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Útdráttur 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að kanna hvort skuldbinding vina, það að eiga góða vini 

sem ekki eru í skóla og stuðningur foreldra hafi forspárgildi fyrir skuldbindingu íslenskra 

framhaldsskólanema til náms og skóla. Gagnaöflun rannsóknarinnar fór fram haustið 2013. Alls 

tóku 2383 nýnemar í 17 framhaldsskólum þátt og voru flestir þeirra 16 ára. Niðurstöður 

fjölbreytuaðhvarfsgreiningar benda til þess að skuldbinding vina og stuðningur foreldra spái 

fyrir um skuldbindingu nemenda að teknu tilliti til menntunar foreldra, fyrri námsárangurs og 

kyns. Niðurstöður miðlunar sýndu að stuðningur móður miðlar áhrifum menntunar hennar á 

metnað og stuðningur föður miðlar áhrifum menntunar hans á metnað og félagslega 

skuldbindingu. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna fram á mikilvægi stuðnings foreldra fyrir 

skuldbindingu barna þeirra til náms og skóla og er það í samræmi við fyrri rannsóknir. Nýmæli 

þessarar rannsóknar eru tengsl skuldbindingar vina við skuldbindingu nemenda. Vonast er til að 

niðurstöður þessarar rannsóknar auki skilning á því hvernig vinir og foreldrar tengjast 

skuldbindingu til náms og skóla. 

Lykilorð: Skuldbinding, vinir, foreldrar, brottfall, námsárangur 
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Abstract 

The aim of this study was to examine whether friends´ educational engagement, parental 

support and having friends who had dropped out of school predicts student engagement. The 

study was conducted in the autumn of 2013. A total of 2383 students in 17 high schools around 

the country participated in the study, the majority of which was 16 years old. Results from 

multiple regression indicate that friends engagement and parental support predicts students 

engagement. These results remained pronounced, controlling for parents education, gender 

and previous academic achievement. Results for mediation effects show that mother´s support 

mediates the influence of mother’s education on students´ ambition and father´s support 

mediates the influence of father’s education on students´ ambition and social engagement. The 

results of this study are consistent with previous studies that have demonstrated the 

importance of parental support for educational engagement. Innovation of this study is the 

relationship between friends’ engagement with students´ engagement. Hopefully the results of 

this study will increase understanding how friends and parents are related to students´ 

educational engagement.  

Keywords: Student engagement, friends, parents, dropout, academic achievement.  
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Formáli 

Rannsóknarverkefnið er unnið sem 30 ECTS eininga meistaraverkefni í Náms- og starfsráðgjöf 

við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin með megindlegu sniði 

þar sem gögn voru fengin með skimunarprófi og svo greind og unnin með markmið þessa 

verkefnis í huga.  

Ástæða fyrir því að þetta verkefni var valið er sú að afleiðingar brotthvarfs frá námi geta 

verið alvarlegar, jafnt fyrir einstaklinga og samfélagið, en brottfallsnemendur eru líklegri til þess 

að starfa við láglaunastörf og upplifa atvinnuleysi en þeir sem ljúka námi. Rannsóknir og 

umræða um brottfall er því mikilvæg í samfélagi náms- og starfsráðgjafa þar sem þeir starfa 

náið með nemendum og gætu hugsanlega hjálpað og stutt nemendur í brotthvarfshættu til þess 

að öðlast nýja sýn á nám og taka ákvörðun um að ljúka námi. Ástæðan fyrir því að ég hef áhuga 

á að skrifa um þetta efni er sú að mér finnst áhugavert að skoða hvað það er í innra og ytra 

umhverfi einstaklinga sem styður þá í gegnum nám eða verður þess valdandi að þeir hætta án 

þess að ljúka námi. Þar sem við vitum hvað menntun hefur mikið forspárgildi um 

framtíðarmöguleika einstaklings finnst mér mjög áhugavert að skoða hvað það er sem er þess 

valdandi að hópur fólks velur ekki þá leið. Skuldbinding er lykilhugtak í rannsóknum og umræðu 

um brottfall og því þótti mér áhugavert að skoða þann þátt með tilliti til skuldbindingar vina til 

náms og stuðnings foreldra. 

Rannsóknin var unnið undir handleiðslu Kristjönu Stellu Blöndal og vil ég þakka henni 

fyrir alla aðstoð, bæði við yfirlestur og tölfræðilega úrvinnslu, sem og því að veita góðar 

ábendingar og stuðning. Ég vil þakka þeim Ingibjörgu Ástu Gunnarsdóttur, Ínu Björgu 

Árnadóttur og Ingu Berg Gísladóttur vinkonum mínum fyrir yfirlestur og aðra aðstoð. Að lokum 

vil ég þakka sambýlismanni mínum fyrir þann stuðning, hvatningu og þolinmæði sem hann 

hefur sýnt mér á meðan ritgerðarvinnan og nám mitt hefur staðið yfir. Dætur mínar eiga einnig 

hrós skilið fyrir þá þolinmæði sem þær hafa sýnt á meðan ritgerðarvinnan stóð yfir.  
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1 Inngangur   

Brottfall úr framhaldsskólum er meira á Íslandi en flestum öðrum OECD löndum. Færri 

nemendur ljúka prófgráðu á tilskildum tíma og aldur nemenda við útskrift er hærri en í 

samanburðarlöndum (Hagstofa Íslands, 2011, 2012; OECD, 2011, 2012a). Menntunarstig 

kynslóða hefur farið hækkandi (OECD, 2012b) og er í flestum löndum OECD litið á 

framhaldsskólamenntun sem lágmarksmenntun til að taka fullan þátt í frekara námi eða starfi 

(Lamb og Markussen, 2011). Þrátt fyrir aukna áherslu á menntun var útskriftarhlutfall nemenda 

í framhaldsskólum á Íslandi árið 2002 aðeins 44% eftir fjögurra ára hefðbundinn námstíma 

(Hagstofa Íslands, 2012). Ungt fólk sem ekki lýkur framhaldsskóla á erfiðara með að fá vinnu og 

fær að jafnaði verri laun en þeir sem ljúka námi (OECD, 2012a; Rumberger og Lamb, 2003).  

Litið er á brottfall sem ferli þar sem nemandi verður smám saman afhuga námi og skóla 

(Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Anne-Christin Tannhäuser, 2011; Dynarski o.fl., 

2008; Finn, 1989, 1993). Orsakir brottfalls eru margskonar, en þar spila saman persónu- og 

umhverfisþættir (Alivernini og Lucidi, 2011; Fall og Roberts, 2012; Finn, 1993; Kristjana Stella 

Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Lamb og Markussen, 2011; Rumberger, 1995; 

Rumberger og Palardy, 2005; Terry, 2008). Skuldbinding til náms og skóla (e. student 

engagement) er lykilhugtak í mörgum kenningum um brottfall (Finn, 1989; Newmann, Wehlage 

og Lamborn, 1992; Wehlage o.fl., 1989) og er talið að skuldbinding auki líkur á góðum 

námsárangri og dragi úr líkum á brottfalli (Alexander, Entwisle og Kabbani, 2001; Finn, 1993, 

2003; Fredrics, Blumenberg og Paris, 2004; Rumberger, 1995).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl uppeldisaðferða, þátttöku og stuðnings foreldra við 

skuldbindingu barna þeirra til náms. Niðurstöður rannsókna benda til að ef foreldrar beita 

leiðandi uppeldi sem einkennist af hlýju og stuðningi en jafnframt aga, eru meiri líkur á að börn 

þeirra séu skuldbundin námi og skóla og útskrifist úr framhaldsskóla (Baumrind, 1966; Kristjana 



  

 10 

Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2009, 2014; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana 

Stella Blöndal, 2004, 2005; Steinberg, 2001).  

Á seinni árum hefur athyglin beinst í auknum mæli að tengslum vina við brottfall (Ream 

og Rumberger, 2008). Rannsóknir hafa sýnt að vinskapur sem einkennist af viðurkenningu og 

stuðningi hefur jákvæð tengsl við þátttöku nemenda í skólastarfi og námsárangur (Berndt og 

Keefe, 1995; Estell og Perdue, 2013; Furrer og Skinner, 2003; Kindermann, 2007; Kurdek og 

Sinclair, 2000; Wentzel, 1991). Niðurstöður benda til þess að það sé mikilvægt og hvetjandi fyrir 

skuldbindingu nemenda að eiga skuldbundna vini. Skuldbundnir nemendur eru líklegir til að 

eiga vini sem einnig eru skuldbundnir námi og eru þeir síður líklegir til að eiga vini sem eru ekki í 

skóla. Einnig eru þeir síður líklegir til að hætta námi en minna skuldbundnir nemendur. Að sama 

skapi eru ungmenni sem skortir skuldbindingu líklegir til að eiga vini sem ekki eru í skóla og eftir 

því sem þeir eiga fleiri vini sem eru ekki í skóla aukast líkur á brottfalli (Ream og Rumberger, 

2008).  

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna hvort skuldbinding vina og stuðningur 

foreldra hafi forspárgildi fyrir skuldbindingu nýnema í framhaldsskólum til náms og skóla. 

Tengslin eru skoðuð með tilliti til kyns, menntunar foreldra, fyrri námsárangurs og hvort 

nemendur eiga góða vini sem ekki eru í skóla. Nýmæli þessarar rannsóknar eru helst tengsl 

skuldbindingar vina við skuldbindingu nemenda, en svo virðist sem slíkar rannsóknir hafi ekki 

verið framkvæmdar hér á landi og því eru niðurstöður þessarar rannsóknar mikilvæg viðbót við 

fyrri rannsóknir. Algengt er að brottfallsrannsóknir taki tillit til félags- og efnahagslegs 

bakgrunns nemenda sem gjarnan felur í sér menntun foreldra. Nemendur sem koma frá 

heimilum þar sem félags- og efnahagsleg staða foreldra er slök sýna að jafnaði minni áhuga á 

námi, minni samsömun við skóla og minni skuldbindingu (Eccles og Wigfield, 2002; Janosz, 

Archambault, Morizot og Pagani, 2008). Félags- og efnahagsleg staða og menntun foreldra er 

því talin tengjast námsárangri og skuldbindingu, en ekki er vitað nákvæmlega hvað þættir það 

eru innan fjölskyldunnar sem ýta undir þessa þætti (Davis-Kean, 2005; Kristjana Stella Blöndal 

og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2014). Annað nýmæli þessarar rannsóknar er að skoða tengsl 

menntunar foreldra við skuldbindingu nemenda og hvernig mögulega megi auka skilning á þeim 

tengslum með því að skoða hvernig stuðningur foreldra miðli áhrifum. Þá hafa rannsóknir einnig 
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sýnt fram á mikilvægi stuðnings foreldra fyrir skuldbindingu barna þeirra. Í þessari rannsókn er 

verið að stjórna fyrir sterkum forspárþáttum eins og fyrri námsárangri, en rannsóknir hafa 

meðal annars sýnt fram á að einn sterkasti forspárþáttur fyrir skuldbindingu í námi og brottfall 

er fyrri námsárangur (Rumberger, 2004). 

 Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar komi til með að gagnast foreldrum, náms- 

og starfsráðgjöfum og öllum þeim sem koma að menntun ungs fólks til að styrkja skuldbindingu 

nemenda og vinna þannig að góðum námsárangri þeirra og berjast gegn brottfalli. 
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2 Skuldbinding nemenda gagnvart námi og skóla 

Skuldbinding er einskonar regnhlífarhugtak sem nær yfir hegðun og viðhorf nemenda til skóla 

(Dynarski o.fl., 2008; Finn, 1989, 1993) og felur í sér þátttöku í námi og tómstundastarfi innan 

skólans (Finn, 1989). Hugtakið skuldbinding er marþætt og hafa ýmsar kenningar komið fram í 

tilraunum við að útskýra ferlið sem á sér stað þegar einstaklingur tekur ákvörðum um að hætta 

námi (Appleton, Christensson, Furlong, 2008; Archambault, Janosz, Fallu og Pagani, 2009). 

Flestar rannsóknir á skuldbindingu snúa að tengslum hennar við námsárangur og brottfall og er 

skuldbinding talin hafa forspárgildi fyrir báða þættina (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2012; Willms, 2003). Því hefur verið haldið fram að með því að hvetja 

nemendur til að taka þátt í skólastarfi og gera væntingar til þeirra, aukist áhugi þeirra á námi og 

skóla. Aukinn áhugi getur skilað sér í betri árangri og samsömun nemenda við skóla sem í 

kjölfarið getur leitt til  aukinnar skuldbindingar til náms og skóla (Finn, 1989; Newmann o.fl., 

1992). 

 

2.1 Kenningarleg nálgun 

Rannsakendur hafa bent á að það skortir sameiginlega túlkun í umfjöllun um brottfall, en hin 

síðari ár hafa kennismiðir lagt til að fjallað sé um skuldbindingu sem margþætt yfirhugtak 

(Archambault o.fl., 2009). Í fræðilegri umfjöllun í dag er viðurkennt að skuldbinding sé 

margþætt hugtak og er gjarnan miðað við skilgreiningu Fredrics og félaga (2004) sem skipta 

hugtakinu í þrennt. Þessi þrískipting er hegðunarleg, tilfinningaleg og vitsmunaleg. 

Hegðunarleg skuldbinding (e. behavioral engagement) felur í sér skólahegðun og 

þátttöku í námi og félagslífi. Jákvæð skólahegðun felur í sér góða mætingu, að fylgja 

skólareglum, vinna heimanám og taka virkan þátt í kennslustundum. Neikvæð skólahegðun felst 

í slakri mætingu, slakri þátttöku í kennslustundum og truflandi hegðun í tímum (Fredericks o.fl., 

2004). 

Tilfinningaleg skuldbinding (e. emotional engagement) snýr að tilfinningum nemanda í 

garð skólans, starfsfólks skólans og samnemenda. Einstaklingur sem er tilfinningalega 

skuldbundinn sýnir náminu áhuga, finnst hann tilheyra skólaumhverfinu og kann vel við 
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starfsfólk skólans og skólafélaga. Einstaklingur sem er ekki tilfinningalega skuldbundinn, hefur 

lítinn áhuga á námsefninu, leiðist, líður jafnvel illa og hefur neikvætt viðmót gagnvart skóla, 

starfsfólki skólans og skólafélögunum (Fredericks o.fl., 2004). 

Vitsmunalega skuldbinding (e. cognitive engagement) felst í metnaði nemanda, vilja 

hans til að takast á við verkefni og ná árangri. Nemandi sem er vitsmunalega skuldbundinn vill 

leggja mikið á sig til þess að ná árangri, er tilbúinn til að takast á við krefjandi verkefni og hefur 

háleit markmið (Fredericks o.fl., 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt að þessir þrír þættir hafa allir tengsl við námsárangur nemenda og 

hefur hegðunarleg skuldbinding sérstaklega mikið forspárgildi fyrir brottfall (Archambault o.fl., 

2009; Fall og Roberts, 2012; Fredericks o.fl., 2004). 

Kenning Tinto (1987) (e. mediation model) fjallar um brottfall nemenda á háskólastigi og 

er það skilgreint sem ferli sem á sér stað yfir lengri tíma. Áhersla er lögð á það ferli sem á sér 

stað innan skólaumhverfis sem leiðir til brottfalls nemanda. Samkvæmt kenningunni hafa bæði 

persónu- og félagslegir þættir tengsl við skuldbindingu nemanda til náms, samsömun hans við 

skólaumhverfið og ákvörðun hans um að ljúka námi. Lögð er áhersla á að skuldbinding og 

námsleg markmið einstaklings hafa áhrif á þau verkefni sem hann velur sér og hversu miklum 

tíma hann eyðir í nám og skólatengda þætti. Upplifun nemanda af skólaumhverfinu og 

samskipti hans við aðra nemendur tengist skuldbindingu nemanda til náms og skóla. 

Ófullnægjandi samskipti hafa áhrif á samsömun nemanda sem leiðir til skorts hans á 

skuldbindingu sem aftur eykur líkur á brottfalli. Samkvæmt þessari kenningu hafa skuldbinding 

til náms og skóla, markmið nemanda og samsömun hans við skólaumhverfi áhrif á hvort hann 

heldur áfram eða hættir námi. 

Í fræðilíkani Conell og Wellborn (1991) (e. self-system process) er gengið út frá því að 

hluti af grunnþörfum mannsins sé að upplifa að hann sé hæfur á einhverju sviði, geti náð 

árangri og sýnt fram á sjálfstæði með því að framkvæma án aðstoðar, en að sama tíma hefur 

hann mikla þörf fyrir félagsleg tengsl og viðurkenningu. Niðurstöður rannsóknar Connell og 

Wellborn á fræðilíkaninu benda til þess að ef þessum grunnþörfum er mætt í samskiptum við 
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foreldra, kennara og vini, eykst þroski einstaklings og skuldbinding hans tilfinningalega, 

hegðunarlega og vitsmunalega (Connell og Wellborn, 1991).  

Kenning Finn (1989) um þátttöku í námi og samsömun við skóla (e. participation-

identification model) fjallar um hegðunarlega- og tilfinningalega skuldbindingu. Hún lýsir 

samspili milli þátttöku nemanda í skóla, samsömun hans við skóla og námsárangurs. Nemandi 

sem er skuldbundinn námi sínu og tekur þátt í skólastarfi er líklegur til að ná árangri í námi. 

Þátttaka og góður námsárangur verður svo til þess að nemanda finnst hann tilheyra skólanum 

sem ýtir aftur undir þátttöku hans. Að sama skapi má gera ráð fyrir að nemandi sem tekur ekki 

þátt í skólastarfi tengist síður skólanum og telur sig ekki tilheyra honum (Finn, 1989). 

Samkvæmt Finn (1989) geta nemendur sýnt mismikla skuldbindingu og vill hann flokka 

skuldbindingu í þrjú stig. Fyrsta stig skuldbindingar felur í sér jákvætt viðhorf og hegðun 

nemenda til skóla og þeirra reglna sem þar ríkja, eins og að mæta á réttum tíma, koma 

undirbúinn í skólann, taka leiðbeiningum og svara spurningum kennara. Mótþróahegðun eða 

truflandi hegðun nemenda eins og að neita að klára verkefni gefur til kynna skort á 

skuldbindingu. Annað stig skuldbindingar felur í sér að nemandi sýnir frumkvæði í námi sínu, 

annað hvort með því að eiga frumkvæði af því að spyrja spurninga, hefja samræður eða biðja 

um aðstoð. Stig tvö felur einnig í sér að nemandi sýnir náminu áhuga og leggur meira á sig en til 

er ætlast. Þriðja stig skuldbindingar felur í sér þátttöku í skólastarfi, félagslífi eða íþróttum innan 

skóla (Finn, 1989; Rumberger, 1995). 

Wehlage og félagar (1989) byggja kenningu sína (e. dropout prevention model) á 

kenningu Tinto, en þeir leggja einnig áherslu á að félagsleg tengsl, samsömun við skóla og 

skuldbinding til náms spili saman. Samkvæmt kenningunni ýtir skuldbinding undir námsárangur 

og félagsleg tengsl við samnemendur og starfsfólk skóla. Að sama skapi eiga þau félagslegu 

tengsl sem nemandi myndar að ýta undir frekari skuldbindingu. Samkvæmt kenningunni aukast 

líkur á brottfalli ef nemanda skortir skuldbindingu og félagsleg tengsl. Höfundar skilgreina fjóra 

þætti sem geta komið í veg fyrir að nemandi samsami sig skólanum og þeir eru a) erfiðleikar 

nemanda með að aðlagast nýju og oft á tíðum ópersónulegu skólaumhverfi; b) erfiðleikar með 

að standast kröfur skólans; c) ósamræmi milli gilda og viðhorfa nemanda og skóla; og d) 

einangrun frá jafnöldrum og kennurum. Þá nefna þeir einnig þrjár mögulegar hindranir fyrir 
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námslegri skuldbindingu og eru þær a) markmið með námsefni ekki nægilega skýr; b) 

námsumhverfið einkennist af of mikilli samkeppni og stjórnun og það vantar að leggja áherslu á 

lausnamiðaða nálgun, samvinnu og sjálfstæði nemenda; og c) sú þekking sem nemendur öðlast í 

skóla er oft grunn þar sem kennarar þurfa að keppast við að komast yfir námsefnið. Samkvæmt 

kenningunni tengjast þessir þættir samsömun nemanda við skóla og skuldbindingu hans. Bæði 

samsömun og skuldbinding ýta svo undir góðan námsárangur nemandans (Archambault o.fl., 

2009; Wehlage o.fl., 1989). 

 

2.2 Skortur á skuldbindingu 

Rannsóknir hafa sýnt að hegðunarleg skuldbinding á borð við að mæta í skólann á réttum tíma 

og mæta undirbúinn í tíma, ljúka heimavinnu, taka þátt í skólastarfi og sýna góða hegðun, hefur 

jákvæð áhrif á námsárangur (Finn og Rock, 1997; Glanville og Wildhagen 2007). Í upphafi 

skólagöngu einkennist skuldbinding af því að mæta í skólann, fara eftir reglum, vinna verkefni 

og taka þátt. Ef nemandi sýnir slíka hegðun ætti skuldbinding að styrkjast með tímanum og 

nemandinn í kjölfarið að upplifa sig sem hluta af skólanum og meta námsárangur sinn mikils 

(Finn, 2003). Skólinn er stór hluti af daglegu lífi flestra ungmenna og flestir upplifa að þeir séu 

hluti af skólasamfélagi þar sem þeir taka þátt í námslegum og félagslegum athöfnum, fá 

stuðning frá kennurum og njóta samskipta við jafnaldra. Flest börn eru áhugasöm, jákvæð og 

viljug til að læra þegar þau hefja nám og hafa bæði jákvæða upplifun og sýn á skólann (Finn, 

1989). 

Þrátt fyrir að brottfall eigi sér oftast stað á framhaldsskólastigi byrjar skortur á 

skuldbindingu nemenda yfirleitt mun fyrr. Á unglingsárunum byrjar áhugi nemenda á námi 

gjarnan að dvína og fer að jafnaði minnkandi með hverju skólaári (sjá Alexander o.fl., 2001; 

Dynarski o.fl., 2008; Fredrics o.fl., 2004). Þeir nemendur sem missa áhugann taka lítinn þátt í 

skólastarfinu, upplifa gjarnan leiða og sjá ekki tilgang með því að halda áfram námi, sem getur 

orðið til þess að þeir hætta án þess að ljúka námi (Appleton o.fl., 2008; Finn, 1989; Willms, 

2003). Dæmi eru um að börn hafi byrjað skólagöngu með litlum áhuga á þátttöku og vanlíðan 

gagnvart skóla og gæti orsökin legið í að nemandi upplifir sig utangátta í skóla og skortir 
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stuðning (Finn, 2003). Niðurstöður rannsóknar PISA (2000) meðal OECD landa, sýndu að einn af 

hverjum fjórum 15 ára nemendum sýndu litla samsömun við skóla og einn af hverjum fimm 

sýndu merki um litla skuldbindingu til náms og skóla með því að mæta seint og illa og taka lítinn 

þátt í skólastarfinu (Willms, 2003).  

Í langtímarannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2012) kom í 

ljós að brottfallsnemendur sýndu minni hegðunarlega- og tilfinningalega skuldbindingu í 

samanburði við þá sem útskrifuðust. Einstaklingar sem voru útskrifaðir við 22 ára aldur höfðu 

sýnt meiri skuldbindingu við 14 og 15 ára aldur en brottfallsnemendur. Útskriftarnemendur sem 

sýndu almennt góðan námsárangur sýndu mesta skuldbindingu við 14 og 15 ára aldur. 

Nemendur sem almennt sýndu góðan námsárangur en útskrifuðust ekki höfðu sýnt skort á 

skuldbindingu við 14 ára aldur, þeir urðu sífellt minna skuldbundnir næsta árið og upplifðu 

minni tengingu við skólann. Slakir nemendur sem útskrifuðust óvænt sýndu meiri skuldbindingu 

en þeir sem féllu brott. Mikilvæg niðurstaða þessarar rannsóknar er ólík þróun skuldbindingar 

milli útskriftarnemenda og brottfallsnemenda. 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að lítil skuldbinding nemenda tengist gjarnan 

slökum námsárangri og slæmri líðan og geti leitt til brotthvarfs frá námi (Kristjana Stella Blöndal 

og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Glanville og Wildhagen, 2007; Rumberger og Palardy, 2005). 

Mikilvægt er að bera kennsl á skort á skuldbindingu nemenda snemma í ferlinu, því lengur sem 

einstaklingur fær að vera afskiptalaus, því erfiðara er að takast á við vandann (Finn, 2003). 

Mikilvægt er að virkja skuldbindingu nemenda (sjá Fredrics, o.fl., 2004), en rannsóknir hafa sýnt 

fram á að auðveldara virðist að ýta undir skuldbindingu nemenda en aðra sálfræðilega þætti 

eins og sjálfsmynd þeirra (Finn og Rock, 1997). Kennarar, ráðgjafar og foreldrar geta styrkt 

skuldbindingu nemenda til náms með því að veita hvatningu og stuðning og aukið þannig 

líkurnar á að þeir ljúki námi (Finn og Rock, 1997; Glanville og Wildhagen, 2007; Rumberger 

1995; Rumberger og Palardy, 2005). 
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3 Tengsl persónu- og fjölskylduþátta við skuldbindingu 

Eins og áður hefur komið fram hafa rannsóknir á brottfalli verið skoðaðar út frá ýmsum hliðum 

og eru flestir fræðimenn sammála um að þróun brottfalls sé ferli og eigi sér margar og ólíkar 

orsakir. Ein tilraun til að útskýra þróun brottfalls er Lífskeiðalíkan (e. life-course model) Audas og 

Willms (2001), en líkan þeirra gengur út frá því að helstu áhrifaþættir fyrir þróun brottfalls séu: 

persónuþættir, fjölskyldan, vinir, skóli og samfélag. Samkvæmt líkaninu skarast þessir þættir og 

hafa allir áhrif á líf einstaklingsins og hvort hann líkur námi eða fellur brott (Audas og Willms, 

2001). 

Persónuþættir eru skilgreindir sem þátttaka nemenda í skólastarfi, skuldbinding þeirra 

og námsárangur (Audas og Willms, 2001). Talið er að skortur á skuldbindingu nemenda tengist 

slökum námsárangri og geti leitt til brotthvarfs frá námi (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2012; Glanville og Wildhagen, 2007; Rumberger og Palardy, 2005) og að 

þátttaka þeirra í skólastarfi og góð hegðun hafi jákvæð áhrif á námsárangur (Finn og Rock, 1997; 

Glanville og Wildhagen 2007). 

Fjölskylduþættir einkennast af félags- og efnahagsstöðu, uppeldisaðferðum, 

fjölskyldugerð, þátttöku og stuðningi fjölskyldu (Audas og Willms, 2001). Það hefur sýnt sig að 

félagsleg- og efnahagsleg staða eins og menntun og tekjur foreldra tengist brottfalli (Alexander 

o.fl., 2001; Rumberger, 1995; Willms, 2001). Nemendur sem búa við slakan fjárhag, með einu 

foreldri eða eiga foreldra með litla formlega menntun eru líklegri til að skorta áhuga, samsömun 

við skóla og skuldbindingu til náms og skóla (Eccles og Wigfield, 2002; Janosz o.fl., 2008) ásamt 

því að vera líklegri til að sýna slakan námsárangur og falla brott frá námi en börn sem alast upp 

án þessara áhættuþátta (Fall og Roberts, 2012; Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2011; Rumberger, 

1995). Íslenskar rannsóknir styðja þessar niðurstöður en niðurstöður rannsóknar Kristjönu Stellu 

Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2012) sýna að nemendur sem búa við slaka 

efnahagslega stöðu sýna gjarnan minni skuldbindingu og minni áhuga á námi og minni tengsl við 

skóla. Niðurstöður rannsóknar Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) sýndu 

að eftir því sem menntunarstig foreldra var hærra því meiri líkur voru á útskrift nemanda, en 

nemendur sem áttu foreldra með litla menntun hættu frekar námi og nemendur sem áttu 
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foreldra með háskólamenntun voru líklegri til að ljúka framhaldsskóla. Þá er einnig talið að 

uppeldisaðferðir og stuðningur foreldra hafi tengsl við skuldbindingu þeirra til náms. Ef 

foreldrar styðja börn sín er líklegt að þau sýni skóla áhuga, taki þátt í skólastarfi og félagslífi 

innan skóla (Wang og Eccles, 2012) sem getur skilað sér í aukinni skuldbindingu og dregið úr 

líkum á brottfalli (Baumrind, 1966; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2009, 

2014; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004, 2005; Steinberg, 2001). Nánar 

er fjallað um tengsl stuðnings foreldra við skuldbindingu hér að neðan. 

Vinskapur sem einkennist af viðurkenningu og stuðningi hefur jákvæð tengsl við 

þátttöku nemenda í skólastarfi, námsárangur og samsömun hans við skóla (Berndt og Keefe, 

1995; Estell og Perdue, 2013; Furrer og Skinner, 2003; Kindermann, 2007; Kurdek og Sinclair, 

2000; Wentzel, 1991). Nemendur sem upplifa ekki samsömun við skóla og jafnvel höfnun frá 

jafningjum eru líklegri til að skorta áhuga og sýna slakan námsárangur (Connell og Wellborn, 

1991; Furrer og Skinner, 2003). Skuldbinding vina ýtir undir skuldbindingu nemenda og aukin 

skuldbinding dregur úr líkum á brottfalli (Ream og Rumberger, 2008). Einnig er fjallað nánar um 

tengsl vina við skuldbindingu hér að neðan. 

Skólaþættir eru meðal annars stærð skóla, skólastefna og gæði kennslu, en með árunum 

aukast námskröfur, skólaumhverfið verður oft flóknara og ópersónulegra sem getur haft áhrif á 

líðan nemenda í skólanum (Wang og Eccles, 2012). Að lokum snúast samfélagsleg áhrif um 

hversu mikið ungt fólk verður fyrir áhrifum af umhverfi sínu, bæði nærumhverfi, samfélagi og 

menningu (Audas og Willms, 2001). 

Þá benda niðurstöður rannsókna einnig til þess að kyn tengist skuldbindingu til náms og 

skóla (sjá Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Rumberger og Palardy, 

2005). Strákar hafa að jafnaði minni áhuga á námi, sýna frekar neikvæða skólahegðun og eru að 

jafnaði minna skuldbundnir námi og skóla en stelpur (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson 

og Börkur Hansen, 2010; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Eccles og 

Wigfield, 2002). Útskriftarhlutfall úr framhaldsskólum er hærra hjá konum en körlum þar sem 

fleiri konur ljúka stúdentsprófi, en karlmenn eru í meirihluta þeirra sem ljúka verklegu námi (Jón 

Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; OECD, 2013). 
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Að auki hefur komið fram að fyrri námsárangur er einn sterkasti forspárþátturinn fyrir 

námsgengi og framvindu nemenda (Rumberger, 2004). Slakur námsárangur er oft undanfari 

brottfalls, en nemendum sem gengur illa í námi eru líklegri til að hætta námi en þeim sem 

gengur betur (Battin-Pearson, 2000; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). 

Nemendur sem sýna góðan námsárangur strax í upphafi skólaferils sín eru líklegir til að 

útskrifast úr framhaldsskóla (Alexander o.fl., 2001) og eftir því sem einkunnir eru hærri, því 

meiri líkur eru á að nemendur útskrifist fyrir 24 ára aldur (Kristjana Stella blöndal o.fl., 2011). 

Aftur á móti hafa rannsóknir sýnt að sumir brottfallsnemendur hafa staðið sig ágætlega framan 

af skólagöngu sinni, en síðar misst hvata til náms (sjá Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2012).  

 

3.1 Tengsl skuldbindingar við skuldbindingu vina   

Rannsóknir hafa sýnt að unglingar verja mestum tíma með fjölskyldu sinni, vinum og jafningjum 

og verða þar af leiðandi fyrir miklum áhrifum frá þeim. Unglingsárin er tímabil þar sem 

breytingar eiga sér stað í lífi einstaklinga, sjálfstæði eykst og vinir fá aukið vægi oft á kostnað 

fjölskyldunnar (Kurdek, Fine og Sinclair, 1995). Vinir eru mikilvægir fyrir þróun skuldbindingar 

hjá unglingum (Ream og Rumberger, 2008; Wang og Eccles, 2012). Góð vinatengsl eru talin 

tengjast  félagslegum þroska, ýta undir þátttöku í skólastarfi, efla sjálfstraust og aðlögunarhæfni 

(Berndt, 2002; Berndt og Keefe, 1995). Vinir geta haft áhrif á tilfinningar og viðhorf til náms og 

skóla og námshegðun (Furrer og Skinner, 2003; Lynch, Lerner og Leventhal, 2012; Steinberg, 

2001). Skuldbinding nemenda sem eiga skuldbundna vini er líklegri til að aukast yfir tíma en hjá 

nemendum sem eiga vini sem skortir skuldbindingu (Epstein, 1983; Kindermann, 2007). Það 

sama gildir um viðhorf til skóla þar sem samskipti nemenda við vini sem hafa jákvætt viðhorf til 

skóla ýtir undir jákvætt viðhorf þeirra og samskipti við vini með neikvætt viðhorf til skóla dregur 

úr jákvæðu viðhorfi (Epstein, 1983). 

Rannsóknir hafa sýnt að vinskapur sem einkennist af viðurkenningu og stuðningi hefur 

áhrif á þátttöku nemanda í skólastarfi og námsárangur (Bernd og Keefe, 1995; Estell og Perdue, 

2013; Furrer og Skinner, 2003; Kindermann, 2007; Kurdek og Sinclair, 2000; Wentzel, 1991). 



  

 20 

Einkenni vina og gæði vináttu tengjast samsömun nemenda við skóla og skuldbindingu þeirra. 

Skuldbinding nemenda verður fyrir jákvæðum jafnt og neikvæðum áhrifum ef um sterk 

vinatengsl er að ræða. Nemendur sem eiga skuldbundna vini með jákvætt viðhorf til skóla taka 

frekar þátt í skólastarfi og auknar líkur eru á að þeir hafi jákvætt viðhorf til skóla og séu 

skuldbundnir námi og skóla. Nemendur sem eiga vini með neikvætt viðhorf til skóla og sýna 

neikvæða námshegðun eru líklegir til að sýna sjálfir neikvæða hegðun og viðhorf. Eftir því sem 

vinatengslin eru sterkari því meiri eru áhrifin (Berndt og Keefe, 1995; Estell og Perdue, 2013). Ef 

nemendur upplifa viðurkenningu frá vinum ýtir það undir tilfinningu þeirra um að þeir tilheyri 

skólasamfélaginu. Samsömun við skólann eykur svo áhuga þeirra og vilja til að taka þátt í 

skólastarfi og ýtir undir líkur á góðum námsárangri. Nemendur sem upplifa ekki samsömun við 

skóla og jafnvel höfnun frá jafningjum eru líklegri til að skorta áhuga og sýna slakan 

námsárangur (Furrer og Skinner, 2003). 

Rannsóknir benda til að ungmenni hafa tilhneigingu til að velja sér vini sem hafa svipuð 

viðhorf til skóla (Kindermann, 2007; Ream og Rumberger, 2008; Ryan, 2000). Þau viðhorf sem 

verða ríkjandi innan vinahópsins geta haft áhrif á námshegðun, tilfinningar og viðhorf nemenda 

til skóla (Lynch, Lerner og Leventhal, 2012). Ef nemendur eru skuldbundnir og hafa jákvæð 

viðhorf til náms og skóla getur það haft hvetjandi áhrif og ýtt undir skuldbindingu og samkeppni 

innan vinahópsins sem eykur líkur á útskrift (Furlong o.fl., 2003; Kurdek o.fl., 1995; Ream og 

Rumberger, 2008). Skuldbundnir nemendur sem taka þátt í félagsstarfi innan skóla og upplifa 

samsömun við skóla, sýna síður neikvæða hegðun. Þeir eru líklegir til að eiga vini sem eru 

skuldbundnir námi og eru síður líklegir til að eiga vini utan skóla. Eftir því sem nemendur eiga 

skuldbundnari vini dregur úr líkum á brottfalli. Að sama skapi eru nemendur sem skortir 

skuldbindingu líklegir til að eiga vini með sömu viðhorf. Þeir eru líklegri til að eiga vini utan skóla 

(Kurdek o.fl., 1995; Ream og Rumberger, 2008) og eftir því sem þeir eiga fleiri vini utan skóla 

aukast líkur á brottfalli (Ream og Rumberger, 2008). Nemendur sem skortir skuldbindingu eru 

einnig ólíklegir til að sækjast eftir samskiptum við metnaðarfulla nemendur sem ná góðum 

námsárangri (Kurdek o.fl., 1995). 

Í rannsókn Kindermann (2007) kom fram að nemendur sem voru í skuldbundnum 

vinahóp um haust voru það áfram um vor og hafði skuldbinding þeirra jafnvel aukist. Hinsvegar 
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hafði skuldbinding nemenda í lítið skuldbundnum vinahópi farið minnkandi yfir skólaárið. Í 

rannsókn Terry (2008) um áhrif fjölskyldu og vina á ákvörðun einstaklings til að hætta námi, eru 

brottfallsnemendur spurðir um ástæður þess að þeir hættu námi og nefna nokkrir að þeir hafi 

verið að fylgja vinum eftir sem hættu námi. 

 

3.2 Tengsl skuldbindingar við stuðning foreldra 

Þrátt fyrir að vinir séu mikilvægir á unglingsárunum eru foreldrar það einnig (Wang og Eccles, 

2012). Foreldrar eru helstu fyrirmyndir barna sinna og getur viðhorf þeirra til náms og skóla haft 

áhrif á viðhorf barna þeirra. Jákvætt viðhorf foreldra er talið ýta undir jákvætt viðmót barna 

þeirra og draga úr neikvæðu viðhorfi (Alexander o.fl., 2001). Styðjandi uppeldi, væntingar og 

þátttaka foreldra eykur líkur á góðum námsárangri (Alexander o.fl., 2001; Baumrind, 1966; 

Rumberger, 1995). Stuðningur foreldra ýtir undir þátttöku nemenda í skólastarfi, samsömun 

þeirra við skóla (Wang og Eccles, 2012) og skuldbindingu til náms og skóla (Archambault o.fl., 

2009; Newmann o.fl., 1992; Rumberger, 1995). Stuðningur og þátttaka foreldra ýtir einnig undir 

námsárangur og dregur úr líkum á brottfalli (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2002; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2009). 

Nemendur ná betri námsárangri ef foreldrar þeirra taka þátt og sýna náminu áhuga. 

Þátttaka foreldra felur í sér ýmsa þætti eins og að lesa heima, mæta á skólaviðburði og taka þátt 

í stjórn skóla (Rumberger, 1995). Ef foreldrar eru bjartsýnir og vongóðir um námsárangur barna 

sinna, bregðast börn yfirleitt jákvætt við. Með því að setja reglur, aðstoða við heimanám og 

fylgjast með námsárangri barna sinna eru foreldrar að hvetja til jákvæðs viðmóts gagnvart skóla 

og draga úr neikvæðu skólaviðhorfi (Alexander o.fl., 2001). Ásamt því að hafa jákvæð tengsl við 

skuldbindingu og námsárangur hefur stuðningur foreldra jákvæð áhrif á sjálfsmynd barna, 

sjálfsstjórn og samsömun þeirra við skóla. Unglingar sem fá stuðning frá foreldrum sínum eru 

líklegri til þess að sýna skóla áhuga og taka þátt í skólastarfi og félagslífi innan skóla (Wang og 

Eccles, 2012). 
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Rannsóknir hafa sýnt að uppeldisaðferðir foreldra hafa tengsl við námsárangur 

(Alexander o.fl., 2001; Baumrind, 1966; Rumberger, 1995). Mikilvæg hugtök sem fjallað er um í 

sambandi við uppeldi er stuðningur (e. involvement) foreldra, viðurkenning (e. psychological 

autonomy granting) og hegðunarstjórnun (e. behavioral control). Með stuðningi er átt við að 

foreldrar hvetji börn sín til að standa sig vel og veita þeim stuðning. Viðurkenning vísar til þess 

að foreldrar hvetji börn sín til að tjá eigin skoðanir og tilfinningar og beri virðingu fyrir 

skoðunum þeirra. Hegðunarstjórnun vísar til þess hversu mikið foreldrar stjórna hegðun barna 

sinna, hvort þeir setji börnum sínum mörk og hvort þeir framfylgi þeim mörkum og reglum sem 

þeir hafa sett (Gray og Steinberg, 1999; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 

2005). Nemendur sem fá stuðning og aðhald frá foreldrum sínum og eru hvattir til sjálfstæðis 

sýna almennt meiri þroska og betri námsárangur en þeir sem fá ekki slíkan stuðning 

(Rumberger, 1995). 

Helsta kenning um uppeldisaðferðir er kenning Díönu Baumrind (1966) en hún flokkaði 

uppeldisaðferðir foreldra í fjóra flokka. Í fyrsta lagi er um að ræða leiðandi forelda (e. 

authoritative), en þeir eru hlýir, styðjandi og sýna börnum sínum áhuga. Þeir bera virðingu fyrir 

skoðunum og tilfinningum barna sinna og hvetja þau til að tjá skoðanir sínar. Þeir eru jafnframt 

ákveðnir, setja skýr mörk og hafa viðeigandi væntingar til barna sinna og færa rök fyrir 

ákvörðunum sínum. Í öðru lagi eru það skipandi foreldrar (e. authoritarian) sem eru kröfuharðir 

og ætlast til að börn þeirri sýni aga. Þeir vilja stjórna hegðun og viðhorfum barna sinna og hvetja 

þau því ekki til að hafa eigin skoðanir. Í þriðja lagi eru eftirlátssamir foreldrar (e. permissive) sem 

hafa jákvætt viðmót og eru hlýjir og eftirlátssamir. Þeir gera ekki miklar kröfur til barna sinna, 

forðast átök og refsingar og veita börnum sínum mikinn slaka og frelsi. Í fjórða lagi eru það 

afskiptalausir foreldrar (e. neglectful) sem veita börnum sínum hvorki athygli, hlýju, né aðhald. 

Þeir gera litlar kröfur til barna sinna og hvetja þau ekki til sjálfstæðis. Baumrind leggur áherslu á 

leiðandi uppeldi sem árangursríkast fyrir þroska barnsins og velgengni (Baumrind, 1966). 

Niðurstöður rannsókna á uppeldisaðferðum foreldra benda til þess að leiðandi uppeldi 

ýti undir sjálfstæði, skuldbindingu og góðan námsárangur (Gray og Steinberg, 1999). Í 

samantekt Steinbergs (2001) kemur fram að leiðandi uppeldi sé jákvæðasta og árangursríkasta 
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uppeldisaðferðin. Börn sem alast upp við slíkt uppeldi sýna betri námsárangur, meiri 

félagsþroska og meiri ábyrgðarkennd heldur en börn sem fá annað uppeldi. Einnig hafa þau 

meira sjálfstraust, sýna síður kvíða og þunglyndi og eru síður líkleg til að sýna neikvæða hegðun 

á borð við afbrot og vímuefnanotkun. Nemendur sem eiga foreldra sem taka þátt í skólastarfi 

þeirra, fylgjast með námi þeirra og hvetja þau til að ná árangri, gengur betur en nemendum sem 

eiga foreldra sem taka minna þátt. Þá kemur fram að stuðningur og þátttaka foreldra virðist 

hafa mun meiri áhrif ef foreldrar beita leiðandi uppeldi en ef þeir gera það ekki. Þá sýndu 

niðurstöður rannsóknar Lamborn, Brown, Mounts og Steinberg (1991) að nemendur sem fengu 

leiðandi uppeldi voru skuldbundnari, höfðu meiri væntingar um námsárangur, fengu hærri 

einkunnir, eyddu meiri tíma í heimanám og voru ólíklegri til að sýna neikvæða skólahegðun 

heldur en nemendur sem fengu annars konar uppeldi. 

Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að nemendur sem standa sig vel í námi eiga gjarnan 

foreldra sem veita börnum sínum stuðning og sýna námi þeirra áhuga. Rannsóknir Finn (1993) 

hafa sýnt fram á að nemendur sem ná góðu árangri eiga foreldra sem fylgjast með heimanámi 

þeirra, ræða um námið og veita þeim meiri aðstoð og stuðning við heimanám en foreldrar 

nemenda sem ná ekki eins góðum árangri. Samkvæmt Fall og Roberts (2012) eykst samsömun 

nemenda við skóla og skuldbinding þeirra ef foreldrar ræða við börn sín um skólatengda 

viðburði. Ef nemandi telur sig fá aðhald og stuðning frá foreldrum sínum hefur það hvetjandi 

áhrif á nám hans og framtíðarmarkmið (Wang og Eccles, 2012). Ef nemandi upplifir að hann fái 

stuðning frá foreldrum sínum, eykur það sjálfstraust hans til þess að takast á við ný og krefjandi 

verkefni í skólanum. Því er svo öfugt farið með nemendur sem upplifa ekki stuðning frá 

foreldrum sínum, þar sem þeir eru síður tilbúnir til að takast á við þær áskoranir og verkefni 

sem lögð eru fyrir í skólanum (Connell og Wellborn, 1991; Furrer og Skinner, 2003). 

Niðurstöður íslenskra rannsókna eru í samræmi við fyrri rannsóknir. Í rannsókn Jóns 

Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) kemur fram að stuðningur foreldra virðist 

tengjast viðhorfi nemenda til náms og skóla, þar sem þeir nemendur sem fá stuðning frá 

foreldrum sínum sýna almennt jákvæðara viðhorf til skóla en þeir sem fá minni stuðning. 

Niðurstöður langtíma rannsóknar Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristjönu Stellu Blöndal (2004, 
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2005, 2009, 2014) benda til þess að uppeldisaðferðir foreldra tengjast brottfalli nemenda frá 

námi. Nemendur sem fengu leiðandi uppeldi voru skuldbundnari námi og skóla á unglingsárum, 

þeir sýndu síður neikvæða skólahegðun, og voru líklegri til að hafa lokið framhaldsskóla 22 ára. 

Niðurstöður sýndu að eftir því sem nemendur upplifðu meiri viðurkenningu og stuðning við 14 

ára aldur, því meiri líkur voru á að þeir höfðu lokið framhaldsskóla við 22 ára aldur. Þessar 

niðurstöður komu fram eftir að stjórnað hafði verið fyrir kyni, félags- og efnahagsstöðu foreldra 

og fyrri námsárangri nemenda. 

Í meistararannsókn Möllu Rósar Valgerðardóttur (2013) er skuldbinding til náms og skóla 

meðal annars skoðuð út frá þátttöku foreldra í námi þeirra og benda niðurstöður til þess að 

þátttaka foreldra spái fyrir um skuldbindingu þegar tekið hefur verið tillit til kyns, aldurs, fyrri 

námsárangurs, menntunar foreldra, trú á eigin getu og ánægju með námsbrautarval. Svandís 

Sturludóttir (2012) skoðaði í meistararannsókn sinni, meðal annars tengsl skuldbindingar við 

stuðning foreldra og komst að þeirri niðurstöðu að stuðningur foreldra spáir fyrir um 

hegðunarlega og tilfinningalega skuldbindingu nemenda. Niðurstöður hennar sýndu að eftir því 

sem nemendur fá meiri stuðning og hvatningu frá foreldrum því jákvæðari eru þeir gagnvart 

skóla og sýna jákvæða námshegðun. Þessar niðurstöður komu fram að teknu tilliti til kyns, 

menntunar foreldra, stuðnings kennara og þarfa nemenda fyrir stuðning og ráðgjöf. 

Af fyrri umræðu má sjá að áhrif foreldra eru töluverð á líf barna þeirra. Rannsóknir hafa 

margoft sýnt fram á að uppeldisaðferðir, þátttaka og stuðningur hafa jákvæð tengsl við 

námsárangur þeirra. Í þessari rannsókn verður áhersla lögð á stuðning foreldra út frá því hvort 

nemendur upplifa að þeir fái hvatningu frá foreldrum sínum og hvort þeir upplifa að foreldrar 

þeirra hafi áhuga á námi þeirra, fylgist með hvernig þeim gengur og ræði við þá um skólann. 
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4 Rannsóknartilgátur 

Í ljósi framangreindrar umfjöllunar um mikilvægi skuldbindingar til náms og skóla og mikilvægi 

vinasambanda og stuðnings foreldra fyrir skuldbindingu nemenda eru settar fram eftirfarandi 

tilgátur: Gert er ráð fyrir að nemendur sýni meiri metnað, félagslega skuldbindingu og námslega 

skuldbindingu ef þeir eiga skuldbundna vini og styðjandi foreldra. Einnig er gert ráð fyrir að það 

dragi úr skuldbindingu að eiga góða vini sem ekki eru í skóla. Forspá verður metin að teknu tilliti 

til kyns, menntun foreldra og meðaleinkunnar á samræmdu prófi í stærðfræði og íslensku í 10. 

bekk grunnskóla. Að auki er gert ráð fyrir að stuðningur foreldra miðli áhrifum menntunar 

þeirra á skuldbindingu nemenda. Áhrifin verða skoðuð sitt í hvoru lagi fyri móður og föður. 
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5 Aðferð 

5.1 Þátttakendur 

Þessi rannsókn byggir á niðurstöðum skimunarprófsins Námsumhverfið mitt (e. risk detector) 

sem var lagt fyrir alla fyrsta árs nemendur í 17 íslenskum framhaldsskólum haustið 2013 og náði 

hún til mennta-, fjölbrauta, og verkmenntaskóla. Skimunin var hluti af verkefninu Aðgerðir gegn 

brotthvarfi á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Alls svöruðu 2383 nemendur, 

1044 stelpur og 1332 strákar og var meðalaldur svarenda 16 ár.  Skimunarprófið var hannað af 

Kristjönu Stellu Blöndal til að auðvelda náms- og starfsráðgjöfum að skilgreina nemendur í 

brotthvarfshættu meðal nýnema út frá þekktum áhættuþáttum. Einnig er greiningin ætluð til að 

meta hvers konar stuðningur sé vænlegur til árangurs fyrir nemendur (Kristjana Stella Blöndal 

og Sigríður Hulda Jónsdóttir, 2008).  

 

5.2 Framkvæmd 

Framhaldsskólarnir sendu kynningarbréf til foreldra, þar sem leitað var eftir samþykki þeirra 

fyrir þátttöku nemenda þar sem þeir voru undir 18 ára aldri. Námsumhverfið mitt er rafrænn 

spurningalisti og sá náms- og starfsráðgjafi í hverjum skóla um fyrirlögn prófsins og kynningu 

þess. Fyrirlögn fór fram á skólatíma í október og nóvember haustið 2013. 

 

5.3 Mælitæki 

Þessi rannsókn beindist að skuldbindingu nemenda til náms og skóla í tengslum við 

skuldbindingu vina, hvort þeir áttu góða vini sem ekki voru í skóla og stuðning foreldra. 

Jafnframt var tekið tillit til bakgrunns nemenda: kyns, menntunar foreldra og einkunna á 

samræmdu prófi í 10. bekk grunnskóla í íslensku og stærðfræði. Framkvæmd var leitandi 

þáttagreining (e. exploratory factor analysis) á 27 atriðum fyrir stuðning foreldra, skuldbindingu 

vina og skuldbindingu nemenda. Niðurstöður fyrir þáttagreiningu á skuldbindingu leiddu í ljós 

félagslega skuldbindingu, námslega skuldbindingu og metnað.  
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Félagsleg skuldbinding samanstóð af þremur atriðum, til dæmis „Ég á góða vini í 

skólanum“ og „Ég tek þátt í félagslífi skólans“.  

Námsleg skuldbinding samanstóð af fjórum atriðum. Dæmi um atriði eru ,,Mér finnst 

námið oft tilgangslaust’’ og ,,Mér leiðist oft í kennslustundum“.  

Metnaður samanstóð af fjórum atriðum. Dæmi um atriði eru ,,Mér finnst mikilvægt að 

ljúka einhverju námi’’ og ,,Ég reikna með að ég ljúki framhaldsskóla“.  

Skuldbinding vina var mæld með fjórum atriðum. Dæmi um spurningar eru ,,bestu 

vinum mínum þykir mikilvægt að standa sig vel í skóla“ og „vinir mínir eru með lélega mætingu í 

skóla“. 

Atriðin sem meta skuldbindingu nemenda og vina voru mæld á fjögurra punkta kvarða 

frá mjög sammála til mjög ósammála. Mælingarnar voru kóðaðar á þann hátt að því hærra gildi 

því meiri skuldbinding nemenda og vina.  

Stuðningur foreldra var mældur með tólf atriðum, sex um stuðning móður og sex um 

stuðning föður. Dæmi um spurningar eru ,,móðir/faðir ræðir oft við mig um skólann“ og 

„móðir/faðir hvetur mig til að gera mitt besta“. Svarmöguleikar voru á fimm punkta kvarða frá 

mjög sammála til mjög ósammála. Atriðum var snúið þannig að því hærri sem gildin voru því 

meiri var stuðningur foreldra.  

Vinir ekki í skóla: Spurt var hvort viðkomandi ætti góða vini sem ekki voru í skóla. 

Svarmöguleikar voru já eða nei. Já fékk gildið einn og nei fékk gildið tvo.  

Menntun foreldra: Spurt var um menntun móður og föður og því eru tengsl menntunar 

móður við skuldbindingu nemenda borin saman við tengsl menntunar föður við skuldbindingu. 

Svarmöguleikarnir voru fimm: grunnskólapróf, stúdentspróf eða annað bóklegt framhaldsskóla-

próf, iðnmenntun eða annað starfstengt nám, háskólamenntun og önnur menntun. Í þessari 

rannsókn var breytunni skipt í þrjá flokka, grunnskólapróf, framhaldsskólapróf og háskólapróf. Í 

fjölbreytuaðhvarfgreiningu er notast við vísibreytur þar sem nemendur sem eiga foreldra með 

grunnskólamenntun eru bornir saman við nemendur sem eiga foreldra með framhaldsskóla-

menntun annars vegar og háskólamenntun hins vegar.  
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Fyrri námsárangur: Spurt er um einkunn á samræmdum lokaprófum í tíunda bekk í 

íslensku og stærðfræði. Nemendur voru spurðir „Á hvaða bili var einkunn þín á samræmda 

prófinu í 10. Bekk“ annars vegar í íslensku og hins vegar í stærðfræði. Einkunnir voru metnar á 

fimm punkta kvarða. Svarmöguleikar voru 1-2,5, 3-4,5, 5-6,5, 7-8,5 og 9 – 10. Í þessari rannsókn 

var fundið meðaltal einkunna í íslensku og stærðfræði.  

 

5.4 Tölfræðileg úrvinnsla 

Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við tölfræðiforritið SPSS, útgáfu 22. Til þess að búa til 

rannsóknarbreytur var notuð leitandi þáttagreining og atriðagreining til þess að meta innri 

áreiðanleika þáttanna. Fylgibreyturnar voru þrjár: Félagsleg skuldbinding, námsleg skuldbinding 

og metnaður. Frumbreyturnar voru fjórar: Skuldbinding vina, stuðningur móður, stuðningur 

föður og vinir ekki í skóla. Bakgrunnsbreytur voru fjórar: Kyn, menntun móður, menntun föður 

og fyrri námsárangur. Við úrvinnslu var notuð lýsandi tölfræði, fylgni (pearsosn´s r), 

marktektarpróf, fjölbreytuaðhvarfsgreining (e. multiple regression) og miðlun (e. mediation). 
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6 Niðurstöður 

Hér verða kynntar niðurstöður um tengsl skuldbindingar nemenda til náms og skóla við 

skuldbindingu vina, stuðning foreldra, menntun foreldra og þess að eiga vini sem ekki eru í 

skóla. Í upphafi kaflans eru kynntar niðurstöður leitandi þáttagreiningar og atriðagreiningar. 

Þá eru kynntar niðurstöður lýsandi tölfræði um dreifingu rannsóknabreyta og fylgni þeirra á 

milli ásamt niðurstöðum marktektarprófa. Síðan eru kynntar niðurstöður fjölbreytu-

aðhvarfsgreiningar fyrir forspá skuldbindingar vina, stuðnings foreldra, menntunar foreldra, 

kyns og fyrri námsárangurs fyrir skuldbindingu nemenda. Að lokum eru kynntar niðurstöður 

miðlunar þar sem kannað var hvort stuðningur foreldra miðli áhrifum menntunar foreldra á 

skuldbindingu nemenda til náms og skóla.   

 

6.1 Þátta- og atriðagreining rannsóknarbreyta 

Framkvæmd var leitandi þáttagreining á samtals 27 atriðum, en 11 atriði snéru að 

skuldbindingu nemenda, fjögur atriði að skuldbindingu vina og 12 atriði að stuðningi 

foreldra. Notast var við meginásagreiningu (e. principal axis) og hornskakkan snúning (e. 

oblique rotation). Í töflu 1 má sjá niðurstöður þáttagreiningarinnar. Atriðin 27 hlóðu öll yfir 

0,3 við eigin þátt sem er algeng viðmiðunarregla fyrir þáttahleðslu (Einar Guðmundsson og 

Árni Kristjánsson, 2005). Einnig hlóðu öll atriðin einungis á einn þátt og voru því þáttalega 

hrein. Gögnin uppfylla skilyrði þáttagreiningar um fullnægjandi fylgni milli breyta þar sem 

Bartlett-prófið var marktækt (p < 0,001). Stærð úrtaks var fullnægjandi þar sem Kaiser 

Mayer Olkin var 0,82 en viðmið þess er yfir 0,5 (Field, 2009).  
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Tafla 1. Niðurstöður þáttagreiningar fyrir stuðning móður og föður, skuldbindingu vina og skuldbindingu 
nemanda til náms og skóla 

 

 

1 2 3 4 5 6 

Stuðningur föður 
      

Hann hvetur mig til að standa mig vel í námi 0,86 
     

Hann sýnir því áhuga hvernig mér líður  0,84 
     

Hann fylgist vel með hvernig mér gengur í skóla  0,84 
     

Hann hvetur mig til að gera mitt besta í öllu  0,83 
     

Hann ræðir oft við mig um skólann 0,79 
     

Hann skilur mig vel 0,78 
     

Metnaður 
      

Mér finnst mikilvægt að ljúka einhverju námi  
 

-0,72 
    

Mér finnst mikilvægt að standa mig vel í skóla 
 

-0,72 
    

Ég reikna með að ég ljúki framhaldsskóla  
 

-0,68 
    

Mér finnst líklegt að ég haldi áfram námi eftir 

framhaldsskóla  
-0,56 

    

Stuðningur móður       
Hún sýnir því áhuga hvernig mér líður  

  
0,84 

   
Hún hvetur mig til að gera mitt besta í öllu 

  
0,81 

   
Hún hvetur mig til að standa mig vel í námi 

  
0,76 

   
Hún fylgist vel með hvernig mér gengur í skóla  

  
0,73 

   
Hún skilur mig vel 

  
0,68 

   
Hún ræðir oft við mig um skólann 

  
0,68 

   

Námsleg skuldbinding       
Mér finnst námið oft tilgangslaust  

   
0,68 

  
Ég hef ekki áhuga á náminu  

   
0,63 

  
Mér leiðist oft í kennslustundum 

   
0,60 

  
Mér finnst námið oft erfitt 

   
0,44 

  

Félagsleg skuldbinding       
Ég á góða vini í skólanum 

    
-0,85 

 
Ég hlakka oft til að hitta félaga mína í skólanum 

    
-0,76 

 
Ég tek þátt í félagslífi skólans  

    
-0,50 

 

Skuldbinding vina        
Vinum mínum finnst mikilvægt að standa sig vel í skóla  

     
-0,73 

Vinum mínum þykir mikilvægt að mennta sig 
     

-0,72 

Vinum mínum gengur vel í skóla 
     

-0,68 

Vinir mínir eru með lélega mætingu í skólann 
     

  0,40 

 Athugasemd við töflu: Hleðslur undir 0,3 eru ekki birtar í töflunni. 
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Til að meta áreiðanleika var gerð atriðagreining (e. item analysis) fyrir hvern þátt. Viðmið 

fyrir innri áreiðanleika (e. cronbach´s alpha) er 0,7 og að fylgni atriðis við eigin þátt sé ekki 

lægra en 0,3. Eftir því sem fylgni er hærri því líklegra er að atriðin séu að mæla sömu 

hugsmíð (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Í töflu 2 má sjá niðurstöður 

atriðagreiningar fyrir rannsóknarbreyturnar. Niðurstöðurnar gáfu til kynna viðunandi innri 

áreiðanleika þar sem alpha fyrir öll atriðin voru yfir 0,7 og ekkert atriðanna hafði fylgni undir 

0,3 við eigin þátt. 

 

Tafla 2. Áreiðanleiki mælinga á skuldbindingu vina, stuðningi foreldra og skuldbindingu til náms 
og skóla. 

 

 
Fjöldi atriða Innri áreiðanleiki Fylgni atriða við eigin þátt 

Stuðningur móður 6 0,88 0,66 - 0,76 

Stuðningur föður 6 0,93 0,75 - 0,83 

Skuldbinding vina 4 0,84 0,32 - 0,65 

Námsleg skuldbinding 4 0,70 0,34 - 0,57 

Félagsleg skuldbinding 3 0,72 0,46 - 0,60 

Metnaður 4 0,77 0,53 - 0,64 
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6.2 Lýsandi tölfræði rannsóknarbreyta 

Í Töflu 3 má sjá tengsl metnaðar, félagslegrar- og námslegrar skuldbindingar við stuðning 

móður, stuðning föður, fyrri námsárangur og skuldbindingu vina.  

Tafla 3. Fylgni milli fylgibreyta og samsettra frumbreyta 

 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Stuðningur móður  _ 
     

2. Stuðningur föður  0,55*** 
_ 

    

3. Metnaður  0,30*** 0,25*** 
_ 

   

4. Félagsleg skuldbinding  0,30*** 0,28*** 0,28*** _ 
  

5. Námsleg skuldbinding  0,16*** 0,14*** 0,27*** 0,09*** _ 
 

6. Fyrri námsárangur 0,11*** 0,10*** 0,27*** 0,10*** 0,15*** 
_ 

7. Skuldbinding vina  0,28*** 0,24*** 0,42*** 0,26*** 0,27*** 0,16*** 

*** = p < 0,001. 

 

Innbyrðis fylgni kom fram á milli fylgibreytanna þriggja sem mæla skuldbindingu. Því meiri 

sem félagsleg- og námsleg skuldbinding nemanda var, því meiri var metnaður hans til náms 

og skóla. Einnig voru jákvæð tengsl milli félagslegrar skuldbindingar og námslegrar 

skuldbindingar en þau voru mun veikari. Tengsl komu fram milli bæði stuðnings móður og 

föður við allar skuldbindingabreyturnar. Því meiri stuðning sem nemandi taldi sig fá frá 

foreldrum, því meiri námslega- og félagslega skuldbindingu sýndi hann ásamt því að hafa 

meiri metnað. Skuldbinding vina hafði tengsl við allar þrjár skuldbindingabreyturnar og voru 

tengslin mest við metnað. Fram kom að eftir því sem nemandi taldi vini sína meira 

skuldbundna námi því meiri metnað virtist hann sjálfur hafa, ásamt því að sýna meiri 

námslega- og félagslega skuldbindingu. Tengsl komu fram milli fyrri námsárangurs og 

skuldbindingar nemenda. Tengslin mældust meiri milli fyrri námsárangurs og metnaðar 

nemanda, en við hinar skuldbindingar breyturnar. Þá benda niðurstöður til að eftir því sem 

meðaleinkunnir (í íslensku og stærðfræði) á samræmdum prófum í 10. bekk voru hærri, því 

meiri metnað hafði nemandi.  
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Í Töflu 4 má sjá meðaltöl og staðalfrávik fyrir skuldbindingu nemenda til náms og skóla eftir 

kyni, menntun foreldra og því hvort nemendur áttu vini sem ekki eru í skóla. Útreikningar á 

marktekt fyrir kyn og vini ekki í skóla byggjast á t-prófi, en útreikningar á marktekt fyrir 

menntun móður og föður byggjast á einhliða dreifigreiningu. Í þeim tilvikum sem marktækur 

munur kom fram var notast við Tukey próf til að finna út á milli hvaða hópa munurinn var 

marktækur. Þau meðaltöl eru breiðletruð og stjörnumerkt þar sem marktækur munur kom 

fram miðað við alfa minna en 0,05. 

Tafla 4. Meðaltöl og staðalfrávik fylgibreyta eftir kyni, menntun foreldra og hvort nemendur 
eiga vini utan skóla 

 

 
Metnaður  

Félagsleg 
skuldbinding 

Námsleg 
skuldbinding 

 Fjöldi M SF M SF M SF 

Kyn        
Strákar 1302 3,58*** 0,49 3,37** 0,59 2,68*** 0,62 

Stelpur 1029 3,76*** 0,39 3,44** 0,60 2,83*** 0,57 

Menntun móður        
Grunnskóli 507 3,56*** 0,50 3,33** 0,63 2,72 0,60 

Framhaldsskóli 723 3,65*** 0,44 3,44** 0,58 2,78 0,58 

Háskóli 978 3,70*** 0,39 3,43** 0,58 2.75 0,63 

Menntun föður        
Grunnskóli 435 3,58*** 0,50 3,37** 0,59 2,73 0,62 

Framhaldsskóli 1031 3,66*** 0,45 3,42** 0,59 2,76 0,60 

Háskóli 675  3,77*** 0,37 3,48** 0,57 2,77 0,62 

Góðir vinir ekki í 
skóla        

já 854 3,60*** 0,49 3,39 0,59 2,68*** 0,62 

Nei 1479 3,70*** 0,43 3,41 0,60 2,78*** 0,60 

* =  p < 0,05 **p < 0,01 ***p < 0,001. 
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6.2.1 Metnaður  

 Í Töflu 4 má sjá að munur kom fram á metnaði nemenda eftir kyni, menntun móður, 

menntum föður og þess að eiga góða vini sem ekki voru í skóla. Sjá má að stelpur (M = 3,76) 

höfðu að meðaltali meiri metnað en strákar (M = 3,58), t(2326) = -9,46; p < 0,001. Munur 

kom fram á metnaði eftir menntunarstigi móður, F(2, 2203) = 29,90; p < 0,001. Því meiri sem 

menntun móður var því meiri var metnaður nemenda að jafnaði, samkvæmt Tukey, p < 

0,001. Munur mældist á metnaði nemenda eftir menntunarstigi föður F(2, 2135) = 28,01; p < 

0,001. Því meiri sem menntun föður var því meiri var metnaður nemenda, samkvæmt Tukey, 

p < 0,001. Munur á metnaði mældist einnig eftir því hvort nemandi átti góða vini sem ekki 

voru í skóla, t(1604) = -4.75; p < 0,001. Þeir nemendur sem áttu góða vini sem ekki var í skóla 

voru að jafnaði með minni metnað (M = 3,60) en  nemendur sem ekki áttu góða vini sem ekki 

voru í skóla (M = 3,70).  

6.2.2 Félagsleg skuldbinding 

 Marktækur munur kom fram á félagslegri skuldbindingu eftir kyni, menntun móður og 

menntun föður, en ekki eftir því hvort nemendur áttu góða vini sem ekki voru í skóla. Stelpur 

(M = 3,44) sýndu að meðaltali meiri félagslega skuldbindingu en strákar (M = 3,37), t(2331) = 

-2,74; p < 0,01. Munur kom fram á félagslegri skuldbindingu eftir menntun móður F(2, 2206) 

= 6,11; p < 0,01. Munur mældist á félagslegri skuldbindingu hjá nemendum sem áttu móður 

með grunnskólamenntun og þeim sem átti móður með hærri menntun. Ekki mældist munur 

á félagslegri skuldbindingu milli nemenda sem áttu móður með framhaldsskólamenntun 

annarsvegar og háskólamenntun hinsvegar samkvæmt Tukey, p < 0,01. Munur mældist á 

félagslegri skuldbindingu eftir menntun föður F(2, 2139) = 4,96; p < 0,05. Munur á félagslegri 

skuldbindingu nemenda mælist marktækur milli grunnskólamenntunar og háskólamenntunar 

föður samkvæmt Tukey, p < 0,05.  

6.2.3 Námsleg skuldbinding 

Munur kom fram á námslegri skuldbindingu eftir kyni, en stelpur (M = 2,83) voru að jafnaði 

námslega skuldbundnari en strákar (M = 2,68), t(2277) = -6,00; p < 0,001. Munur kom einig 

fram á námslegri skuldbindingu eftir því hvort nemendur áttu góða vini sem ekki voru í skóla. 

Nemendur sem áttu góða vini sem ekki var í skóla sýndu að jafnaði minni námslega 

skuldbindingu (M = 2,67) en nemendur sem ekki áttu góða vini sem ekki voru í skóla (M = 

2,78), t(2332) = -4,01; p < 0,001.  
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6.3 Fjölbreytuaðhvarfsgreining fyrir skuldbindingu nemenda 

Fjölbreytuaðhvarfsgreining (e. multiple regression) var framkvæmd til að meta forspárgildi 

skuldbindingar vina, stuðnings foreldra og hvort nemendur áttu góða vini sem ekki voru í 

skóla fyrir skuldbindingu nemenda til náms og skóla. Tekið var tillit til kyns, menntunar 

móður og föður og fyrri námsárangurs. Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar má sjá í 

Töflu 5. 

Tafla 5. Fjölbreytuaðhvarfsgreining fyrir metnað, félagslega og námslega skuldbindingu 

 

 

        Metnaður   Félagsleg skuldbinding  Námsleg skuldbinding 

  
𝛽 SE B 𝛽 SE B 𝛽 SE B 

Kyn 0,11*** 0,02 0,29 0,04 0,03 0,04 0,09*** 0,07 3,47 

Fyrri námsárangur 0,11*** 0,01 0,18 0,03 0,02 0,03 0,09*** 0,11 5,08 

Framhaldsskóli móðir 0,04 0,02 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,02 0,57 

Háskóli móðir 0,07** 0,02 0,08 -0,02 0,03 -0,02 0,04 -0,03 -1,10 

Framhaldsskóli faðir 0,03 0,02 0,04 0,02 0,03 0,02 0,04 -0,02 -0,51 

Háskóli faðir 0,09*** 0,02 0,09 0,06 0,04 0,05 0,04 -0,02 -0,7 

Stuðningur móður 0,10*** 0,01 0,15 0,16*** 0,02 0,18 0,04  0,22 9,88 

Stuðningur föður 0,02* 0,01 0,05 0,06*** 0,02 0,10 0,04*  0,06  2,47 

Skuldbinding vina 0,25*** 0,02 0,29 0,20*** 0,02 0,18 0,25*** 0,11 5,08 

Góðir vinir ekki í skóla 0,01 0,01 0,01 0,03 0,03 0,03 0,03 -0,02 -1,1 

R
2
             0,26           0,12              0,10 

F           72,86***          28,53***           23,19*** 

* p < 0,05.  ** p < 0,01 *** p < 0,001. Strákar voru með gildið 0 og stelpur með gildið 1. Í vísibreytum fyrir 

framhaldsskólamenntun móður og föður er framhaldsskóli með gildið 1 og grunnskóli og háskóli með gildið 0. Fyrir 

háskólamenntun móður og föður er háskóli með gildið 1 og grunnskóli og framhaldsskóli með gildið 0. Þeir sem áttu góða 

vini sem ekki voru í skóla fengu gildið 1 og hinir fengu gildið 0. 

 

6.3.1 Metnaður  

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar sýndu að stuðningur móður og föður og 

skuldbinding vina spáði marktækt fyrir um metnað nemenda að teknu tilliti til kyns, fyrri 

námsárangurs, menntunar móður og föður og hvort nemendur ættu góða vini sem ekki voru 

í skóla. Eftir því sem stuðningur móður og föður var meiri því meiri metnað höfðu nemendur 

að jafnaði. Eftir því sem nemendur töldu vini sína skuldbundnari því metnaðarfyllri voru þeir 

til náms og skóla. Þeir nemendur sem áttu móður eða föður með háskólamenntun sýndu 
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almennt meiri metnað en þeir sem áttu móður eða föður með grunnskólamenntun. Eftir því 

sem meðaleinkunn nemenda á samræmdum prófum var hærri því meiri var metnaður þeirra 

að jafnaði. Þá sýndu stelpur að jafnaði meiri metnað en strákar. Saman skýrðu 

frumbreyturnar 26% af  heildarbreytileika metnaðar, R2= 0,26, F(10, 2078) = 72,86, p < 0,001.  

6.3.2 Félagsleg skuldbinding 

Niðurstöður sýndu að stuðningur móður og föður og skuldbinding vina spáðu marktækt fyrir 

félagslegri skuldbindingu nemenda að teknu tilliti til kyns, fyrri námsárangurs, menntunar 

foreldra og því hvort nemendur áttu góða vini sem ekki voru í skóla. Eftir því sem stuðningur 

móður og föður var meiri því meiri félagslega skuldbindingu sýndu nemendur að meðaltali. 

Eftir því sem nemendur töldu vini sína meira skuldbundna því félagslega skuldbundnari voru 

þeir að jafnaði. Saman skýrðu frumbreyturnar 12% af heildardreifingu félagslegrar 

skuldbindingar, R2= 0,12, F(10, 2080) = 28,53, p < 0,001. 

6.3.3 Námsleg skuldbinding  

Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar sýndu að stuðningur móður og föður ásamt 

skuldbindingu vina, höfðu forspárgildi fyrir námslega skuldbindingar að teknu tilliti til kyns, 

fyrri námsárangurs, menntunar foreldra og þess hvort nemendur átti góða vini sem ekki voru 

í skóla. Eftir því sem stuðningur móður og föður var meiri því meiri námslega skuldbindingu 

sýndu nemendur að meðaltali. Eftir því sem nemendur töldu vini sína meira skuldbundna því 

námslega skuldbundnari voru þeir að jafnaði. Stelpur sýndu að jafnaði meiri námslega 

skuldbindingu en strákar og eftir því sem meðaleinkunn nemenda á samræmdum prófum 

voru hærri, því meiri var námsleg skuldbinding þeirra að meðaltali. Saman skýrðu 

frumbreyturnar 10% af heildardreifingu námslegrar skuldbindingar. R2= 0,10, F(10, 2080) = 

23,19, p < 0,001. 

6.3.4 Miðlun 

 Til þess að skilja betur samband menntunar foreldra og skuldbindingar nemenda voru 

hugsanleg miðlunaráhrif stuðnings foreldra könnuð. Talað er um miðlunaráhrif eða 

millibreytuáhrif þegar millibreyta (e. mediator) miðlar tengslum milli frumbreytu og 

fylgibreytu. Frumbreytan hefur áhrif á millibreytuna sem hefur svo áhrif á fylgibreytuna. 

Samkvæmt Baron og Kenny (1986) þarf að uppfylla fjórar forsendur svo hægt sé að fullyrða 

um millibreytuáhrif: 1) að frumbreyta hafi marktæk áhrif á millibreytu, 2) að frumbreyta hafi 



  

 37 

marktæk áhrif á fylgibreytu, 3) að millibreytan hafi marktæk áhrif á fylgibreytuna, og 4) að 

áhrif frumbreytu á fylgibreytuna séu minni eftir að stjórnað hefur verið fyrir millibreytunni.  

 Frumbreytan sem í þessari rannsókn er menntun foreldra, (menntun móður og 

menntun föður) hefur áhrif á millibreytuna sem er stuðningur foreldra (stuðningur móður og 

stuðningur föður). Millibreytan hefur svo áhrif á fylgibreytuna sem er skuldbinding 

(metnaður og félagsleg- og námsleg skuldbinding). Á Mynd 1 má sjá millibreytuáhrif 

stuðnings móður fyrir tengsl menntunar hennar þegar hún er með framhaldsskólamenntun 

umfram grunnskólamenntun og metnaðar nemanda, sett fram á myndrænan hátt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001  Eftirfarandi niðurstöður komu fram eftir að stjórnað hafði verið fyrir kyni, 

fyrri námsárangri, skuldbindingu vina, stuðningi föður, menntun föður og þess að eiga vini sem ekki voru í skóla. 

Mynd 1. Stuðningur móður miðlar áhrifum menntunar móður á metnað nemanda.  

 

Menntun móður Metnaður 

H 

𝛽 = 0,054* 

Jafna 1 

Stuðningur móður 

Menntun móður Metnaður 

B A 

C 

 

𝛽 = 0,042 

𝛽 = 0,099* 𝛽 = 0,10*** 

 Jafna 2 og 3 

Jafna 3 Jafna 2 

Jafna 2 
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Á Mynd 1 má sjá hvernig miðlun er fundin út með þremur skrefum. Jafna 1. sýnir að þegar 

móðir var með framhaldsskólamenntun umfram grunnskólamenntun spáði menntun hennar 

marktækt (𝛽 = 0,054*) fyrir um metnað eftir að tekið hafði verið tillit til kyns, fyrri 

námsárangurs, menntunar föður, stuðnings föður, skuldbindingar vina og hvort nemandi átti 

góða vini sem ekki voru í skóla. Jafna 2 sýnir forspána eftir að einnig tekið hafði verið tillit til 

stuðnings móður. Við það urðu áhrif menntunar móður ómarktæk (𝛽 = 0,042). Þegar forspá 

frumbreytu fyrir fylgibreytu verður ómarktæk við að taka tillit til millibreytu er talað um að 

full miðlun eigi sér stað. Full miðlun (e. full mediation) gefur til kynna að þau áhrif sem 

framhaldsskólamenntun móður hafði á metnað séu ekki lengur til staðar eftir að tekið hefur 

verið tillit til stuðnings hennar. Einnig eru til hlutatengsl (e. partial mediation) en þá hverfa 

ekki áhrif frumbreytu við að taka tillit til millibreytu, heldur minnka þau, og þýðir það að 

frumbreyta og millibreyta hafa báðar tengsl við fylgibreytu. Að lokum sýnir Jafna 3 að 

menntun móður spáði marktækt fyrir um stuðning hennar eftir að tekið hafði verið tillit til 

rannsóknabreyta. Niðurstöður miðlunar sýndu að í upphafi spáði menntun móður marktækt 

fyrir um metnað nemenda að teknu tilliti til kyns, fyrri námsárangurs, skuldbindingar vina, 

menntunar föður, stuðnings föður og þess að eiga vini sem ekki voru í skóla. Eftir að einnig 

hafði verið tekið tillit til stuðnings móður spáði menntun móður ekki lengur marktækt fyrir 

um metnað (þegar hún var með framhaldsskólamenntun umfram grunnskólamenntun).  

Tafla 6. Miðlun fyrir stuðning móður 

 
Háðar breytur 

 
Metnaður 

Stuðningur 

móður 

Félagsleg 

skuldbinding 

Stuðningur 

móður 

Námsleg 

skuldbinding 

Stuðningur 

móður 

 
Jafna 1 Jafna 2 Jafna 3 Jafna 1 Jafna 2 Jafna 3 Jafna 1 Jafna 2 Jafna 3 

 
𝛽 𝛽 𝛽 𝛽 𝛽 𝛽 𝛽 𝛽 𝛽 

Menntun móður 
         

Framhaldsskóli 0,05*    0,04 0,10** 0,06 0,05 0,10** 0,02 0,02 0,10** 

Háskóli 0,09*  0,07**  0,17*** 0,01 -0,02   0,17*** -0,03 -0,04   0,17*** 

Stuðningur 

móður  
  0,10*** 

  
   0,16*** 

  
0,04 

 

R
2
 0,25 0,26 0,22 0,31 0,35 0,22 0,32 0,32 0,22 

*  p < 0,05  ** p < 0,01  *** p < 0,001 Eftirfarandi niðurstöður komu fram eftir að stjórnað hafði verið fyrir kyni, 

fyrri námsárangri, stuðningi föður, menntun föður og þess að eiga vini sem ekki voru í skóla. 
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Í Töflu 6. má sjá að þegar móðir var með háskólamenntun umfram 

grunnskólamenntun spáði menntun hennar marktækt fyrir um metnað nemenda þegar tekið 

hafði verið tillit til kyns, fyrri námsárangurs, menntunar föður, stuðnings föður, 

skuldbindingar vina og hvort nemendur ættu góða vini sem ekki voru í skóla. Heildaráhrif 

menntunar móður á metnað voru marktæk þegar hún var með háskólamenntun (0,09***), 

en eftir að tekið var tillit til stuðnings hennar minnkuðu áhrifin (0,07**). Niðurstöður benda 

því til að menntun móður og stuðningur hennar hafi bæði tengsl við metnað nemenda. 

Eftirfarandi jafna sýnir niðurstöður fyrir hlutamiðlun stuðnings móður: 
𝐻−𝐶

𝐻
 = 

0,091−0,074

0,091
=

0,186. Niðurstöður jöfnunar sýna að stuðningur móður miðlaði 18,6% af áhrifum menntunar 

móður á metnað þegar hún var með háskólamenntun umfram grunnskólamenntun. 

Menntun móður hvort sem um ræðir framhaldsskólamenntun eða háskólamenntun spáði 

marktækt fyrir um stuðning móður. Eftir því sem menntun móður var meiri því meiri 

stuðning sýndi hún börnum sínum til náms.  

Tafla 7. Miðlun fyrir stuðning föður 

 
Háðar breytur 

 
Metnaður 

Stuðningur 

föður 

Félagsleg 

skuldbinding 

Stuðningur 

föður 

Námsleg 

skuldbinding 

Stuðningur 

föður 

 
Jafna 1 jafna 2 jafna 3 Jafna 1 jafna 2 jafna 3 Jafna 1 jafna 2 jafna 3 

 
𝛽 𝛽 𝛽 𝛽 𝛽 𝛽 𝛽 𝛽 𝛽 

Menntun föður 
         

Framhaldsskóli   0,034 0,032 0,211*** 0,041  0,020 0,211*** -0,012 -0,018 0,211*** 

Háskóli   0,091*** 0,087*** 0,329*** 0,092*  0,059 0,329*** -0,018 -0,028 0,329*** 

Stuðningur 

föður  
0,024* 

  
0,064*** 

  
 0,038* 

 

R
2
 0,26 0,26 0,22 0,10 0,12 0,23 0,09 0,10 0,23 

*p < 0,05 ** p < 0,01  *** p < 0,001 Eftirfarandi niðurstöður komu fram eftir að stjórnað hafði verið fyrir kyni, 

fyrri námsárangri, stuðningi móður, menntun móður og þess að eiga vini sem ekki voru í skóla. 

 

Í Töflu 7 má sjá að þegar faðir er með háskólamenntun umfram grunnskólamenntun 

spáir menntun hans marktækt fyrir um metnað (0,091*) nemenda þegar tekið hafði verið 

tillit til kyns, fyrri námsárangurs, menntunar móður, stuðnings móður, skuldbindingar vina og 

þess að nemendur ættu góða vini sem ekki voru í skóla. Þegar tekið var tillit til stuðnings 

föður, minnkuðu áhrifin lítillega (0,087*). Eftirfarandi jafna sýnir niðurstöður fyrir 
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hlutamiðlun stuðnings föður: 
𝐻−𝐶

𝐻
 = 

0,091−0,087

0,091
= 0,043. Samkvæmt þessu miðlaði stuðningur 

föður 4,3% af áhrifum menntunar föður á metnað þegar hann var með háskólamenntun. 

Heildaráhrif menntunar föður á félagslega skuldbindingu voru marktæk þegar hann var með 

háskólamenntun (0,092*) eftir að tekið hafði verið tillit til rannsóknabreyta. Eftir að einnig 

hafi verið tekið tillit til stuðnings hans, minnkaði forspárgildi menntunar föður fyrir félagslega 

skuldbindingu og varð ómarktækt (0,059). Full miðlun átti sér stað þar sem áhrif menntunar 

föður (þegar hann var með háskólamenntun umfram grunnskólamenntun) á félagslega 

skuldbindingu duttu út þegar tekið er tillit til stuðnings hans. Jafnframt má sjá að menntun 

föður spáði marktækt fyrir um stuðning hans og eftir því sem menntun föður var meiri því 

meiri stuðning sýndi hann.  

  



  

 41 

8 Umræður 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á tengsl skuldbindingar vina, stuðnings 

foreldra og þess að eiga góða vini sem ekki eru í skóla við skuldbindingu nemenda til náms og 

skóla. Í þessari rannsókn var skuldbinding til náms og skóla skilgreind sem félagsleg þátttaka, 

námsleg þátttaka og metnaður, og er með því verið að taka tillit til hversu víðfeðmt hugtakið 

skuldbinding er. Dæmi um skuldbindingu er áhugi á námi, að sjá tilgang með námi, hlakka til 

að hitta vini í skólanum, taka þátt í félagslífi skólans og finnast mikilvægt að standa sig vel í 

skólanum. Niðurstöðurnar studdu þær tilgátur sem settar voru fram í upphafi. Helstu 

niðurstöður benda til þess að eftir því sem nemendur töldu vini sína meira skuldbundna, því 

skuldbundnari voru þeir sjálfir. Einnig kom fram að eftir því sem nemendur töldu sig fá meiri 

stuðning frá foreldrum sínum því skuldbundnari virtust þeir vera. Tengslin komu fram að 

teknu tilliti til kyns, fyrri námsárangurs og menntunar foreldra. Niðurstöður miðlunar benda 

til þess að menntun foreldra hafi áhrif á hversu mikinn stuðning þeir veita börnum sínum 

varðandi nám, en eftir því sem menntunarstig foreldra er hærra því meiri stuðning veita þeir 

börnum sínum. 

 Eftir því sem nemendur töldu vini sína skuldbundnari námi og skóla (töldu til dæmis 

að vinum þætti mikilvægt að standa sig vel í skóla og væru með góða mætingu) því 

skuldbundnari voru þeir sjálfir á öllum þremur mælikvörðunum. Það kom fram í meiri 

metnaði þeirra - til dæmis því að finnast mikilvægt að ljúka einhverju námi og að standa sig 

vel í skóla. Jafnframt sýndu nemendur meiri skuldbindingu gagnvart námi, þeir voru til 

dæmis ólíklegri til að leiðast í kennslustundum eða að vera áhugalausir um námið - borið 

saman við þá sem töldu vini sína minna skuldbundna námi og skóla. Þar að auki voru þeir 

félagslega skuldbundnari, voru líklegri til að hlakka oft til að hitta félaga sína í skólanum og til 

að taka þátt í félagslífi skólans. Fyrri rannsóknir hafa að mestu leiti beinst að tengslum 

stuðnings og viðurkenningar vina við þátttöku nemenda í skólastarfi og námsárangur (sjá 

Berndt og Keefe, 1995; Estell og Perdue, 2013; Furrer og Skinner, 2003; Kindermann, 2007; 

Kurdek og Sinclair, 2000; Wentzel, 1991). Niðurstöður þeirra benda til að nemendur sem 

upplifa viðurkenningu og stuðning frá vinum, taka frekar þátt í skólastarfi og sýna betri 

námsárangur en þeir sem ekki upplifða viðurkenningu og stuðning frá vinum (Furrer og 

Skinner, 2003). Fram hefur komið að einstaklingar hafa tilhneigingu til að velja sér vini með 

svipuð viðhorf og gildi. Nemendur sem eru skuldbundnir námi eru líklegir til að eiga 
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skuldbundna vini og nemendur sem skortir skuldbindingu eru líklegir til að eiga vini sem 

einnig skortir skuldbindingu (sjá Furlong, Whipple, Jean, Simental, Soliz og Punthuna, 2003; 

Kindermann, 2007; Kurdek o.fl., 1995; Ryan, 2000). Sjá má af fyrri rannsóknum að 

vinasambönd eru mikilvæg á unglingsaldri og geta haft mikið að segja fyrir upplifun nemenda 

af skóla og námsárangur þeirra. Velta má vöngum yfir hvað það er sem fær nemendur til að 

sýna meiri skuldbindingu ef þeir telja vini sína skuldbundna námi. Er það þörf fyrir 

viðurkenningu vina ? þörf fyrir að líkjast vinum sínum ? líta þeir upp til vina sem eru 

skuldbundnir ? er samkeppni milli vina ? Það eru margar spurningar sem vakna við þessar 

vangaveltur og væri gaman að sjá frekari rannsóknir á áhrifum vina fyrir skuldbindingu til 

náms og skóla. Hingað til hafa fáar erlendar rannsóknir verið gerðar á þróun brottfalls með 

tilliti til vina. Fáar rannsóknir hafa skoðað hvort skuldbinding vina og hegðun og einkenni 

ólíkra vinahópa tengist útskrift nemenda eða brottfalli þeirra (Ream og Rumberger, 2008). 

Svo virðist sem rannsóknir á tengslum skuldbindingar vina og skuldbindingar nemenda hafi 

ekki verið framkvæmdar áður hér á landi, því eru niðurstöður þessarar rannsóknar um tengsl 

skuldbindingar vina við skuldbindingu einstaklinga til náms og skóla, mikilvæg viðbót við fyrri 

rannsóknir. 

Gert var ráð fyrir að nemendur sem áttu góða vini sem ekki voru í skóla myndu sýna 

minni skuldbindingu en nemendur sem áttu ekki slíka vini. Niðurstöður þessarar rannsóknar 

sýndu fram á að það að eiga vini sem ekki eru í skóla tengdist skuldbindingu nemenda, en 

þeir nemendur sem áttu góða vini sem ekki voru í skóla voru að jafnaði minna skuldbundnir 

en þeir sem áttu ekki slíka vini. Þrátt fyrir að um tengsl væri að ræða kom í ljós að ekki er 

hægt að áætla um skuldbindingu út frá því hvort nemandi eigi vini sem eru ekki í skóla. Hins 

vegar er hægt að gera ráð fyrir því að eftir því sem vinir eru skuldbundnari því skuldbundnari 

eru nemendur sjálfir, og því má gera ráð fyrir að skuldbinding vina hafi sterkari tengsl við 

skuldbindingu heldur en að eiga vini sem ekki eru í skóla. Þessi rannsókn byggir á 

niðurstöðum fyrir nemendur sem voru í skóla þegar spurningalistinn var lagður fyrir og sýndu 

niðurstöður að meirihluti nemenda áttu góða vini sem einnig voru í námi og passar það við 

niðurstöður fyrri rannsókna sem benda á að einstaklingar hafa tilhneigingu til að velja sér vini 

með svipuð viðhorf og gildi (sjá Furlong, o.fl., 2011; Kindermann, 2007; Kurdek o.fl., 1995; 

Ryan, 2000).  
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Stuðningur foreldra var mældur bæði fyrir móður og föður. Stuðningur þeirra var 

metinn út frá áhuga á skólagöngu barna þeirra, hvort þau hvöttu börn sín áfram og fylgdust 

með skólagöngu þeirra. Fram kom að nemendur sem töldu sig fá mikinn stuðning frá 

foreldrum sínum sýndu að jafnaði meiri skuldbindingu en þeir sem töldu sig ekki fá mikinn 

stuðning. Þessar niðurstöður eru sambærilegar niðurstöðum fyrri rannsókna sem sýndu að 

styðjandi uppeldi, þátttaka, hvatning og jákvætt viðhorf foreldra til náms ýtti undir líkur á 

jákvæðu viðhorfi barna þeirra til náms og góðum námsárangri þeirra og að unglingar sem 

fengu stuðning frá foreldrum sínum voru líklegri til þess að sýna skóla áhuga og taka þátt í 

skólastarfi og félagslífi innan skólans (sjá Connell og Wellborn, 1991; Furrer og Skinner, 2003; 

Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2009; Rumberger, 1995; Terry, 2008; Wang og Eccles, 2012). Ýmsar 

rannsóknir hafa skoðað tengsl foreldra við brottfall út frá félags- og efnahagslegri stöðu 

þeirra og uppeldisaðferðum við námsárangur barna þeirra (McNeal, 1999, Rumberger, 1995) 

en færri hafa skoðað tengsl foreldra við skuldbindingu. Í þessari rannsókn eru tengsl foreldra 

við skuldbindingu skoðuð út frá stuðningi móður og föður við metnað og félags- og námslega 

skuldbindingu. Eftir því sem nemendur töldu sig fá meiri stuðning frá móður sinni því 

metnaðarfyllri voru þeir og félagslega skuldbundnari og eftir því sem nemendur töldu sig fá 

meiri stuðning frá föður því metnaðarfyllri voru þeir og félagslega- og námslega 

skuldbundnari. Draga má þá ályktun að stuðningur foreldra hafi sterk tengsl við 

skuldbindingu nemenda þar sem hann tengist öllum víddum skuldbindingar sem var til 

skoðunar í þessari rannsókn. Þá benda niðurstöður til þess að stuðningur foreldra sé 

mikilvægur þáttur í að ýta undir skuldbindingu barna þeirra og draga úr líkum á brottfalli.  

Niðurstöður miðlunar sýndu að menntun foreldra hefur áhrif á hversu mikinn 

stuðning þeir veita börnum sínum varðandi nám. Eftir því sem menntunarstig móður var 

hærra því meiri stuðning veitti hún barni sínum í námi. Þegar einungis var tekið tillit til 

menntunar móður hafði bæði framhaldsskólamenntun umfram grunnskólamenntun og 

háskólamenntun umfram grunnskólamenntun, tengsl við metnað. Þegar tekið var tillit til 

stuðnings móður kom í ljós að aðeins háskólamenntun móður hafði áhrif á metnað, en 

stuðningur móður hafði áhrif á bæði metnað og félagslega skuldbindingu. Svipaða 

niðurstöðu mátti sjá fyrir stuðning föður, en menntun föður hafði áhrif á hversu mikinn 

stuðning hann sýndi barni sínu varðandi nám. Eftir því sem menntunarstig hans var hærra því 
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meiri stuðning veitti hann barni sínu. Háskólamenntun föður hafði áhrif á metnað og 

félagslega skuldbindingu, en þegar tekið hafði verið tillit til stuðnings föður minnkuðu áhrif 

menntunar á metnað og áhrif menntunar á félagslega skuldbindingu hurfu. Niðurstöður 

benda til að stuðningur foreldra hafi sterkari tengsl við skuldbindingu en menntun þeirra, þó 

þarf að hafa í huga að allar breyturnar tengjast þar sem að menntun foreldra hefur áhrif á 

stuðning þeirra, sem hefur svo áhrif á skuldbindingu nemanda. Niðurstöður miðlunar 

staðfestir fyrri umfjöllun um mikilvægi stuðnings foreldra fyrir skuldbindingu nemenda til 

náms. Samkvæmt þessum niðurstöðum má draga þær ályktanir að menntun foreldra hafi 

áhrif á hversu mikla áherslu þeir leggja á nám og hversu mikinn stuðning þeir veita börnum 

sínum í námi. Þá má gera ráð fyrir að foreldrar sem eru háskólamenntaðir veiti börnum 

sínum meiri stuðning í námi en foreldrar sem hafa grunnskólamenntun.  

Nemendur sem áttu foreldra með háskólamenntun sýndu almennt meiri metnað en 

þeir sem áttu foreldra með grunn- eða framhaldsskólamenntun. Tengja má þessar 

niðurstöður við niðurstöður rannsóknar Kristjönu Stellu Blöndal og Jóns Torfa Jónassonar 

(2002) sem sýndu að eftir því sem menntunarstig foreldra var hærra því líklegri voru 

nemendur til að ljúka framhaldsskóla. Þrátt fyrir að brottfall og útskrift úr framhaldsskólum 

hafi ekki verið rannsóknarefni þessarar rannsóknar hafa ýmsar rannsóknir sýnt að metnaður, 

sem er ein birtingarmynd skuldbindingar eykur líkur á útskrift nemenda úr framhaldsskóla og 

dregur úr líkum á brottfalli (sjá Finn, 1989, 2003; Frederics, Blumenberg og Paris, 2004; 

Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Newmann o.fl., 1992; Tintio, 1987; 

Wehlage o.fl., 1989; Willms, 2003). Eftir því sem meðaleinkunn nemenda á samræmdu prófi 

var hærri því metnaðarfyllri og námslega skuldbundnari voru nemendur. Er það í samræmi 

við fyrri rannsóknir sem hafa sýnt að námsárangur hefur forspárgildi fyrir brottfall og eftir því 

sem nemendur fá hærri einkunnir, því líkegra er að þeir útskrifist úr framhaldsskóla (sjá 

Alexander o.fl., 2001; Battin-Pearson, 2000; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2002; Jón Torfi Jónsson o.fl., 2011). Þá kom einnig fram að stelpur voru metnaðarfyllri og 

námslega skuldbundnari en strákar og er það einnig í samræmi við fyrri rannsóknir sem hafa 

sýnt aða strákum leiðist nám frekar og sýna að jafnaði minni skuldbindingu (sjá Amalía 

Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2012). 
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Skuldbinding til náms og skóla tengist brottfalli en fram hefur komið að brottfall er 

ferli sem tekur gjarnan langan tíma að þróast og getur orsakast vegna skorts á skuldbindingu. 

Skuldbinding getur ýtt undir líkur á útskrift nemenda og dregið úr líkum á brottfalli. Fram 

hefur komið að afleiðingar brottfalls geta verið alvarlegar bæði fyrir einstaklinga sem og 

samfélagið. Því er mikilvægt að rannsaka hvaða þættir ýta undir skuldbindingu og draga úr 

brottfalli. Niðurstöður slíkra rannsókna eru mikilvægar svo byggja megi styðjandi og gott 

menntakerfi sem skilar vel upplýstum einstaklingum út í samfélagið, sem eru tilbúnir til þess 

að takast á við krefjandi verkefni á vinnumarkaði í samfélagi sem er í stöðugri þróun. Með því 

að ýta undir skuldbindingu drögum við úr brottfalli, eignumst sterka og vel upplýsta 

þjóðfélagsþegna, drögum úr félagslegum og efnahagslegum vandamálum, styrkjum 

efnahagslega velsæld og eignumst sterkt og samkeppnishæft samfélag. Það er til margs að 

líta þegar kemur að rannsóknum á skuldbindingu til náms og skóla, en niðurstöður þessarar 

rannsóknar sýndu fram á tengsl skuldbindingar við skuldbindingu vina og stuðnings foreldra 

sem og þekktra þátta á borð við kyn, fyrri námsárangur og menntun foreldra. Vonast er til að 

niðurstöðurnar nýtist sem viðbót við fyrri rannsóknir í málaflokknum, að þær megi nýta í 

baráttunni gegn brottfalli, meðal starfsfólks innan menntakerfisins á borð við  náms- og 

starfsráðgjafa sem og foreldra.  
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