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Útdráttur 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna tengsl stuðnings foreldra og eftirfylgni, trúar 

nemenda á eigin getu í námi, fyrri skólahegðunar og vissu um námsval við skuldbindingu 

nemenda til náms (e. student academic engagement) í framhaldsskóla, að teknu tilliti til kyns 

og menntunar foreldra. Rannsóknin byggir á gögnum úr skimunarprófi sem var lagt fyrir í 17 

framhaldsskólum, víðs vegar um land, haustið 2013. Þátttakendur í rannsókninni voru 2383 

nýnemar í framhaldsskóla, flestir 16 ára. Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar sýndu að 

því meiri sem trú nemenda var á eigin getu í námi, því vissari sem þeir voru um námsval í 

framhaldsskóla, því betri sem fyrri skólahegðun var og því meiri tilfinningalegan stuðning 

sem þeir fengu frá foreldrum, því meiri var námsleg skuldbinding þeirra í framhaldsskóla. 

Jafnframt kom fram að stúlkur voru að jafnaði skuldbundnari námi að teknu tilliti til fyrr-

greindra þátta. Stuðningur og eftirfylgni foreldra er afar mikilvæg í námi og lífi ungmenna í 

framhaldsskóla en stuðningur í tengslum við skuldbindingu til náms er sérstaða þessa verk-

efnis. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda eindregið til mikilvægis stuðnings og eftirfylgni 

foreldra og þátttöku þeirra í daglegu lífi barna sinna.  
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Abstract 

 

The aim of this study is to explore the relationship between parents support and monitoring, 

students’ self- efficacy, prior school behavior and career indecision to student academic 

engagement in upper secondary schools controlling for gender and parents education. The 

study is based on results from a study that was conducted in the autumn of 2013. A total of 

2383 students in 17 upper secondary schools around the country participated in the study, 

the majority of which were 16 years old. The results from multiple regression analysis 

indicate that the more students’ self- efficacy was, less career indecision, better prior school 

behavior and the more received affective parent support was, the more school engagement 

was in secondary school. The study also showed that girls showed on average more school 

engagement than boys. Parent support and parent monitoring is a very important factor in 

the life of the adolescent and in his or hers education but parents support in connection with 

students engagement is what makes this study unique. The results of this study indicates the 

importance of parents support and monitoring and the importance of parents’ participation 

in the life of their children. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTA eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin á vormisseri 2015 og 

byggir á megindlegri úrvinnslu gagna. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort tengsl 

væru á milli stuðnings og eftirfylgni foreldra, trúar nemenda á eigin getu, fyrri skóla-

hegðunar, og vissu um námsval við tilfinningalega skuldbindingu nemenda til náms, en talið 

er að skuldbinding til náms sé lykilhugtak í fræðilegri umfjöllun um brotthvarf frá námi. 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði smám saman en allan minn starfsferil hef ég unnið í 

skólageiranum, sem kennari í grunnskóla og síðar náms- og starfsráðgjafi og stjórnandi í 

framhaldsskóla. Í störfum mínum hef ég kynnst nemendum á öllum aldri allt frá þeim sem 

eru að hefja nám í grunnskóla til fólks sem er að hefja nám að nýju í framhaldsskóla eftir mis 

langt hlé frá námi. Þetta eru afar ólíkir nemendur en allir stefna að því að standa sig vel þó 

trú þeirra á eigin getu í námi sé ólík. 

Við vinnu mína sem náms- og starfsráðgjafi og stjórnandi hafa augu mín smám saman 

opnast fyrir alvarleika brotthvarfs frá námi, bæði fyrir einstaklinginn og ekki síður fyrir sam-

félagið. Í störfum mínum hef ég tekið þátt í margskonar vinnu, oft í samstarfi við kennara 

með það að markmiði að halda nemendum sem lengst í skóla. Ástæður brotthvarfs geta 

verið afar ólíkar þó virðast ákveðnir þættir í fari einstaklinga geta gefið vísbendingar um 

brotthvarf frá námi síðar meir. Skuldbinding til náms er þar lykilatriði og þá einkum 

hegðunarleg skuldbinding en hún felur í sér þætti eins og að mæta í skólann, taka þátt og 

sinna námi. 

Það var því gott tækifæri fyrir mig þegar mér bauðst að nýta gögn úr skimunarverkefni 

sem lagt hefur verið fyrir nýnema í framhaldsskólum en þar er verið að skima fyrir hugsan-

legu brotthvarfi frá námi. Markmiðið með rannsókn minni var að kanna hvaða þættir hefðu 

mestu tölfræðilegu fylgni við skuldbindingu til náms. Hugsanlega má nýta þá þekkingu til að 

auka skuldbindingu nemenda til náms með því að ýta undir þá þætti í skólastarfi sem vitað er 

að tengdir eru skuldbindingu sem svo aftur minnkar líkur á brotthvarfi frá námi. 

Vonandi bætir þessi rannsókn við þá þekkingu sem nú þegar er til staðar um ástæður fyrir 

viðvarandi brotthvarfi frá námi á Íslandi og að niðurstöðurnar verði til að auka þátttöku 
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foreldra í námi og daglegu lífi ungmenna auk þess að efla náms- og starfsfræðslu og náms- 

og starfsráðgjöf í grunn- og framhaldsskólum. 

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Dr. Kristjönu Stellu Blöndal og vil ég þakka henni 

fyrir alla aðstoð, bæði við yfirlestur og ekki síst tölfræðilega úrvinnslu. Ég þakka henni jafn-

framt fyrir stuðning og góðar ábendingar.  
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1 Inngangur 

Menntunarstig íslensku þjóðarinnar hefur vaxið til muna á síðustu áratugum og nú heyrir til 

undantekninga ef ungmenni hefja ekki nám í framhaldsskóla strax að loknum grunnskóla. 

Hlutfall nýnema sem hefja nám í framhaldsskóla hefur vaxið jafnt og þétt undanfarin ár en 

það sama er því miður ekki hægt að segja um fjölda þeirra sem útskrifast úr framhaldsskóla 

innan eðlilegra tímamarka. Haustin 2012 og 2013 sóttu að meðaltali rúm 95% 16 ára ung-

menna framhaldsskóla og tæp 83% 18 ára nemenda (Hagstofa Íslands, 2015). Árið 2012 

höfðu 71% á aldrinum 25-64 ára lokið framhaldsskóla og hafði þetta hlutfall hækkað um 8 

prósentustig frá aldamótum. Í aldurshópnum 25-34 ára var hlutfallið komið í 75% árið 2012 

og hafði þá hækkað um 12 prósentustig frá aldamótum. Þó svo að hér sé um mikla framför 

að ræða þá er Ísland enn mikill eftirbátur annarra Norðurlanda að þessu leyti en þar er þetta 

hlutfall í kringum 90%. Eftir sex ár frá innritun hafa 58% lokið framhaldsskóla á Íslandi. Sam-

bærilegar tölur fyrir hin Norðurlöndin eru á bilinu 72-82% (OECD, 2014). Þetta endurspeglast 

einnig í atvinnulífinu en árið 2013 höfðu 45.400 manns á aldrinum 25-64 ára eingöngu lokið 

grunnmenntun, það er styttra námi en framhaldsskólastigi. Þetta eru 28% allra á landinu en 

hlutfallið hefur þó batnað nokkuð úr 34% árið 2003 sem höfðu þá eingöngu lokið 

grunnmenntun (Hagstofa Íslands, 2013).  

Fram kemur í rannsóknum að nemendur sem ná að tengja námið við framtíðarmarkmið, 

hvort heldur er varðandi áframhaldandi nám eða störf, sjá frekar tilgang með náminu og hafa 

jákvæðara viðhorf til skólans. Rannsóknir benda einnig til að þeir nemendur sem hafa leitt 

hugann að því hvert þeir stefna í framtíðinni sýni meiri skuldbindingu til náms (Ryan og Deci, 

2000; Scheel og Gonzalez, 2007; Tinto, 1993).  

Litið er á brotthvarf frá námi sem ferli margra samverkandi þátta og ljóst er að það þróast 

oft á löngum tíma og er ekki skyndiákvörðun (Finn, 1989; Newmann o.fl., 1992; Rumberger, 

1987; Rumberger og Lim, 2008). Skuldbinding til náms og skóla (e. student engagement) er 

lykilhugtak í kenningum um brotthvarf frá námi (Finn, 1989; Lamborn, Wehlage og Lamborn, 

1992). Í fræðilegri umræðu hefur skuldbinding verið skilgreind á þrjá vegu: Hegðunarleg 

skuldbinding (e. behavioral engagement) en þá er átt við þátttöku nemandans í skólastarf-

inu, bæði í námi og félagslífi. Tilfinningaleg skuldbinding (e. emotional engagement) felur í 

sér jákvæð og neikvæð viðbrögð gagnvart kennurum, skólasystkinum, náminu og skólanum 

og er talin geta myndað tengsl nemandans við stofnunina og haft áhrif á viljann til að vinna. 
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Að lokum er það vitsmunaleg skuldbinding (e. cognitive engagement) sem byggir á hugmynd-

inni um að fjárfesta (e. investment) í menntun, sem ögrar nemendum til að fást við og ná 

tökum á flóknum hugmyndum og tileinka sér vandasama færni (Fredricks o.fl., 2004). Rann-

sóknir sýna að ein leið til að bæta námsárangur nemenda og minnka brotthvarf frá námi felst 

í að ýta undir skuldbindingu þeirra til náms og skóla (Glanville & Wildhagen, 2006; 

Rumberger og Palardy, 2005).  

Rannsóknir Bandura (1994) um trú barna á eigin getu benda til að hún byrji að mótast 

snemma og gerist með því að barnið fæst við ýmis verkefni og aðstæður í daglegu umhverfi 

sínu og öðlast þannig færni sem þróast með aldrinum. Í samantekt Pajares (2006) benda 

rannsóknir til að nemendur sem hafa trú á eigin getu séu vinnusamari, seigari og gefist síður 

upp, bjartsýnni, minna kvíðnir og áorki meiru að teknu tilliti til fyrri árangurs eða hæfileika, 

en þeir sem hafa litla trú á eigin getu. 

Fram hefur komið í rannsóknum að stuðningur foreldra og eftirfylgni með námi barna 

þeirra hefur mikið að segja þegar kemur að skuldbindingu eða brotthvarfi frá námi (Kristjana 

Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2014; Wang og Eccles, 2012). Í langtímarannsókn 

Kristjönu Stellu Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2014) komu fram tengsl á milli upp-

eldisaðferða foreldra og skuldbindingar barna þeirra til náms og skóla. Niðurstöðurnar benda 

til að þeir unglingar sem telja sig búa við meira leiðandi uppeldisaðferðir (e. authoritative) 

eru líklegri til að ljúka námi auk þess eru þeir líklegri til að vera skuldbundnari námi á þann 

hátt að þeir sýndu jákvæðari skólahegðun, voru áhugasamari um námið og samsömuðu sig 

betur skólanum en jafnaldrar þeirra sem telja sig búa við minna leiðandi uppeldi.  

Markmið þessarar rannsóknar er að varpa ljósi á tengsl stuðnings foreldra og eftirfylgni, 

trúar nemenda á eigin getu í námi, fyrri skólahegðunar og vissu um námsval við tilfinninga-

lega skuldbindingu nemenda til náms í framhaldsskóla. Sérstaða rannsóknarinnar er að 

sjónum er beint sérstaklega að mikilvægi stuðnings og eftirfylgni foreldra fyrir skuldbindingu 

nýnema til náms við upphaf framhaldsskóla. Afar mikilvægt er fyrir skólastarf að átta sig á 

hvaða lykilþættir það eru sem helst tengjast skuldbindingu til náms sem aftur geta haft áhrif 

á brotthvarf frá námi. 
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1.1 Brotthvarf frá námi 

Brotthvarf hefur verið viðvarandi vandamál í íslenskum framhaldsskólum um árabil og 

verið óvenju hátt í alþjóðlegum samanburði. Samkvæmt tölum frá OECD 2012, og 2014 er 

hlutfall nýnema sem lýkur námi á réttum tíma á framhaldsskólastigi mun lægra hér á landi en 

að meðaltali hjá ríkjum OECD (OECD, 2012; 2014). Mikilvægt sjónarmið í 

brotthvarfsumræðunni er að brotthvarf þarf ekki að vera varanlegt. Einstaklingarnir geta 

horfið frá námi og byrjað aftur og lokið námi. Meðal skýringa sem hafa verið gefnar á miklu 

brotthvarfi hér á landi eru uppbygging framhaldsskólans, möguleikinn á að geta lokið 

framhaldsskólanum síðar á lífsleiðinni og miklir möguleikar á vinnu fyrir ungt fólk með litla 

formlega menntun (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Anne-Christine 

Tannhäuser, 2011; OECD, 2012). Í Hvítbók núverandi mennta- og menningarmálaráðherra 

sem út kom 2014, um umbætur í menntun segir að bæta mætti námsframvindu nemenda 

með því að endurskoða uppbyggingu námsbrauta og námstíma á mismunandi brautum. 

Einnig kemur fram að til greina komi að setja skýrari mörk um námstíma og aldur. Í flestum 

öðrum löndum er miðað við að fólk ljúki námi í framhaldsskóla fyrir tiltekinn aldur (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2014).  

Til að styðja við virka þátttöku nemenda í og utan skólastofunnar er nauðsynlegt að örva 

námsáhuga þeirra, tilfinningu þeirra fyrir því að samsama sig skólanum og viðleitni þeirra til 

að ná árangri í náminu. Þetta flókna samband skuldbindingar til náms er nauðsynlegt til að 

koma í veg fyrir að nemendur hverfi frá námi (sjá Fredricks o.fl. 2004). Skólinn er mikilvægur 

þáttur í lífi ungmenna en rannsóknir benda til að tilhneiging sé til að það dragi úr 

skuldbindingu til náms á unglingsárum sem aftur eykur líkur á brotthvarfi frá námi 

(Alexander o.fl.; Finn, 1993; Rumberger, 1995; Wang & Eccles, 2012). Fjöldi rannsókna hafa 

fjallað um áhrif námsárangurs á brotthvarf. Mikill meirihluti þeirra hafa sýnt fram á að 

námsárangur hefur veruleg áhrif á líkindi þess að útskrifast eða falla úr námi (Finn, 1989; Jón 

Torfi Jónasson og Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, 1992; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 

Blöndal, 2002; Rumberger, 2011). 

Í rannsóknum Jóns Torfa Jónassonar og Guðbjargar Andreu Jónsdóttur (1992) um náms-

gengi ´69 árgangsins kemur fram að algengustu ástæður sem ungmennin gáfu fyrir að hætta 

í skóla voru námsleiði, bauðst gott starf, peningavandræði, aðstæður heima og sáu ekki til-

gang með náminu. Nánast sömu ástæður brotthvarfs komu fram í rannsókn Jóns Torfa 
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Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) á námsgengi og afstöðu ´75 árgangsins. Í könn-

unum sem gerðar voru á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins um ástæður 

brotthvarfs í framhaldsskólum á haustönn 2013 og vor- og haustönnum 2014 voru nefndar 

sem helstu ástæður brot á skólareglum og léleg mæting, skipt um skóla, fór að vinna, andleg 

veikindi og fannst námið tilgangslaust (Kristrún Birgisdóttir, 2014a, 2014b, 2015).  

Í skýrslu OECD 2012 um leiðir til að koma í veg fyrir brotthvarf frá námi á Íslandi er bent á 

að hið háa brotthvarf úr framhaldsskóla gefi til kynna að skipulag og uppbygging 

menntakerfisins á þessu skólastigi falli ekki að þörfum nemenda. Jafnframt séu námsleiðir 

óskýrar og náms- og starfsráðgjöf ekki næg, þannig að jafnvel aðeins það að færa sig á milli 

námsleiða eða skóla gæti leitt til þess að nemandinn verði óöruggur og finni ekki fyrir 

samhengi í menntuninni sem hann er að fá (OECD, 2012). 

Í módeli Tinto (1987) skoðaði hann áhrif stofnanaumhverfis á aðlögun nemandans og 

ákvörðun hans um að hætta í háskóla. Fyrsti áhrifavaldurinn í brotthvarfsferlinu eru þau 

persónulegu einkenni sem móta nemandann í að bregðast við mismunandi aðstæðum eða 

atburðum. Með persónulegum aðstæðum er átt við bakgrunn nemandans, hæfileika, getu, 

fyrri reynslu af skóla og þar með talin markmið og vilja til að halda áfram í skóla. Þegar 

nemandi hefur skólagöngu eru tveir aðskildir þættir stofnunarinnar sem hafa áhrif á hvort 

hann heldur áfram að vera þar eða hættir. Annars vegar eru það félagslegir þættir sem inni-

halda félagslegt samspil nemandans við stofnunina það er að segja skólann og mikilvægi 

skólagöngunnar og hins vegar námslegir þættir sem snerta námið sjálft. Báðir þættirnir verða 

fyrir áhrifum frá óformlegri jafnt sem formlegri uppbyggingu stofnunarinnar. Námsleg sam-

þætting getur orðið í formlegu kerfi bekkjarins og/eða samþættingu við skólaumhverfið á 

öðrum sviðum. Báðir þessir þættir geta haft aðskilin og sjálfstæð áhrif á það hvort nemand-

inn hverfur frá námi, sem veltur þá á þörfum og hæfileikum nemandans og einnig utanað-

komandi þáttum. Í samræmi við þann skilning að brotthvarf úr skóla er ekki skyndifyrirbæri 

heldur frekar ferli sem á sér stað yfir tíma, þá gerir skuldbinding okkur kleift að skilja og grípa 

inn í þegar fyrstu merki um áhugaleysi nemandans á skóla og lærdómi koma í ljós (Appleton 

o.fl., 2006).  

Wehlage og samstarfsmenn hans (1989) þróuðu módel byggt á kenningum Tintos til að 

útskýra brotthvarf þar sem tveir helstu áhrifavaldar á árangur nemenda eru þátttaka í skóla-

starfi (hegðunarleg skuldbinding) og námsleg skuldbinding. Hegðunarleg skuldbinding er 
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nauðsynleg til að tengja nemandann við skólann og hefur fjórar víddir: Nemandinn er félags-

lega bundinn að því marki að hann er tengdur fullorðnum sem starfa í skólanum og/eða 

skólafélögum. Hann virðir og fer eftir reglum skólans. Hann er þátttakandi í skólastarfinu og 

loks þá hefur hann trú á skólanum og telur þetta vera góðan skóla. Einnig skilgreindu þeir 

fjórar algengar hindranir við þátttöku í skólastarfi: Aðlögun að nýrri og oft stærri og 

ópersónulegri skólaumgjörð, erfiðleikar við að stunda flóknara nám, ósamræmi milli gilda 

nemandans, reynslu og framtíðaráætlana við markmið skólans og að lokum einangrun frá 

kennurum og jafnöldrum bæði námslega og félagslega. 

Ýmsir fræðimenn hafa rannsakað skuldbindingu til náms í tengslum við brotthvarf frá 

námi en Wehlage og félagar (1989) telja að þrír helstu áhrifaþættir námslegrar skuldbind-

ingar séu: Undirliggjandi þörf nemandans fyrir viðurkenningu, hversu mikið nemandinn sam-

svarar sig skólanum og loks hversu mikils virði hann telur vinnuna í skólanum vera.  

1.2 Kenningar um skuldbindingu til náms 

Í fræðilegri umræðu er skuldbinding til náms talin vera lykilhugtak þegar kemur að brott-

hvarfi frá námi. Nemendur sem eru skuldbundnir skóla, hvort heldur það er við námið eða 

félagslífið eru líklegri til að mæta í skólann, læra og ljúka námi (Finn, 1989, 1993; Rumberger 

o.fl., 2011; Wang og Eccels, 2012). Skuldbinding til náms er nokkurskonar regnhlífarhugtak 

yfir rannsóknarsvið sem fjalla um hegðun, viðhorf, líðan og hugsun nemenda gagnvart námi 

og skóla (Fredricks o.fl., 2004). Rannsóknir hafa mælt skuldbindingu á margan hátt en í 

samantekt Rumberger (2011) kemur fram að það er sama hvernig skuldbindingin er mæld, 

hún hefur alltaf mikið forspárgildi um brotthvarf nemenda frá námi. 

Skuldbinding til náms er fræðimönnum sérstakt áhugaefni ekki aðeins af því að hún 

tengist mikilvægum mótandi þáttum heldur einnig af því að hún er talin vera sveigjanleg og 

verður fyrir áhrifum af samspili milli einstaklingsins og umhverfis hans (Fredrics o.fl., 2004).  

Hegðun nemandans á fyrstu árum skólagöngu hefur langtímaáhrif á skuldbindingu eða 

skuldbindingarleysi og getur haft áhrif á námsárangur síðar á skólagöngunni. Skuldbindingar-

leysi felur í sér þátttökuleysi í skólanum og skólalífinu, leiðir til ófullnægjandi árangurs í námi 

sem aftur leiðir til tilfinningalegrar einangrunar og skorts á samsvörun við skólann. Skortur á 

samsvörun tengist þátttökuleysi í félagsstörfum sem aftur leiðir til enn minni námsárangurs 

(Finn, 1989; Fredricks o.fl,. 2004). Rannsóknir benda til að skuldbinding til náms minnki með 
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skólagöngu unglinga og eru fræðimenn sammála um að það megi að hluta til rekja til breyt-

inga á því félagslega umhverfi sem unglingurinn upplifir þegar hann byrjar í framhaldsskóla. 

Stærri skóli, minni samskipti við kennara og breytingar á félagslegum stuðningi frá 

kennurum, jafningjum og foreldrum (Finn, 1989; Wang og Holcombe, 2010).  

Í fræðilegri umfjöllun um skuldbindingu er talað um að hún sé margþætt hugtak og er 

oftast miðað við skilgreiningu Fredrics og félaga (2004) sem skipta hugtakinu í þrennt. Þessi 

þrískipting er hegðunarleg-, tilfinningaleg- og vitsmunaleg- skuldbinding en þó eru þessir 

þættir allir eitthvað innbyrðis tengdir. 

Hegðunarleg skuldbinding (e. behavioral engagement) er í raun þrískipt. Hún birtist í 

jákvæðri hegðun eins og að fara eftir reglum skólans, mæta og sinna heimanámi. Hún felur 

einnig í sér virkni í skólastofunni eins og að fylgjast með og spyrja spurninga og loks felur 

hegðunarleg skuldbinding í sér hverskonar þátttöku í félagsstörfum, ráðum, nefndum og 

íþróttum innan skólans. Aftur á móti sýna þeir sem hafa litla hegðunarlega skuldbindingu 

jafnan af sér truflandi hegðun, sinna ekki heimanámi, koma of seint eða skrópa í skóla og 

lenda í vandræðum (Finn, 1993; Finn & Rock, 1997; Fredricks o.fl., 2004). 

Tilfinningaleg skuldbinding (e. emotional engagement) felur í sér jákvæð og neikvæð til-

finningaleg viðbrögð nemenda gagnvart náminu og viðhorf til kennara, skólasystkina og 

starfsmanna skólans. Tilfinningaleg skuldbinding felur einnig í sér viljann til að ná árangri í 

náminu, líka vel við kennara og samnemendur og samsama sig skólanum. Aftur á móti ef 

skortur er á tilfinningalegri skuldbindingu finnur einstaklingurinn gjarnan fyrir námsleiða, 

kvíða og almennt neikvæðum viðhorfum til skólans og skólasystkina (Fredricks o.fl., 2004; 

Skinner og Belmont, 1993) 

Vitsmunalega skuldbinding (e. cognitive engagement) kemur fram í áhuganum og 

viljanum til að ná langt í námi. Þeir sem eru vitsmunalega skuldbundnir eru tilbúnir til að 

leggja mikið á sig til að ná árangri og stefna hátt. Vitsmunaleg skuldbinding kemur einkum 

fram í þrautseigju nemenda sem vilja fást við krefjandi verkefni og eru auk þess tilbúnir til að 

gera meira en til er ætlast, vinna vel undir álagi og gefast ekki upp (Appelton o.fl. 2008; 

Fredricks o.fl, 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt að allir þrír þættirnir hafa tengsl við námsárangur nemenda en 

hegðunarleg skuldbinding hefur einnig mjög mikið forspárgildi varðandi brotthvarf frá námi 

(Archambault o.fl., 2009; Fredericks o.fl., 2004). 
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Finn (1989) setti fram tvö þróunarmódel til að skýra ferlið sem leiðir til brotthvarfs. Hið 

fyrra frustration- self-esteem model gerir ráð fyrir að upphaflegur undanfari brotthvarfs sé að 

nemandinn hafi staðið sig illa í námi í byrjun skólagöngu sem aftur leiðir til lélegrar sjálfs-

myndar og síðan lítillar námslegrar skuldbindingar sem birtist í neikvæðri hegðun (skróp, 

truflandi hegðun). Með tímanum skemmir neikvæða hegðunin fyrir námsárangri sem aftur 

leiðir til enn lakari sjálfsmyndar og eykur slæma hegðun. Að lokum hætta nemendur sjálf-

viljugir í skóla eða eru reknir. Seinna módel Finn er kallað participation-identification. Sam-

kvæmt þessu módeli er undanfari brotthvarfs lítil hegðunarleg skuldbinding. Nemandinn 

tekur lítinn þátt í skólastarfinu (í skólastofunni, heimanámi, félagslífi og íþróttum) sem leiðir 

til slaks námsárangurs sem síðan leiðir til lítillar tilfinningalegrar skuldbindingar þar sem 

nemandinn samsamar sig ekki skólanum (það er finnst hann ekki tilheyra og skipta máli í 

skólanum). Með tímanum leiðir minnkandi samsömun við skólann til minni þátttöku, lélegri 

námsárangurs og enn minni samsömunar við skólann og að lokum til brotthvarfs. Bæði 

módelin innihalda þrjá þætti: Námsárangur, skuldbindingarleysi og sálfræðilega þætti. 

Módelin eru ólík hvað varðar áherslur. Í því fyrra er einblínt á vandamálahegðun og sjálfsmat 

meðan í því seinna er einblínt á þátttökuleysi og skort á samsömun við skólann.  

Niðurstöður rannsókna benda til að eftir því sem skuldbinding nemenda minnkar þá eykst 

hættan á að þeir hverfi frá námi, jafnvel þeir nemendur sem eru sterkir námslega (Alexander 

o.fl., 1997,2001; Finn, 1993; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012, 2014; 

Rumberger, 1995). Tilfinningaleg skuldbinding nemenda hefur áhrif á ákvörðunina um að 

hætta í skóla. Rannsóknir benda til að ef nemendur upplifa sig sem félagslega einangraða 

eykur það á brotthvarfshættuna (Finn, 1989; Newmann, 1981). Rannsóknir sýna enn fremur 

að skynjun á tilfinningalegu sambandi við skóla eða kennara getur verið verndandi þáttur 

sem heldur áhættunemendum í skóla (Mehan, 1996; Wehlage, 1989). 

Meginniðurstöður úr doktorsverkefni Kristjönu Stellu Blöndal (2014) benda til þess að 

hegðunarleg og tilfinningaleg skuldbinding nemenda við lok grunnskóla tengist ólíkri náms-

framvindu þeirra í framhaldsskóla. Auk þess kom fram að nemendur sem þrátt fyrir að hafa 

sýnt slaka frammistöðu, luku námi, sýndu meiri hegðunarlega skuldbindingu en þeir sem 

sýndu slaka frammistöðu og hurfu frá námi. Jafnframt kom fram í rannsókninni að þeir sem 

hættu í námi þrátt fyrir góðan námsárangur sýndu minni hegðunarlega og tilfinningalega 

skuldbindingu samanborið við þá sem sýndu góða frammistöðu og luku námi. 
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Meiri hluti rannsókna um skuldbindingu hefur beinst að þeim þáttum sem eru meira sýni-

legir þ.e. námsleg- og hegðunarleg skuldbinding. Þó svo að færri rannsóknir hafi beinst að 

vitsmunalegri og sálfræðilegri skuldbindingu þá eru vísbendingar um mikilvægi þeirra fyrir 

árangur í skóla. Sýnt hefur verið fram á að traust samband er á milli vitsmunalegrar skuld-

bindingar og þess að setja sér persónuleg markmið og vilja til fjárfestingar (e. investment) í 

námi (Greene og Miller, 1996; Greene o.fl., 2004). Newman og félagar (1992) skilgreina 

vitsmunalega skuldbindingu í námi sem sálfræðilega fjárfestingu nemandans og viðleitni til 

að læra, skilja, tileinka sér þekkingu, hæfileika og færni sem hið krefjandi nám og vinna 

stuðlar að. 

Wehlage og félagar (1989) benda á að þar sem vitsmunaleg skuldbinding er innri eiginleiki 

einbeitingar og viðleitni til að læra þá er skuldbindingin ekki auðmæld. Því verður að mæla 

hana með óbeinum vísbendingum eins og þátttöku einstaklingsins í skólatengdu starfi (mæt-

ingar, tími í námi), áhuga og þrautseigju. Munurinn innan hvers þáttar í mælingum bendir til 

að skuldbinding geti verið breytileg í styrk og tíma, hún getur varað í stuttan tíma og verið 

aðstæðubundin eða í langan tíma og verið stöðug. Ef vitsmunaleg skuldbinding er til staðar 

þá er tilhneiging til að hún aukist og það gerir skuldbindinguna eftirsóknarverða þar sem hún 

stuðlar að auknum áhuga nemandans á erfiðum og flóknum viðfangsefnum (Fredricks o.fl., 

2004). 

Skuldbinding til náms er breytileg eftir kyni þar sem stelpur sýna meiri skuldbindingu en 

strákar. Stúlkur sýna að jafnaði meiri skilning á mikilvægi náms, þær eru meiri þátttakendur 

bæði í félagslífi skólans og utan hans og eiga síður við hegðunarerfiðleika að etja en strákar 

(Eccles o.fl., 1993; Wang og Eccles ,2012; Voelkl, 1997). Strákar aftur á móti hafa neikvæðari 

tilfinningar gagnvart skólanum og samsama sig verr í efri bekkjum grunnskólans (Wang, 

2009; Voelkl, 1997). Þetta bendir til að það sé raunverulegur munur á milli kynja á hinum 

þremur þáttum námslegrar skuldbindingar, en það er óljóst hvort þessi munur helst óbreytt-

ur í gegnum framhaldsskólann (Wang og Eccels, 2012). Jackson (2002) telur að ein af helstu 

skýringum sem gefnar hafa verið fyrir meira brotthvarfi frá námi hjá strákum vera að þeir eru 

minna skuldbundnir námi en þær.  

Fram kemur í niðurstöðum rannsóknar Kristjönu Stellu Blöndal og Bjarneyjar Sifjar Ægis-

dóttur (2013) að samanborið við stráka sýndu stelpur að jafnaði minni neikvæða náms-

hegðun og höfðu meiri metnað og skýrari framtíðarsýn en þeir. Þessar niðurstöður eru í sam-
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ræmi við aðrar rannsóknir á þessu sviði (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2012; Wang og Eccles, 2012). Svipaðar niðurstöður koma fram í samantekt Amalíu Björns-

dóttur, Baldurs Kristjánssonar og Barkar Hansen (2008) á rannsóknum á námsáhuga nem-

enda í grunnskólum og benda niðurstöður þar meðal annars til að námsáhugi drengja sé 

almennt minni en stúlkna og dregur meira úr áhuga drengja með aldrinum en stúlkna.  

Þegar litið er til umfjöllunarinnar hér að ofan þá staðfestir hún mikilvægi námslegrar 

skuldbindingar í tengslum við farsæla skólagöngu unglinga. 

1.3 Stuðningur foreldra og eftirfylgni 

Niðurstöður margra rannsókna stangast á við það almenna viðhorf að þátttaka foreldra í 

námi barna þeirra skipti minna máli þegar þau eldast. Rannsóknir sýna aftur á móti að þátt-

taka foreldra í námi barnanna er ekki síður mikilvæg á unglingsárum (Hair o.fl., 2008; Stein-

berg, 2001; Wang & Eccles, 2012). Rannsóknir á stuðningi foreldra við börn þeirra hafa 

aðallega beinst að skólagöngu barnsins og þátttöku foreldra þar. Ber þar helst að telja atriði 

eins og samskipti foreldra við skólann vegna barnsins, þátttöku þeirra í foreldra- og 

kennarafélögum skólans, hvort foreldrar og börn þeirra ræði um námið og skólann og loks 

aðhaldi foreldra við heimanám barnsins (McNeal, 1999).  

Marzano (2000) bendir á að þó formleg menntun barna og unglinga eigi sér stað í skólum 

undir leiðsögn kennara ræðst námsárangur þeirra að miklu leyti af öðrum þáttum, ekki síst 

fjölskylduaðstæðum. Í þessu samhengi er yfirlitsrannsókn Marzano (2000) á áhrifaþáttum í 

námi áhugaverð en hann kemst að þeirri niðurstöðu að um 80% námsárangurs megi rekja til 

félagslegs bakgrunns nemenda en aðeins um 20% námsárangurs tengjast beint aðstæðum í 

skólanum eða kennslustofunni. 

Talið er að uppeldishættir foreldra séu nokkuð svipaðir þegar til lengri tíma er litið og að 

þeir beiti sömu uppeldisaðferðum í gegnum uppeldi barna sinna. Sá samskiptastíll sem 

foreldrar velja að nota getur haft mikil áhrif og skipt sköpum fyrir velferð og framtíð barna 

þeirra (Baumrind, 1989; Darling og Steinberg, 1993).  

Sýnt hefur verið fram á að staða fjölskyldunnar (það er félags- og efnahagsleg staða) er oft 

tengd þátttöku foreldra í skólatengdu starfi og þar með árangri barnsins í skóla (Hoover-

Dempsey og Sandler, 1997). Niðurstöður rannsókna benda eindregið til að uppeldishættir 

foreldra skipti miklu máli fyrir velferð og námsgengi barna. Jákvætt og hvetjandi samband 
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milli foreldra og unglingsins getur leitt til jákvæðs viðhorfs hans til skólans og aukið líkur á að 

að hann ljúki námi (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2010; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana 

Stella Blöndal, 2005; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2014; Steinberg, 

2001).  

Á sviði rannsókna á uppeldisaðferðum foreldra er kenning Baumrind (1971) sennilega 

einna þekktust. Hún skipti foreldrum í þrjá hópa eftir því hvaða uppeldisaðferðir þeir notuðu 

helst og talaði um leiðandi, skipandi, og afskiptalausa foreldra. Samkvæmt Baumrind þá 

krefjast leiðandi foreldrar þroskaðrar hegðunar af börnum sínum. Þeir eru hvetjandi, 

styðjandi og hlýir í samskiptum sínum við barnið en setja greinileg mörk um hvað má og hvað 

ekki og nota til þess skýringar. Þeir hvetja sömuleiðis börnin til að skýra út sjónarmið sín og 

koma sér saman um reglur. Skipandi foreldrar stjórna börnunum sínum með boðum og 

bönnum og refsa fyrir misgjörðir. Reglur eru skýrar og ekki um undantekningar að ræða. Þeir 

færa sjaldan rök fyrir máli sínu og sýna börnum sínum litla hlýju og uppörvun. Afskiptalausir 

foreldrar ala börnin upp í miklu frjálsræði og skipta sér hvorki mikið af þeim né reyna að örva 

sjálfstraust og sjálfstæði þeirra. Þeir setja börnum sínum ekki skýr mörk, eru undanlátssamir 

og forðast beina árekstra. Þeir taka vel í hugmyndir barna sinna og sýna þeim hlýju svipað og 

leiðandi foreldrar.  

Gray og Steinberg (1999) leggja enn frekar út af kenningum Baumrind (1971) um 

mismunandi uppeldisaðferðir foreldra og beina athyglinni að þeim þremur þáttum uppeldis 

sem telja má megin þætti leiðandi uppeldis, það er stuðningur, viðurkenning og 

hegðunarstjórn, en með stuðningi (e. support) eiga þeir við hvort foreldrar veiti börnum 

sínum stuðning og hvatningu til að standa sig vel.  

Fljótlega kom fram í rannsóknum Baumrind (1971) að börn leiðandi foreldra virtust best 

sett. Þau voru almennt frekar virk og þroskuð, höfðu trú á sjálfum sér, sýndu sjálfstæði og 

mikinn sjálfsaga. Jafnframt voru þau vingjarnleg og samvinnuþýð. Börn skipandi foreldra 

höfðu nokkra trú á sjálfum sér en voru bæld og vansæl. Þau virtust frekar óvingjarnleg, tor-

tryggin og vantreystu öðrum. Börn afskiptalausra foreldra höfðu minnsta sjálfstraustið, voru 

árásagjörn og sýndu skort á sjálfsaga (Steinberg, 2001).  

Niðurstöður rannsókna á þessum þremur helstu þáttum uppeldis það er að segja stuðn-

ingi, viðurkenningu og hegðunarstjórn benda til að þeir tengist námsárangri unglinga á 

aldrinum 11–17 ára (Gray og Steinberg, 1999). Jafnframt má draga þær ályktanir af 
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niðurstöðum doktorsrannsóknar Kristjönu Stellu Blöndal (2014) að samskipti foreldra og 

unglinga sem einkennast af leiðandi uppeldisaðferðum virðast draga úr þeirri almennu þróun 

að skuldbinding dvíni á unglingsárum sem eykur líkur á brotthvarfi.  

Félagslegur stuðningur foreldra getur hlúð að námsárangri unglinga (Eccles o.fl., 1998). 

Fjölbreytilegir þættir fjölskyldulífs eru tengdir skuldbindingu til náms svo sem tilfinning 

barnsins um skyldleika við foreldrana, jákvæð samskipti við foreldra og uppeldisstíllinn sem 

er á heimilinu (Steinberg, 1996). Unglingar frá fjölskyldum sem sýna þeim stuðning eru 

líklegri til að sýna jákvæða félagslega hegðun, sýna skólanum áhuga og verða virkir þátttak-

endur í skólastarfinu og forðast að koma sér í vandræði í skólanum (Anderson og.fl., 2007). 

Skynjun unglinga á stuðningi og umhyggju frá foreldrum sínum eykur bæði námslegan 

metnað og markmiðssetningu sem bæði eru tengd vitsmunalegri skuldbindingu (Wentzel, 

1998). 

Í nýlegu doktorsverkefni Kristjönu Stellu Blöndal (2014) kemur fram að samskipti foreldra 

og barna sem einkennast af tilfinningalegum stuðningi og gagnkvæmri virðingu, þar sem 

foreldrar sýna börnum sínum viðurkenningu, setja þeim mörk og hvetja þau til að hugsa 

sjálfstætt, geta auðveldað ungmennunum að takast á við áskoranir með því að ýta undir já-

kvæða skólahegðun og tilfinningar í garð náms og skóla. Fjölmargar rannsóknir benda til að 

jákvætt samband sé á milli leiðandi uppeldisaðferða og árangurs í námi (Amalía Björnsdóttir 

o.fl., 2010; Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2009; Gray og Steinberg, 1999; 

Kristjana Stella Blöndal, 2014; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). 

Samkvæmt niðurstöðum úr rannsókninni Ungt fólk 2013 kemur fram að mikill meirihluti 

framhaldsskólanema á Íslandi telur sig eiga mjög auðvelt með að fá umhyggju og hlýju frá 

foreldrum sínum. Jafnframt telur mikill meirihluti sig eiga auðvelt með að fá ráðleggingar frá 

foreldrum sínum varðandi námið. Hlutfall stelpna er þó heldur hærra í samanburði við hlut-

fall stráka þegar á heildina er litið (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). 

Eftirfylgni foreldra með námi barna getur bætt frammistöðu þeirra í skóla með því að 

draga úr hegðunarvandamálum sem geta truflað námið. Jafnframt sýna rannsóknir að 

neikvæð tengsl eru á milli hegðunarerfiðleika (svo sem yfirgangs, athyglisbrests og 

félagslegra vandamála) og námsárangurs (Hill o.fl., 2004; Hinshaw, 1992; McNeal, 1999).  

Í umfjöllun Steinberg (2001) bendir hann á að unglingar verði fyrir margvíslegum utanað-

komandi áhrifum sem leiða til þess að foreldrar og stuðningur þeirra verður enn mikilvægari 
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en áður. Foreldrar sem eru þátttakendur í daglegu lífi barna sinna virðast eiga auðveldara 

með að setja þeim mörk í uppeldinu og hvetja þau áfram. Þeir virðast einnig eiga auðveldar 

með að aðstoða unglinginn við þær áskoranir sem hann tekst á við í daglegu lífi hvort heldur 

er námslega eða félagslega. Þátttaka foreldra í skólastarfi barnanna og kynni þeirra af öðrum 

foreldrum hefur góð áhrif á skólastarfið. Foreldrar koma sér gjarnan saman um markmið og 

reglur sem verða meðal annars til þess að halda niðri óæskilegri hegðun (McNeal, 1999). 

Í rannsókn Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2010) kom fram að stuðningur foreldra og eftirfylgni, 

svo sem að fylgjast með gengi í námi og heimanámi og ræða um námið við barnið, skipta 

máli fyrir jákvætt gengi barna í námi. Þrýstingur foreldra á að börn þeirra standi sig vel virtist 

ekki stuðla að betri námsárangri. Þátttaka foreldra, stuðningur og hvatning við skólagöngu 

barna þeirra er aldrei mikilvægari en á unglingsárum þegar ungmenni færast á milli 

skólastiga. Þá eru þau jafnframt að takast á við ný og ögrandi verkefni og hafa tilhneigingu til 

að hafa minni metnað gagnvart námi og skóla (Wang og Eccles, 2012).  

Í rannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristjönu Stellu Blöndal (2005) um brotthvarf 

ungmenna frá námi og uppeldisaðferðir foreldra er megin niðurstaðan sú að þegar til lengri 

tíma er litið þá tengjast uppeldisaðferðir foreldra brotthvarfi barna þeirra frá námi síðar. 

Nánar tiltekið, þeir unglingar sem töldu sig búa við sálræna stjórn foreldra við 14 ára aldur 

voru ólíklegri til að hafa lokið framhaldsskóla 22 ára en þeir sem bjuggu við viðurkenningu 

foreldra sinna. Þau ungmenni sem töldu sig njóta stuðnings foreldra voru jafnframt líklegri til 

að hafa lokið framhaldsskóla.  

Almennt virðast áhrifaþættir fjölskyldu, það er að segja stuðningur foreldra og eftirfylgni 

og að verja tíma með foreldrum vera jafn mikilvægur á skólagöngu ungmenna fyrir bæði 

kynin. Áhrif af stuðningi foreldra og tíma varið með þeim kemur óbeint fram í námsárangri 

hjá báðum kynjum við námsleg viðfangsefni en áhrif af eftirfylgni foreldra á árangur eru að 

mestu leyti bein og koma ekki með námsvinnu. Þessar niðurstöður benda því til að börn af 

báðum kynjum sem fá góðan stuðning og verja miklum tíma með foreldrunum eru viljugri og 

hafa meiri getu til að vinna nægjanlega að náminu til að ná góðum árangri. Aftur á móti þau 

sem fá meiri eftirfylgni munu samt standa sig vel bara af þeirri ástæðu einni og sér (Álfgeir 

Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2009). 

Aukin menntun foreldra hefur áhrif á skólagöngu barna, hún hefur áhrif á aukinn metnað 

barna þeirra og skýrari framtíðarsýn (Eccels, 1993; Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif 
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Ægisdóttir, 2013; Wang og Eccels, 2012). Einnig hefur komið fram að foreldrar sem hafa 

meiri menntun hafa einnig meiri væntingar um menntun barna sinna sem aftur hefur for-

spárgildi um námsárangur barna þeirra (Alexander o.fl., 1993, 1997). 

Í rannsókn Álfgeirs Loga Kristjánssonar og Ingu Dóru Sigfúsdóttur (2009) kom fram að 

unglingsstúlkur fá að meðaltali heldur meiri stuðning og eftirfylgni frá foreldrum en strákar 

og þeim finnst þær eiga auðveldara með að fá umhyggju og hlýju og að ræða persónuleg 

málefni við þá en strákum. Hins vegar verja þær ekki meiri tíma með foreldrunum sínum en 

strákar. Einnig sýndi rannsóknin fram á að þessir uppeldisþættir eru mikilvæg lóð á vogarskál 

góðs námsárangurs bæði hjá strákum og stelpum og að þessi áhrif koma að miklu leyti fram 

þegar um krefjandi verkefni er að ræða. 

Umfjöllunin hér að framan sýnir að uppeldisaðferðir foreldra hvatning þeirra og stuðn-

ingur getur skipt sköpum varðandi skólagöngu barnanna. Mikilvægt er að foreldrar átti sig á 

áhrifamætti þátttöku þeirra í skólastarfinu. Stuðningur, eftirfylgni og hvatning þeirra stuðlar 

að því að börnunum líði vel, þau njóti sín og nái árangri í náminu (Baumrind, 1991; Gray og 

Steinberg, 1999). 

1.4 Trú á eigin getu í námi 

Bandura (1995) skilgreindi hugtakið trú á eigin getu (e. self- efficacy) sem trú einstaklinga á 

eigin getu til að skipuleggja og framkvæma ákveðna hluti og/eða til að ljúka verkefni eða 

leysa vandamál. Hann sagði jafnframt að trúin væri mismikil á milli einstaklinga og beindist 

að mismunandi sviðum. Trú á eigin getu styður við og dregur fram þá möguleika einstakl-

ingsins sem hann hefur úr að velja og hefur áhrif á aðra þætti við ákvarðanatöku. Trú á eigin 

getu hefur einnig áhrif á hvers konar upplýsingum menn viða að sér úr umhverfinu og 

hvernig þær eru túlkaðar og þróaðar í verkfæri til að takast á við áskoranir í lífinu. 

Trú á eigin getu er mótuð af fyrri gjörðum. Þau afrek sem fengin eru á auðveldan hátt eru 

meira metin en þau sem erfiðara var að ná og viðkomandi þurfti að hafa mikið fyrir 

(Zimmerman, 1995). Með trú á eigin getu í námi er átt við trú viðkomandi á möguleikum 

hans til að skipuleggja og framkvæma aðgerðir sem þörf er á til að ná námslegri færni 

(Schunk, 1989). Í sama streng taka Nicholls (1978) og Weiner (1985) en í rannsóknum þeirra 

kemur fram að fyrri reynsla nemenda í námi hefur áhrif á skoðun þeirra á ástæðum náms-

legra sigra eða ósigra og segir til um væntingar þeirra í náminu. Að hvetja nemendur til að 
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setja sín eigin markmið bætir ekki aðeins trú þeirra á eigin getu heldur einnig skuldbindingu 

þeirra til að ná markmiðunum (Schunk, 1989). Ef reynsla í námi á að nýtast til að hafa áhrif á 

trú á eigin getu er mikilvægt að einstaklingurinn fái viðbrögð og umsögn um framlag sitt 

(Zimmerman, 1995). Því hæfara sem fólk telur sig vera því meira krefjandi markmið setur það 

sér (Bandura, 1986b) en trú á eigin getu stuðlar að betri námsárangri heldur en raunveruleg 

geta segir til um og er aðgreinanleg frá raunverulegum námslegum hæfileikum (Bandura, 

1993; Zimmerman, 1995).  

Bandura (1995) telur að fólk þrói með sér trú á eigin getu út frá fjórum megin áhrifa-

þáttum. Sá fyrsti og áhrifamesti er af völdum jákvæðrar reynslu. Jákvæð reynsla viðkomandi 

er áþreifanlegasta vísbendingin um hvort viðkomandi hafi það sem þarf til að ná árangri. 

Sigrar byggja upp traust á trú á eigin getu en ósigrar rífa það niður, ef þeir eiga sér stað áður 

en viðkomandi hefur byggt upp gott sjálfstraust. Annar áhrifaþátturinn tengist umhverfi og 

aðstæðum svo sem eins og að vera vitni að því þegar jafningjar ná árangri með þrautseigju. 

Slíkt verður til að byggja upp trú einstaklingsins á að hann hafi einnig hæfileika til að ná 

tökum á sambærilegum viðfangsefnum. Þriðji áhrifaþátturinn er félagsleg innræting það er 

einstaklingar sem verða fyrir hvatningu frá umhverfinu um að hafa það sem þarf til að ná 

árangri eru líklegri til að leggja meira á sig til að sigrast á verkefnum og byggja þar með upp 

trú á eigin getu. Það er erfiðara að byggja upp góða trú á eigin getu með félagslegri innræt-

ingu einni saman en að rífa hana niður. Óraunhæf hvatning veldur fljótt vonbrigðum þegar 

að ósigrum kemur. Fólki sem talið er trú um að það hafi ekki hæfileika hættir til að forðast 

ögrandi aðstæður og gefast fljótt upp. Fjórða megin áhrifaþáttinn telur Bandura vera af 

líkamlegum og tilfinningalegum toga. Fólk lítur á eigin spennu eða streitu sem vitnisburð um 

að það sé berskjaldað fyrir slakri frammistöðu. Í líkamlegum athöfnum dæmir fólk eigin 

þreytu og verki sem vitnisburð um líkamlega vangetu. Lundarfar fólks hefur einnig áhrif á 

dóm þess um eigin færni. Jákvætt skap eykur þrautseigju og trú á eigin getu á sama hátt og 

neikvætt skap dregur úr. 

Trú á eigin getu felur í sér mat á möguleikum til að framkvæma frekar en persónulegum 

hæfileikum eða líkamlegum eða sálrænum eiginleikum. Nemendur dæma eigin getu til að 

ráða við verkefni ekki út frá því hvernig þeir upplifa sig sem einstaklinga heldur hvernig 

sjálfsvitund þeirra almennt er. Trú á eigin getu er margþætt hugsanaferli frekar en einstök 

hugsun, þar af leiðandi er hugsanaferlið um trú á eigin getu tengt ólíkum sviðum virkni og 
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getur trú á eigin getu varðandi eina námsgrein verið ólík trú á eigin getu í öðrum greinum 

(Zimmerman, 1995). Fram kemur í rannsóknum Wigfield og félaga (1990) að trú á eigin getu 

eða vissa nemenda um að þeir geti sjálfir leyst viðfangsefni sem tilheyra ákveðnum náms-

sviðum, svo sem tungumálum, raungreinum eða samfélagsgreinum sé undirliggjandi þáttur 

sem best spái fyrir um námsárangur og að slík trú byrji að mótast snemma í lífi barnsins. Þó 

svo að trú nemenda á eigin getu á ákveðnu sviði sé talin þróast snemma eru ekki talin bein 

tengsl milli þess að nemandanum finnist ákveðin námsgrein á því sviði spennandi eða 

skemmtileg og hafi þess vegna góða trú á sjálfum sér í greininni. Guay og félagar (2003) telja 

skýringuna að finna í nokkurs konar keðju eða hringvirkni þeirra þátta sem að baki liggja. Góð 

trú nemenda á eigin getu ýtir undir áhugann á að takast á við ögrandi verkefni. Þetta hvetur 

hann til að beita skilvirkri námstækni sem síðan leiðir til góðs námsárangurs og styrkir loks 

trú hans á eigin getu enn frekar. 

Í samantekt Rumberger (2011) kemur fram að til að ná árangri í skóla þurfa nemendur 

ekki aðeins að telja skólagönguna mikilvæga heldur þurfa þeir líka að hafa trú á því að þeir 

hafi getu til að ná árangri. Skynjun nemenda á sjálfum sér og eigin hæfileikum er lykilatriði 

varðandi metnað í námi (achievement motivation) og mikilvæg forsenda námslegrar skuld-

bindingar. 

1.5 Skólahegðun 

Fjölmargar rannsóknir sýna að skortur á hegðunarlegri skuldbindingu er undanfari 

brotthvarfs (Fredricks o.fl. 2004; Rumberger, 1987). Hegðunarleg skuldbinding tengist 

frammistöðu nemenda í námi, bæði í grunn- og framhaldsskólum. Þeir sem eiga við 

hegðunarerfiðleika að etja og mæta seint og/eða illa í skólann fá að jafnaði lægri einkunnir. 

Nemendur sem sýna aftur á móti jákvæða hegðunarlega skuldbindingu og eru virkir í skóla-

starfinu, sinna einhverskonar tómstundastarfi utan skóla eru líklegri til að haldast í skóla og 

ná árangri (Fredricks o.fl., 2004). 

Í rannsóknum Finn og Rock (1997) á framhaldsskólanemendum kemur fram töluverður 

munur á hegðunarlegri skuldbindingu og frammistöðu þeirra í námi. Eftir því sem nemendur 

sýndu meiri þrautseigju og stunduðu námið betur þá var hegðunarleg skuldbinding þeirra 

meiri. Rannsóknir benda jafnframt til að nemendur sem hverfa frá námi hafa síður sinnt 

heimanámi, síður lagt sig fram í skóla, síður tekið þátt í skólatengdum athöfnum og hafa 

oftar sýnt slæma hegðun í skóla (sjá Fredricks o.fl., 2004; Finn, 1989). 
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Þó svo mikið af rannsóknum á þessu sviði hafi verið þversniðsrannsóknir (e. cross- 

sectional) þá sýna langtímarannsóknir að vandamál varðandi hegðunarlega skuldbindingu 

sem fram koma snemma á skólagöngu hafa langvarandi áhrif á námsárangur (Alexander o.fl., 

1997; Rumberger, 1987). Jafnframt hafa rannsóknir sýnt fram á að sterk tengsl eru á milli 

mats kennara á hegðunarlegri skuldbindingu nemenda í fyrsta bekk grunnskóla og árangurs 

þeirra á prófum á næstu fjórum árum og einnig tengsl við brotthvarf úr framhaldsskóla 

(Alexander og Entwisle, 1993; Alexander o.fl., 1997).  

Það kemur ekki á óvart að jákvæð hegðun er nátengd jákvæðu viðmóti. Þetta samband er 

sérstaklega mikilvægt í skóla- eða starfsumhverfinu þar sem uppbyggjandi hegðun er 

forsenda til að viðhalda jákvæðu viðmóti gagnvart skólanum eða stofnuninni. Í skóla getur 

jákvætt viðmót verið látið í ljós á ýmsan hátt svo sem með velþóknun, viðurkenningu, 

væntumþykju, hrósi og veittum stuðningi. Slíkt viðmót getur leitt af sér tengingu eða 

tilfinningu um samsömun við stofnunina og jákvæðar afleiður eru líklegar til að fylgja í 

kjölfarið. Á hinn bóginn eru þeir nemendur sem ekki ná að mynda jákvæð tilfinningaleg 

tengsl við skólann líklegir til að aftengjast, sýna slæma hegðun og hætta í skóla (Finn, 1989; 

Rumberger og Lim, 2008). Í sama streng tekur Voelkl (2012) en í samantekt hennar kemur 

fram að rannsóknir hafa sýnt að þeir nemendur sem finna samsömun við skóla eru líklegri en 

hinir til að taka þátt í störfum innan skólastofunnar, fylgja skráðum sem óskráðum reglum 

um hegðun og eyða meiri orku í að reyna að skilja námsleg viðfangsefni. Einnig kemur fram 

að skólahegðun segir mest til um samsömun nemandans við skólann  

Í könnunum sem gerðar voru á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins um 

ástæður brotthvarfs í framhaldsskólum á Íslandi á haustönn 2013 og vorönn 2014 kom fram 

að langflestum nemendum, sem töldust til brotthvarfshóps, var vísað úr skóla vegna brota á 

skólareglum. Fram kom að flestir sem tilheyra þessum hópi eru nemendur sem ekki stóðust 

viðmið um lágmarks mætingu. Auk þess komu fram upplýsingar frá nokkrum grunnskólum 

um verulega aukningu fjarvista hjá grunnskólanemendum við upphaf 8. bekkjar (Kristrún 

Birgisdóttir, 2013; 2014). Þar sem síðustu bekkir grunnskólans eru mikilvægur tími í lífi 

ungmenna þá getur skipt sköpum fyrir skólagöngu þeirra hvernig tilfinningar nemenda í garð 

náms og skóla og hegðun þeirra þar þróast sem hefur síðan veruleg áhrif á skuldbindingu 

þeirra til náms (Kristjana Stella Blöndal, 2014).  
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Börn sem hafa góða trú á eigin getu tileinka sér gjarnan námslega færni og skipulag og 

sýna frekar af sér jákvæðari félagslega hegðun. Þau eru vinsælli og upplifa minni höfnum frá 

jafningjum heldur en krakkar sem hafa lítið sjálfstraust. Þeir sem hafa slæma trú á eigin getu 

taka frekar þátt í og upplifa líkamlega og andlega áreitni. Áhrifin á andfélagslega hegðun 

nemenda af vantrú á eigin getu í námi aukast eftir því sem nemendur eldast (Bandura, 

1986a). 

1.6 Vissa um námsval 

Nemendur sem eru að hefja framhaldsskólanám hafa sjaldnast skýra framtíðarsýn hvað 

varðar menntunar- eða atvinnuleg áform. Ef um áform er að ræða þá yfirleitt haldast þau 

sjaldnast óbreytt eftir því sem náminu miðar fram. Staðreyndin er sú að flestir framhalds-

skólanemendur hafa haft fá tækifæri til að velta fyrir sér framtíðaráformum sínum á raun-

sæjan hátt áður en þeir koma í framhaldsskóla (Tinto, 1987). 

Niðurstöður úr nýlegri rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Bjarneyjar Sifjar Ægisdóttur 

(2013) benda til að óákveðni við námsval í framhaldsskóla spái fyrir um hegðunarlega, tilfinn-

ingalega og vitsmunalega skuldbindingu nemenda. Eftir því sem nemendur voru óvissari um 

námsvalið því neikvæðari námshegðun sýndu þeir, samsömuðu sig verr skólanum, metnaður 

var minni og framtíðarsýn óljósari. Í rannsókn Scheel og Gonzalez (2007) kom fram að þeir 

nemendur sem hafa markmið um frekara nám eða störf eru mun áhugasamari í námi sínu þó 

svo þeir viti ekki nákvæmlega hvað þeir ætla að taka sér fyrir hendur síðar meir.  

Í skýrslu nefndar um eflingu náms- og starfsráðgjafar í grunn- og framhaldsskólum sem úr-

ræðis gegn brotthvarfi nemenda 2008–2009, kemur fram að í náms- og starfsráðgjöf og 

náms- og starfsfræðslu sé stefnt að því markmiði að nemendur tileinki sér leikni til að halda 

farsællega á eigin náms- og starfsferli en þar er átt við leikni við að afla upplýsinga um nám 

og störf og leikni við að taka rökstuddar ákvarðanir. Auk þessa er lögð áhersla á að nem-

endur nái leikni í sjálfsþekkingu og/eða vitund um sjálfa/n sig, kunni að leggja mat á sjálfa/n 

sig, styrkleika og veikleika, áhuga, breytingar og átti sig á forgangsröðun í lífinu og hvar tak-

markanir liggja (Alþingi, 2008). 

Á unglingsárum mótast sjálfsmynd unglinga og hæfni á ýmsum sviðum svo sem sjálfsagi 

og sjálfstraust og viðhorf til náms sem tengjast jafnframt getu og námsgengi (Sigrún Aðal-

bjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005). Í rannsókn á námsgengi og afstöðu ´75 ár-
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gangsins til náms kom fram að nokkuð var um að nemendur skiptu um námsbraut í fram-

haldsskóla. Athyglisvert er að helmingur þeirra sem lokið hafa verknámi skiptu um braut á 

námstímanum, næst algengast var að þeir sem hættu námi væru búnir að skipta um braut 

áður, en minnst var hreyfingin meðal stúdenta (Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 

2002). Í umfjöllun Kristjönu Stellu Blöndal, Jóns Torfa Jónassonar og Anne-Christin 

Tannhäuser (2011) um nám í framhaldsskólum á Íslandi kom fram að það væri mikil áhersla í 

samfélaginu á að nemendur veldu bóknám í stað verklegs náms. Þetta hefur þau áhrif að 

margir nemendur velja óhentugt nám gegn áhugasviði sínu. Þrátt fyrir að hafa meiri áhuga á 

verklegum viðfangsefnum þá velja þeir bóklega áfanga. Rannsóknir benda til að náms- og 

starfsfræðsla í grunn- og framhaldsskóla geti ýtt undir ákvörðunartökuhæfni nemenda þegar 

kemur að því að velja nám í framhaldsskóla og geti þar með dregið úr líkum á brotthvarfi 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 2000, 2007, 2010). 

Í rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Bjarneyjar Sifjar Ægisdóttir (2013) kom fram að eftir 

því sem nemendur voru óvissari um val á námsbraut sem þeir voru á því minni var skuldbind-

ing þeirra á öllum þeim mælikvörðum sem rannsókn þeirra tók til en það voru neikvæð 

námshegðun, samsömun við skólann og metnaður og framtíðarsýn. Aðeins komu fram tengsl 

á milli námsbrautar, og metnaðar og framtíðarsýnar nemenda þannig að samanborið við 

nemendur í starfsnámi voru nemendur í bóknámi að jafnaði metnaðarfyllri og með skýrari 

framtíðarsýn. Einnig kom fram að nemendur sem voru óvissir um námsval fannst ekki eins 

mikilvægt að ljúka námi og töldu ekki líklegt að þeir héldu áfram námi eftir framhaldsskóla 

samanborið við þá sem voru vissir um námsval sitt. Jafnframt kom fram að þeir sem höfðu 

íhugað að skipta úr bóknámi í verknám höfðu yfirleitt neikvæðari sýn á skólann og óljósari 

framtíðarsýn en þeir sem íhuguðu að skipta úr verknámi í bóknám.  

Í lögum um framhaldsskóla nr. 92/2008 er kveðið á um að allir nemendur eigi rétt á náms- 

og starfsráðgjöf þeim að kostnaðarlausu en í rannsókn sinni hnykkir Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 

(2000) á mikilvægi náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum til þess meðal annars að efla 

hæfni nemenda til að taka ákvarðanir þegar kemur að vali á námi í framhaldsskóla. Ýmsar 

rannsóknir benda til að nemendur sem hafa skýr markmið með námi séu líklegri til þess að 

sjá tilgang með náminu. Því er mikilvægt að reyna að auka skuldbindinguna með því að þjálfa 

nemendur í grunnskóla í ákvarðanatöku varðandi námsval í framhaldsskóla. Þetta gæti 

mögulega aukið frekari tengsl milli náms og framtíðarstarfa eða áframhaldandi náms og haft 
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jákvæð áhrif á viðhorf gagnvart námi og skóla (Fredricks o.fl., 2004; Kristjana Stella Blöndal 

og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013; Scheel og Gonzalez, 2007). Zimmerman (1995) telur að ef 

nemendur hafa bæði þjálfun og tækifæri til að stjórna námi sínu þá munu þeir jafnframt vera 

líklegri til að taka ábyrgð á námsárangri sínum. Sterkar vísbendingar í rannsókn Scheel og 

Gonzalez (2007) benda til þess að nemendur sem eru bjartsýnir á framtíðina, setja sér raun-

hæf markmið og hafa jafnframt trú á eigin getu í námi séu að jafnaði mjög áhugasamir um 

námið og nýti sér námsráðgjöf. 

Að mati Krumboltz (1998, 2015) er mikilvægt fyrir náms- og starfsráðgjafa í nútíma 

samfélagi, hraða og tækni, að hjálpa fólki til að vera opið fyrir tækifærum. Hann telur að 

ráðgjafar þurfi því að aðstoða skjólstæðinga sína við að tileinka sér nýja færni, ráða bug á 

niðurdrepandi skoðunum um sjálfa sig og ýta undir persónuleg einkenni. Einn mikilvægasti 

þáttur ráðgjafans að mati Krumboltz er að hvetja ráðþegann til að vera opinn fyrir 

framtíðinni. Eftir því sem tækninni fleygir fram er ákvörðun um starfsval snemma á 

lífsleiðinni óskynsamleg og tilviljanir ráða oft hvaða nám og störf verða fyrir valinu. Tinto 

(1987) tekur í sama streng í umfjöllun sinni en hann telur að þetta eigi ekki að koma á óvart 

því fyrir flest ungmenni eru framhaldsskólaárin mikilvægur uppvaxtartími þar sem ný 

félagsleg og vitsmunaleg reynsla er sótt til að ná tökum á hugmyndum um framtíðarstarf. 

Einnig eru þessi skólaár, fyrir flesta, tími til að uppgötva eitthvað nýtt frekar en að fá 

staðfestingu á fyrirfram gefnum hugmyndum. Að líta á óákveðni sem jákvætt fyrirbrigði 

hjálpar til við að skilja hvað er í gangi. Skoða þarf óákveðni í ljósi sérkenna einstaklingsins og 

því umhverfi sem hann býr í og jafnframt að skoða einstaklinginn í hvert sinn frekar en 

einblína á óákveðnina (Savickas, 1995). 

1.7 Rannsóknarspurning 

Í ljósi umræðu hér að framan um mikilvægi skuldbindingar nemenda til náms og umfjöllunar 

um stuðning og eftirfylgni foreldra, trú á eigin getu, fyrri skólahegðunar og óákveðni í náms-

vali verða í þessu verkefni skoðuð nánar tengsl þessara þátta við tilfinningalega skuldbind-

ingu nemenda til náms í upphafi framhaldsskóla. Eins og fram hefur komið þá er skuldbind-

ing til náms forsenda farsællar skólagöngu og því nauðsynlegt að átta sig á hvernig hún 

tengist áðurnefndum þáttum.  
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Sett er fram eftirfarandi rannsóknarspurning:  

 Spáir trú á eigin getu í námi, vissa um námsval, fyrri skólahegðun og stuðningur og 

eftirfylgni foreldra fyrir um skuldbindingu framhaldsskólanemenda til náms að teknu 

tilliti til kyns og menntunar foreldra? 



  

28 

2 Aðferð 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru 2383 nýnemar á fyrstu önn í 17 íslenskum framhalds-

skólum sem svöruðu skimunarprófinu Mat á námsumhverfi framhaldsskólanema haustið 

2013. Þar af voru 1044 stúlkur eða 44% og 1332 piltar eða 56%. Prófið var lagt fyrir í fjöl-

brautaskólum, menntaskólum og verkmenntaskólum. Skimunin var hluti af verkefninu Að-

gerðir gegn brotthvarfi á vegum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Höfundur 

prófsins er Dr. Kristjana Stella Blöndal og er tilgangur þess að greina nýnema í brotthvarfs-

hættu og meta hvers konar stuðningur er vænlegur til árangurs (Kristjana Stella Blöndal og 

Sigríður Hulda Jónsdóttir, 2008).  

2.2 Mælitæki 

Í rannsókninni er athyglinni beint að skuldbindingu nemenda til náms og könnuð tengsl 

hennar við trú á eigin getu, vissu um námsval, skólahegðun í efstu bekkjum grunnskóla og 

stuðning foreldra og eftirfylgni. Jafnframt voru tengslin metin að teknu tilliti til bakgrunns-

breytanna, kyns og menntunar foreldra. Öllum breytum var snúið þannig að því hærri gildi 

því meiri var skuldbindingin, trú nemenda á eigin getu, stuðningur foreldra og eftirfylgni, 

vissa um námsval og skólahegðun var betri. 

Námsleg skuldbinding vísar til tilfinningalegrar skuldbindingar til náms og felur meðal 

annars í sér jákvæð og neikvæð tilfinningaleg viðbrögð nemenda gagnvart náminu og viðhorf 

til kennara, skólasystkina og starfsmanna skólans (Fredricks o.fl.,2004). Hún var metin með 

fimm fullyrðingum: Mér líkar vel við námið sem ég er í núna, mér finnst flestar námsgreinar 

skemmtilegar, mér finnst námið oft tilgangslaust, mér leiðist oft í kennslustundum  og ég hef 

ekki áhuga á náminu. Svarmöguleikar voru á fjögurra punkta kvarða, frá mjög sammála til 

mjög ósammála. Innri áreiðanleiki var α = 0,74.  

Trú á eigin getu í námi (e. self- efficasy) vísar til þess hversu auðvelt eða erfitt einstakl-

ingurinn telur það vera að ná settu marki og fyrri reynsla hefur mikið að segja um tiltrú hans 

á sjálfum sér í þessu samhengi (Bandura, 1995; Zimmerman, 1995). Trú á eigin getu saman-

stóð af fjórum atriðum, til dæmis: „Mér finnst námið oft erfitt“ og „Mér finnst ég vel undir-

búin(n) undir námið sem ég er í“. Þrjú atriðanna voru metin á fjögurra punkta kvarða frá 

mjög sammála til mjög ósammála. Þar fyrir utan var spurningin „Þegar á heildina er litið, 
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hversu góður eða slakur námsmaður finnst þér þú vera?“. Svarendur voru beðnir um að gefa 

sér einkunn á bilinu 0 til 10 þar sem 0 merkti mjög slakur námsmaður og 10 mjög góður 

námsmaður. Til að öll atriðin væru á sama kvarða voru breyturnar staðlaðar með tilliti til 

fjölda svarmöguleika. Innri áreiðanleiki var α = 0,65.  

Óvissa með námsval samanstóð af þremur fullyrðingum. Dæmi um fullyrðingar eru: „Mér 

þótti erfitt að ákveða hvaða braut/deild ég ætti að velja í framhaldsskóla“ og „Ég er sann-

færð(ur) um að ég hafi valið rétta námsbraut“. Þátttakendur voru beðnir um að svara fullyrð-

ingum á fjögurra punkta kvarða frá mjög sammála til mjög ósammála. Innri áreiðanleiki var 

 α = 0,68  

Skólahegðun vísar til hegðunarlegrar skuldbindingar sem er þríþætt og felur í sér jákvæða 

hegðun eins og að mæta og sinna námi, virkni í skólastofunni það er að fylgjast með og taka 

þátt og loks ýmis þátttaka í félagsstörfum (Finn, 1993; Fredricks o.fl., 2004). Spurt var um 

hegðun í þeim skóla sem nemendur voru í áður en þeir hófu nám í framhaldsskóla. 

Hugsmíðin var metin með sex fullyrðingum. Dæmi: „Síðast þegar ég var í skóla lærði ég 

yfirleitt heima“ og „Síðast þegar ég var í skóla skilaði ég verkefnum yfirleitt á réttum tíma“. 

Fullyrðingarnar voru metnar á fjögurra punkta kvarða frá mjög sammála til mjög ósammála. 

Dæmi um annars konar fullyrðingar sem nemendur svöruðu: “Síðast þegar ég var í skóla 

talaði umsjónarkennari minn eða annar starfsmaður við mig út af slæmri hegðun“ og „Síðast 

þegar ég var í skóla skrópaði ég í skólann„. Fullyrðingar hér voru metnar á fjögurra punkta 

kvarða frá aldrei til oftar en 5 sinnum. Innri áreiðanleiki var α = 0,74  

Stuðningur foreldra (e.support) vísar til þess hvort foreldrar veita börnum sínum almennt 

stuðning, aðhald og hvatningu til að standa sig vel og fylgist með líðan þeirra. Stuðningur 

foreldra samanstóð af sex fullyrðingum og áttu þær við um stuðning foreldra það er að segja 

fyrir móður/ uppeldismóður og föður/uppeldisföður. Dæmi: „Hún/hann hvetur mig til að 

gera mitt besta í öllu sem ég tek mér fyrir hendur“ og „Hún/hann sýnir því áhuga hvernig 

mér líður“. Svarmöguleikar voru á fimm punkta kvarða frá mjög sammála til mjög ósammála. 

Innri áreiðanleiki fyrir stuðning foreldra var α = 0,83 

Eftirfylgni foreldra vísar til þess hvort foreldrar fylgist með börnum sínum utan skóla og 

viti hverja þau umgangast. Eftirfylgni foreldra samanstóð af fjórum þáttum. Dæmi um 

fullyrðingar sem tengdust eftirfylgni foreldra má nefna: „Foreldrar mínir vita hvar ég er um 

helgar“ og „Foreldrar mínir hitta vini mína/vinkonur“. Mælt var á fimm punkta kvarða; Nær 
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alltaf, oft, stundum, sjaldan, aldrei. Atriðum var snúið þannig að því hærri sem gildin voru því 

meiri var eftirfylgni foreldra. Innri áreiðanleiki α = 0,80 

Bakgrunnsbreytur voru kyn og menntun foreldra. Spurt var um menntun beggja foreldra í 

spurningalistanum. Svarmöguleikarnir voru fimm: Grunnskólapróf, stúdentspróf/annað 

bóklegt framhaldsskólapróf (ekki háskólapróf), iðnnám eða annað starfsnám á framhalds-

skólastigi, háskólamenntun og önnur menntun, hvaða? Í þessari rannsókn er stuðst við 

menntun þess foreldris sem hafði meiri menntun ef um mismunandi menntastig var að 

ræða. Vegna aðhvarfsgreiningar voru búnar til svokallaðar vísibreytur (e. dummy variable) 

fyrir menntun foreldra. Nemendur foreldra með grunnskólapróf voru bornir saman við þá 

sem annars vegar áttu foreldra með framhaldsskólapróf og hins vegar foreldra með háskóla-

próf. Stúlkur voru kóðaðar með gildið 1 og strákar með gildið 2. 

2.3 Framkvæmd 

Þar sem skimunarprófið var lagt fyrir ólögráða nemendur var bréf sent til foreldra allra nem-

enda þar sem prófið var kynnt og óskað eftir heimild til að leggja það fyrir börn þeirra. Þeir 

foreldrar sem ekki vildu að barn þeirra tæki þátt voru beðnir um að hafa samband við 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Fyrirlögn prófsins var rafræn og var það lagt fyrir alla 

nýnema á skólatíma í október 2013. Áður en nemendur svöruðu var stöðluð kynning þar sem 

þeim var kynntur tilgangur skimunarinnar og útskýrt að þeim bæri ekki skylda til að svara 

einstaka spurningum eða könnuninni í heild og að trúnaði væri heitið við alla gagnavinnslu og 

eftirfylgni.  

2.4 Úrvinnsla 

Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við forritið SPSS, útgáfu 20. Frumbreytur voru trú á 

eigin getu, óvissa með námsval, fyrri skólahegðun og stuðningur foreldra og eftirfylgni, auk 

bakgrunnsbreytanna, kyns og menntunar foreldra. Fylgibreyta var námsleg skuldbinding.  

Forspá frumbreyta um skuldbindingu nemenda til náms var könnuð með fjölbreytuað-

hvarfsgreiningu (e. multiple regression). Auk þess var notuð lýsandi tölfræði, fylgniútreikn-

ingar Pearsons‘ r og Spearmans row og viðeigandi marktektarpróf. 
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3 Niðurstöður 

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar á því hvort tengsl séu á milli náms-

legrar skuldbindingar nemenda gagnvart námi og trúar þeirra á eigin getu, óvissu með náms-

val, fyrri skólahegðunar og stuðnings foreldra og eftirfylgni, að teknu tilliti til bakgrunns-

breytanna, kyns og menntunar foreldra.  

3.1 Meðaltöl og staðalfrávik 

Tafla 1 sýnir meðaltöl og staðalfrávik fyrir skuldbindingu til náms eftir frumbreytum. Þau 

meðaltöl eru stjörnumerkt þar sem fram kom marktækur munur. 

Tafla 1: Skuldbinding til náms eftir frumbreytum. 

  Fjöldi M SF 

Allir 2331 3,0 0,57 

Kyn*** 
   Stúlkur 1031 3,02 0,54 

Piltar 1300 2,89 0,58 

Menntun foreldra 
   Grunnskólapróf eða annað skyldunám 280 2,9 0,60 

Framhaldsskóli 809 2,96 0,56 

Háskóli 1187 2,97 0,56 

Stuðningur foreldra*** 
   Lítill stuðningur 776 2,79 0,58 

Miðlungs stuðningur 855 2,96 0,54 

Mikill stuðningur 707 3,11 0,54 

Eftirfylgni foreldra*** 
   Lítil eftirfylgni 794 2,8 0,57 

Miðlungs eftirfylgni 837 3,0 0,53 

Mikil eftirfylgni 703 3,05 0,58 

Skólahegðun*** 
   Slæm skólahegðun 638 2,66 0,57 

Miðlungs skólahegðun 1085 2,97 0,52 

Góð skólahegðun 615 3,22 0,5 

Trú á eigin getu*** 
   Lítil trú á eigin getu 785 2,63 0,53 

Miðlungs trú á eigin getu 739 3,0 0,48 

Mikil trú á eigin getu 814 3,25 0,5 

Vissa um námsval*** 
   Óviss 586 2,63 0,57 

Miðlungs vissa um námsval 1093 3,0 0,52 
Viss um námsval 635 3,22 0,5 

*** p < 0,001. 



  

32 

Munur kom fram á skuldbindingu til náms eftir öllum frumbreytunum fyrir utan 

menntunar foreldra eins og sjá má í töflu 1. Stelpur voru að meðaltali skuldbundnari námi en 

strákar, t(2331) = 5,57, p < 0,001. Fram kom að skuldbinding nemenda jókst að jafnaði með 

auknum stuðningi foreldra, F(2,2335) = 62,4, p < 0,05. Þeir sem fengu miðlungs og mikinn 

stuðning frá foreldrum voru að jafnaði skuldbundnari námi en þeir sem fengu lítinn stuðning 

foreldra. Þeir sem voru minnst skuldbundnir námi fengu minnsta stuðning frá foreldrum 

Tukey, p < 0,05. Einnig var munur á skuldbindingu nemenda til náms og eftirfylgni foreldra, 

F(2,2331) = 46,23, p < 0,05. Samkvæmt Tukey, p < 0,05 var skuldbindingin meiri hjá þeim 

sem fengu miðlungs og mikla eftirfylgni frá foreldrum samanborið við þá sem fengu litla 

eftirfylgni foreldra. Fram kom munur á skuldbindingu til náms og skólahegðun nemenda, 

F(2,2335) = 176,19, p < 0,05. Skuldbinding nemenda jókst að jafnaði með bættri skólahegðun 

og var mest hjá þeim sem sýndu bestu hegðunina í skóla. Samkvæmt Tukey, p < 0,05 var 

skuldbindingin áberandi minnst hjá þeim sem sýndu lökustu skólahegðun. Munur kom fram 

á milli allra hópa varðandi skuldbindingu nemenda til náms og trúar þeirra á eigin getu í námi 

og voru þeir skuldbundnastir námi sem höfðu mestu trú á eigin getu, F(2,2335) = 306,92, p < 

0,05. Samkvæmt Tukey, p < 0,05 var munurinn mestur á skuldbindingu til náms hjá þeim sem 

höfðu mestu trú á eigin getu og þeim sem höfðu minnstu trú á eigin getu en munurinn var 

minni á milli þeirra sem höfðu miðlungs og mikla trú á eigin getu í námi. Loks kom fram 

munur á skuldbindingu til náms og þess hve vissir nemendur voru um námsval sitt og kom 

fram munur á milli hópanna þriggja, F(2,2311) = 189, p < 0,05. Skuldbinding til náms var mest 

hjá þeim sem voru vissir um námsval og minnst hjá þeim sem voru óvissir um námsval sitt og 

var munurinn mestur á milli þessara tveggja hópa. Minnsti munur var á skuldbindingu til 

náms og vissu um námsval hjá þeim sem voru vissir og miðlungs vissir um námsval sitt sam-

kvæmt Tukey, p < 0,05. 
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3.2 Fylgni 

Tafla 2: Fylgni á milli rannsóknarbreyta.  

 

Trú á eigin 
getu 

Vissa 
með 
námsval 

Fyrri 
skóla 
hegðun Stuðningur 

Eftir 
fylgni 

Menntun 
foreldra Kyn 

Námsleg skuldb. 0,53*** 0,40*** 0,38*** 0,24*** 0,21*** 0,02 -0,11*** 

Trú á eigin getu 
 

0,32*** 0,38*** 0,27*** 0,18*** 0,11*** 0,01 

Vissa m. námsval 

 

 
0,21*** 0,15*** 0,13*** 0,06** -0,02 

Skólahegðun 

  

 
0,26*** 0,36*** 0,10*** -0,25** 

Stuðningur 

   

 
0,32*** 0,13*** 0,07** 

Eftirfylgni 

    

 
0,05* -0,20*** 

Menntun foreldra 

      

-0,05* 

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001. 
Athugasemd við töflu: Útreikningar á fylgni á milli menntunar og annarra breyta byggjast á raðfylgni (rs). 

Í töflu 2 má sjá fylgni milli rannsóknarbreytanna. Námsleg skuldbinding hafði mestu fylgni við 

trú á eigin getu til náms. Niðurstöðurnar sýndu að nemendur voru að jafnaði námslega 

skuldbundnari eftir því sem þeir höfðu meiri trú á eigin getu til náms, voru vissari um náms-

val sitt, sýndu jákvæðari skólahegðun, höfðu meiri stuðning og eftirfylgni frá foreldrum 

sínum. Jafnframt kom fram að samanborið við stelpur voru strákar að jafnaði minna 

skuldbundnir námi, sýndu neikvæðari skólahegðun, fengu meiri stuðning foreldra og minni 

eftirfylgni. Niðurstöður sýndu jafnframt að jákvæð innbyrðis tengsl voru á milli 

frumbreytanna fyrir utan að ekki var fylgni kyns við trú á eigin getu og óvissu um námsval. 

Fram kom að því meiri sem stuðningur foreldra og eftirfylgni var því jákvæðari var 

skólahegðun nemenda, skuldbinding til náms og trú á eign getu í námi óx og nemendur voru 

vissari um námsval sitt.  
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3.3 Aðhvarfsgreining 

Fjölbreytuaðhvarfsgreining (e. multiple regression) var notuð til að meta forspárgildi kyns, 

stuðnings foreldra og eftirfylgni, fyrri skólahegðunar, trúar nemenda á eigin getu í námi og 

vissu með námsval. Þar sem ekki voru marktæk tengsl á milli menntunar foreldra og skuld-

bindingar nemenda til náms var menntun foreldra sleppt í aðhvarfslíkaninu (sjá töflur 1 og 

2). Niðurstöðurnar eru kynntar hér í töflu 3. 

Tafla 3: Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar fyrir skuldbindingu nemenda til náms. 

 

 
B 

 
SE B β 

Kyn -0,09 *** 0,02 -0,08 

Stuðningur foreldra 0,05 *** 0,15 0,06 

Eftirfylgni foreldra 0,02 
 

0,01 0,02 

Skólahegðun 0,14 *** 0,02 0,14 

Trú á eigin getu  1,8 *** 0,09 0,38 

Vissa með námsval 0,19 *** 0,01 0,23 

R² 

 
 

37,4 
 F       228,8***   

***p < 0,001 (tvíhliða) 

Trú nemenda á eigin getu í námi, vissa um námsval, skólahegðun, stuðningur foreldra og 

kyn spáðu marktækt fyrir um námslega skuldbindingu að teknu tilliti til annarra frumbreyta í 

líkaninu eins og sjá má í töflu 3. Saman skýrðu frumbreyturnar 37,4 % af heildardreifingu 

námslegrar skuldbindingar.  

Eftir því sem nemendur fengu meiri stuðning foreldra, sýndu jákvæðari skólahegðun á 

síðasta ári í grunnskóla, höfðu meiri trú á eigin getu og voru vissari um námsval sitt í fram-

haldsskóla því meiri var námsleg skuldbinding þeirra. Jafnframt kom fram að stúlkur voru að 

jafnaði skuldbundnari námi en drengir að teknu tilliti til annarra frumbreyta. 
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4 Umræður 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að varpa ljósi á tengsl trúar nemenda á eigin getu í námi, 

stuðnings foreldra og eftirfylgni, vissu um námsval í framhaldsskóla og fyrri skólahegðunar 

við tilfinningalega skuldbindingu nemenda til náms á fyrsta ári í framhaldsskóla. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að eftir því sem nemendur fengu meiri stuðning 

foreldra, sýndu jákvæðari skólahegðun á síðasta ári í grunnskóla, höfðu meiri trú á eigin getu 

og voru vissari um námsval sitt í framhaldsskóla því meiri var námsleg skuldbinding þeirra. 

Þessar niðurstöður eru afar mikilvægar í ljósi þess að skuldbinding til náms er lykilhugtak í 

kenningum um brotthvarf og talin hafa veruleg áhrif á námsárangur og draga úr líkum á 

brotthvarfi frá námi. 

Tilfinningaleg skuldbinding kom fram í því að nemendum líkaði vel námið sem þeir voru í, 

fannst flestar námsgreinar skemmtilegar, voru ólíklegri til að vera áhugalausir um námið, 

leiðast í kennslustundum eða finnast námið oft tilgangslaust. Tilfinningaleg skuldbinding til 

námsins felur meðal annars í sér jákvæð tilfinningaleg viðbrögð nemenda gagnvart náminu 

og viðhorf til kennara, skólasystkina og starfsmanna skólans. Hún felur einnig í sér metnað í 

námi og samsömun við skólann. Þeir nemendur sem voru minna skuldbundnir námi voru ekki 

eins ánægðir í skólanum og sáu minni tilgang með náminu en þeir sem sýndu meiri 

skuldbindingu. Fram kom að þeir sem sýndu litla tilfinningalega skuldbindingu, líkaði ekki 

námið sem þeir voru í, fannst það tilgangslaust og leiddist í skólanum. Tilfinningalegt 

skuldbindingarleysi lýsir sér almennt í neikvæðum viðhorfum til skólans og áhugaleysi um 

námið.  

Fram kom að stúlkur voru að jafnaði skuldbundnari námi en drengir að teknu tilliti til 

annarra frumbreyta. Auk þess kom fram að samanborið við stelpur sýndu strákar að jafnaði 

neikvæðari skólahegðun í grunnskóla, fengu meiri stuðning foreldra og minni eftirfylgni en 

þær. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2012; Jackson, 2002; Wang og Eccles, 2012). Skuldbinding til náms tengist 

námsárangri og frammistöðu í skóla en námsleiði og áhugaleysi vísar til skorts á 

tilfinningalegri skuldbindingu (Fredricks o.fl., 2004). Rannsóknir hafa sýnt að strákum gengur 

almennt verr en stelpum í skóla, einkunnir þeirra eru umtalsvert lægri og viðhorf þeirra til 

skólans neikvæðari (Amalía Björnsdóttir o.fl. 2008; Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, 2009; Amalía Björnsdóttir o.fl. 2010; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella 
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Blöndal, 2002; Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). Fram kemur í 

rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Bjarneyjar Sifjar Ægisdóttur (2013) að samanborið við 

stúlkur þá sýndu drengir að jafnaðir neikvæðari námshegðun, höfðu minni metnað og 

óljósari framtíðarsýn. Hvers vegna eru stelpur skuldbundnari námi en strákar og gengur þar 

með betur í skóla en þeim? Samkvæmt rannsókninni þá er minni eftirfylgni með strákum af 

hendi foreldra. Er hugsanlegt að ef foreldrar fylgdu strákum eins vel eftir og stelpum að þá 

yrðu þeir skuldbundnari námi sem síðan hefði jákvæð áhrif á skólahegðun þeirra, 

námsárangur og skuldbindingu til náms? 

Ekki kom fram munur á skuldbindingu til náms og menntunar foreldra en aðrar rannsóknir 

hafa sýnt að aukin menntun foreldra hefur jákvæð áhrif á skólagöngu barnanna (sjá Jón Torfi 

Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella 

Blöndal, 2005).  

Því meiri sem trú nemenda var á eigin getu því meiri var námsleg skuldbinding að teknu 

tilliti til stuðnings foreldra og eftirfylgni, vissu um námsval í framhaldsskóla, fyrri 

skólahegðunar og kyns. Þeir sem höfðu góða trú á eigin getu höfðu trú á því að þeir réðu vel 

við námið sem þeir voru í og töldu sig góða námsmenn sem virtist ýta undir að þeir væru 

áhugasamir um námið og sæju tilgang með því. Jafnframt töldu þeir sig vera vel undirbúna 

fyrir nám í framhaldsskóla. Afar mikilvægt er því að efla markvisst trú nemenda á eigin getu 

hvort sem um er að ræða í skólaumhverfinu eða utan þess. Rannsóknir benda til að aukin trú 

á eigin getu ýti undir áhugann á að fást við ögrandi verkefni sem svo aftur eykur á 

skuldbindingu til náms (Bandura, 1993; Guy o.fl. 2003; Rumberger, 2011). Þeir nemendur 

sem höfðu minni trú á eigin getu fannst námið stundum erfitt og voru ekki vissir um að ráða 

við það og efuðust um hæfni sína sem námsmenn. Þeir töldu sig heldur ekki vera nógu vel 

undirbúna fyrir nám í framhaldsskóla samanborið við þá sem höfðu góða trú á eigin getu. 

Þeir nemendur sem höfðu litla trú á eigin getu voru jafnframt minnst tilfinningalega 

skuldbundnir námi í samanburði við hina nemendurna. Þeir höfðu almennt neikvæð viðhorf 

til skólans og samsömuðu sig illa. Þeim fannst námið erfitt og upplifðu sig sem slaka 

námsmenn, þeir efuðust um að ráða við námið og fannst þeir koma illa undirbúnir inn í 

framhaldsskóla miðað við hina hópana. Út frá þessum niðurstöðum er óhætt að segja að góð 

trú eigin getu í námi sé mikilvæg fyrir farsæla skólagöngu.  
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Fram kom að því meiri vissu um námsval sitt, sem nemendur höfðu, því jákvæðari var 

skuldbinding þeirra til náms í framhaldsskóla að teknu tilliti til trúar á eigin getu, 

skólahegðunar í grunnskóla, stuðnings og eftirfylgni foreldra og kyns. Þeir sem voru 

skuldbundnastir námi fannst ekki erfitt að velja sér nám í framhaldsskóla. Þeir töldu sig hafa 

valið rétt nám og voru sáttir við skólann sem þeir voru í. Þessir nemendur voru almennt með 

jákvæð viðhorf og samsömuðu sig vel skólanum. Þeir sem voru ekki eins vissir um námsval 

sitt voru heldur ekki eins skuldbundnir námi og fyrri hópurinn. Þeim fannst frekar erfitt að 

velja námsbraut og voru ekki vissir um að hafa valið rétt. Aftur á móti þeir sem voru minnst 

skuldbundnir námi voru neikvæðastir á öllum þáttum sem mæla vissu um námsval. Lítil 

tilfinningaleg skuldbinding þessara nemenda til náms, lýsir sér gjarnan í neikvæðu viðhorfi til 

skólans, kennara og skólasystkina. Þar sem þessir nemendur voru ekki ánægðir með 

námsbrautarval sitt eða þær brautir sem í boði voru í skólanum, getur það stuðlað að 

námsleiða og jafnvel kvíða sem síðan getur leitt til brotthvarfs frá námi. Þessar niðurstöður 

eru í takt við aðrar rannsóknir sem benda til að þeir sem hafa skýrari markmið með námi sínu 

og sjá tilgang með því séu að jafnaði skuldbundnari námi en aðrir (Fredricks o.fl., 2004; 

Scheels og Gonzales, 2007; Kristjana Stella Blöndal og Bjarney Sif Ægisdóttir, 2013). 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að óvissa um námsval dragi úr skuldbindingu til 

náms, hún dregur einnig úr trú nemenda á eigin getu og eykur líkur á verri skólahegðun. Allir 

þessir þættir eru taldir áhættuþættir brotthvarfs og þegar þeir eru allir til staðar á sama tíma 

má leiða líkur að því að hætta á brotthvarfi úr námi aukist verulega. Með þetta í huga er ljóst 

að auka þarf vægi náms- og starfsfræðslu í grunn- og framhaldsskólum og jafnframt að auka 

námsráðgjöf í framhaldsskólum. Aukin náms- og starfsfræðsla hjálpar til við 

ákvörðunartökuferli nemenda og hefur áhrif á starfsferilsþróun einstaklinganna (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2010). Í ljósi þessa er mikilvægt að námsráðgjafi leiðbeini nemandanum og 

útskýri að óákveðni hans sé eðlilegur hlutur sem flestir glíma við einhvern tíma og það sé 

verkefni þeirra saman að finna líklegustu lausnina. Hafa þarf í huga að námsráðgjafinn hefur 

ekki endilega heppilegustu lausnina fyrir hvern og einn nemanda en getur leitt vinnu til að 

komast að líklegustu niðurstöðunni. Ekki er víst að sú niðurstaða reynist rétt og því þarf 

nemandinn að vera opinn fyrir breytingum og að finna aðrar lausnir ef í ljós kemur að þessi 

var ekki sú rétta. Einnig þarf að hafa í huga að í nútíma samfélagi er hollt að fólk sé opið fyrir 

því að breyta um starfsvettvang og gera má ráð fyrir að það nám eða starf sem fólk byrjar í 

muni ekki endilega vara alla æfina. Samstarf náms- og starfsráðgjafa og nemanda getur 
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einnig komið í veg fyrir að viðkomandi mennti sig til starfs sem hann síðar uppgötvar að 

hentar honum ekki. Ekki telja allir að óákveðni unglinga um náms- og starfsval sé áhyggjuefni 

en Savicas (1995) telur að óákveðni hjá unglingum eigi sér stað að hluta til vegna þess að þeir 

hafa ekki fundið sjálfa sig og hafi því ekki enn sérstök áform í lífinu. Jafnframt hafa þeir ekki 

íhugað almennilega hvaða möguleikar eru í boði. Tinto (1987) tekur í svipaðan streng í sinni 

umfjöllun en hann telur að jafnvel þeir nemendur sem við upphaf náms í framhaldsskóla hafi 

góða hugmynd um markmið með námi sínu breyti þeim markmiðum þegar líður á námið. 

Einnig hefur sýnt sig að á sama tíma og margir óákveðnir nemendur festa framtíðarmarkmið 

sín eru aðrir sem voru í upphafi ákveðnir orðnir óákveðnir. Þessi óvissa vex gjarnan á fyrstu 

tveimur árum framhaldsskólans. Þó sumir telji óvissu með námsval eðlilega þá getur hún haft 

víðtæk áhrif á námsframvindu einstaklinganna almennt en Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2010) 

kemst að því í sinni rannsókn að skortur á upplýsingum til nemenda um nám og störf skapi 

óvissu í námsvali.  

Fram kom í rannsókninni hér að því jákvæðari hegðun sem nemendur höfðu sýnt á síðasta 

ári í grunnskóla því jákvæðari var skuldbinding þeirra til náms í framhaldsskóla að teknu tilliti 

til vissu um námsval, trúar á eigin getu, stuðnings og eftirfylgni foreldra og kyns. 

Tilfinningaleg skuldbinding ýtir undir jákvæða skólahegðun og samsömun nemenda við 

skólafélaga kennara og starfsfólk skólans. Skuldbinding hefur einnig áhrif á líðan nemenda í 

skólanum. Þeir nemendur sem sýndu bestu skólahegðun í grunnskóla sögðust meðal annars 

hafa sinnt heimanámi vel, gengið vel í samskiptum við kennara, skilað verkefnum á réttum 

tíma og ekki skrópað í skólann. Aftur á móti þeir sem voru með lélegustu hegðunina í 

grunnskóla og minnstu skuldbindinguna sögðu að þeim hefði ekki gengið vel í samskiptum 

við kennara, sinntu ekki heimanámi, skiluðu ekki verkefnum á réttum tíma og skrópuðu í 

skólann. Þetta kemur heim og saman við tilfinningalegt skuldbindingarleysi sem lýsir sér 

gjarnan í námsleiða, kvíða og almennt neikvæðum viðhorfum til skólans og skólasystkina 

(Fredricks o.fl., 2004; Skinner og Belmont, 1993) og getur haft veruleg neikvæð áhrif á 

skólagöngu einstaklinganna og jafnvel leitt til brotthvarfs frá námi.  

Fram kom að því meiri stuðning sem nemendur fengu frá foreldrum því jákvæðari var 

skuldbinding þeirra til náms í framhaldsskóla. Þeir sem voru minnst skuldbundnir námi fengu 

minnsta stuðninginn frá foreldrum en það er í samræmi við aðrar rannsóknir (sjá Álfgeir Logi 

Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2009, Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2014; Kristjana Stella Blöndal, 2014). Þeir sem voru skuldbundnastir námi 
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töldu sig meðal annars fá mikla hvatningu og skilning frá foreldrum sínum aftur á móti þeir 

sem fengu lítinn stuðning frá foreldrum töldu sig ekki fá mikinn skilning, hvatningu eða að 

foreldrar þeirra sýndu því áhuga hvernig þeim liði. Samkvæmt þessum niðurstöður er ljóst að 

það er mjög mikilvægt að foreldrar sýni námi barna sinna áhuga, hvetji þau áfram og séu 

virkir þátttakendur í lífi unglinganna. Þessum niðurstöðum svipar til niðurstaðna annarra 

rannsókna þar sem fram kemur að styðjandi uppeldi, þar sem foreldrar eru hvetjandi og 

styðja vel við börn sín og eru jákvæðir gagnvart skólanum, getur ýtt undir líkur á jákvæðu 

viðhorfi barnanna til náms. Jákvæður stuðningur getur einnig haft góð áhrif á námsárangur 

barnanna. Auk þess sýna rannsóknir að unglingar sem búa við styðjandi uppeldi eru líklegri til 

að sýna skólanum áhuga og taka þátt í skólastarfi og félagslífi innan skólans (sjá Fan & Chen, 

2001; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2009; Kristjana Stella Blöndal, 2014; Rumberger o.fl., 1995; Wang & 

Eccles, 2012). Í nýlegu doktorsverkefni Kristjönu Stellu Blöndal (2014) dregur hún fram þær 

meginályktanir að samskipti foreldra og unglinga sem einkennast af leiðandi 

uppeldisaðferðum virðast draga úr þeirri almennu þróun að skuldbinding dvíni á 

unglingsárum sem eykur líkur á brotthvarfi. Í ljósi þessara niðurstaðna þá er stuðningur og 

hvatning foreldra sem felst í leiðandi uppeldi enn mikilvægari en áður var talið og sérstaklega 

mikilvægt að foreldrar séu þátttakendur í lífi og starfi barna sinna á unglingsárum. 

Í rannsókninni kom fram munur á skuldbindingu nemenda til náms og eftirfylgni foreldra 

og var skuldbindingin meiri hjá þeim sem höfðu miðlungs og mikla eftirfylgni frá foreldrum 

heldur en hjá þeim nemendum sem fengu litla eftirfylgni foreldra. Bendir það til þess að ef 

foreldrar vita hvar börn þeirra eru á kvöldin, þekki vini þeirra og viti hvað þau aðhafast í 

frítímanum auki það líkur á að börnin sýni námi áhuga á fyrsta ári í framhaldskóla og sjái 

tilgang með því. Þetta samræmist vel öðrum rannsóknum og kenningum varðandi samskipti 

foreldra og barna þar sem fram kemur að uppeldisaðferðir foreldra skipta miklu máli 

varðandi nám og velferð barna og ungmenna. Leiðandi uppeldisaðferðir foreldra virðast 

almennt vera árangursríkastar, þar sem börnin búa við ákveðinn aga og stjórnun en eru hvött 

til dáða af foreldrum sínum (sjá Baumrind, 1971, 1991, 2005; Kristjana Stella Blöndal og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2014; Maccoby og Martin, 1983; Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Í 

rannsókninni Ungt fólk 2013 sem gerð var á Íslandi komu fram jákvæðar upplýsingar, því 

þegar litið er á þróun mála varðandi eftirfylgni foreldra aftur til ársins 1992 kemur í ljós að 

foreldrar eru mun líklegri til þess að vita hvar og með hverjum unglingarnir eru á kvöldin nú 
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en árin áður (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). Í ljósi þess sem fram kemur í rannsókninni Ungt 

fólk 2013 má draga þær ályktanir að foreldrar á Íslandi séu almennt áhugasamir um velferð 

barna sinna og leggi sig fram um að fylgjast með þeim.  

Stuðningur og eftirfylgni foreldra á unglingsárum hefur samkvæmt rannsókninni mikið að 

segja varðandi skuldbindingu til náms. Það er í takt við aðrar rannsóknir sem hafa sýnt að 

þátttaka foreldra minnkar hegðunarvandamál í skólanum og bætir þar með virkni skólans. 

Jafnvel þó að foreldrar unglinga í framhaldsskóla geti ekki haft bein áhrif á námsárangur 

barna sinna þá gera þeir það óbeint með því að hafa áhrif á hegðun og skólabrag (Hill o.fl, 

2004; McNeal, 1999; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2014; Voelkl, 2012).  

Undanfarin ár hefur mikil áhersla verið lögð á samstarf milli foreldra og skóla. Rannsóknir 

hafa sýnt að mikill munur getur verið á möguleikum foreldra til að vera raunverulegir 

þátttakendur. Þessi munur felst einkum í félegslegri, menntunarlegri og efnahagslegri stöðu 

foreldra. Þeir sem hafa góða stöðu telja sig frekar vera hæfa og eiga rétt á að beita sér innan 

skólans á meðan þeir sem hafa laka stöðu finna fyrir hindrunum sem draga úr þátttöku 

þeirra (Bandura, 1989a; Hill o.fl, 2004; Hoover-Dempsey og Sandler, 1997). Mikilvægt er því 

fyrir skólafólk að vera meðvitað um þessa stöðu og leggja sig fram við að hvetja og virkja 

styrkleika foreldra í skólastarfinu og fá þannig fram þátttöku sem flestra á jákvæðum nótum. 

Ýmsar fræðilegar kenningar benda til að þátttaka og samþætting í skólastarfi eigi sér stað á 

fleiri stöðum en aðeins í kennslustofunni. Þó svo að námsleg skuldbinding sé nægjanleg til að 

bæta námsárangur þá getur skuldbinding á öðrum skólatengdum sviðum verið jafn mikilvæg 

í því að halda nemendum í skóla (Rumberger o.fl., 2011).  

Upphaf framhaldsskóla og í raun síðustu árin í grunnskóla, eru mikill umrótatími í lífi 

ungmenna. Unglingar eru að takast á við miklar líkamlegar og andlegar breytingar auk þess 

sem þeir eru að færast á milli skólastiga þar sem ólíkar reglur gilda. Jafnframt þessu eru tök 

foreldra á börnum sínum smám saman að slakna og margir nemendur upplifa nýfengið frelsi 

en jafnframt er ákveðið óöryggi bæði hjá foreldrum og unglingum. Eins og rannsóknin hér 

staðfestir þá er afar mikilvægt að foreldrar fylgist vel með börnum sínum einmitt á þessum 

árum þar sem eftirfylgni þeirra hefur veruleg áhrif á skuldbindingu til náms sem aftur hefur 

áhrif á líkur þess að ljúka námi. Í þessari rannsókn kom fram að því meiri sem stuðningur 

foreldra var og eftirfylgni því jákvæðari var hegðun nemendanna á síðasta ári í grunnskóla.  
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Talið er að brothvarf frá námi sé ferli sem á sér stað á löngum tíma þar sem skuldbinding 

til náms smám saman dvínar og nemandinn verður afhuga nám og hættir loks í skóla (Finn, 

1989, 1993). Í rannsókninni Ungt fólk (2013) kemur fram að brotthvarf frá námi eykur 

verulega líkur á því að ungt fólk missi fótanna og lendi út af sporinu. Talsverður munur er á 

mörgum þáttum í lífi ungmenna sem ljúka námi og þeirra sem hætta áður en námi er lokið. 

Sem dæmi má nefna að daglegar reykingar eru 9% meðal þeirra sem stunda nám en 55% 

meðal annarra á aldrinum 16-20 ára. Í ljósi þessa telja rannsakendur mikilvægt að stuðla að 

því að ungmenni ljúki námi en til að svo megi verða þarf að vita hvað þau vilja og hvers 

vegna, skilja heim þeirra, en ekki síst vera tilbúin til að aðlaga skólakerfið að þörfum hvers 

tíma (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). Mikilvægt er því að nútíma skólakerfi sé í stöðugri þróun 

til að geta tekist á við síbreytilegan heim tækni og framfara utan skólans. 

Eins og fram hefur komið þá virðist skuldbinding vera lykillinn í öllu þessu ferli og því 

mikilvægt fyrir skólasamfélagið að finna leiðir til að auka skuldbindingu nemenda í námi. Ef 

árangur á að nást í vinnu gegn brotthvarfi er augljóst að þörf er á meiri námsráðgjöf innan 

skólanna. Mikilvægt er því að ná til allra nemenda en fram kemur hjá Scheel og Gonzalez 

(2007) að það hafi komið þeim á óvart í rannsókn þeirra að þeir nemendur sem þurftu mest 

á náms- og starfsráðgjöf að halda sóttust minna eftir henni en þeir sem voru betur staddir í 

náminu. Í ljósi þessa telja þeir mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar hafi frumkvæði í að ná 

til þessa hóps og veita þeim viðeigandi aðstoð. Leiða má líkur að því að einmitt þeir 

nemendur sem hér um ræðir séu minna skuldbundnir námi og þess vegna leiti þeir síður til 

náms-og starfsráðgjafa en aðrir. Það er því er mjög mikilvægt, eins og þeir benda á, að huga 

sérstaklega að þessum nemendum þar sem margt bendir til að þeir séu í meiri brotthvarfs- 

hættu en aðrir. Í umfjöllun Savicas (1995) um náms- og starfsráðgjöf segir hann að ráðgjafar 

hjálpi ráðþegum við að ráða fram úr óákveðni um náms- og starfsval og yfirstíga hik við 

næstu skref inn í framtíðina. Ráðgjafinn einbeitir sér að því að sjá hvernig þessi óákveðni 

passar saman við lífsviðhorf einstaklingsins og óákveðni ráðþegans skapar í raun tækifæri til 

að sjá tilgang með lífinu. Valmöguleikarnir eru ekki einangraðir heldur samtvinnaðir lífi 

einstaklingsins. Með því að tengja óákveðni dagsins í dag við reynslu gærdagsins og 

möguleika morgundagsins opnast fyrir vangaveltur og nýja möguleika. 
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5 Lokaorð 

Segja má að mikilvægustu niðurstöður rannsóknarinnar séu þær að tengsl komu fram á milli 

tilfinningalegrar skuldbindingar ungmenna til náms í framhaldsskóla og trúar þeirra á eigin 

getu, stuðnings og eftirfylgni foreldra, fyrri skólahegðunar og vissu um námsval. Jafnframt að 

eftir því sem þessi tengsl voru sterkari jók það á skuldbindingu til náms. Fram kom að 

stuðningur og eftirfylgni foreldra er afar mikilvægur í námi og lífi ungmenna í framhaldsskóla 

og eykur skuldbindingu til náms auk þess sem foreldrar hafa jákvæð áhrif á skólahegðun. 

Skuldbinding eykur einnig á vissu nemenda um námsval og því minni líkur á að nemendur 

hverfi frá námi sökum þess að þeir finni ekki réttu námsleiðina. 

Tilfinningaleg skuldbinding er afar mikilvæg í skólastarfinu þar sem hún lýsir sér meðal 

annars í jákvæðum tilfinningalegum viðbrögðum nemenda gagnvart náminu og viðhorfi til 

kennara, skólasystkina og starfsmanna skólans. Aftur á móti þeir nemendur sem eru minna 

skuldbundnir námi eru almennt séð ekki eins ánægðir í skólanum og sjá minni tilgang með 

náminu og eru því líklegri til að hætta í skóla.   

Greinilegt er að skuldbinding til náms er grunnurinn að farsælu námi og þeir mikilvægu 

þættir í lífi ungmenna sem skoðaðir voru hér tengjast allir skuldbindingu til náms og því 

sterkari sem tengslin voru því meiri var skuldbindingin. Þær sterku vísbendingar sem fram 

koma um mikilvægi stuðnings og eftirfylgni foreldra ættu allir að taka alvarlega og leggja þarf 

sérstaka rækt við að efla þátt foreldra í skólastarfi í framhaldsskólum. Því er óhætt að draga 

þá ályktun hér, að eftir því sem skuldbinding til náms er meiri þá eru minni líkur á að ung-

menni hverfi frá námi í framhaldsskóla. 

Mikilvægt er að nýta þessar niðurstöður og vitneskju sem fram kemur í rannsókninni í 

vinnu gegn brotthvarfi. Þó svo rannsóknir bendi til að uppeldisaðferðir foreldra hafi mikið að 

segja varðandi skuldbindingu barna þeirra til náms þá er ljóst að skólasamfélagið þarf að 

finna leiðir til að auka skuldbindingu til náms í grunn- og framhaldsskólum. Samkvæmt lögum 

þá eiga allir nemendur jafnan rétt á fræðslu og ráðgjöf um nám og störf í grunn- og fram-

haldsskólum. Grunur leikur á að víða sé pottur brotinn hvað þetta varðar og því fá ekki allir 

nemendur í íslenskum skólum þá fræðslu sem er lögbundin. Til að bæta úr þessu þyrfti að 

auka markvisst náms- og starfsfræðslu í grunn- og framhaldsskólum og samræma þjónustuna 

að einhverju leyti þannig að tryggt verði að allir fái ákveðna fræðslu. Mikilvægt er að setja 

tíma í stundatöflu nemenda sem ætlaðir eru eingöngu til náms- og starfsfræðslu í grunn- og 
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framhaldsskólum þannig að börn og ungmenni fái upplýsingar og þjálfist í að hugsa um nám 

og störf en jafnframt þarf að auka fjölbreytni í námsefni til notkunar í skólum. Þessi fræðsla 

gæti fallið inn í lífsleiknikennslu eins og sumstaðar er gert í dag, en gæta þarf þess að gert sé 

ráð fyrir þessari fræðslu í tímafjölda í lífsleikni. Auk þessa er mikilvægt að nýta vel tæki eins 

og skimunarverkefnið sem er grunnur þessarar rannsóknar. Fylgja þarf niðurstöðum eftir 

með markvissri og ef til vill eitthvað samræmdri vinnu í framhaldsskólum sem beinist þá 

einkum að þeim nemendum sem samkvæmt niðurstöðum skimunarinnar eru í brotthvarfs-

hættu. Til viðbótar í þessari vinnu væri gott að skima fyrir brotthvarfi í 8. eða 9. bekk í grunn-

skóla því vitað er að brotthvarf frá námi er ferli sem á sér stað á löngum tíma. Með því að 

skima fyrir brotthvarfi fyrr mætti ná til nemenda í brotthvarfshættu fyrr á skólagöngunni og 

veita þeim viðeigandi úrræði. 

Vonast er til að niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst náms- og starfsráðgjöfum í starfi og 

stuðli að bættum árangri í vinnu gegn brotthvarfi. Þessar niðurstöður eiga ekki síður erindi til 

foreldra ungmenna í framhaldsskólum þar sem fram kemur í rannsókninni að þátttaka þeirra 

í skólagöngu unglinganna, stuðningur þeirra og hvatning, er mjög mikilvæg og eykur skuld-

bindingu til náms. Loks geta niðurstöður rannsóknarinnar nýst kennurum og stjórnendum 

framhaldsskóla þar sem niðurstöður benda til að markvisst þurfi að huga að skuldbindingu til 

náms í öllu skólastarfi.  
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