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Útdráttur 

Tengsl andlegrar líðanar framhaldsskólanema við skuldbindingu þeirra til náms og skóla voru 

athuguð. Gögn voru nýtt úr langtímarannsókninni Námsframvinda nemenda og skilvirkni 

íslenskra framhaldsskólanema, gagnasöfnun fór fram árið 2007. Þátttakendur í þessari 

rannsókn voru 3.545 nemendur úr öllum framhaldsskólum landsins. Þeir voru á aldrinum 16 

til 20 ára, þar af 52% stúlkur. Fjölbreytuaðhvarfsgreining  var notuð til að meta forspá 

andlegrar líðanar nemenda um skuldbindingu þeirra. Tekið var tillit til kyns, fyrri 

námsárangurs nemenda og menntunar foreldra. Niðurstöður benda til þess að andleg líðan 

spái fyrir um hegðunarlega, tilfinningalega og vitsmunalega skuldbindingu nemenda. Eftir því 

sem nemendur sýndu meiri einkenni depurðar og kvíða því minna lögðu þeir sig fram við 

námið, samsömuðu sig verr skólanum og höfðu minni metnað fyrir því að ljúka námi. Einnig 

kom fram munur á skuldbindingu og líðan nemenda eftir kyni, fyrri námsárangri og menntun 

foreldra. Þar sem skuldbinding nemenda hefur forspá fyrir brotthvarf frá námi hafa þessar 

niðurstöður gildi fyrir náms- og starfsráðgjafa og annað starfsfólk skóla sem vinnur gegn 

brotthvarfi úr framhaldsskólum landsins og hefur bættan hag nemenda að leiðarljósi. 
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Abstract 

The relationship between mental health and student engagement was explored. Data was 

used from the longitudinal study Student progress and school effectiveness, which was 

conducted in 2007. A total of 3.545 16-20-year-old students, 52% of which female, from 

every upper secondary school in Iceland participated in this study. The results from multiple 

regression analysis indicate that mental health predicts behavioral, emotional and cognitive 

engagement. Higher levels of sadness and anxiety corresponded to lower levels of academic 

participation, school identification and ambition to finish school. Gender, age, prior 

academic achievement and parent education level were taken into account. Students' 

engagement and well-being also varied depending on their gender, prior academic 

achievement, and parent education level. In light of the fact that student engagement 

predicts school dropout, these results have value for educational and vocational counsellors 

as well as other school professionals who aim to prevent student dropout.  
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Formáli 

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

Háskóla Íslands. Verkefnið var unnið undir handleiðslu Kristjönu Stellu Blöndal, lektors við 

Háskóla Íslands. Ég vil færa henni mínar bestu þakkir fyrir einstaklega gott samstarf, góða og 

uppbyggilega leiðsögn og gagnlegar ábendingar. Ég vil einnig þakka Arnbirni Jóhannessyni og 

Paolu Daziani fyrir yfirlestur á verkefninu. Að lokum vil ég þakka sambýlismanni mínum 

Vilhjálmi Sturlu Eiríkssyni fyrir ómetanlegan stuðning og hvatningu við vinnu þessa verkefnis. 
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Inngangur 

Menntunarstig þjóðarinnar hefur farið hækkandi undanfarin ár og nú hefja langflestir 

unglingar nám í framhaldsskóla að lokinni útskrift úr grunnskóla (Hagstofa Íslands, 2010, 

2012b, 2014). Þrátt fyrir mikla aðsókn að framhaldsskólum landsins lýkur aðeins hluti 

nemenda prófi því brotthvarf er nokkuð mikið og virðist haldast stöðugt á milli ára. Um 40% 

þeirra sem hefja nám í framhaldsskóla hafa ekki lokið námi við 24 ára aldur (Hagstofa Íslands, 

2008, 2012a; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002). Í samanburði við 

nágrannalöndin er hlutfall þeirra sem ljúka framhaldsskólaprófi á tilsettum tíma hvergi lægra 

en hér á landi. Sex árum eftir innritun hafa aðeins 58% íslenskra nemenda útskrifast miðað 

við 70-80% nemenda annars staðar á Norðurlöndunum (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2014b).  

Brotthvarf frá námi hefur ýmsar neikvæðar afleiðingar í för með sér, bæði fyrir 

einstaklingana sjálfa og samfélagið í heild. Þeir sem hætta í skóla öðlast oft ekki þá færni og 

þekkingu sem atvinnulíf nútímans krefst af launþegum. Brottfallsnemendur fá því færri 

tækifæri á vinnumarkaðnum og eru líklegri en aðrir til að vinna láglaunastörf, vera án atvinnu 

eða þurfa að reiða sig á fjárhagslega aðstoð frá hinu opinbera (European commission, 

EACEA, Eurydice og Cedefop, 2014; Murray, 2000; Rumberger og Lamb, 2003). Jafnframt 

benda rannsóknir til þess að þeir sem ekki hafa lokið menntun á framhaldsskólastigi eigi 

frekar við heilsufarsvanda að stríða og taki síður þátt í samfélaginu, svo sem í kosningum og 

öðrum lýðræðislegum athöfnum (European commission o.fl., 2014; Lamb og Markussen, 

2011). 

Aðdragandi þess að nemendur ákveða að hætta í námi er oft nokkuð langur og sjaldan 

liggur ein ástæða þar að baki. Ýmsir áhrifaþættir geta komið við sögu en samkvæmt 

kenningum og rannsóknum á brotthvarfi gegnir skuldbinding nemenda til náms og skóla þar 

veigamiklu hlutverki (Archambault, Janosz, Fallu og Pagani, 2009; Finn, 1989; Kristjana Stella 

Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012). Skuldbinding er margþætt hugtak sem lýsir 

skólatengdri hegðun nemenda og viðhorfum þeirra til náms og skóla. Henni má skipta í 

hegðunarlega, tilfinningalega og vitsmunalega skuldbindingu og nær hver undirþáttur til 

ákveðinnar hegðunar og tilfinninga, svo sem virkni í námi, ánægju í garð skólans og áforma 
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um frekari menntun (Finn, 1989; Wang og Fredricks, 2014). Rannsóknir hafa sýnt fram á 

tengsl milli skuldbindingar nemenda og framvindu þeirra í námi. Þannig eru þeir sem sýna 

mikla skuldbindingu líklegir til að ná góðum árangri í skóla og ljúka frekar því námi sem þeir 

hefja. Skortur á skuldbindingu virðist aftur á móti spá fyrir um lélegt námsgengi og brotthvarf 

úr skóla (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Wang og Eccles, 2011).  

Ýmsir þættir í umhverfi nemenda geta ýtt undir eða dregið úr skuldbindingu þeirra. 

Stuðningur og hvatning frá kennurum, sveigjanlegt námsumhverfi og þátttaka og áhugi 

foreldra eru dæmi um umhverfisþætti sem hafa jákvæð áhrif (Jang, Reeve og Deci, 2010; 

Wang og Eccles, 2013; Wang og Sheikh-Khalil, 2014). Fáar rannsóknir hafa hins vegar verið 

gerðar á því hvort andleg líðan nemenda tengist skuldbindingu þeirra til náms og skóla. Það 

er þó vitað að andleg vanlíðan getur haft neikvæð áhrif á námsárangur og að þeir sem finna 

fyrir þunglyndi eða kvíða eru líklegri en aðrir til að hverfa frá námi (Eisenberg, Golberstein og 

Hunt, 2009; Riglin, Petrides, Frederickson og Rice, 2014). Ekki er ósennilegt að andleg 

vanlíðan eigi líka þátt í að draga úr skuldbindingu nemenda og því er vert að kanna það 

nánar.  

Samkvæmt stefnumörkun ríkisstjórnarinnar Ísland 2020 er stefnt að því að brotthvarf úr 

íslenskum framhaldsskólum verði komið niður í 10% árið 2020 (Forsætisráðuneyti, 2012). Í 

tengslum við það markmið hefur Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2014a) safnað 

upplýsingum um ástæður þess að nemendur í framhaldsskólum landsins hætta í námi. 

Samkvæmt þeirri skráningu voru andleg veikindi gefin upp sem ástæða hjá 9% þeirra sem 

hættu á vorönn 2013. Þetta er í samræmi við erlendar rannsóknir sem gefa til kynna að 

tilfinningalegir erfiðleikar hafi neikvæð tengsl við námsárangur og námsframvindu nemenda 

(J. D. McLeod og Kaiser, 2004; Van Ameringen og Mancini, 2003).  

Áríðandi er að greina vel þá þætti sem liggja að baki ákvörðun nemenda um að hætta í 

námi. Aukin þekking gerir fagaðilum kleift að sporna við brotthvarfi með markvissum hætti, 

til dæmis með því að hanna inngrip með hliðsjón af niðurstöðum rannsókna. Markmið 

þessarar rannsóknar er að kanna hvort andleg líðan nemenda, það er kvíða- og 

depurðareinkenni, spái fyrir um skuldbindingu þeirra til náms og skóla. Að auki er markmiðið 

að athuga hvort munur sé á skuldbindingu og andlegri líðan nemenda eftir kyni, aldri og 

öðrum bakgrunnsþáttum. Niðurstöðurnar eiga erindi við fagaðlila innan skólakerfisins sem 

og aðra þá sem láta sig menntun og velferð íslenskra ungmenna varða. 
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Skuldbinding nemenda til náms og skóla 

Skuldbinding nemenda til náms og skóla (student engagement) gegnir  lykilhlutverki í 

umfjöllun um námsframvindu og brotthvarf. Sjaldan liggur ein ástæða að baki því að 

nemendur ákveða að hætta í námi og ákvörðunin er yfirleitt lokahnykkurinn á löngu ferli sem 

getur hafist snemma á námsferlinum. Smám saman dregur úr skuldbindingu nemenda en 

það verður til þess að þeir verða afhuga námi sínu og hætta að lokum (Archambault, Janosz, 

Morizot og Pagani, 2009; Finn, 1989; Fredricks, Blumenfeld og Paris, 2004; Kristjana Stella 

Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Wang og Fredricks, 2014).  

Samkvæmt yfirlitsgreinum Fredricks og félaga (2004) og Furlong og félaga (2003) er 

skuldbinding margþætt hugtak sem lýsir skólatengdri hegðun nemenda og viðhorfum þeirra 

til náms og skóla. Hugtakinu má skipta í þrjár víddir, það er hegðunarlega, tilfinningalega og 

vitsmunalega skuldbindingu.  

Hegðunarleg skuldbinding (behavioral engagement) vísar til námslegrar þátttöku og 

virkni nemenda í skólatengdu félagsstarfi. Það að fylgja skólareglum og taka þátt í 

kennslustundum með því að spyrja spurninga eða taka þátt í umræðum, auk þess að leggja 

sig fram við námið og sýna þrautseigju eru dæmi um hegðun sem ber vott um mikla 

hegðunarlega skuldbindingu. Enn fremur felst hegðunarleg skuldbinding í því að taka þátt í 

félagslífi og íþróttaviðburðum á vegum skólans (Fredricks o.fl., 2004; Furlong o.fl., 2003).  

 Tilfinningaleg skuldbinding (emotional engagement) felur í sér tilfinningar og viðhorf 

nemenda til náms, skóla, kennara og samnemenda. Undir tilfinningalega skuldbindingu fellur 

meðal annars áhugi á náminu auk gleði og ánægju í garð skólans. Jafnframt felst í henni að 

nemendur finni til samsömunar við skólann sinn og finnist þeir vera hluti af hópnum 

(Fredricks o.fl., 2004; Furlong o.fl., 2003). 

 Vitsmunaleg skuldbinding (cognitive engagement) birtist í metnaði til að ná árangri, 

sjálfsaga (self-regulation), vilja til að leggja sig fram í náminu og löngun til að takast á við 

erfið verkefni. Auk þess leggja nemendur sem sýna mikla vitsmunalega skuldbindingu 

gjarnan meira á sig en krafist er af þeim og setja sér háleit markmið í námi (Fredricks o.fl., 

2004; Furlong o.fl., 2003). 

Líta má á skuldbindingu sem vídd sem á sér jákvæðan og neikvæðan pól, annars vegar 

mikla skuldbindingu og hins vegar skort á henni. Skortur á skuldbindingu (disengagement) 

felst þannig í hegðun, hugsunum og tilfinningum sem eru andstæðar þeim sem einkenna 

mikla skuldbindingu. Fjarvistir, brot á skólareglum, lítil þátttaka í kennslustundum, áhugaleysi 



10 
 

og námsleiði er einkennandi fyrir nemendur sem skortir skuldbindingu. Ef nemendum finnst 

þeir ekki tilheyra hópnum og samsama sig ekki viðmiðum og gildum skólans er það einnig 

merki um skort á skuldbindingu (Fredricks o.fl., 2004; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2012).  

Skuldbinding til náms og skóla mótast í samspili á milli innri eiginleika nemenda og 

umhverfisþátta (Finn, 1989; Wang og Degol, 2014). Niðurstöður fyrri rannsókna gefa 

vísbendingar um hvernig ýmsir utanað komandi þættir hafa áhrif á skuldbindingu (Jang o.fl., 

2010; Wang og Eccles, 2012; Wang og Holcombe, 2010). Þar vega nokkuð þungt 

kennsluhættir, námsefni, aðstæður og skipulag innan skólans ásamt því að samskipti við 

kennara og samnemenda hafa mikið að segja. Ef nemendur fá tækifæri til að taka ákvarðanir 

um eigið nám og námsefnið tengist áhuga þeirra og markmiðum eru þeir líklegri til að vera 

skuldbundnari námi sínu. Auk þess er stuðningur frá kennurum og samnemendum 

mikilvægur til að viðhalda og efla skuldbindingu nemenda (Wang og Eccles, 2013). Kennarar 

sem gefa skýr fyrirmæli, góðar leiðbeiningar og uppbyggjandi endurgjöf stuðla einnig að 

aukinni skuldbindingu nemenda (Jang o.fl., 2010). Jafnframt samsama nemendur sig betur 

skólanum og eru líklegri til að taka þátt í skólastarfi ef þeir eru hvattir til að ræða saman í 

kennslustundum og tjá hugmyndir sínar um námið á opinskáan hátt (Wang og Holcombe, 

2010).  

Samkvæmt nýlegri langtímarannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Sigrúnar 

Aðalbjarnardóttur (2014) hafa uppeldisaðferðir foreldra sterk tengsl við skuldbindingu 

ungmenna og þar af leiðandi námsgengi þeirra. Í rannsókninni var stuðst við flokkun 

Baumrind (1971) í leiðandi (authoritative), skipandi (authoritarian), afskiptalausa (neglectful) 

og eftirlátssama (permissive) uppeldishætti. Niðurstöður sýndu að leiðandi uppeldishættir 

foreldra höfðu jákvæð tengsl við skuldbindingu og námsgengi ungmennanna. Leiðandi 

uppeldi felst meðal annars í því að foreldrar veita börnum sínum hvatningu, stuðning og 

viðurkenningu og leiðbeina með útskýringum og beita jákvæðri hegðunarstjórn (Baumrind, 

1971). Nemendur sem bjuggu við slíkt uppeldi við 14 ára aldur sýndu meiri hegðunarlega og 

tilfinningalega skuldbindingu til námsins og voru líklegri til að hafa lokið framhaldsskóla við 

22 ára aldur samanborið við þá sem ekki bjuggu við leiðandi uppeldi. Auk þess voru minni 

líkur á því að nemendur foreldra sem beittu leiðandi uppeldisháttum sýndu neikvæða 

skólahegðun, væru áhugalausir um námið eða samsömuðu sig ekki skólanum (Kristjana Stella 

Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2014). Þessar niðurstöður sýna fram á það mikilvæga 
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hlutverk sem foreldrar gegna í skólagöngu barna sinna og benda til þess að leiðandi uppeldi 

geti haft ákveðið forvarnargildi gegn dvínandi skuldbindingu og brotthvarfi frá skóla.  

Aðrar rannsóknir hafa jafnframt leitt í ljós að þátttaka foreldra sem tengist beint 

skólagöngu barna þeirra gegnir veigamiklu hlutverki í að efla skuldbindingu barnanna til 

náms og skóla. Þannig eru ungmenni skuldbundnari námi sínu og ná betri árangri ef foreldrar 

hafa miklar væntingar til barna sinna, sýna námi þeirra áhuga og taka þátt í því (Spera, 2005; 

Wang og Sheikh-Khalil, 2014). Félags- og efnahagsleg staða tengist einnig námsframvindu og 

skuldbindingu ungmenna til náms. Ungmenni sem búa við lága félags- og efnahagsstöðu eru 

líklegri en aðrir til að sýna litla skuldbindingu til náms og skóla og meiri líkur eru á því að þau 

hverfi frá námi (Bempechat og Shernoff, 2012; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2012; Li og Lerner, 2011).  

Rannsóknir hafa sýnt að skuldbinding drengja er að jafnaði minni en skuldbinding stúlkna 

(Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Wang og Eccles, 2012). Ástæður 

þess gætu legið í ólíkri félagsmótun og mismunandi væntingum sem gerðar eru til kynjanna 

(Eccles, 2007). Foreldrar fylgjast gjarnan nánar með námi stúlkna, veita þeim meiri aðstoð og 

taka frekar ákvarðanir fyrir þær en drengi (Bumpus, Crouter og McHale, 2001). Jafnframt 

benda rannsóknir til þess að samskipti á milli kennara og nemenda séu mismunandi eftir því 

hvort kynið á í hlut. Þannig kemur oftar upp ágreiningur á milli kennara og drengja og 

samskipti þeirra eru ekki eins náin eða hlýleg og samskipti kennara og stúlkna (Koepke og 

Harkins, 2008). Nemendur sem eiga slæm samskipti við kennara sína eru að jafnaði minna 

skuldbundnir náminu, líkar síður við námið og ná ekki eins góðum árangri og þeir sem eiga 

betri samskipti við kennara sína (Ladd og Burgess, 2001). Á unglingsárunum dregur almennt 

úr skuldbindingu hjá nemendum. Þetta á við um stúlkur jafnt sem drengi og nær yfir alla 

undirflokka skuldbindingar. Hærri skuldbinding stúlkna virðist því ekki koma í veg fyrir að 

skuldbinding þeirra dvíni þegar líður á skólagönguna (Wang og Eccles, 2012). Unglingsárin 

virðast því vera sérstakt áhættutímabil með tilliti til þess hvort ungmenni ljúki námi eða ekki. 

Í því ljósi er mikilvægt að greina vel hvaða þættir tengjast skuldbindingu þeirra til náms og 

öðlast þannig betri skilning á því hvernig unnt er að ýta undir áhuga, virkni og metnað 

nemenda. 

Af ofangreindri umfjöllun má sjá að skuldbinding mótast af samspili margra ólíkra þátta. 

Aðstæður til náms, viðmót kennara, stuðningur og væntingar foreldra ásamt félags- og 

efnahagslegri stöðu þeirra eru þættir sem hafa verið rannsakaðir nokkuð vel í tengslum við 
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skuldbindingu. Hins vegar er fáar rannsóknir að finna á sambandi andlegrar líðanar nemenda 

og skuldbindingar þeirra. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar snúa að áhrifum 

skuldbindingar á líðan (Li og Lerner, 2011; Wang og Peck, 2013). Nánar er fjallað um tengsl 

líðanar og skuldbindingar í kaflanum Tengsl andlegrar líðanar nemenda og skuldbindingar 

sem hér fer á eftir. 

Tengsl skuldbindingar og námsframvindu  

Skuldbinding nemenda gegnir lykilhlutverki í kenningum um brotthvarf frá námi (Finn, 1989; 

Wehlage, Rutter, Smith, Lesko og Fernandez, 1989). Finn (1989) setti fram tvö fræðilíkön 

sem lýsa því hvernig skuldbinding nemenda tengist námsframvindu þeirra. Fyrra líkanið 

nefndi hann frustration–self-esteem, sem tengist vonbrigðum nemenda með eigin 

frammistöðu í námi og leiðum sem þeir fara til að vernda sjálfstraust sitt í kjölfarið. 

Samkvæmt líkaninu verða nemendur fyrir vonbrigðum ef þeir ná ekki viðunandi námsárangri. 

Til þess að koma í veg fyrir að slakur námsárangur dragi úr sjálfstrausti þeirra og sjálfsmati 

eru nemendur líklegir til að beina vonbrigðum sínum að skólanum í stað þess að beina þeim 

inn á við. Í kjölfarið er hætt við að þeir sýni erfiða hegðun og verði jafnvel enn neikvæðari í 

garð skólans. Þannig getur orðið til vítahringur sem getur endað með því að nemendur hverfi 

brott frá námi (Finn, 1989; Griffin, 2002). 

Seinna líkanið nefnist participation-identification og nær það yfir hegðun og tilfinningar 

nemenda. Samkvæmt því eru nemendur sem taka virkan þátt í skólastarfi, bæði í 

kennslustundum og skólatengdu félagsstarfi líklegri til að ganga betur í náminu miðað við þá 

sem ekki taka virkan þátt. Í kjölfarið á góðum árangri og mikilli þátttöku nemenda er líklegt 

að þeir samsami sig vel skólanum en það eykur enn frekar líkurnar á virkri þátttöku og 

góðum árangri. Aftur á móti eru þeir sem taka ekki virkan þátt í skólastarfi líklegri til að  

standa sig illa í námi og samsama sig ekki skólanum sem getur að lokum orðið til þess að þeir 

hverfa frá námi (Finn, 1989; Griffin, 2002). Samkvæmt báðum líkönunum er litið á brotthvarf 

sem endapunkt á ferli sem einkennist af því að nemendur verða smám saman afhuga námi 

sínu.  

Samkvæmt kenningu Wehlage og félaga (1989) eru tveir þættir sem hafa sameiginlega 

áhrif á það ferli sem leiðir að lokum til brotthvarfs frá námi, það er samsömun við skóla og 

námsleg skuldbinding. Samsömun við skóla vísar til félagslegra tengsla við skólann og nær til 

þátta eins og vinatengsla, tryggðar við skólann og þátttöku í viðburðum á vegum skólans. 
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Námsleg skuldbinding vísar til þess sem nemendur leggja á sig til að öðlast þá þekkingu og 

færni sem krafist er af þeim í náminu. Hún á einnig við um metnað nemenda til að takast á 

við krefjandi verkefni og vilja þeirra til að gera meira en krafist er af þeim. Í kenningunni eru 

nefndir fjórir þættir sem geta dregið úr líkunum á því að nemendur samsami sig skólanum. Í 

fyrsta lagi eru það vandkvæði við að aðlagast nýju skólaumhverfi, í öðru lagi námslegir 

erfiðleikar, í þriðja lagi ósamræmi milli gilda og markmiða nemandans annars vegar og 

skólans hins vegar og að síðustu einangrun nemandans frá félögum sínum eða kennurum. Að 

sama skapi eru nokkur atriði tilgreind sem geta dregið úr námslegri skuldbindingu, til dæmis 

ef óljósar kröfur eru gerðar til nemenda eða ef ekki er farið nógu djúpt í námsefnið. 

Samkvæmt kenningunni eru nemendur sem samsama sig illa skólanum og skortir námslega 

skuldbindingu líklegri en aðrir til að hverfa frá námi.  

Skuldbinding hefur verið rannsökuð nokkuð mikið með tilliti til námsframvindu og 

brotthvarfs. Innan fræðanna hefur þó verið gagnrýnt að ekki hafi verið greint nægilega vel á 

milli ólíkra undirflokka skuldbindingar og því geti verið erfitt að túlka niðurstöður með 

afgerandi hætti (Appleton, Christenson og Furlong, 2008; Fredricks o.fl., 2004). Undanfarin ár 

hafa rannsakendur því í auknum mæli greint betur á milli hegðunarlegrar, tilfinningalegrar og 

vitsmunalegrar skuldbindingar og skoðað tengsl hverrar og einnar þeirra við árangur og 

framvindu nemenda (Archambault, Janosz, Fallu, o.fl., 2009; Kristjana Stella Blöndal og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Li og Lerner, 2011; Wang og Eccles, 2011). Niðurstöður 

benda til tengsla allra þriggja undirþáttanna við námsárangur. Rannsakendum ber þó ekki að 

öllu leyti saman um eðli tengslanna. Í langtímarannsókn Wang og Eccles (2011) kom fram að 

nemendur sem sýndu mikla hegðunarlega og vitsmunalega skuldbindingu fengu að jafnaði 

hærri einkunnir en aðrir. Í þeirri rannsókn komu þó ekki fram tengsl á milli tilfinningalegrar 

skuldbindingar og námsárangurs. Af því má álykta að samsömun við skóla sé ekki nægileg 

forsenda fyrir velgengni í námi ef nemendur sinna ekki náminu og hafa ekki metnað fyrir því 

að standa sig vel, það er sýna ekki hegðunarlega eða vitsmunalega skuldbindingu. 

Niðurstöður Wang og Eccles (2011) stangast að hluta til á við niðurstöður Li og Lerner (2011) 

þar sem kom fram að nemendur sem sýndu meiri hegðunarlega sem og tilfinningalega 

skuldbindingu fengu að jafnaði hærri einkunnir en aðrir. Ekki er gott að segja hvað veldur 

þessu ósamræmi en hugsanlegt er að mismunandi skilgreiningar og aðgerðabinding hugtaka 

skýri það að einhverju leyti.  
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Niðurstöður rannsókna á sambandi skuldbindingar og brotthvarfs sýna einnig tengsl þar á 

milli. Í langtímarannsókn Archambault og félaga (2009) kom fram að heildarskuldbinding 

nemenda, það er hegðunarleg, tilfinningaleg og vitsmunaleg, spáði fyrir um brotthvarf þeirra 

frá námi. Þeir sem sýndu minni skuldbindingu voru líklegri til að hætta. Þegar undirþættir 

skuldbindingar voru hins vegar skoðaðir sérstaklega var það eingöngu hegðunarleg 

skuldbinding sem spáði marktækt fyrir um brotthvarf. Höfundar telja líklegt að skortur á 

hegðunarlegri skuldbindingu sé afleiðing af dvínandi tilfinningalegri og vitsmunalegri 

skuldbindingu. Þannig gegni hegðunarlegi þátturinn í raun miðlunaráhrifum í sambandi 

skuldbindingar og brotthvarfs. Einnig er líklegt að auðveldara sé að mæla hegðunarlega 

skuldbindingu en hina undirþættina og því komi áhrif hennar betur fram (Archambault, 

Janosz, Fallu, o.fl., 2009). Í grein Kristjönu Stellu Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur 

(2012) eru þessar niðurstöður reifaðar. Þar er bent á að ein hugsanlega skýring á 

niðurstöðunum gæti verið sú að skuldbinding hafi aðeins verið mæld á einum tímapunkti. 

Mikilvægt sé hins vegar að mæla skuldbindingu yfir lengra tímabil til að hægt sé að skoða 

brotthvarf með tilliti til þróunar skuldbindingar. Auk þess gagnrýndu þær að rannsóknin sneri 

einungis að nemendum sem hættu snemma í námi (early dropouts) en ástæður þess að yngri 

nemendur hverfa frá námi eru mun oftar tengdar agavandamálum en hjá eldri nemendum 

(Stearns og Glennie, 2006). Því er ekki ólíklegt að sterkustu tengslin komi fram á milli 

hegðunarlegrar skuldbindingar og brotthvarfs hjá þeim sem hætta snemma í námi.  

Í langtímarannsókn Kristjönu og Sigrúnar (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2012) mældu þær því skuldbindingu tvisvar yfir eins árs tímabil og 

skoðuðu hvernig þróun skuldbindingar hafði áhrif á brotthvarf nemenda frá námi. 

Niðurstöður sýndu að hegðunarleg og tilfinningaleg skuldbinding nemenda við 14 ára aldur 

og hvernig hún þróaðist frá 14 til 15 ára greindi á milli þeirra sem höfðu lokið 

framhaldsskólanámi við 22 ára aldur og þeirra sem ekki höfðu lokið námi. Þeir sem höfðu 

ekki lokið framhaldsskólanámi við 22 ára aldur sýndu minni skuldbindingu en hinir við lok 

grunnskóla. Sérstaklega er athyglisvert að þeir sem hættu í námi þrátt fyrir góðan 

námsárangur sýndu minni hegðunarlega og tilfinningalega skuldbindingu við lok grunnskóla í 

samanburði við þá sem luku námi. Þetta bendir til þess að skuldbinding geti greint á milli 

þeirra sem sýna góðan námsárangur og ljúka prófi og þeirra sem hætta þrátt fyrir góðan 

árangur. Hegðunarleg skuldbinding greindi auk þess á milli slakra námsmanna sem annars 
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vegar hættu og hins vegar luku prófi (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2012).  

Í ljósi ofangreindrar umfjöllunar má sjá að skuldbinding gegnir þýðingarmiklu hlutverki í 

námsframvindu nemenda og hefur mikið að segja um það hvort þeir ljúka námi eða ekki. Þar 

sem stefnt er að því að draga umtalsvert úr brotthvarfi íslenskra ungmenna frá námi 

(Forsætisráðuneyti, 2012) er brýnt að rannsaka alla mögulega áhrifsþætti skuldbindingar til 

að efla þekkingu og færni þeirra sem vinna að þessu markmiði.   

Andleg líðan unglinga 

Unglingsárin eru almennt talin tími mikilla breytinga. Á þessum árum á sér stað umtalsverður 

þroski á hugsun og tilfinningum. Hugræn ferli á borð við úrvinnslu upplýsinga, rökhugsun og 

ákvarðanatöku taka miklum framförum, auk þess sem unglingar öðlast getu til að hugsa með 

óhlutbundnum hætti og dómgreind þeirra þroskast (Steinberg, 2005). Þetta tímabil getur 

einnig einkennst af sterkum tilfinningum, skapsveiflum og hvatvísi og flestir upplifa 

tilfinningalega erfiðleika af einhverju tagi á þessu æviskeiði (Arnett, 1999). Þetta kom meðal 

annars fram í langtímarannsókn Larson, Moneta, Richards og Wilson (2002) á líðan 10 til 18 

ára barna og unglinga. Ungmennin greindu frá jákvæðum tilfinningum í 70% tilfella en 

jafnframt kom fram að þau upplifðu töluverðar skapsveiflur ásamt því að það dró að jafnaði 

úr gleði og ánægju þeirra og vanlíðan jókst nokkuð á tímabilinu. Tilfinningalegt umrót 

unglinga er því að mörgu leyti eðlilegt og flestir komast nokkuð áfallalaust í gegnum þetta 

tímabil (Steinberg, 2005). Hluti unglinga upplifir þó andlega erfiðleika umfram það sem telst 

vera eðlilegt en þunglyndi og kvíði eru tvær algengustu geðraskanir sem greinast hjá börnum 

og unglingum (E. J. Costello, Egger og Angold, 2005). 

Þunglyndi  

Samkvæmt DSM greiningarkerfinu (the diagnostic and statistical manual of mental disorders) 

er þunglyndi (major dipressive disorder) lyndisröskun sem felst í depurð, sinnuleysi, vonleysi, 

lágu sjálfsmati og erfiðleikum með að gleðjast yfir hlutum. Önnur einkenni geta verið 

breytingar á þyngd eða matarlyst, svefntruflanir, þreyta, einbeitingarskortur, hægagangur í 

hugsun og sjálfsvígshugsanir. Hjá börnum og unglingum er auk þess algengt að vart verði við 

pirring, reiði, einangrun frá félögum og slakari námsárangur (Mash og Wolfe, 2013). Á milli 2-

8% barna og unglinga greinast að jafnaði með þunglyndi (E. J. Costello, Erkanli og Angold, 
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2006) og rannsóknir hafa sýnt að stúlkur eru allt að helmingi líklegri en drengir til að þjást af 

röskuninni (D. M. Costello, Swendsen, Rose og Dierker, 2008; Substance Abuse and Mental 

Health Services Administration, 2013).  

Ýmsir þættir geta aukið líkurnar á þunglyndi hjá unglingum. Áhrif erfða virðast vera 

nokkuð sterk en niðurstöður rannsókna benda til þess að ættgengi skýri allt að 40% í 

dreifingu þunglyndis (Glowinski, Madden, Bucholz, Lynskey og Heath, 2003; Sullivan, Neale 

og Kendler, 2000). Félagslegir þættir hafa einnig áhrif. Samband þunglyndra unglinga við 

foreldra sína er alla jafna lakara en hjá unglingum sem ekki sýna einkenni þunglyndis. Þá 

skortir stuðning frá foreldrum sínum, þeir finna síður fyrir hlýju og samþykki í samskiptum við 

þá og rífast oftar við þá en unglingar sem ekki eru þunglyndir (Sheeber, Davis, Leve, Hops og 

Tildesley, 2007). Líklega getur verið um víxlverkendi áhrif að ræða að einhverju leyti en þó 

sýndu niðurstöður einnar langtímarannsóknar að ágreiningur innan fjölskyldu spáði fyrir um 

þunglyndi unglinganna en ekki öfugt (Sheeber, Hops, Alpert, Davis og Andrews, 1997). Í 

samanburði við heilbrigða unglinga eru þeir sem þjást af þunglyndi einnig líklegri til að hafa 

upplifað áföll eða streituvaldandi atburði eins og skilnað foreldra, ástvinamissi eða erfiðleika 

í skóla (Eley og Stevenson, 2000; Gilman, Kawachi, Fitzmaurice og Buka, 2003). Jafnframt 

hefur lág félags- og efnahagsstaða tengsl við þunglyndi hjá unglingum (D. M. Costello o.fl., 

2008). 

Eins og áður segir er þunglyndi mun algengara hjá stúlkum en drengjum (D. M. Costello 

o.fl., 2008). Ýmsar kenningar hafa verið settar fram til að skýra þennan mun. Þar ber fyrst að 

nefna kenningu Nolen-Hoeksema (1991) um viðbrögð fólks við vanlíðan (response style 

theory). Samkvæmt henni er þeim hættara við þunglyndi sem velta sér um of upp úr 

mögulegum orsökum, merkingu og afleiðingum eigin depurðar. Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

konur eru líklegri til að beita slíkum hugsunarhætti en karlar (Nolen-Hoeksema, Larson og 

Grayson, 1999; Roberts, Gilboa og Gotlib, 1998) og það á einnig við um unglingsstúlkur 

samanborið við unglingspilta (Hilt, McLaughlin og Nolen-Hoeksema, 2010). Aðrir telja að 

skýringar á kynjamun séu líffræðilegar, þar sem lítill munur sé á tíðni þunglyndis hjá 

drengjum og stúlkum undir kynþroskaaldri megi rekja orsakir þunglyndis að einhverju leyti til 

hormónalegra áhrifa (Angold og Costello, 2006). Auk þess hefur verið bent á að kynjamun 

megi að einhverju leyti skýra með því að þunglyndiseinkenni birtist með ólíkum hætti hjá 

drengjum og stúlkum. Drengir sýni þá íður hefðbundin einkenni heldur komi þunglyndið fram 

í hegðunarvanda og því geti röskunin verið vangreind hjá þeim (Kandel og Davies, 1982). 
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Áhrif þunglyndis á daglegt líf og lífsgæði unglinga geta verið víðtæk. Skert félagsfærni er 

nokkuð algeng og birtist meðal annars þannig að unglingum finnst erfitt að eignast vini, þeir 

hafa litla trú á eigin færni í samskiptum (Hammen, Shih og Brennan, 2004; Rudolph og Clark, 

2001) og leita stöðugt eftir samþykki annarra (Prinstein, Borelli, Cheah og Simon, 2005). 

Truflun í hugsun er einnig algeng og birtist gjarnan í neikvæðu mati á eigin frammistöðu 

(Fichman, Koestner og Zuroff, 1996) og skekktri túlkun á félagslegum aðstæðum eins og að 

veita neikvæðum svipbrigðum fólks meiri athygli en jákvæðum (Hankin, Gibb, Abela og Flory, 

2010).  

Mörg einkenni þunglyndis, svo sem einbeitingarskortur, hæg hugsun, áhugaleysi og 

svefntruflanir geta haft áhrif á árangur og framvindu í námi. Þannig hafa rannsóknir sýnt að 

nemendur sem greinast með þunglyndi fá að jafnaði lægri einkunnir en aðrir, eiga erfiðara 

með að ljúka verkefnum og finnst námið frekar íþyngjandi en öðrum (Cole, 1990; Fröjd o.fl., 

2008). Þeir eru auk þess líklegri til að hætta í námi (J. D. McLeod og Kaiser, 2004) eða dragast 

aftur úr, það er hafa ekki lokið því námsári sem eðlilegt er miðað við aldur (Asarnow o.fl., 

2005). Í langtímarannsókn Eisenberg, Golberstein og Hunt (2009) kom fram að þunglyndi 

spáði marktækt fyrir um lægri meðaleinkunn og auknar líkur á að hverfa frá námi. Þetta átti 

sérstaklega við þá nemendur sem sýndu bæði einkenni þunglyndis og kvíða. Einnig hefur 

komið í ljós að slakur árangur í námi getur ýtt undir þunglyndiseinkenni (Kiuru, Leskinen, 

Nurmi og Salmela-Aro, 2011) og því er líklegt að um gagnvirkniáhrif sé að ræða að einhverju 

leyti. Mjög algengt er að ungmenni með þunglyndi hafi aðrar raskanir samhliða því (Rohde, 

Lewinsohn og Seeley, 1991) og eru kvíðaraskanir þar algengastar (Eaves, Silberg og Erkanli, 

2003; Lewinsohn, Zinbarg, Seeley, Lewinsohn og Sack, 1997). 

Kvíði 

Um 14% barna og unglinga þróa með sér kvíða á einhverjum tímapunkti (Mash og Wolfe, 

2013). Samkvæmt DSM greiningarkerfinu einkennist kvíði af óhóflegum og órökréttum 

áhyggjum og ótta sem viðkomandi á erfitt með að hafa stjórn á og hefur hamlandi áhrif á 

daglegt líf. Kvíðinn getur beinst að ýmsum hlutum, athöfnum og aðstæðum en það er 

mismunandi eftir því hvaða kvíðaröskun um ræðir. Níu mismunandi raskanir eru skilgreindar 

í DSM kerfinu. Það er aðskilnaðarkvíði (seperation anxiety) sem felst í ótta við aðskilnað frá 

foreldrum og greinist aðallega hjá börnum undir fimm ára aldri; almenn kvíðaröskun 

(generalized anxiety) þar sem ýmsar daglegar athafnir valda kvíða; sértæk fælni (specific 
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phobia) sem felst í miklum ótta við tiltekið áreiti; félagsfælni (social phobia) sem einkennist 

af ótta við félagslegar aðstæður; þráhyggja og árátta (obsessive-compulsive disorder) sem 

felst í þrálátum og kvíðavaldandi hugsunum og endurtekinni hegðun sem ætlað er að draga 

úr kvíðanum; felmtur (panic) sem felst í skyndilegum, óvæntum kvíðaköstum; felmtur með 

víðáttufælni (agoraphobia) þar sem kvíðaköstin koma þegar viðkomandi er utandyra og 

óttast að fá ekki hjálp; og áfallastreita (posttraumatic stress) sem getur komið í kjölfar áfalls 

(Mash og Wolfe, 2013). Algengt er að ungmenni með kvíðaröskun þjáist af fleiri en einni 

tegund, annaðhvort samtímis eða á mismunandi tímapunktum (Ormel o.fl., 2015). Hér er því 

fjallað um almenn einkenni kvíða sem geta verið sameiginleg með öllum röskunum. 

Líkt og á við um þunglyndi er kvíði af einhverju tagi helmingi algengari hjá stúlkum en 

drengjum. Það fer þó eftir því hvaða kvíðaröskun um ræðir og á hvaða aldri börn eru hvort 

kynjamunur er til staðar. Unglingsstúlkur eru til að mynda sex sinnum líklegri en drengir á 

sama aldri til að þróa með sér almenna kvíðaröskun en þráhyggju- og árátturöskun er mun 

algengari hjá ungum drengjum en stúlkum (McLean og Anderson, 2009).  

Niðurstöður úr fjölskyldu- og tvíburarannsóknum gefa til kynna að kvíðaraskanir gangi að 

einhverju leyti í erfðir. Börn foreldra með kvíðaröskun eru mun líklegri en önnur börn til að 

þróa með sér kvíða af einhverju tagi (Biederman o.fl., 2001). Þar geta bæði umhverfis- og 

erfðatengdir þættir haft áhrif en samkvæmt allsherjargreiningu Hettema, Neale og Kendler 

(2001) má rekja 30-40% af ættgengi kvíðaraskana til genatengdra þátta. Skapferli ungra 

barna getur gefið vísbendingar um líkurnar á  því að þau þrói með sér kvíðaröskun. Þannig 

eru óvenju feimin og hlédræg börn sem aðlagast illa nýjum aðstæðum í aukinni hættu en 

önnur að þjást af kvíða síðar á lífsleiðinni (Muris, Brakel, Arntz og Schouten, 2011).  

Margt í umhverfi barna og unglinga getur ýtt undir eða viðhaldið kvíða þeirra. Í því 

samhengi hefur samskiptamynstur innan fjölskyldna verið skoðað. Foreldrar kvíðinna barna 

eru líklegri en aðrir foreldrar til að vera stjórnsamir og ofverndandi, til dæmis með því að 

hlífa börnum sínum við gagnrýni, leyfa þeim ekki að fara ein síns liðs á milli staða eða hefta 

þau í leik ef þeir eru hræddir um að börnin meiði sig (Edwards, Rapee og Kennedy, 2010). 

Auk þess hefur komið fram að miðað við aðrar mæður eru mæður kvíðinna barna 

neikvæðari, oftar gagnrýnar og sýna börnum sínum minni hlýju að jafnaði (Whaley, Pinto og 

Sigman, 1999). Ekki er þó ljóst hvert orsakasamhengið er í þessu sambandi, það er hvort 

foreldrar hafi áhrif á kvíða barna sinna með þessari hegðun eða hvort kvíðaeinkenni 

barnanna kalli á hana (B. D. McLeod, Wood og Weisz, 2007). Álag og erfið lífsreynsla getur 
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einnig aukið líkurnar á því að börn þrói með sér kvíða. Þannig kom fram í langtímarannsókn 

Edwards og félaga (2010) að meiðsl eða langvarandi veikindi barna eða miklar deilur á milli 

foreldra spáðu fyrir um kvíðaeinkenni barnanna 12 mánuðum síðar. Neikvæð tengsl hafa 

einnig fundist á milli kvíðaeinkenna hjá börnum og menntunarstöðu foreldra þeirra. Þannig 

eru börn líklegri til að sýna fleiri einkenni kvíða eftir því sem foreldrar þeirra hafa lokið færri 

árum í námi (Wren o.fl., 2007). 

Kvíði getur haft hamlandi áhrif á líf þeirra sem þjást af honum. Til dæmis geta kvíðnir 

unglingar átt erfitt uppdráttar félagslega. Rannsóknir hafa leitt í ljós að í samanburði við 

jafnaldra sína halda kvíðin ungmenni sig frekar til hlés, eru feimnari og hafa litla trú á eigin 

færni í samskiptum. Þau búast einnig frekar við því að öðrum líki ekki við þau eða finnist þau 

hallærisleg. Þetta getur leitt til þess að unglingar sem glíma við kvíðavanda eignist fáa vini og 

eigi á hættu að einangrast (Cartwright-Hatton, Tschernitz og Gomersall, 2005; Chansky og 

Kendall, 1997; Uhrlass, Schofield, Coles og Gibb, 2009). Því miður virðist það einnig vera svo 

að önnur börn hafa síður áhuga á að leika við eða vingast við börn sem sýna kvíðaeinkenni 

(Verduin og Kendall, 2008). Nánast allir unglingar sem glíma við kvíða finna fyrir líkamlegum 

fylgikvillum af einhverju tagi, svo sem höfuðverkjum, magaverkjum og svefnvandamálum 

eins og svefnleysi og martröðum (Crawley o.fl., 2013; Ginsburg, Riddle og Davies, 2006).  

Samkvæmt allsherjargreiningu Riglin, Petrides, Frederickson og Rice (2014) eru tengsl á 

milli kvíða nemenda og námsárangurs þeirra. Það er þó ekki alveg ljóst hvers eðlis tengslin 

eru því niðurstöður rannsókna hafa bæði gefið vísbendingar um neikvæð og jákvæð tengsl. Í 

einhverjum rannsóknum hafa nemendur með væg eða mikil einkenni kvíða verið með betri 

einkunnir en þeir sem sýna engin einkenni kvíða (Morin o.fl., 2011) en aðrar rannsóknir 

benda til hins gagnstæða, það er að þeir sem þjást af kvíða fái lægri einkunnir en aðrir 

(Ansary, McMahon og Luthar, 2012). Niðurstöður greiningarinnar benda til þess að aðrar 

breytur geti haft áhrif, svo sem kyn og aldur nemenda. Þannig virðist sem kvíði hafi meiri 

tengsl við frammistöðu í námi hjá stúlkum og eldri nemendum (Riglin o.fl., 2014). Nemendur 

sem þjást af kvíða eru jafnframt líklegri en aðrir til að hverfa frá námi. Þar virðast þeir sem 

eru haldnir félagsfælni vera í mestri hættu (Van Ameringen og Mancini, 2003).  

Tengsl andlegrar líðanar nemenda og skuldbindingar  

Fáar rannsóknir finnast á sambandi skuldbindingar og andlegrar líðanar nemenda og þær 

sem hafa verið gerðar snúa flestar að forspá skuldbindingar um einkenni þunglyndis (Li og 
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Lerner, 2011; Wang og Peck, 2013). Í rannsókn Wang og Peck (2013) var kannað hvort 

skuldbinding nemenda á aldrinum 14 til 19 ára spáði fyrir um þunglyndiseinkenni sem metin 

voru með stöðluðum matskvarða. Niðurstöður sýndu fram á neikvæð tengsl á milli 

skuldbindingar og þunglyndis. Þeir nemendur sem voru mest skuldbundnir voru síst líklegir til 

að hafa einkenni þunglyndis. Sterkust voru tengslin á milli tilfinningalegrar skuldbindingar og 

þunglyndiseinkenna en þeir sem sýndu skort á tilfinningalegri skuldbindingu höfðu að jafnaði  

flest einkenni þunglyndis. Sambærilegar niðurstöður komu fram hjá Li og Lerner (2011). Þar 

voru skoðuð tengsl hegðunarlegrar og tilfinningalegrar skuldbindingar við þunglyndis-

einkenni hjá 10 til 14 ára nemendum. Þau ungmenni sem sýndu minnsta hegðunarlega og 

tilfinningalega skuldbindingu voru líklegust til að sýna merki um depurð og þunglyndi. 

 Eina rannsókn er þó að finna þar sem forspá þunglyndis um skuldbindingu var könnuð 

hjá 15 til 18 ára nemendum í verknámi (Garvik, Idsoe og Bru, 2014). Þar kom fram að 

þunglyndi spáði fyrir um skuldbindingu eins og hún var metin í rannsókninni. Skuldbinding 

var metin með áformum um að hætta, fjarveru og áhugahvöt (school motivation). Sterkustu 

tengslin voru á milli þunglyndiseinkenna og áforma um að hætta í námi. Jafnframt var 

áhugahvöt þunglyndra nemenda að jafnaði minni en annarra og þeir voru með fleiri fjarvistir. 

Þó ber að nefna að áhugahvöt var mæld með atriðum á borð við „ég legg mig fram við 

námið“ og „ég ver miklum tíma til náms“. Samkvæmt þeim skilgreiningum sem hér er stuðst 

við myndu þessi atriði flokkast undir hegðunarlega skuldbindingu. Niðurstöður Garvik og 

félaga (2014) gefa vísbendingu um að þunglyndir nemendur séu í aukinni hættu á að hverfa 

frá námi vegna skorts á skuldbindingu. 
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Rannsóknarspurningar 

Í ljósi framangreindrar umfjöllunar má sjá að skuldbinding til náms og skóla gegnir 

lykilhlutverki í því ferli sem á sér stað hjá nemendum sem hverfa frá námi (Archambault, 

Janosz, Morizot, o.fl., 2009; Finn, 1989; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 

2012; Wang og Fredricks, 2014). Fyrri rannsóknir hafa leitt í ljós að skuldbinding mótast af 

samspili margra ólíkra þátta og ýmsir þættir geta ýtt undir eða dregið úr skuldbindingu 

(Spera, 2005; Wang og Eccles, 2013). Leiða má líkur að því að tilfinningalegir erfiðleikar 

nemenda á borð við depurð og kvíða spái fyrir um skuldbindingu þeirra en skortur virðist 

vera á rannsóknum á því sviði. Því er markmið rannsóknarinnar að svara eftirfarandi 

spurningum: 

 

1) Spá einkenni depurðar og kvíða hjá framhaldsskólanemum fyrir um hegðunarlega, 

tilfinningalega og vitsmunalega skuldbindingu þeirra til náms og skóla að teknu tilliti til 

bakgrunns og fyrri námsárangurs? 

2)  

a) Er munur á skuldbindingu framhaldsskólanema eftir kyni, aldri, fyrri námsárangri, 

menntun foreldra og andlegri líðan? 

b) Er munur á depurðar- og kvíðaeinkennum hjá framhaldsskólanemum eftir kyni, aldri, 

fyrri námsárangri og menntun foreldra? 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Í þessari rannsókn voru notuð gögn úr langtímarannsókn Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu 

Stellu Blöndal Námsframvinda nemenda og skilvirkni íslenskra framhaldsskóla. Spurningalisti 

var lagður fyrir nemendur í öllum framhaldsskólum landsins, vor og haust árið 2007. Í 

heildarúrtaki voru 5.238 nemendur. Af þeim svöruðu 3.990 listanum og var svarhlutfall því 

76%. Þátttakendur voru valdir með tilviljunarúrtaki. Einn eða tveir hópar (bekkir eða áfangar) 

í hverjum námsárgangi voru valdir úr hverjum skóla. Í stærri skólum voru tveir hópar valdir í 

hverjum árgangi. Í minni skólum var valinn einn hópur í hverjum árgangi og í þeim skólum 

þar sem aðeins einn bekkur var í hverjum árgangi var allur skólinn með í úrtakinu. Skólum í 

millistærð var skipt af handahófi í tvo flokka þar sem annars vegar var valinn einn hópur og 

hins vegar voru valdir tveir hópar í hverjum námsárgangi. Í skólum þar sem bæði er boðið 

upp á bók- og verknám var valinn einn hópur úr hvorum flokki í hverjum námsárgangi. Í 

skólum þar sem voru margir nýbúar, nemendur með lestrarvanda eða almennar brautir eru 

starfræktar var tekið viðbótarúrtak til að ná til þessara nemendahópa.  

Þessi rannsókn nær til 3.545 nemenda á aldrinum 16 til 20 ára sem tóku þátt í 

rannsókninni Námsframvinda nemenda og skilvirkni íslenskra framhaldsskóla. Stúlkur voru 

52% þátttakenda og piltar 48%. 

Mælitæki 

Í spurningalistanum var spurt um ýmsa þætti sem tengjast námi og daglegu lífi 

framhaldsskólanema. Þar voru meðal annars spurningar um líðan nemenda, viðhorf þeirra til 

náms og skóla, námsvenjur, þátttöku í félagslífi og stuðning foreldra. Til þess að fá 

upplýsingar um fyrri námsárangur nemenda voru svör þeirra tengd við einkunnir á 

samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði í 10. bekk.  

Í þessari rannsókn voru notaðar spurningar um andlega líðan, námsvenjur og viðhorf til 

náms og skóla. Einnig  voru notaðar spurningar um menntun foreldra, kyn og aldur nemenda 

og upplýsingar um fyrri námsárangur. Þáttagreining (factor analysis) var notuð til þess að 
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búa til rannsóknarbreytur fyrir andlega líðan og skuldbindingu. Við val á atriðum til 

greiningar var stuðst við fyrri rannsóknir á skuldbindingu (Appleton o.fl., 2008; Finn, 1989; 

Fredricks o.fl., 2004) og kvarðinn Líðan unglinga (Sigurgrímur Skúlason, e.d.) var settur í heild 

sinni í þáttagreiningu, en hann var hluti af spurningalistanum. Niðurstöður þáttagreiningar 

eru kynntar í niðurstöðukafla.  

Hegðunarleg skuldbinding vísar til ástundunar í námi og virkni nemenda í 

kennslustundum. Hún var mæld með sjö atriðum á fimm punkta kvarða frá „aldrei“ til 

„alltaf“. Dæmi um atriði eru „Ég er illa undirbúin/n undir kennslustundir“ og „Ég legg mikið á 

mig í náminu“. 

 Tilfinningaleg skuldbinding vísar til viðhorfs nemenda til skólans, tilfinningalegrar 

upplifunar þeirra í skólanum og samsömunar við skólann. Hún var mæld með sjö atriðum á 

fimm punkta kvarða sem náði annars vegar frá „mjög ósammála“ til „mjög sammála“ og hins 

vegar frá „aldrei“ til „alltaf“. Dæmi um atriði eru: „Mér líður vel þegar ég er í skólanum“ og 

„Mér finnst ég vera hluti af tilteknum hópi í skólanum“. 

Vitsmunaleg skuldbinding vísar til metnaðar og vilja til að leggja sig fram í námi. Hún var 

mæld með fjórum atriðum á fimm punkta kvarða frá „mjög ósammála“ til „mjög sammála“. 

Dæmi um atriði eru: „Mér finnst mikilvægt að fá háar einkunnir“ og „Mér finnst líklegt að ég 

haldi áfram námi eftir framhaldsskóla“. Svörin fyrir þær breytur sem mældu skuldbindingu 

voru kóðuð þannig að eftir því sem gildið var hærra þeim mun meiri var skuldbindingin. 

 Andleg líðan vísar til depurðar- og kvíðaeinkenna. Hún var mæld með hluta úr 

kvarðanum Líðan unglinga (Sigurgrímur Skúlason, e.d.) sem samanstendur af 12 spurningum 

og metur væg einkenni depurðar, kvíða og félagslegrar einangrunar. Þessi kvarði er hentugur 

til almennra rannsókna þar sem hann nær til breiðari hóps en klínískir kvarðar sem meta 

kvíða og þunglyndi (Sigurgrímur Skúlason, munnleg heimild, 18. janúar 2014). Samkvæmt 

niðurstöðum úr þáttagreiningu voru átta atriði af tólf notuð í þessari rannsókn. Greint er frá 

þáttagreiningu í niðurstöðukafla. Atriðin voru mæld á fjögurra punkta kvarða frá „á mjög illa 

við mig“ til „á mjög vel við mig“. Svörin voru kóðuð þannig að hærra gildi merkti meiri 

depurð eða kvíða. Dæmi um atriði eru: „Mér finnst ég vera einstæðingur“ og „Ég hef verið 

niðurdregin/n undanfarið“.  

Menntun foreldra. Spurt var um menntun beggja foreldra. Svarmöguleikarnir voru 

eftirfarandi: „Grunnskólapróf eða annað skyldunám“, „Iðnnám eða annað starfsnám“, 

„Bóklegt framhaldsskólapróf“, „Háskólapróf“ og „Önnur menntun“. Í þessari rannsókn var 
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breytunni skipt í þrjá flokka, „Grunnskólapróf eða annað skyldunám“, „Nám á 

framhaldsskólastigi“ og „Nám á háskólastigi“. Stuðst var við menntun þess foreldris sem 

hafði hærra menntunarstig ef um mismunandi menntastig var að ræða. Fyrir 

aðhvarfsgreiningu voru búnar til vísibreytur fyrir menntunarstig foreldra. Nemendur foreldra 

með háskólapróf voru bornir saman við þá sem áttu foreldra með framhaldsskólapróf annars 

vegar og þá sem áttu foreldra með grunnskólapróf hins vegar. 

 Fyrri námsárangur. Einkunnir þátttakenda á samræmdum prófum í íslensku og 

stærðfræði voru tengdar við svör þeirra við spurningalistanum. Upplýsingar um einkunnir 

voru fengnar frá Námsmatsstofnun. Við úrvinnslu var notað meðaltal einkunna í íslensku og 

stærðfræði. Einkunnirnar eru normaldreifðar frá 0 til 6, meðaltal  er 3 og staðalfrávik er 1. 

Fyrir lýsandi tölfræði var nemendum skipti í þrjá hópa út frá einkunn: undir meðaltali, í 

kringum meðaltal og yfir meðaltali. 

Framkvæmd  

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands hafði umsjón með framkvæmd rannsóknarinnar 

Námsframvinda nemenda og skilvirkni framhaldsskóla. Í desember 2006 var haft samand við 

skólastjórnendur allra framhaldsskóla landsins, rannsóknin kynnt og óskað eftir þátttöku 

skólanna í henni. Allir samþykktu þátttöku. Foreldrum nemenda undir 18 ára aldri var sent 

bréf þar sem leitast var eftir þátttöku barna þeirra í rannsókninni. Þeim var bent á að hafa 

samband við Félagsvísindastofnun ef þeir höfnuðu þátttöku. Foreldrar 22 nemenda óskuðu 

eftir því að þeirra börn tækju ekki þátt. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar 

(tilkynningar númer S3107/2006 og S3536/2007). 

Gagnasöfnun fór fram frá febrúar til nóvember 2007. Spurningalistinn var lagður fyrir þá 

nemendur í úrtaksbekkjum eða áföngum sem mættir voru í tiltekna kennslustund. 

Stöðluðum leiðbeiningum var fylgt við fyrirlögn listans. Útskýrt var fyrir þátttakendum að 

þeim væri hvorki skylt að svara spurningalistanum í heild né einstaka spurningum. Auk þess 

var þeim kynnt að úrvinnsla gagna færi fram í samræmi við lög um persónuvernd.  

Úrvinnsla 

Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við tölfræðiforritið SPSS, útgáfu 20. Til þess að búa til 

rannsóknarbreytur fyrir andlega líðan og skuldbindingu var notuð leitandi þáttagreining 

(exploratory factor analysis). Notuð var meginásagreining (principal axis factoring) með 
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hornskökkum snúningi (oblique rotation). Innri áreiðanleiki þáttanna var metinn með 

atriðagreiningu (item analysis).  

Andleg líðan nemenda og skuldbinding þeirra til náms og skóla var skoðuð eftir hópum. 

Kannað var hvort munur væri á líðan eftir kyni, aldri, fyrri námsárangri og menntun foreldra. 

Munur á kynjum var athugaður með t-prófi. Í öðrum tilfellum var notuð einhliða 

dreifigreining (one-way ANOVA). Þar sem munur kom fram var notað Hochberg próf til að 

athuga á milli hvaða hópa munurinn var marktækur. Það próf hentar vel þegar hópar eru 

misstórir (Field, 2009). Í allnokkrum tilfellum uppfylltu gögnin ekki forsendu dreifigreiningar 

um einsleitni dreifingar (homogeneity of variance). Til að leiðrétta þann forsendubrest var 

notað Welch-próf. Greint er frá því þar sem það á við.  

Fjölbreytuaðhvarfsgreining (multiple regression) var notuð til að kanna forspá líðanar um 

hegðunarlega, tilfinningalega og vitsmunalega skuldbindingu. Tekið var tillit til kyns, aldurs, 

fyrri námsárangurs og menntunar foreldra. Úrvinnsla miðaðist við þá þátttakendur sem 

svöruðu öllum atriðum á þáttunum líðan, hegðunarleg skuldbinding, tilfinningaleg 

skuldbinding og vitsmunaleg skuldbinding. 
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Niðurstöður 

Hér eru kynntar niðurstöður um tengsl andlegrar líðanar nemenda við hegðunarlega, 

tilfinningalega og vitsmunalega skuldbindingu þeirra til náms og skóla. Í upphafi kaflans eru 

birtar niðurstöður úr þáttagreiningu ásamt áreiðanleikamælingum fyrir andlega líðan og 

skuldbindingu. Þá er birt lýsandi tölfræði rannsóknarbreyta eftir kyni, aldri, fyrri námsárangri 

og menntun foreldra, ásamt niðurstöðum um marktekt. Að lokum eru kynntar niðurstöður 

aðhvarfsgreiningar um  forspá líðanar nemenda um skuldbindingu þeirra til náms og skóla. 

Þáttagreining 

Eftir þáttagreiningu á 26 atriðum spurningalistans sem mátu andlega líðan, námsvenjur og 

viðhorf til náms og skóla komu fram fjórir þættir. Niðurstöður þáttagreiningar eru birtar í 

töflu 1. Þrír þættir eru skilgreindir sem undirflokkar skuldbindingar, það er hegðunarleg, 

tilfinningaleg og vitsmunaleg skuldbinding. Þessi skilgreining er í samræmi við fræðilega 

umfjöllun um skuldbindingu nemenda til náms og skóla (Fredricks o.fl., 2004). Einn þáttur er 

skilgreindur sem andleg líðan, hann samanstendur af átta spurningum úr kvarðanum Líðan 

unglinga (Sigurgrímur Skúlason, e.d.). Kvarðinn innihélt upphaflega 12 atriði en fjögur þeirra 

hlóðu ekki á sama þátt og hin átta, því voru þau tekin út. Atriðin voru öll þáttalega hrein, það 

er hlóðu aðeins á einn þátt. Öll atriðin hlóðu yfir 0,3 á eigin þátt, sem er algengt viðmið um 

lágmarksþáttahleðslu (Kline, 2000). 
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Tafla 1. Niðurstöður þáttagreiningar fyrir andlega líðan og skuldbindingu 

 Þáttur 1 Þáttur 2 Þáttur 3 Þáttur 4 

Andleg líðan     

Ég hef verið niðurdregin/n undanfarið. -0,77    

Ég hef nýlega sleppt einhverju skemmtilegu  

vegna þess að mér leið illa. 

-0,73    

Ég kvíði því oft að fara í skólann. -0,69    

Mér finnst ég skilin/n útundan. -0,64    

Ég kvíði fyrir að rekast á suma krakka í skólanum. -0,60    

Mig langar að breyta mörgu í lífi mínu. -0,57    

Ég rífst oft við einhvern. -0,56    

Mér finnst ég vera einstæðingur. -0,47    

     

Hegðunarleg skuldbinding     

Ég sinni heimanáminu jafnóðum.    0,79   

Ég legg mikið á mig í náminu.    0,77   

Ég er illa undirbúin/n undir kennslustundir.  -0,77   

Ég fresta verkefnum fram á síðustu stundu.  -0,69   

Ég geri mitt besta þegar ég læri heima.   0,60   

Ég tek vel eftir í kennslustundum.   0,57   

Ég tek virkan þátt í kennslustundum.   0,46   

     

Tilfinningaleg skuldbinding     

Það er góður andi í skólanum.   0,77  

Ég er ánægð/ur með félagslífið í skólanum.    0,67  

Ég tek virkan þátt í félagslífi skólans.   0,67  

Mér líður vel þegar ég er í skólanum.    0,62  

Mér finnst ég vera hluti af tilteknum  

hópi í skólanum.  

  0,62  

Ég er ánægð/ur með skólann sem ég er í.    0,58  

Ég hlakka til að hitta félaga mína í skólanum.   0,57  

     

Vitsmunaleg skuldbinding     

Mér finnst mikilvægt að ljúka einhverju námi.     0,70 

Mér finnst líklegt að ég haldi áfram námi  

eftir framhaldsskóla. 

    0,64 

Ef mér byðist gott starf í dag myndi ég hætta í 

framhaldsskóla. 

   -0,44 

Mér finnst mikilvægt að fá háar einkunnir.     0,34 

Skýring: Hleðslur undir 0,3 eru ekki birtar. 
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Innri áreiðanleiki þáttanna var metinn með Cronbach‘s alfa. Niðurstöður þeirrar greiningar 

eru birtar í töflu 2. Þar má sjá alfa-stuðul  þáttanna og á hvaða bili fylgni atriða var við eigin 

þátt. Samkvæmt Kline (2000) er gott að miða við að innri áreiðanleiki sé yfir 0,7 og fylgni 

atriða við eigin þátt sé yfir 0,3. Þegar sálfræðilegar hugsmíðar eru mældar getur þó verið 

ásættanlegt að áreiðanleiki fari undir 0,7 sökum margbreytileika þeirra (Kline, 2000). Í því 

ljósi er áreiðanleiki þáttanna fjögurra góður, alfastuðlar eru á bilinu 0,64-0,85 og fylgni atriða 

við eigin þátt er á bilinu 0,35-0,72. 

 

Tafla 2. Áreiðanleiki mælinga á andlega líðan og skuldbindingu  

 Fjöldi atriða Cronbach‘s 

alfa 

Fylgni atriða við 

eigin þátt 

Andleg líðan 8 0,85 0,50-0,70 

Hegðunarleg skuldbinding 7 0,85 0,50-0,72 

Tilfinningaleg skuldbinding 7 0,84 0,55-0,68 

Vitsmunaleg skuldbinding 4 0,64 0,35-0,51 

 

Samanburður á líðan og skuldbindingu eftir hópum 

Andleg líðan 

Tafla 3 sýnir meðaltöl og staðalfrávik andlegrar líðanar eftir kyni, aldri, fyrri námsárangri og 

menntun foreldra. Munur kom fram á líðan nemenda eftir öllum breytunum. Stúlkur sýndu 

að jafnaði meiri einkenni depurðar og kvíða en piltar, t(3278) = -2,01, p < 0,05. Munur var á 

milli aldurshópa, F(4, 3275) = 8,41, p < 0,001. 18 ára nemendur sýndu að jafnaði meiri 

einkenni depurðar og kvíða heldur en 16, 17 og 20 ára nemendur. Einnig sýndu 19 ára 

nemendur að jafnaði meiri depurðar- og kvíðaeinkenni heldur en 16 ára nemendur 

samkvæmt Hochberg, p < 0,05. Munur var á líðan nemenda eftir fyrri námsárangri, Welch 

F(2, 1112,21) = 8,43, p < 0,001. Nemendur sem voru með meðaleinkunn undir meðaltali í 

samræmdum 10. bekkjar prófum í íslensku og stærðfræði sýndu að jafnaði meiri einkenni 

depurðar og kvíða en þeir sem voru með einkunn í kringum meðaltal eða yfir meðaltali 

samkvæmt Hochberg, p < 0,01. Að lokum var munur á líðan nemenda eftir menntun foreldra, 

Welch F(2, 1145,83) = 5,06, p < 0,01. Nemendur sem áttu foreldra með grunnskólapróf eða 

sambærilega menntun sýndu að jafnaði meiri einkenni depurðar og kvíða en þeir sem áttu 

foreldra með háskólapróf samkvæmt Hochberg, p < 0,01.  
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Tafla 3. Andleg líðan eftir kyni, aldri, fyrri námsárangri og menntun foreldra 

 Fjöldi M SF 

Kyn*    

Stúlkur 1734 1,77 0,61 

Piltar 1546 1,73 0,61 

Aldur***    

16 ára 926 1,67 0,61 

17 ára 761 1,75 0,61 

18 ára 596 1,85 0,62 

19 ára 532 1,80 0,61 

20 ára 465 1,75 0,58 

Fyrri námsárangur***    

Undir meðaltali 515 1,84 0,67 

Í kringum meðaltal 1897 1,74 0,60 

Yfir meðaltali 654 1,69 0,55 

Menntun foreldra**    

Grunnskóli eða sambærilegt 422 1,82 0,66 

Framhaldsskóli 1376 1,76 0,60 

Háskóli 1387 1,71 0,59 

Skýring: Kvarðinn er á bilinu 1-4 þar sem hærra gildi táknar meiri einkenni  
depurðar og kvíða. 
* p<0,05 **p<0,01 *** p<0,001 
 

Skuldbinding nemenda til náms og skóla 

Í töflu 4 eru birt meðaltöl og staðalfrávik fyrir hegðunarlega, tilfinningalega og vitsmunalega 

skuldbindingu nemenda til náms og skóla eftir kyni, aldri, fyrri námsárangri, menntun 

foreldra og andlegri líðan. Marktækur munur kom fram á öllum tegundum skuldbindingar 

eftir öllum breytunum. 
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Tafla 4. Meðaltöl og staðalfrávik skuldbindingar eftir kyni, aldri, fyrri námsárangri, menntun 
foreldra og líðan. 

  Hegðunarleg 
skuldbinding 

Tilfinningaleg 
skuldbinding 

Vitsmunaleg 
skuldbinding 

 Fjöldia M SF M SF M SF 

Kyn***        
Stúlkur 1756 3,49 0,66 4,08 0,69 4,44 0,57 
Piltar 1575 3,19 0,66 3,97 0,70 4,11 0,69 

Aldur***        
16 ára 947 3,49 0,68 4,11 0,65 4,18 0,67 
17 ára  785 3,37 0,69 4,08 0,70 4,28 0,68 
18 ára 601 3,28 0,65 3,98 0,66 4,31 0,63 
19 ára  533 3,23 0,65 3,90 0,74 4,36 0,58 
20 ára 465 3,23 0,64 3,97 0,74 4,38 0,62 

Fyrri námsárangur***        
Undir meðaltali 530 3,46 0,70 3,87 0,73 3,93 0,69 
Í kringum meðaltal 1927 3,29 0,67 4,02 0,69 4,27 0,63 
Yfir meðaltali 657 3,40 0,68 4,19 0,66 4,62 0,47 

Menntun foreldra*        
Grunnskóli eða 
sambærilegt 

426 3,38 0,68 3,92 0,70 4,14 0,68 

Framhaldsskóli 1386 3,37 0,66 4,01 0,68 4,24 0,64 
Háskóli 1412 3,31 0,68 4,11 0,69 4,39 0,61 

Stigafjöldi á þættinum 
Andleg líðan*** 

       

Undir meðaltali 273 3,64 0,64 4,49 0,51 4,45 0,57 
Í kringum meðaltal 2447 3,37 0,66 4,09 0,62 4,32 0,62 
Yfir meðaltali 463 3,08 0,67 3,48 0,83 4,02 0,73 

Skýring: Kvarðar eru á bilinu 1-5, þar sem hærra gildi táknar meiri skuldbindingu. 
aUppgefinn fjöldi er meðaltalsfjöldi hvers hóps.  
*p<0,05 ***p<0,001. 
 

Hegðunarleg skuldbinding. Munur var á hegðunarlegri skuldbindingu eftir kyni, t(3349) = 

-13,19, p < 0,001, þar sem stúlkur sýndu að jafnaði meiri skuldbindingu en piltar. Munur kom 

einnig fram eftir aldri, F(4, 3346) = 21,22, p < 0,001. Yngsti hópurinn, 16 ára nemendur, sýndi 

meiri skuldbindingu en aðrir aldurshópar. Auk þess sýndu 17 ára nemendur meiri 

skuldbindingu en 19 og 20 ára nemendur samkvæmt Hochberg, p < 0,01. Munur var einnig á 

skuldbindingu eftir fyrri námsárangri, F(2, 3130) = 15,35, p < 0,001. Nemendur sem voru með 

meðaleinkunn í kringum meðaltal í samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði sýndu að 
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jafnaði minni skuldbindingu en þeir sem voru með lægri eða hærri meðaleinkunn samkvæmt 

Hochberg, p < 0,001. Munur kom fram eftir menntun foreldra, F(2, 3230) = 4,09, p < 0,05. 

Nemendur sem áttu foreldra með framhaldsskólapróf sýndu að jafnaði meiri skuldbindingu 

en þeir sem áttu foreldra með háskólapróf samkvæmt Hochberg, p < 0,05. Munur var á 

skuldbindingu nemenda eftir andlegri líðan, F(2, 3205) = 65,94, p < 0,001. Þar var marktækur 

munur á öllum hópum en því minni einkenni depurðar og kvíða sem nemendur sýndu því 

meiri var skuldbinding þeirra að jafnaði samkvæmt Hochberg, p < 0,001. 

Tilfinningaleg skuldbinding. Munur var á tilfinningalegri skuldbindingu eftir kyni, t(3299) = 

-4,67, p < 0,001 þar sem stúlkur sýndu að jafnaði meiri skuldbindingu en piltar. Munur kom 

einnig fram eftir aldri, Welch F(4, 1466,88) = 10,63, p < 0,001. Yngsti hópurinn, 16 ára 

nemendur,  sýndi að jafnaði meiri skuldbindingu en 18, 19 og 20 ára nemendur. Jafnframt 

sýndu 17 ára nemendur meiri skuldbindingu en 19 ára nemendur samkvæmt Hochberg, p < 

0,05. Munur var á skuldbindingu eftir fyrri námsárangri, Welch F(2, 1122,87) = 31,50, p < 

0,001. Nemendur með hærri meðaleinkunn í íslensku og stærðfræði á samræmdum prófum 

sýndu að jafnaði meiri skuldbindingu en þeir sem voru með lægri einkunn samkvæmt 

Hochberg, p < 0,001. Einnig kom fram munur eftir menntun foreldra, F(2, 3186) = 14,18, p < 

0,001. Nemendur sem áttu foreldra með háskólapróf sýndu að jafnaði meiri skuldbindingu 

en þeir sem áttu foreldra með grunnskólamenntun eða framhaldsskólapróf samkvæmt 

Hochberg, p < 0,001. Munur var á skuldbindingu eftir andlegri líðan, Welch F(2, 578,64) = 

214,75,  p < 0,001. Þar var marktækur munur á öllum hópum en því minni einkenni depurðar 

og kvíða sem nemendur sýndu því meiri var skuldbinding þeirra að jafnaði samkvæmt 

Hochberg, p < 0,001.  

Vitsmunaleg skuldbinding. Munur var á vitsmunalegri skuldbindingu eftir kyni, t(3340) = -

15,33, p < 0,001. Stúlkur sýndu að jafnaði meiri skuldbindingu en piltar. Munur kom einnig 

fram eftir aldri, Welch F(4, 1529,71) = 11,34, p < 0,001. Skuldbinding 16 ára nemenda var að 

jafnaði minni en þeirra sem voru eldri samkvæmt Hochberg, p < 0,01. Munur kom fram á 

skuldbindingu eftir fyrri námsárangri, Welch F(2, 1195,07) = 229,32, p < 0,001. Þar var 

marktækur munur á öllum hópum, nemendur með hærri meðaleinkunn í íslensku og 

stærðfræði í samræmdum prófum sýndu að jafnaði meiri skuldbindingu en þeir sem voru 

með lægri einkunn samkvæmt Hochberg, p < 0,001. Munur var á skuldbindingu eftir 

menntun foreldra, Welch F(2, 1185,04) = 32,04, p < 0,001. Marktækur munur var á milli allra 

hópa, skuldbinding nemenda jókst að jafnaði eftir hærra menntunarstigi foreldra samkvæmt 
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Hochberg, p < 0,01. Að lokum kom fram munur á vitsmunalegri skuldbindingu eftir líðan, 

Welch F(2, 568,62) = 43,95, p < 0,001. Munurinn var marktækur á milli allra hópa en því 

minni einkenni depurðar og kvíða sem nemendur sýndu því meiri var skuldbinding þeirra að 

jafnaði samkvæmt Hochberg, p < 0,01. 

Fjölbreytuaðhvarfsgreining fyrir skuldbindingu nemenda 

Fjölbreytuaðhvarfsgreining var notuð til að kanna forspá líðanar um hegðunarlega, 

tilfinningalega og vitsmunalega skuldbindingu. Tekið var tillit til kyns, aldurs, fyrri 

námsárangurs og menntunar foreldra. Í töflu 5 má sjá niðurstöður greiningarinnar.  

Hegðunarleg skuldbinding 

Sameiginlega skýrðu kyn, aldur, fyrri námsárangur, menntun foreldra og andleg líðan 13% af 

heildardreifingu hegðunarlegrar skuldbindingar nemenda til náms og skóla, R2 = 0,13, F(6, 

3031) = 76,00, p < 0,001. Líðan spáði fyrir um hegðunarlega skuldbindingu nemenda að 

teknu tilliti til kyns, aldurs, fyrri námsárangurs og menntunar foreldra eins og kemur fram í 

töflu 5. Eftir því sem nemendur sýndu meiri einkenni kvíða og depurðar því minni var 

hegðunarleg skuldbinding þeirra að jafnaði. Auk þess sýndu stúlkur að jafnaði meiri 

skuldbindingu en piltar og skuldbinding nemenda minnkaði að jafnaði með auknum aldri, að 

teknu tilliti til annarra rannsóknarbreyta. 

Tilfinningaleg skuldbinding 

Sameiginlega skýrðu kyn, aldur, fyrri námsárangur, menntun foreldra og andleg líðan 22% af 

heildardreifingu tilfinningalegrar skuldbindingar nemenda til náms og skóla, R2 = 0,22, F(6, 

2986) = 142,05, p < 0,001. Líðan spáði fyrir um tilfinningalega skuldbindingu nemenda að 

teknu tilliti til kyns, aldurs, fyrri námsárangurs og menntunar foreldra. Tilfinningaleg 

skuldbinding nemenda minnkaði að jafnaði eftir því sem þeir sýndu meiri einkenni depurðar 

og kvíða líkt og sést í töflu 5. Að teknu tilliti til annarra breyta sýndu stúlkur alla jafna meiri 

skuldbindingu en piltar, skuldbinding nemenda minnkaði að jafnaði með auknum aldri og því 

betri sem fyrri námsárangur nemenda var því meiri var tilfinningaleg skuldbinding þeirra að 

jafnaði. Auk þess sýndu nemendur sem áttu foreldra með háskólamenntun að jafnaði meiri 

skuldbindingu samanborið við þá sem áttu foreldra með grunnskólapróf eða sambærilegri 

menntun þegar tillit var tekið til annarra breyta. 
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Tafla 5. Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar fyrir skuldbindingu nemenda. 

  Hegðunarleg skuldbinding  Tilfinningaleg skuldbinding  Vitsmunaleg skuldbinding 

  B SE B β  B SE B β  B SE B β 

Kyn   0,31*** 0,02  0,23   0,12*** 0,02  0,09   0,30*** 0,02  0,24 

Aldur  -0,06*** 0,01 -0,13  -0,05*** 0,01 -0,10   0,03** 0,01  0,05 

Fyrri námsárangur  -0,00 0,00 -0,02   0,01*** 0,00  0,12   0,02*** 0,00  0,30 

Menntun foreldra:             

 Framhaldsskóli vs. grunnskóli   0,01 0,04  0,01   0,05 0,03  0,04   0,07 0,03  0,07 

 Háskóli vs. grunnskóli  -0,06 0,04 -0,04   0,11*** 0,04  0,08   0,11** 0,03  0,09 

Andleg líðan  -0,28*** 0,02 -0,24  -0,48*** 0,02 -0,42  -0,24*** 0,02 -0,23 

             

R2   0,13     0,22     0,23   

F   76,00***    142,05***    154,71***  

Athugasemd við töflu: Stúlkur eru með gildið 1 og drengir með gildið 0. Í vísibreytum fyrir menntun foreldra er grunnskóli með gildið 0 og 
framhaldsskóli og háskóli með gildið 1. 
*p<0,05  **p<0,01  ***p<0,001 
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Vitsmunaleg skuldbinding 

Sameiginlega skýrðu kyn, aldur, fyrri námsárangur, menntun foreldra og andleg líðan 23% af 

heildardreifingu vitsmunalegrar skuldbindingar nemenda til náms og skóla, R2 = 0,23, F(6, 

3035) = 154,71, p < 0,001. Líðan spáði fyrir um vitsmunalega skuldbindingu að teknu tilliti til 

kyns, aldurs, fyrri námsárangurs og menntunar foreldra. Vitsmunaleg skuldbinding nemenda 

minnkaði að jafnaði eftir því sem þeir sýndu meiri einkenni depurðar og kvíða líkt og sjá má í 

töflu 5. Að teknu tilliti til annarra breyta sýndu stúlkur að jafnaði meiri skuldbindingu en 

piltar, skuldbinding jókst með auknum aldri og eftir því sem fyrri námsárangur var betri því 

meiri skuldbindingu sýndu nemendur að jafnaði. Að auki var skuldbinding þeirra sem áttu 

foreldra með háskólamenntun að jafnaði meiri í samanburði við þá sem áttu foreldra með 

grunnskólapróf eða sambærilegri menntun þegar tillit var tekið til annarra breyta. 
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Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna tengsl andlegrar líðanar framhaldsskólanema á 

skuldbindingu þeirra til náms og skóla. Helstu niðurstöður benda til þess að andleg líðan spái 

fyrir um skuldbindingu. Því meiri einkenni depurðar og kvíða sem nemendur sýndu því minni 

var skuldbinding þeirra að jafnaði þegar tillit var tekið til bakgrunnsbreyta. Þetta átti við um 

alla þrjá undirflokka skuldbindingar, það er hegðunarlega, tilfinningalega og vitsmunalega. 

Auk þess kom fram munur á skuldbindingu nemenda eftir kyni, aldri, fyrri námsárangri þeirra 

og menntun foreldra. Niðurstöður gefa þar að auki vísbendingar um að stúlkur séu líklegri en 

drengir til að finna fyrir depurð og kvíða, að depurð og kvíði sé algengari hjá þeim sem 

standa verr að vígi námslega og að nemendum sem eiga foreldra með litla formlega 

menntun sé hættara en öðrum við depurð og kvíða.  

Samkvæmt fjölbreytuaðhvarfsgreiningu spáði andleg líðan nemenda fyrir um 

hegðunarlega, tilfinningalega og vitsmunalega skuldbindingu þeirra. Skuldbinding dvínaði að 

jafnaði eftir því sem nemendur sýndu meiri einkenni depurðar og kvíða. Þeir sem greindu frá 

miklum depurðar- og kvíðaeinkennum voru til dæmis líklegri en aðrir til að vera illa undibúnir 

fyrir kennslustundir og fresta verkefnum fram á síðustu stundu. Þeir voru jafnframt ólíklegri 

en aðrir til að finnast þeir tilheyra tilteknum hópi í skólanum og tóku síður þátt í félagslífi 

skólans. Auk þess virtist skorta ákveðinn metnað hjá þessum hópi þar sem þeir töldu ekki 

eins mikilvægt að ljúka einhverju námi eða fá háar einkunnir. Þetta er í takt við niðurstöður 

rannsóknar Garvik, Idsoe og Bru (2014) þar sem kom fram að þunglyndi spáði fyrir um 

skuldbindingu þátttakenda. Þar var þó aðeins horft til hegðunarlegrar og vitsmunalegrar 

skuldbindingar. Aðrar rannsóknir hafa auk þess gefið til kynna að skortur á skuldbindingu 

spái fyrir um þunglyndi (Li og Lerner, 2011; Wang og Peck, 2013). Sterkust var forspá 

andlegrar líðanar fyrir tilfinningalega skuldbindingu. Það kemur ekki á óvart þar sem báðir 

þættirnir koma inn á líðan að ákveðnu leyti. Þetta samrýmist niðurstöðum Wang og Peck 

(2013) og Li og Lerner (2011) þar sem þunglyndi var algengast á meðal nemenda sem skorti 

tilfinningalega skuldbindingu. Þessar niðurstöður vekja spurningar um það hvort skýra megi 

tengsl vanlíðanar og námsgengis að einhverju leyti með því að depurð og kvíði dragi úr 
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skuldbindingu sem aftur eykur líkur á lélegu námsgengi. Áhugavert væri að skoða það nánar 

með frekari rannsóknum. 

Þegar skuldbinding nemenda var skoðuð með tilliti til bakgrunns þeirra kom fram að 

stúlkur sýndu meiri hegðunarlega, tilfinningalega og vitsmunalega skuldbindingu en drengir. 

Aðrar rannsóknir hafa leitt sömu niðurstöður í ljós (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2012; Wang og Eccles, 2012) og því er ljóst að leggja þarf aukna áherslu á 

að leita leiða til að efla skuldbindingu drengja. Einnig kom fram að hegðunarleg og 

tilfinningaleg skuldbinding minnkaði með auknum aldri nemenda. Þetta er í samræmi við 

kenningar og rannsóknir á sviðinu (Finn, 1989; Wang og Eccles, 2012) og minnir á mikilvægi 

þess að viðhalda áhuga, þátttöku og félagslegum tengslum framhaldsskólanema alla 

skólagönguna. Þó var nokkuð óvænt að vitsmunaleg skuldbinding jókst með auknum aldri. 

Hugsanleg skýring á þessu er sú að eldri nemendur sjái fram á útskrift og séu því farnir að 

velta fyrir sér hvað taki við að loknu námi, að þeir eigi það lítið eftir af náminu að þeir myndu 

ekki hætta þrátt fyrir gott atvinnutilboð og telji þá mikilvægara en yngri nemendur að fá 

góðar einkunnir til að komast áfram í það nám sem þeir óska sér. Önnur skýring á þessum 

niðurstöðum gæti verið sú að ekki hafi náðst fullnægjandi mæling á vitsmunalega þættinum. 

Hann var aðeins mældur með fjórum atriðum á móti sjö atriðum hinna þáttanna og innri 

áreiðanleiki hans einnig var lægri en hinna tveggja.  

Það kom einnig á óvart að meðaleinkunn í íslensku og stærðfræði í samræmdum prófum 

spáði ekki fyrir um hegðunarlega skuldbindingu. Þegar skuldbinding nemenda var borin 

saman eftir meðaleinkunn í samræmdum prófum sást að þeir sem voru með einkunn í 

kringum meðaltal sýndu að jafnaði minni skuldbindingu en þeir sem voru með hærri eða 

lægri einkunn. Þetta er á skjön við niðurstöður fyrri rannsókna sem hafa gefið til kynna að 

námsárangur sé einn helsti forspárþáttur fyrir skuldbindingu til náms (Jón Torfi Jónasson og 

Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012). Ekki 

er ljóst hvað veldur þessu misræmi.  

 Þegar líðan nemenda var skoðuð eftir kyni, fyrri námsárangri og menntun foreldra 

kom í ljós að stúlkur sýndu að jafnaði meiri vanlíðan en drengir. Þær voru til dæmis oftar 

niðurdregnar, upplifðu sig frekar sem einstæðinga og kviðu því frekar að fara í skólann.  Þetta 

er í samræmi við það sem áður hefur komið fram í rannsóknum á andlegri líðan ungmenna 

en þar hafa stúlkur reynst vera mun líklegri en drengir til að þjást af þunglyndi og kvíða (D. 

M. Costello o.fl., 2008; McLean og Anderson, 2009). Líkt og aðrir hafa sýnt fram á (Eisenberg 
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o.fl., 2009; Kiuru o.fl., 2011) komu einnig fram tengsl á milli námsárangurs og líðanar. 

Nemendur með einkunn undir meðaltali í íslensku og stærðfræði í samræmdum prófum í 10. 

bekk sýndu að jafnaði meiri vanlíðan en þeir sem fengu hærri einkunn. Þetta gefur fagfólki 

skóla tilefni til að huga sérstaklega að andlegri líðan þeirra sem standa höllum fæti í námi. 

Auk þess að vera í hættu á að hverfa frá námi sökum ófullnægjandi árangurs getur verið að 

andleg líðan þessara nema dragi enn frekar úr þeim og hafi neikvæð áhrif á skuldbindingu 

þeirra til námsins. Niðurstöður bentu jafnframt til þess að menntunarstig foreldra tengist 

andlegri líðan ungmenna. Þannig mátti sjá verri líðan hjá börnum foreldra sem aðeins höfðu 

lokið skyldunámi. Þessi hópur nemenda sýndi meiri einkenni depurðar og kvíða en aðrir. 

Þeim fannst þeir til dæmis frekar vera skildir út undan, þeir rifust oftar við einhvern eða 

kviðu því að hitta aðra nemendur í skólanum. Þetta má setja í samhengi við rannsóknir á 

líðan ungmenna sem búa við slaka félags- og efnahagsstöðu, þar með talið lágt 

menntunarstig foreldra. Þær rannsóknir hafa leitt í ljós að bæði þunglyndi og kvíði er 

algengari hjá þeim sem eiga foreldra með litla formlega menntun (D. M. Costello o.fl., 2008; 

Wren o.fl., 2007). 

Þessi rannsókn getur reynst mikilvægur grunnur fyrir áframhaldandi rannsóknir á efninu, 

af niðurstöðum má sjá að ákveðin tengsl virðast vera á milli andlegrar líðanar nemenda og 

skuldbindingar þeirra til náms og skóla. Hér er þó ekki um langtímarannsókn að ræða og því 

er ekki hægt að fullyrða um orsakasamband. Gagnlegt væri að gera slíka rannsókn til að unnt 

sé að greina tengslin nánar. Einnig mætti skoða nánar tengsl depurðar og skuldbindingar 

annars vegar og kvíða og skuldbindingar hins vegar en ekki sameiginlega eins og var gert hér. 

Mögulega eru tengslin þar á milli í eðli sínu mismunandi líkt og á við um kvíða og 

námsárangur annars vegar og þunglyndi og námsárangur hins vegar (Riglin o.fl., 2014). 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við mikilvægi þess að hlúa vel að andlegri vellíðan 

nemenda í skólum landsins. Vonandi nýtast þær náms- og starfsráðgjöfum sem og öðru 

fagfólki innan skólakerfisins til að vinna samhent að því markmiði að efla skuldbindingu 

nemenda og draga úr brotthvarfi. 
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