekki væri hægt að staðfesta 

mun í Tölfræði I og Skýringum á hegðun þá er á það að líta að Almenn sálfræði hefur lægstu 

meðaleinkunnina og mesta vægið og því eðlilegt að nemendur leggi mesta áherslu á hana. 
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Þessar niðurstöður koma ekki á óvart þar sem góð tímamæting er talin vera tengd góðu 

námsgengi og slík rök studd af mörgum rannsóknum (Moore o.fl., 2003). Mæting í 

námskeiðin þrjú er almennt mjög góð og meirihluti nemenda mætir í flestalla tímana. Hafa 

verður í huga að tímarnir í Skýringum á hegðun eru teknir upp og gæti það mögulega haft 

áhrif á mætingu nemenda í því námskeiði enda geta nemendur hlustað á þá heima.  

 Nemendur verja mismiklum tíma í SAT námskeiðin þrjú. Flestir virðast einbeita sér 

mest að Almennu sálfræðinni og eru að meðaltali að eyða yfir tíu klukkustundum á viku í 

heimanám í því námskeiði. Það vekur sérstaka athygli hvað nemendur verja litlum tíma í 

heimanám í Tölfræði I og Skýringum á hegðun. Heimanám flestra nemenda er undir þeim 

viðmiðum sem gefin eru fyrir einingafjölda námskeiða. Þetta samræmist niðurstöðum annarra 

rannsakenda að meirihluti nýnema verji minni tíma í heimanám en viðmið gera ráð fyrir 

(Young, 2002).          

 Þegar þetta er skoðað út frá því hvort þeir stóðust kröfur SAT eða ekki kemur í ljós að 

almennt virðist fjöldi klukkustunda sem nemendur verja í heimanám ekki hafa mikil áhrif á 

námsgengi. Þetta gæti að einhverju leyti skýrst af því að vinnubrögð nemenda við heimanám 

eru mjög mismunandi og ekki þar með sagt að fjöldi klukkustunda skili sér í árangri.  

 Þó er einhvern mun að sjá í Almennri sálfræði og gengur þeim betur sem verja meiri 

tíma í heimanám fyrir það námskeið.       

 Þegar skoðað er hvað getur verið að hafa áhrif á hvort nemendur mæti í tíma er litið til 

þess hvar nemendur búa og þá einna helst út frá fjarlægð frá Háskólanum. Það kom í ljós að 

fjarlægð frá skóla hefur ekki mikið að segja með mætingu nemenda í tíma. Þeir sem á annað 

borð hafa viljann til þess að mæta gera það alveg óháð því hvar þeir búa.   

 Rúmlega helmingur nemenda er að vinna samhliða náminu og kom í ljós að ekki er 

hægt að staðfesta hvort vinna hafi áhrif á námsgengi þeirra. Þar að auki finnst ekki munur 

milli þeirra sem ná og ekki ná varðandi fjölda vinnustunda í viku. En mikill meirihluti fyrsta 

árs nema vinnur minna en 12 klukkustundir vikulega eða ekkert samhliða námi. Þetta er í 

ósamræmi við aðrar rannsóknir sem gefa til kynna að vinna með námi hafi áhrif á hvort að 

nemandi standist kröfur skólans um námsárangur (Stratton o.fl., 2007) og að fjöldi 

vinnustunda vegi þar mest (Guðríður Sigurðardóttir og Þorlákur Karlsson, 1991). Auðvitað 

þarf líka að hyggja að því að við samræmingu á vinnu og námi er það ekki endilega 

tímafjöldinn sem skiptir öllu máli heldur hvernig nemendur skipuleggja sig. Mörg dæmi eru 

um að fólk eyði miklum tíma í áhugamál en gengur samt vel í námi, sem er væntanlega vegna 

þess að það bætir fyrir það með góðu skipulagi.       

 Þegar áhugasvið nemenda innan sálfræðinnar eru skoðuð má sjá að það er ekki mikil 
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breyting frá haustönn til vorannar. Flestir hafa áhuga á klínískri sálfræði, annarri fræðilegri 

grein sálfræðinnar og almennu menntunargildi. Fyrsta árs nemendur hafa minnstan áhuga á 

rannsóknaráherslu. Áhugi nemenda breytist lítið milli missera, ef eitthvað þá fer áhuginn 

minnkandi á öllum sviðum nema á almennu menntunargildi þar stendur hann í stað.  

 Þegar áhugi nemenda er skoðaður út frá hvort nemendur ná SAT eða ekki finnst lítill 

munur á hópunum. Báðir hópar hafa yfirleitt mikinn áhuga á náminu. Búast mætti við að þeir 

nemendur sem verða fyrir þeim skelli að ná ekki SAT hafi annað hvort haft lítinn áhuga á 

náminu eða að þeir myndu missa áhugann við að ná ekki, en svo virðist ekki vera. Nemendur 

sem ekki ná eru ekki að mistakast vegna áhugaleysi á náminu. Þetta getur tengst því að 

nokkur fjöldi er að standast prófin en eru ekki að ná veginni meðaleinkunn 6 eða yfir. Þetta 

sýnir að það fer ekki eftir námsgengi hvort nemendur hafi áhuga á undirgreinum sálfræðinnar. 

Þetta þýðir líka að þeir sem að ná ekki SAT-inu eru samt sem áður tilbúnir til að halda áfram í 

náminu og reyna aftur.         

 Meirihluti þeirra sem ekki ná viðmiðum SAT ætla að reyna aftur og margir sem 

komust í gegn á þessu misseri voru einmitt að reyna í annað skiptið. Stór hluti þeirra sem ekki 

ná ætla sér að klára 180 eininga nám í sálfræði sem og nær allir þeir sem ná. Þetta rímar við 

það að nemendurnir hafa ennþá mikinn áhuga á sálfræði og rímar líka við að þeir eru ekkert 

að gefast upp þó þeir nái ekki viðmiðunum.         

 Með hliðsjón af hvað SAT hóparnir eru svipaðir hvað varðar áhuga og framtíðaráform 

er athyglisvert að þeir virðast gera sér nokkuð góða hugmynd um gengi sitt strax um miðjan 

nóvember. Nemendur voru spurðir fyrir áramót hvort þeir töldu vera góðar líkur á að þeir 

myndu standast kröfur SAT-reglunnar. Nemendur sem ekki ná SAT höfðu nokkuð góða 

hugmynd um það fyrir áramót og voru flestir ósammála að þeir myndu standast kröfurnar. 

Sama má segja með hópinn sem náði en þeir töldu flestir að það væru góðar líkur á að þeir 

myndu standast kröfurnar. Nemendur voru greinilega byrjaðir að átta sig á því hvar þeir 

standa en að öðru leyti eru þeir mjög svipaðir. Svo sem þeir sem ekki ná hafa sama áhugann 

og sama metnaðinn og þeir sem ná, en eru að byrja að átta sig á því að þeir muni sennilega 

ekki ná markmiðum sínum þetta misserið.        

 Þegar athuguð voru félags tengsl þá kemur í ljós að ekki er hægt að staðfesta mikinn 

mun eftir því hvort nemendur náðu SAT eða ekki. Þannig er ekki hægt að sjá mun á því hvort 

að þeir hittu samnemendur utan skóla né hversu auðvelt þeir ættu með að leita til samnemenda 

þegar þeir skildu ekki eitthvað í námsefninu. Því er ekki að sjá að félagsleg tengsl skipti máli 

þegar kemur að námsgengi nemenda. Þetta er í ósamræmi við rannsókn Friðriks (1989) að 

góð félagsleg tengsl við samnemendur hafi góð áhrif á námsgengi. Á það er að benda að það 
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virðist sem félagsleg tengsl á fyrsta misseri séu lítil. Það gæti skýrst af því að nemendur voru 

aðeins búnir að vera í skólanum í rúma tvo mánuði þegar spurningalistinn var lagður fyrir og 

það hefur líklega ekki verið næginlegur tími til að mynda sterk félagsleg tengsl.  

 Þrátt fyrir að nemendur höfðu góða hugmynd um hvort þeir myndu standast kröfur 

SAT-reglunar þá kom flestum nemendum sem ekki ná SAT á óvart að ná ekki tilskyldum 

viðmiðum. Þeir virðast margir hverjir ekki við þessu búnir og ekki vita hvað gerist næst. 

Flestum þeirra finnst vanta meira aðhald frá deildinni. Talin er vera þörf á betri upplýsingum 

hvaða valmöguleikar eru í boði fyrir þá sem ná ekki í gegn í sálfræðináminu. Til að mynda 

væri hægt að kynna fyrir nemendum að þeir geti tekið valáfanga hjá öðrum deildum sem nýta 

mætti svo inn í sálfræðinámið og létt undir námsálagi seinna en þetta virðast nemendur margir 

hverjir ekki vita.  

Almenn umræða 

Þegar skoðað er hvaða nemendur það eru sem hefja nám í sálfræði kemur í ljós að þeir hafa 

ólíkan bakgrunn og koma úr öllum áttum. Það sem kom hvað mest á óvart varðandi bakgrunn 

nemenda er hversu stór fjöldi er að koma af vinnumarkaði, starfsaldur þeirra flestra er þó 

almennt ekki hár eða í kringum ár. Mikill fjöldi er að koma úr framhaldsskóla sem er í takt við 

það að fjölmennasti aldur nýnema er 19 til 25 ára. Flestir nemenda hafa útskrifast af 

félagsfræðibraut eða vel yfir helmingur þeirra. Hugsanlegt er að ástæðan fyrir þessum mikla 

fjölda af félagsfræðibraut megi rekja til þess að við þá braut eru oft kenndir sálfræðiáfangar 

og áhugi nemenda á greininni mögulega kviknað þar.     

  Samræmi er milli rannsóknar eitt og tvö varðandi framtíðaráætlanir og stefnu á 

framhaldsnám. Nýnemar hafa háleit markmið varðandi framtíð sína í námi og ætla flestir að 

klára sálfræði sem aðalgrein. Varðandi framtíðaráætlanir þá stefnir meirihluti nemenda á 

framhaldsnám í klínískri sálfræði. Raunin hefur hinsvegar verið sú að fæstir fara í það nám að 

lokinni útskrift. Ástæðan fyrir því er annarsvegar að aðeins lítill hluti er tekinn inn í það nám 

á hverju ári og síðan er hugsanlegt að áhugasvið nemenda innan sálfræðinnar hafi víkkað og 

nemendur kynnst því í gegnum námið að sálfræðin hafi upp á svo margt annað að bjóða en 

eingöngu klínískt nám.          

 Niðurstöður rannsóknanna benda til þess að nýnemar hafa að mörgu leyti óraunhæfar 

væntingar til námsins. Þegar skoðaður er munur milli væntingar og reyndar nemenda kom í 

ljós að nær allir þeir þættir sem litið var til voru í umtalsverðu ósamræmi. Mestur munur er á 

þeim þáttum sem tengjast náminu sjálfu en nemendum finnst námið bæði ópersónulegra en 
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þeir hefðu talið og minna verklegt. Nemendur höfðu væntingar um að námið innihéldi 

persónuleg samskipti við kennara og að stór hluti kennslunnar væri verklegur og unnin í 

litlum hópum. Námið á fyrsta misseri er hinsvegar ekki svo enda er gríðarlegur fjöldi 

nemenda á fyrsta misseri og kennslan fer að öllu leyti fram í fyrirlestrum kennara. 

 Töluverður munur er á milli væntingar og reyndar sem snúa að nemendunum sjálfum. 

Þeim finnst kröfurnar um að komast yfir á annað misseri vera meiri en þeir hefðu talið og eru 

þar af leiðandi svartsýnni á líkur sínar á að standast þessar kröfur. Við upphaf annar telja 

flestallir sig eiga góðar líkur á að komast yfir á annað misseri en við lok annar eru nemendur 

ekki jafn vissir.           

 Námshegðun nemenda er mismunandi og áhugavert var skoða hvort hún hefði áhrif á 

hvort nemendur eru að standast kröfur SAT-reglunnar. Þeir sem standast kröfur eru almennt 

að mæta betur í kennslustundir en ekki er mikill munur á hversu miklum tíma er varið í 

heimanám. Nemendur eru að meðaltali að verja 10-15 klukkustundum á viku í heimanám sem 

er töluvert undir því viðmiði sem gefið er fyrir þennan einingafjölda. Þetta kemur þó ekki á 

óvart þar sem niðurstöður benda til að stærstur hluti nýnema heldur ekki í við þessi viðmið 

(Young, 2002).   

Athyglisvert er að sjá hversu mikill munur er á ástundun nemenda eftir námskeiðum. 

Bæði tímasókn og tíma varið í heimanám er langt um hærri í Almennri sálfræði en í hinum 

námskeiðunum tveimur, Tölfræði I og Skýringum á hegðun. Ástæðuna má að einhverju leyti 

rekja til þess að námskeiðið er fleiri einingar en munurinn verður þó að teljast meiri en búist 

var við. Almenn sálfræði virðist vera það námskeið sem nemendur leggja mesta áherslu á að 

ná. Það virðist vera að mæting í tíma skipti höfuðmáli varðandi það að ná kröfum um að 

komast yfir á annað misseri en heimanám eitthvað minna eða jafnvel lítið sem ekkert.    

Mæting nemenda í tíma virðist ekki ráðast út frá búsetu. Mæting er mjög tilviljanakennd og 

skiptir þar engu máli hver fjarlægð milli heimilis nemenda og Háskólans er mikil.  

 Þegar skoðaður er áhugi nýnema innan námsins kemur í ljós að flestir hafa áhuga á 

klínískri sálfræði. Minnstur áhugi er á rannsóknaráherslu sem verður teljast undarlegt þar sem 

námið er mjög rannsóknarmiðað. Ástæðan fyrir þessu er mögulega að nemendur gera sér ekki 

grein fyrir þessari áherslu sálfræðinnar. Hugmyndir almennings eru að sálfræðingar starfi nær 

eingöngu í klínískum störfum líkt og við meðferðir, það er því ekki furða að nemendur komi 

inn í námið með svipaða hugmynd (Rosenthal, McKnight og Price, 2001). Auk þess kemur í 

ljós að ekki er munur milli þeirra sem ná SAT og þeirra sem ekki ná varðandi áhuga innan 

námsins. Báðir hópar eru svipað áhugasamir um námið og langflestir ætla sér að klára 

sálfræði til 180 eininga. Áhugi þeirra sem ekki ná SAT minnkar ekki mikið við það að 
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standast ekki viðmiðin. Meirihluti þeirra hefur ekki gefist upp á sálfræðináminu og ætlar að 

koma aftur í sálfræði.         

 Þegar afstaða til inntökuprófs er skoðuð eru svörin mjög tvískipt en meirihluti hallast 

þó að því að ekki eigi að taka upp inntökupróf í sálfræði. Með inntökuprófi myndu margir af 

þessum sem ná SAT í annarri tilraun ekki eiga jafn góða möguleika. Það gæti verið hætta á að 

þeir myndu ekki reyna oftar en einu sinni.       

 Við frekari rannsóknir væri mikilvægt að spyrja um væntingar í upphafi náms áður en 

kennsla hefst til að koma í veg fyrir skekkju í svörun. Viðhorf nemenda geta einnig breyst við 

það að standast eða standast ekki SAT-regluna því væri gagnlegt að fá upplýsingar um 

viðhorfin áður en nemendur vita hvort þeir stóðust eða stóðust ekki. Þá væri einnig gott að 

spyrja um námshegðun áður en nemendur komust að því hvort þeir stóðust kröfur um að 

komast yfir á annað misseri. Því alltaf er sá möguleiki fyrir hendi að nemendur annaðhvort 

ýki eða dragi úr svörum sínum.   

 Þegar námshegðun nemenda er í heildina skoðuð þá er vinnuframlag nemenda utan 

kennslustunda ekki að hafa áhrif en tímasókn þeirra hefur getur verið góð vísbending um að 

nemendur séu að fara að ná SAT og á það aðallega við Almenna sálfræði. Nemendur eru mjög 

áhugasamir um sálfræðinámið og eru einbeittir í því að vilja ná árangri en mörgum þeirra 

mistekst. Þetta rímar við það að nemendur hafa óraunhæfar væntingar um námið þegar þeir 

byrja í því. Þeir eru að takast á við nám sem er öðruvísi en þeir bjuggust við og margir þeirra 

standast ekki kröfurnar en upplifa samt námið sem áhugavert. Þó að nemendur standist ekki 

kröfurnar verða þeir ekki fyrir vonbrigðum með námið og tölvuverður fjöldi kemur aftur. 

 Frekari rannsókna er þörf á þessu sviði. Fróðlegt væri að skoða nánar þá nemendur 

sem hefja nám í sálfræði, hvaða væntingar þeir hafa til námsins og hvaða hugmyndir þeir hafa 

um sálfræði. Auk þess væri gott að efla kynningarstarfsemi sálfræðideildar á náminu til að 

koma í veg fyrir að nemendur komi inn í námi á röngum forsendum. 
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Viðauki 4   

 

Gott kvöld/góðan dag 

Mætti ég nokkuð aðeins trufla þig ? 

 

Ég heiti _______  og er nemandi á þriðja ári í sálfræði,  

 

Mig langar til að þakka þér fyrir að hafa tekið þátt í lokaverkefninu mínu. En fyrir áramót 

þá tókst þú þátt í önnun á væntingum, áformum og framtíðaráætlunum fyrsta árs nema í 

sálfræði. Þátttakan var mjög góð og niðurstöðurnar gefa mikilvægar upplýsingar um starf 

sálfræðideildarinnar og hag nemenda. Ég er að hafa samband við þig núna vegna að þess 

að þú gafst leyfi fyrir því að við hefðum samband vegna seinni hluta könnunarinnar. 

Hvernig lýst þér á? 

Ef viðkomandi er neikvæður : markmið könnunarinnar er meðal annars að meta áhugasvið 

og framtíðaráhorf nemenda og samskipti þeirra við kennara og starfsfólk deildarinnar. 

Könnunin tekur um það bil 10 mín og öllum persónugreinanlegum upplýsingum verður 

eytt. 

Ef viðkomandi neitar enn : Ég er með 3 spurningar sem við viljum gjarnar spurja þá sem 

ekki taka þátt. Má ég spyrja þig hvað þú ert að gera núna, framtíðarplön og SAT regluna? 

Ef enn og aftur nei : Þakka þér samt fyrir að hafa gefið mér þennan tíma. Ég er mjög 

þakklát fyrir þáttöku þína í fyrri hluta verkefnisins. Takk fyrir og afsakaðu ónæðið.  

Ekki núna : mætti ég þá nokku fá að senda þér könnunina í tölvupósti  

Já: staðfesta þá netfang við þáttakanda og þakka fyrir.  

Nei : Þakka þér samt fyrir og ég er mjög þakklát fyrir þáttöku þína í fyrri hluta 

verkefnisins. Takk fyrir og afsakaðu ónæðið. 

Þeir sem samþykkja þáttöku : Ég vil byrja á að nefna að fyllsta trúnaðar verður gætt og 

öllum persónugreinandi upplýsingum verður eytt.  

Þér er frjálst að sleppa einstökum spurningum eða hætta þáttöku ef þú af einhverjum 

ástæðum vilt ekki svara eða snýst hugur.  


