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Formáli 

Ritgerðin er lokaverkefni til Cand. psych.- gráðu í sálfræði við Háskóla Íslands. Ég vil þakka 

leiðbeinanda mínum og ábyrgðarmanni rannsóknarinnar Steinunni Gestsdóttur fyrir gagnlegar 

athugasemdir við ritgerðina. Leiðbeinanda mínum Kristjáni Katli Stefánssyni vil ég þakka 

fyrir góða leiðsögn og fyrir að vera alltaf til taks við gerð rannsóknarinnar. Ég vil einnig 

þakka samnemenda mínum Elínu Önnu Baldursdóttir fyrir gott samstarf og fjölskyldu og 

vinum fyrir stuðning og yfirlestur ritgerðarinnar.  
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Ágrip 

Vantað hefur heildstæða kenningu á Íslandi um farsæla þroskaframvindu barna og unglinga 

þar sem athyglinni er beint að styrkleikum sem hægt er að hlúa að. Tilgangur þessarar 

rannsóknar var að prófa erlendar kenningar í íslensku samhengi um mikilvægi skuldbindingar 

til náms og skóla fyrir farsæla þroskaframvindu. Rannsóknin byggir á gögnum úr 

langtímarannsókn á vegum Dr. Steinunnar Gestsdóttur en gagnasöfnun fór fram í október og 

apríl skólaárin 2012-2014 þegar nemendur voru í 9. og 10. bekk. Rannsóknin takmarkaðist 

við stóra og miðlungsstóra skóla á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi en alls tóku 561 

nemandi úr 15 skólum þátt. Skuldbinding til náms og skóla við upphaf 10. bekkjar sýndi sterk 

jákvæð tengsl við farsælan þroska og neikvæð tengsl við þunglyndiseinkenni við lok 10. 

bekkjar. Unglingar sem lýstu meiri skuldbindingu til náms og skóla sýndu mun fleiri einkenni 

farsællar þroskaframvindu og töluvert færri þunglyndiseinkenni óháð kyni, menntun foreldra, 

þjóðfélagsstöðu og námsárangri. Stúlkur sýndu að jafnaði meiri skuldbindingu til náms og 

skóla en drengir, munurinn á hópunum var þó lítill. Niðurstöður rannsóknarinnar renna 

stoðum undir erlendar kenningar um farsæla þroskaframvindu sem benda til að með 

sameiginlegu átaki á milli skóla og heimilis sé hægt að hafa mikil áhrif á skuldbindingu til 

náms og skóla og stuðla þannig að farsælli þroskaframvindu og auka velferð barna og 

unglinga.  

 

Lykilorð: Skuldbinding til náms og skóla, farsæl þroskaframvinda, þunglyndi 
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Abstract 

There has been a lack of a comprehensive theory in Iceland about positive youth development 

where the focus is on strength that can be nurtured with children and adolescents. The focus 

of this study is on student school engagement in Iceland in relation to positive youth 

development and depressive symptoms. The study uses data from a longitudinal research that 

was supervised by Dr. Steinunn Gestsdóttir. The research was conducted in October and April 

2012-2014 in 15 large- and middle-sized schools in Reykjanes and the capital area when the 

students were in grade nine and ten. Students school engagement in the beginning of grade ten 

showed strong positive correlation with positive youth development and negative correlation 

with depressive symptoms in the end of grade ten. The results of multiple regression analysis 

suggest that an increase in school engagement predicts positive youth development and fewer 

depressive symptoms. These results apply to both females and males controlling for their 

parents education, socioeconomic status and earlier achievement in school.  Females were in 

general more engaged than males but the group difference was small. These results can be 

useful for educational staff in school, parents and other people in Iceland who want to 

influence positive youth development and adolescent wellbeing. 

 

 Keywords: School engagement, positive youth development, depressive symptoms 
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Inngangur 

Unglingsárin eru spennandi en jafnframt mikið umbreytingarskeið í lífi hvers og eins. Á 

ensku kallast þetta tímabil adolescence sem er dregið af latneska heitinu adolescere sem þýðir 

að vaxa (e. to grow up). Það er viðeigandi þar sem unglingurinn gengur í gegnum miklar 

breytingar líkamlega, vitsmunalega og félagslega áður en að hann verður fullorðinn. 

(Steinberg, 1993). Líkamlegu breytingarnar verða vegna kynhormóna sem gera það að 

verkum að unglingurinn verður kynþroska. Einnig verða umfangsmiklar breytingar á 

uppbyggingu og virkni heilans þar sem randkerfið (e. limbic system) í heilanum þroskast á 

undan framennisberkinum (e. prefrontal cortex). Það verður til þess að unglingar stjórnast 

frekar af tilfinningum en varfærni (Berger, 2011). Á þessu árum verða unglingar einnig hæfari 

í að þekkja eigin hugsanir og öðlast getu til að beina hugsunum að þeim atriðum eða þáttum 

sem skipta máli við úrlausn verkefna í námi. Þeir fá einnig fulla getu til að stunda 

sjálfstjórnun í námi (e. self-regulated learning), geta metið eigin hæfni, áætlað fram í tímann, 

forgangsraðað markmiðum og nýtt sér skilvirkar leiðir til náms (Wigfield, 1994). Fræðimenn 

telja að unglingsárin skiptist í þrjú tímabil sem byrja um 11 ára aldur: Snemm-, mið- og síð- 

unglingsárin (Steinberg, 1993). Breytingar á þessum tímabili eru einstaklingsbundnar og 

fjölbreyttar en tengsl tíma og umhverfisþátta skipta miklu máli fyrir þroska hvers einstaklings 

(Lerner, 2005).  

Stór hluti rannsóknar- og forvarnarvinnu með unglingum hefur verið varið í að 

bregðast við óæskilegri hegðun eða afleiðingum hennar en fræðilegri umfjöllun um 

unglingsárin má skipta í þrjú tímabil: Fyrsta tímabilið einkenndist af stórum kenningum (e. 

grand theories) sem tengdust annaðhvort erfðum eða umhverfi (e. nature vs. nurture) (Lerner 

og Steinberg, 2009). Tímabilið hófst með útgáfu bókarinnar „Adolescence: Its psychology and 

its relations to physiology, anthropology, sociology, sex, crime, religion, and education“ eftir 

G. S. Hall árið 1904. Í bókinni lýsir hann unglingsárunum sem tíma átaka („storm and stress”) 

þar sem menn vinna bug á dýrslegum hvötum. Hall hafði áhrif á fræðimenn sem á eftir honum 

komu þar sem gjarnan var einblínt á unglingsárin sem ákveðin áhættuár (Lerner, 2005). 

Annað tímabilið hófst á 7. áratugnum þar sem unglingurinn var skoðaður í tengslum við 

umhverfið (e. individual !" context) ásamt sveigjanleika (e. plasticity) (Lerner og 

Steinberg, 2009). Rannsóknir þessa tímabils sýndu að það eru margar brautir sem unglingar 

geta valið og aðeins sumar þeirra leiða til óæskilegrar hegðunar. Flestir unglingar hafa svipuð 
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kjarnaviðhorf og foreldrar sínir og velja sér vini með svipuð viðhorf (Lerner, 2005). 

Rannsóknir á öðru tímabilinu höfðu mikil áhrif á þriðja tímabilið sem hófst á 10. áratugnum 

þar sem hugmyndin um farsæla þroskaframvindu barna og unglinga (e. positive youth 

development) byrjaði að myndast. Hugmyndin byggir á því að öll ungmenni hafi ákveðin 

sveigjanleika sem gerir þeim kleift að þroskast á farsælan hátt ef þau njóta viðeigandi 

stuðnings frá umhverfinu (Lerner og Steinberg, 2009). Áherslan er því ekki á vandamál 

heldur styrkleika unglingsins (Lerner, 2005).   

 Til þess að stuðla að farsælli þroskaframvindu er mikilvægt að huga að andlegri og 

líkamlegri heilsu barna og unglinga en góð heilsa er undirstaða allra lífsgæða. Erlendar og 

íslenskar faraldsfræðilegar rannsóknir benda til þess að um 20% barna glími við 

geðheilsuvanda á einhverjum tíma og að 7-10% þeirra muni þurfa á geðrænni meðferð að 

halda. Samkvæmt skýrslu sem gerð var á Íslandi um málefni grunnskólabarna með 

langvinnan heilsuvanda átti um fimmtungur barna við slíkan vanda að stríða. Stærsti hópurinn 

(6%) innihélt börn með athyglisbrest með/án ofvirkni. Aldursskipting var nokkuð jöfn fyrir 

utan nemendur með þunglyndi (0,7%) sem voru flestir í efstu bekkjum grunnskólans. 

(Sigríður K. Gísladóttir, Ragnheiður Ó. Erlendsdóttir, Guðrún Bjarnadóttir, Ragnheiður 

Elísdóttir og María Guðnadóttir, 2005). Skólinn spilar stórt hlutverk í lífi barna og unglinga 

en þau eyða að meðaltali hvergi meiri tíma utan heimilisins en í skólanum. Skólinn veitir því 

nokkuð stöðugt umhverfi í gegnum allar breytingarnar sem eiga sér stað á unglingsárunum og 

er kjörinn staður til þess að vinna að inngripum sem stuðla að farsælli þroskaframvindu (Li og 

Lerner, 2011). Hugsmíðin skuldbinding nemenda til náms og skóla (e. school engagement) 

hefur verið að þróast síðustu tvo áratugi. Litið er á skuldbindingu til náms og skóla sem 

mikilvæga hugsmíð til þess auka farsæla þroskaframvindu með því að koma í veg fyrir 

brotthvarf, bæta námsárangur og hafa áhrif á vellíðan nemenda (Carter, McGee, Taylor og 

Williams, 2007; Chase, Hilliard, Geldhof, Warren og Lerner, 2014; Kristjana Blöndal og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; Li o.fl., 2011; Li og Lerner, 2011).  

Þessi rannsókn byggir á 4-H rannsókninni á farsælli þroskaframvindu (e. 4-H Study of 

Positive Youth Development) en rannsóknin fylgdi eftir ríflega 7000 nemendum í 5.-12. bekk 

í 13 ríkjum Bandaríkjana frá 2002-2010. Vantað hefur heildstæða kenningu um farsæla 

þroskaframvindu en tilgangur 4-H rannsóknarinnar var að búa til fræðilíkan og mælingar á 

henni (Lerner, Phelps, Forman og Bowers, 2009). Markmið þessarar rannsóknar er að prófa 

fræðilíkanið úr 4-H rannsókninni í íslensku samhengi með því að skoða tengsl skuldbindingar 
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til náms og skóla við farsæla þroskaframvindu og þunglyndiseinkenni. Farið verður yfir 

kenningar sem liggja að baki skuldbindingu til náms og skóla, fyrri rannsóknir og tengsl 

skuldbindingar við farsæla þroskaframvindu og þunglyndiseinkenni. Í þessari rannsókn er 

sjónum beint að unglingum í 10. bekk grunnskóla en skuldbinding þeirra til náms og skóla 

verður skoðuð við upphaf 10. bekkjar og tengsl við farsæla þroskaframvindu og 

þunglyndiseinkenni við lok 10. bekkjar könnuð. Þetta tímabil varð fyrir valinu þar sem 

tímabilið einkennist af dalandi áhugahvöt til náms og miklum breytingum í skóla og 

námsumhverfi sem taldar eru mikilvægar fyrir þroska nemenda (Eccles og Roeser, 2011). 

Tíðni þunglyndis hækkar einnig mikið á unglingsárunum og því var ákveðið að skoða 

þunglyndiseinkenni sem mótvægi við farsæla þroskaframvindu. ( Thapar, Collishaw, Pine og 

Thapar, 2012).   

 
Skuldbinding til náms og skóla 

Hugsmíðin skuldbinding til náms og skóla hefur verið að þróast undanfarin ár en ekki hefur 

náðst samkomulag í fræðunum um skilgreiningu á hugsmíðinni eða hversu margir þættir 

tilheyra henni (Reschly og Christenson, 2012). Í fyrstu var skuldbinding til náms skilgreind út 

frá einum hegðunarþætti (Brophy, 1983; Natriello, 1984). Síðan bættist við tilfinningaþáttur 

(Finn, 1989) og loks vitsmunaþáttur (Appleton, Christenson, Kim og Reschly, 2006; 

Christenson og Anderson, 2002; Fredricks, Blumenfeld og Paris, 2004; Li og Lerner, 2013). 

Flestir fræðimenn eru á því að hugsmíðin sé margþætt og vilja skipta henni í hegðunarlega-, 

tilfinningalega- og vitsmunalega skuldbindingu. Hegðunarleg skuldbinding (e. behavioral 

engagement) er gjarnan skilgreind á þrjá vegu: Fyrsta skilgreiningin felst í jákvæðri hegðun 

eins og að fylgja reglum í skóla ásamt fjarveru óæskilegrar hegðunar eins og að skrópa í 

skólanum (Finn, 1993; Finn og Rock, 1997). Önnur skilgreiningin felst í ástundun náms og 

inniheldur hegðun eins og fyrirhöfn við nám, hvort nemandi haldi sér við efnið, haldi athygli, 

spyrji út í námsefnið og taki þátt í samræðum um efnið (Finn, Pannozzo og Voelkl, 1995; 

Skinner og Belmont, 1993). Þriðja skilgreiningin felst í þátttöku í tómstundum eins og 

íþróttum (Finn, 1993). Tilfinningaleg skuldbinding (e. emotional engagement) vísar bæði til 

jákvæðra og neikvæðra viðbragða nemanda gagnvart því sem tengist skólanum eins og 

náminu, starfsfólki skólans eða samnemendum. Vitsmunaleg skuldbinding (e. cognitive 

engagement) felst í fjárfestingu í námi, þar sem mótlæti er mætt með jákvæðu hugarfari og 
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nemendur hafa vilja til þess að leggja á sig vinnu og takast á við áskoranir til að ná árangri í 

námi (Fredricks o.fl., 2004). 

Annar vandi í fræðunum snýr að því að sama nafn hefur verið notað yfir ólíkar 

hugsmíðar eða ólík nöfn hafa verið notuð fyrir sömu hugsmíðina. Fræðimenn hafa einnig 

verið ósammála um það hvort eigi að mæla skuldbindingu á samfelldum kvarða eða hvort það 

eigi að mæla skuldbindingu en einnig fráhvarf (e. disengagement) (Reschly og Christenson, 

2012). Mælingar á skuldbindingu hafa þróast í gegnum árin og mælitækjum hefur fjölgað líkt 

og nýleg samantekt Fredricks o.fl. (2011) sýnir. Mælitækin eru ólík, það er mismunandi frá 

hverjum upplýsingarnar koma, með sjálfsmati, mati kennara eða með beinu áhorfi, hversu 

margir þættir eru mældir og hvort foreldrasamþykki var fengið eða ekki. Mælitækið sem var 

notað í þessari rannsókn mælir skuldbindingu á samfelldum kvarða og var hannað fyrir 4-H 

rannsóknina. Það inniheldur alla þrjá þættina en upplýsingar voru fengnar með sjálfsmati 

nemenda. 

Fræðilegur grunnur skuldbindingar til náms og skóla 
Nokkrar kenningar veita fræðilegan grundvöll fyrir rannsóknum á skuldbindingu til náms og 

skóla. Þessar ólíku kenningar gera það að verkum að hægt er að skoða skuldbindingu til náms 

og skóla út frá ólíkum sjónarhornum ásamt því að útskýra mikilvægi skuldbindingar til náms 

og skóla fyrir farsæla þroskaframvindu (Li, 2011).  

 

 Kenningar um brotthvarf úr skóla. Skuldbinding til náms og skóla var fyrst 

rannsökuð í tengslum við brotthvarf úr skóla en það er mikilvægt fyrir farsæla 

þroskaframvindu að unglingar ljúki skólagöngu. Finn (1989) setti fram tvö líkön sem ætlað 

var að útskýra brotthvarf úr skóla út frá skuldbindingu til náms og skóla. Fyrri líkanið snýr að 

vonbrigðum og sjálfsáliti (e. frustration-self-esteem model) þar sem óæskileg hegðun 

nemandans dregur að sér athygli og verður til þess að tækifæri til náms minnka og í kjölfarið 

minnkar sjálfsálit nemandans þar sem honum gengur verr í skólanum. Það myndast því 

ákveðinn vítahringur sem erfitt er að rjúfa þar sem nemandinn hafnar skólanum til þess að 

vernda sjálfsálitið og óæskileg hegðun eykst.   

Seinna líkan Finn um þátttöku og samsömun (e. participation-identification model). 

má sjá á mynd 1 en það inniheldur tvo þætti. Fyrsti þátturinn er hegðunarþáttur sem nefnist 

þátttaka í skólastarfi og seinni er tilfinningaþáttur sem nefnist samsömun við skóla. Finn 

skipti hegðunarþættinum niður í fjögur stig eins og sést á mynd 1. Mikilvægt er að nemendur 
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byrji strax að tileinka sér hegðun eins og að mæta í skólann, mæta á réttum tíma, fara eftir 

fyrirmælum kennara og klára verkefni. Þegar líður á skólagönguna þróast þátttaka nemenda 

frekar, þeir fara t.d. að sýna frumkvæði í samskiptum við kennara, taka þátt í skipulögðu starfi 

utan skóla og geta sett sér markmið varðandi skólann (Finn, 1993).  

 

 

Mynd 1. Líkan Finn um þátttöku og samsömun (Finn, 1989) 

 

Hugmyndin á bak við líkanið er sú að nemendur sem taka þátt í skólastarfi og ná góðum 

námsárangri þrói frekar með sér samsömun við skólann og finnist þau tilheyra skólanum. Í 

kjölfarið kunna þau einnig betur að meta eigin námsárangur og eru bjartsýnni um framhaldið 

og því líklegri til að útskrifast. Nemendur sem taka hinsvegar lítinn þátt í skólastarfi og sýna 

slakan námsárangur eru ólíklegri til þess að þróa þessa samsömun við skólann sem leiðir að 

lokum til brotthvarfs úr skólanum. (Finn, 1989; Reschly og Christenson, 2012). Aðskilnaður 

tilfinninga- og hegðunarþáttarins er mikilvægur vegna þess að þeir geta þróast ólíkt og það er 

hægt að hafa áhrif á þá á ólíkan hátt (Finn, 1989). Aðstæður heima eða neikvæð upplifun 

nemenda af kennara getur sett suma nemendur í áhættu strax í byrjun skólagöngu og dregið úr 

líkum á þátttöku og samsömun. (Finn, 1993).  

Kenningar Finn um brotthvarf úr skóla eru mikilvægar fyrir þessa rannsókn vegna 

þess að farsæla þroskaframvinda og brotthvarf úr skóla eru tengd hugtök þar sem 

skuldbinding til náms spilar stórt hlutverk á báðum stöðum. Samkvæmt kenningunni er hægt 

að líta á brotthvarf úr skóla sem ferli þar sem skuldbinding nemenda til náms og skóla 
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minnkar smám saman (Rumberger, 1987). Það getur verið erfitt að bregðast við í lokin á 

þessu ferli og því er nauðsynlegt að bregðast sem fyrst við en sýnt hefur verið fram á að 

nemendur sem klára ekki framhaldsskóla eru líklegri til að kljást við erfiðleika á borð við 

atvinnuleysi og heilsufarserfiðleika (Rumberger og Thomas, 2000). Tímarammi þessarar 

rannsóknar um tengsl skuldbindingar til náms og skóla við farsæla þroskaframvindu nær 

aðeins yfir lítinn hluta af ferlinu en getur gefið góðar vísbendingar um mikilvægi 

skuldbindingar til náms fyrir farsæla þroskaframvindu.  

 

Kenningar um áhugahvöt. Áhugahvöt (e. motivation) skiptir miklu máli fyrir 

skuldbindingu til náms og skóla og farsæla þroskaframvindu en kenningar um áhugahvöt snúa 

að því hvernig grunnþörfum nemenda er mætt í skólanum (Li, 2011). Sumir fræðimenn hafa 

notað skuldbindingu og áhugahvöt á víxl, aðrir leggja til að áhugahvöt falli undir 

skuldbindingu til náms og skóla og að lokum líta sumir á þetta sem tvær ólíkar en skyldar 

hugsmíðar þar sem áhugahvöt stendur fyrir ásetning en skuldbinding fyrir framkvæmd. 

Áhugahvöt er því nauðsynleg fyrir skuldbindingu en ekki nægjanleg (Reschly og Christenson, 

2012).  

Áhugahvöt er talin skiptast í innri og ytri áhugahvöt. Innri áhugahvöt (e. intrinsic 

motivation) er þegar einhver framkvæmir ákveðna athöfn vegna þess að hann hefur 

raunverulegan áhuga og gaman að því sem hann er að gera og umbunin felst í athöfninni 

sjálfri. Ytri áhugahvöt (e. extrinsic motivation) er þegar einhver framkvæmir ákveðna athöfn 

vegna þess að hann fær ákveðna umbun fyrir að framkvæma hana eða refsingu ef hann 

framkvæmir hana ekki (Ryan og Deci, 2000a). Innri áhugahvöt tengist betri frammistöðu en 

þeir sem sýna innri áhugahvöt eru líklegri til þess að sýna meiri útsjónarsemi, halda sér að 

efni þrátt fyrir erfiðleika og læra af reynslunni (Ryan og Deci, 2000b). Sjálfræðikenning (e. 

self-determination theory) Ryan og Deci (2000b) snýst um að hvaða leiti hegðun einstaklings 

er drifin áfram af innri áhugahvöt en þrjár meginþarfir eru skilgreindar. Þörfin fyrir hæfni (e. 

competence), sjálfstæði (e. autonomy) og vilja (e. psychological relatedness). Samkvæmt 

rannsókn Deci (1971) dregur úr innri áhugahvöt ef boðnir eru efnislegir styrkir þar sem 

athöfnin sjálf verður ekki lengur næg umbun. Hrós og jákvæð endurgjöf (e. positive feedback) 

eykur hinsvegar innri áhugahvöt þar sem trú á eigin hæfni eykst og viðkomandi nýtur þess 

ennþá að framkvæma athöfnina að eigin vilja. Sjálfræðikenning Ryan og Deci er mikilvæg 

fyrir þessa rannsókn vegna þess að hún undirstrikar mikilvægi þess að efla innri áhugahvöt 
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unglinga svo þeir líti ekki á skólann sem afplánun en það getur haft áhrif á skuldbindingu 

nemenda til náms og farsæla þroskaframvindu.  

Kenning Eccles og Midgley (1989) um áhrif skóla á þroska barna og unglinga (e. 

stage-environment fit) fellur vel að fræðilíkaninu um farsæla þroskaframvindu úr 4-H 

rannsókninni þar sem umhverfið skiptir miklu máli. Kenning þeirra byggir á 

sjálfræðikenningu Ryan og Deci (2000b) og hugmyndum um tengsl einstaklingsins við 

umhverfið. Samkvæmt líkaninu hafa nemendur breytilegar þarfir og markmið eftir aldri. Því 

er nauðsynlegt að skólarnir breytist með til þess að veita stuðning og viðhalda áhuga og 

skuldbindingu nemenda til skólans. Ef skólinn breytist ekki með nemendunum minnkar 

tilfinningaleg- og vitsmunaleg skuldbinding sem leiðir til þess að hegðunarleg skuldbinding 

minnkar. Það getur orðið til þess að nemendur hætti í skóla sem getur síðan haft áhrif á 

farsæla þroskaframvindu þeirra.   

 

Tengslakenningin. Tengsl unglinga við skóla og foreldra er mikilvægur hluti af 

fræðilíkaninu um farsælan þroska úr 4-H rannsókninni og því er mikilvægt að skoða 

tengslakenninguna (e. attachment theory) fyrir þessa rannsókn. Kenningin byggir á verkum 

John Bowlby og Mary Ainsworth og snýr að þörf einstaklingsins strax í frumbernsku fyrir 

öryggi og vernd frá foreldri. Bowlby taldi að hæfileiki barna til að mynda tengsl við aðra færi 

eftir fyrirmynd þeirra. Samkvæmt Bowlby hefst samband barns og foreldris með ákveðnum 

merkjum sem eiga að tryggja að foreldri sinni barninu þegar þess er þörf. Sambandið þroskast 

síðan og styrkist með tímanum (Bretherton, 1992). Ainsworth bætti við verk Bowlby með því 

að hanna rannsóknaraðferð til þess að meta geðtengsl móður og barns en hún var á þeirri 

skoðun að börn nýttu sér móður sína sem öruggan punkt til þess að kanna heiminn og eiga í 

samskiptum við aðra. Aðferðin kallast ókunnugar aðstæður (e. strange situations) (Bretherton, 

1992). Þessi tengsl milli barns og foreldris sem gerir þeim kleift að kanna heiminn og eiga í 

samskiptum við aðra breiðist síðan yfir á samskipti barnanna við starfsfólk skólans. Einnig má 

líta á skólann sem stofnun sem börnin tengjast en hann veitir þeim oft vellíðan, öryggi og 

stuðning sem eykur tilfinningalega skuldbindingu nemendanna við skólann. Börn sem upplifa 

örugg tengsl í æsku eiga því auðveldara með þessi tilfinningalegu tengsl við skólann heldur en 

börn sem upplifa óörugg tengsl í æsku (Li, 2011). Rannóknir hafa einnig sýnt fram á tengsl 

við þunglyndi meðal unglinga sem upplifa óörugg tengsl við foreldra. Talið er að óörugg 

tengsl við foreldra breyti skynjun á umheiminum sem verður til þess að börnin upplifa frekar 
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lært hjálparleysi sem hefur síðan áhrif á þróun þunglyndis á unglingsárum (Armsden, 

McCauley, Greenberg, Burke og Mitchell, 1990).  

Rannsóknir á skuldbindingu til náms og skóla 

Hagnýting hugsmíðarinnar skuldbinding til náms og skóla er háð því að hægt sé að hafa áhrif 

á hana. Ef niðurstöður þessarar rannsóknar verða í samræmi við fræðalíkanið úr 4-H 

rannsókninni, þar sem skuldbinding til náms og skóla hefur áhrif á farsæla þroskaframvindu, 

er gagnlegt að skoða hvað hefur áhrif á skuldbindingu til náms og skóla.  

 

Áhrif foreldra á skuldbindingu. Foreldrar bera ábyrgð á velferð barna sinna en gott 

samband á milli foreldra og barna getur verið verndandi þáttur fyrir óæskilegri hegðun á borð 

við brotthvarf úr skóla (Bempechat og Shernoff, 2012). Foreldar geta farið margar leiðir til 

þess að hafa áhrif á skuldbindingu barna sinna til náms og skóla. Ein leiðin er í gegnum 

heimanám en rannsóknir hafa sýnt að foreldrar geta haft áhrif skuldbindingu til náms með því 

að skapa gott umhverfi og sýna jákvætt viðhorf til heimanáms. Foreldra geta einnig kennt 

börnunum sínum skilvirkar leiðir til þess að stjórna tíma og finna lausnir á vandamálum ásamt 

því að hafa áhrif á það hvernig börnin skynja eigin getu (Bempechat og Shernoff, 2012).  

Uppeldisaðferðir foreldra hafa einnig áhrif á skuldbindingu til náms en aðferðunum er 

skipt í fjóra flokka eftir skilgreiningu Baumrind (1971). Flokkarnir eru: Leiðandi-, 

fyrirskipandi-, eftirlátssamt- og afskiptalaust uppeldi. Rannsóknir hafa sýnd að leiðandi 

uppeldi (e. authoritative parenting) virðist skila bestum árangri (Lamborn, Brown, Mounts og 

Steinberg, 1992; Steinberg, Mounts, Lamborn og Dornbusch, 1991). Þegar foreldrar nota 

leiðandi uppeldi gera þeir aldurssvarandi kröfur til barna sinna, setja reglur og halda aga með 

sanngjörnum hætti. Þeir sýna einnig mikla ástúð og hlýju, hvetja börnin áfram og ýta undir 

sjálfstæði en leiðbeina eftir þörfum (Baumrind, 1989). Rannsókn Lamborn og fleiri (1992) 

sýndi að börn sem hlutu leiðandi uppeldi sýndu síður óæskilega hegðun eins og ólöghlýðni og 

vímuefnamisnotkun. Þau voru skuldbundnari til náms, eyddu meiri tíma í heimaverkefni, 

höfðu meiri væntingar til náms í framtíðinni og fengu hærri einkunnir. Uppeldisaðferðir 

foreldra hafa einnig verið rannsakaðir á Íslandi af Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2007). Þar kom 

í ljós að börn sem hlutu leiðandi uppeldi höfðu meira sjálfsálit, góða samskiptahæfni, tóku 

frekar tillit til mismunandi sjónarmiða, settu sig oftar í spor annara og voru því færari í að 

greina og leysa ágreining. Langtímarannsókn Sigrúnar Aðalbjarnardóttur og Kristjönu 
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Blöndal (2005) sýndi að uppeldisaðferðir foreldra við 14 ára aldur tengdust brotthvarfi þeirra 

frá námi rúmum sjö árum síðar en tillit var tekið til kyns, einkunnar á samræmda prófi í 

íslensku í 10. bekk og þjóðfélagsstöðu foreldra. Þrír þættir sem einkenna leiðandi uppeldi 

voru athugaðir: Viðurkenning, stuðningur og hegðunarstjórn. Allir þættirnir tengdust 

brotthvarfi frá námi en tengslin voru sterkari fyrir viðurkenningu og stuðning frá foreldrum en 

hegðunarstjórn. 

Viðhorf og væntingar foreldrar til náms hafa einnig áhrif á skuldbindingu barna þeirra 

til náms. Skilaboðin koma oft óbeint frá foreldrum og það er mikilvægt að foreldrar hegði sér 

í samræmi við það sem þau segja. Barn trúir síður foreldri sem segir að nám sé mikilvægt en 

nýtir ekki tækifæri til að taka þátt í skólastarfi barnsins. Ef foreldri gefur skólanum ekki tíma 

er líklegt að barnið geri það ekki heldur (Bempechat og Shernoff, 2012). Grolnick og 

Slowiaczek (1994) flokkuðu þátttöku foreldra í skólastarfi í þrennt. Í fyrsta flokknum var 

hegðun eins og að mæta á fundi eða aðra viðburði í skólanum. Í öðrum flokknum var hegðun 

eins og sýna barni að foreldrið hafi ánægju af því að fara í skólann og tala við starfsfólk og í 

þriðja flokknum var hegðun eins og að hjálpa til við heimanám. Þátttaka í skólastarfi var ólík 

eftir menntun foreldra en jafnmikilvæg fyrir börnin. Það er því ljóst að foreldrar geta haft 

mikil áhrif á skuldbindingu nemenda til náms og skóla í gegnum heimanám, uppeldisaðferðir 

og viðhorf til skóla en það fellur vel að fræðalíkaninu úr 4-H rannsókninni.  

 

Áhrif kennara á skuldbindingu. Rannsóknum sem sýna fram á það hversu mikilvægt 

samband kennara og nemenda á námsgengi er hefur fjölgað (Voelkl og Frone, 2000; 

Rosenfeld, Richman og Bowen, 2000; Roorda, Koomen, Spilt og Oort, 2011). Rannsókn 

Murdock (1999) sýndi að unglingar sem upplifðu stuðning og jákvæðar væntingar frá kennara 

sýndu frekar jákvæða hegðun í skóla. Nemendur sem upplifðu neikvæðar væntingar frá 

kennara voru hinsvegar líklegri til að hætta í skóla þrátt fyrir að tekið væri tillit til 

námsárangurs. Rannsóknir hafa einnig sýnt að áhrif kennara verða mikilvægari eftir því sem 

nemendur verða eldri (Roorda o.fl., 2011). Rannsókn Miller, Cowan, Cowan, Hetherington og 

Clingempeel (1993) sýndi að uppeldisaðferðir foreldra spáðu frekar um hegðunarvanda hjá 

yngri börnum en eldri. Þeir ályktuðu því út frá rannsókn sinni að fullorðnir í skóla og 

nágrenni hafi meiri áhrif eftir því sem börnin eldast. Þetta var sérstaklega mikilvægt fyrir börn 

í minnihlutahópum eða börn sem bjuggu við verri lífsskilyrði heima við. Rannsóknir hafa 

einnig sýnt að börn sem eru í áhættuhóp gengur betur í skóla ef þau upplifa stuðning frá 
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kennara (Pianta, Steinberg og Rollins, 1995; Resnick o.fl., 1997). Þetta er sérstaklega 

mikilvægt fyrir börn og unglinga sem búa við mótlæti heima og kennarar geta haft mikilvæg 

áhrif á skuldbindingu þessara nemenda til náms og skóla sem getur síðan haft áhrif á farsæla 

þroskaframvindu þeirra. 

 

Áhrif jafningja á skuldbindingu. Félagslegt umhverfi unglinga getur haft áhrif á 

skuldbindingu til náms og skóla en unglingar eyða miklum tíma með jafningjum, bæði í skóla 

og utan hans. Rannsóknir benda til þess að unglingar sem eiga nána vini gangi betur í skóla en 

unglingar sem verða fyrir þrýstingi frá jafnöldrum sem sýna óæskilega hegðun (Perdue, 

Manzeske og Estell, 2009). Rannsókn Li, Lynch, Kalvin, Liu og Lerner (2011) sýndi að 

stuðningur jafningja spáði fyrir um aukna hegðunar- og tilfinningalega skuldbindingu. Tengsl 

við jafningja sem sýndu óæskilega hegðun spáði hinsvegar fyrir um minni skuldbindingu. 

Nemendur sem voru annaðhvort gerendur eða þolendur eineltis sýndu einnig minni 

skuldbindingu. Eftir því sem nemendurnir urðu eldri höfðu jafningjar meiri áhrif á 

skuldbindingu. Liem og Martin (2011) rannsökuðu jafningjaáhrif meðal unglinga á 

skuldbindingu eftir kyni. Þeir komust að því að jafningjar höfðu áhrif á skuldbindingu, 

námsárangur og sjálfstraust óháð kyni. Þeir komust einnig að því að áhrif vina af sama kyni 

voru marktækt meiri á skuldbindingu en áhrif vina af sitt hvoru kyni. Munurinn var hinsvegar 

ekki marktækur fyrir áhrif á námsárangur og sjálfstraust. Þetta sýnir mikilvægi jafningja sem 

fyrirmynda sem hafa áhrif á farsæla þroskaframvindu.  

 

Áhrif kyns á skuldbindingu. Umræðan um stöðu drengja í skólum hefur verið 

áberandi en rannsóknir á skólastarfi hafa sýnt að námsárangur, viðhorf og líðan nemenda í 

skóla ræðst nokkuð af kyni (Almar M. Halldórsson, 2011; Hrefna Pálsdóttir o.fl, 2014). 

Samkvæmt könnun sem gerð var í grunnskólum Reykjavíkur eru drengir líklegri til að líða illa 

í kennslustundum, finnast námið erfitt og að vilja hætta í skólanum en í sumum tilfellum 

dregur úr þessum mun eftir því sem nemendur verða eldri. Á seinni hluta skólagöngunnar er 

áberandi að vanlíðan eykst hjá stelpum og í 10. bekk er sérstaklega áberandi hvað drengir lýsa 

betra sjálfsáliti en stúlkur (Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir o.fl., 2011). Athuganir 

Námsmatsstofnunar á námsárangri eftir kyni bendir til þess að munurinn sé stöðugur ár frá ári 

en ólíkur eftir námsgreinum. Munurinn eykst einnig eftir því sem líður á grunnskólann og er 

óháð getu nemenda. Stelpur sýna að jafnaði betri námsárangur en drengir í samræmdu 
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prófunum og PISA. Mesti munurinn var í lestri, lesskilningi og í íslensku (Ragnar F. 

Ólafsson, Almar Halldórsson, Sigurgrímur Skúlason og Júlíus K. Björnsson, 2007). Íslenskar 

rannsóknir á skuldbindingu til náms og skóla í framhaldsskólum landsins hafa sýnt fram á 

kynjamun. Í rannsókn Möllu Rós Valgerðardóttur (2013) sýndu drengir minni hegðunarlega 

skuldbindingu og þar með aukna neikvæða hegðun miðað við stúlkur. Stúlkur sýndu einnig 

meiri tilfinningalega- og vitsmunalega skuldbindingu til náms og skóla en drengir. Í rannsókn 

Svandísar Sturludóttir (2012) sýndu stúlkur að jafnaði jákvæðari námshegðun og tilfinningar 

til skólans en drengir. Að lokum sýndi rannsókn Bjarneyjar S. Ægisdótttur (2013) mun á 

þátttöku í skólastarfi þar sem stúlkur sýndu meiri námslega þátttöku en drengir. Stúlkurnar 

sýndu einnig meiri félagslega samsömun við skólann en drengirnir sýndu meiri neikvæða 

skólahegðun en stúlkurnar. 

 Umræðan um stöðu drengja í skólastarfi er mikilvæg og þessi rannsókn getur bætt 

gagnlegum upplýsingum við umræðuna. Stúlkur í grunnskólum Reykjavíkur hafa sýnt betri 

námsárangur ásamt því að mælast jákvæðari í garð skóla og starfsfólk skólans en það er hluti 

af tilfinningalegri skuldbindingu til náms (Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir o.fl, 2011). Það er því 

mikilvægt að taka tillit til kyns í þessari rannsókn og athuga hvort að stúlkur sýni aukna 

skuldbindingu til náms miðað við drengi í 10. bekk áður en unglingarnir fara í 

framhaldsskóla. 

Farsæl þroskaframvinda meðal unglinga  

Skuldbinding til náms og skóla er talin eiga þátt í farsælli þroskaframvindu unglinga eins og 

áður hefur komið fram (Li, 2011). Farsæl þroskaframvinda var skilgreind í 4-H rannsókninni 

sem samband fimm þátta. Fyrsti þátturinn nefnist geta/hæfni (e. competence) og var hann 

skilgreindur sem jákvæð sýn á eigin getu á afmörkuðum sviðum svo sem í skóla, á verklegu 

sviði, í samskiptum og vitsmunagetu. Annar þátturinn nefnist sjálfstraust (e. confidence) og 

var hann skilgreindur sem almennt sjálfstraust, sjálfsvirðing og hversu mikla trú viðkomandi 

hefur á því að hann/hún geti haft áhrif á eigið líf. Þriðji þátturinn nefnist sambönd (e. 

connection) og var hann skilgreindur sem góð tengsl við annað fólk og stofnanir. Fjórði 

þátturinn nefnist siðferðisvitund (c. character) og felur í sér virðingu fyrir reglum 

samfélagsins, réttindum og gildum annara, réttmæti og heiðarleika. Fimmti þátturinn nefnist 

umhyggja (e. caring) en skilgreiningin felur í sér að viðkomandi sýni umhyggju fyrir velferð 

annarra og skilning á tilfinningum og aðstæðum annarra. Þegar unglingur sýnir einkenni úr  
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þessum fimm þáttum án vanlíðunar eða óæskilegrar hegðunar er talað um að einstaklingurinn 

sýni farsæla þroskaframvindu (Steinunn Gestdóttir og Lerner, 2007; Lerner o.fl., 2005).  

Á mynd 2 má sjá líkanið um farsæla þroskaframvindu en líkanið byggir m.a. á vistfræðilíkani 

Bronfenbrenner (Lerner, Lerner og Benson, 2011). Bronfrenbrenner (1977) setti fram 

vistfræðilíkanið til þess að öðlast betri skilning á þroska og umhverfinu sem þroskinn á sér 

stað. Líkanið byggir á fjórum kerfum í samfélaginu sem útskýra tengslin milli einstaklings og 

umhverfis. Fyrsta kerfið er Nærkerfið (e. microsystem) sem felur í sér nánasta umhverfi 

einstaklingsins eins og heimili, skóla og vinnu þar sem einstaklingurinn gegnir ákveðnu 

hlutverki eins og sonur/dóttir, nemandi eða starfsmaður og á í gagnvirkum samskiptum. 

Annað kerfið er Millikerfið (e. mesosystem) sem felur í sér þau samskipti sem verða milli 

nærkerfanna. Þriðja kerfið er stofnanakerfið (e. exosystem) sem felur í sér félagsleg kerfi í 

samfélaginu sem hafa áhrif á einstaklinginn. Stofnanakerfið inniheldur bæði formlegar og 

óformlegar stofnanir eins og fjölmiðla og vinnustaði. Að lokum er það Lýðkerfið (e. 

macrosystem) sem felur í sér lög og reglur sem gilda í samfélaginu, trúarbrögð og 

menningarleg gildi. Bronfenbrenner leggur áherslu á að einstaklingur verður bæði fyrir 

 

Mynd 2. Líkan um farsæla þroskaframvindu meðal unglinga (Lerner o.fl., 2011) 
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áhrifum af umhverfinu sínu og hefur áhrif á umhverfið og er sambandið því gagnkvæmt 

(Berk, 2013).  

Á mynd 2 sést hvernig þroskaframvinda unglingsins mótast af bæði umhverfinu og 

eigin styrkleikum. Skuldbinding til náms og skóla telst til styrkleika unglinga ásamt 

meðvitaðri sjálfsstjórn (e. intentional self-regulation) og væntinga til framtíðar. Styrkleiki 

unglinga hefur síðan áhrif á og verður fyrir áhrifum af þáttum í umhverfinu á borð við 

aðgengi að úrræðum sem ýta undir styrkleika ásamt viðeigandi stuðning frá samfélaginu og 

öðrum einstaklingum líkt og foreldrum, kennurum eða jafningjum. Ef umhverfið ýtir undir 

styrkleika unglingsins er líklegra að hann sýni farsæla þroskaframvindu en það dregur úr 

óæskilegri hegðun og líðan eins og þunglyndiseinkennum. Ef unglingur sýnir farsæla 

þroskaframvindu verður sjötti þáttur farsæls þroska til en hann nefnist framlag (e. 

contribution) þar sem einstaklingur leggur sitt af mörkum til þess að bæta samfélagið. (Lerner 

o.fl., 2011; Geldhof, Bowers og Lerner, 2013).      

Þunglyndi meðal unglinga 

Tengsl unglinga við skólann og foreldra skiptir miklu máli fyrir almenna líðan og mikilvægt 

er að aðilar í umhverfi þeirra séu vakandi fyrir þunglyndiseinkennum. Einkennin eru ekki 

alltaf augljós og geta komið öðruvísi fram hjá börnum og unglingum en fullorðnum. Þetta 

gerir það að verkum að fullorðnum getur yfirsést vandinn. Greining geðraskana felur í sér að 

afmarka það sem telst vera röskun frá því sem telst eðlilegt miðað við þroska, aldur, kyn og 

menningarumhverfi. Geðröskun hefur verið skilgreind sem safn einkenna sem eru það 

alvarleg í tíðni/styrkleika að dagleg virkni truflist (Mash og Wolfe, 2010). Einkenni 

þunglyndis eru: Lækkað geðslag eða pirringur, minni áhugi á atriðum sem færðu áður gleði 

(e. anhedonia), breytingar á þyngd eða matarlyst, svefntruflanir, hæging á hreyfingum eða 

óróleiki, þreyta eða orkuleysi, upplifa sig einskis virði eða óviðeigandi sektarkennd, 

einbeitingar-erfiðleikar eða óákveðni og sjálfsvígshugsanir (Calloway, 2012). Einkennin eru 

síðan borin saman við alþjóðleg greiningarviðmið en tvö flokkunarkerfi eru notuð í dag. 

DSM-V (e. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder) sem gefið er út af 

Ameríska geðlæknafélaginu (American Psychiatric Association, 2013) og ICD-10 (e. 

International Classification of Diseases) sem er gefið út af Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni 

(World Health Organization, 1992). 
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 Tíðni þunglyndis hjá börnum er lág (<1%) í flestum erlendum rannsóknum en hækkar 

á unglingsárum (4-5%). Talið er að þessi hækkun geti verið vegna kynþroska og aukins 

vitsmunaþroska sem börn ná á unglingsárum (Thapar o.fl., 2012). Enginn kynjamunur er á 

þunglyndi hjá börnum fyrir kynþroska en eftir fimmtán ára aldur eru stelpur helmingi líklegri 

en strákar til að sýna þunglyndiseinkenni (Nolen-Hoeksema og Girgus, 1994). Íslensk 

rannsókn á þróun þunglyndis- og kvíðaeinkenna meðal unglinga í níunda og tíunda bekk frá 

1997 til 2006 sýndi fram á aukningu þessara einkenna milli ára. Athyglisvert er að marktæk 

aukning var á þunglyndiseinkennum hjá stelpum en ekki hjá strákum. Einnig kom fram 

marktæk aukning á fjölda unglingsstúlkna sem sóttu reglulega aðstoð frá geðlæknum og 

sálfræðingum (Inga D. Sigfúsdóttir, Bryndís B. Ásgeirsdóttir, Jón F. Sigurðsson og Gísli H. 

Guðjónsson, 2008). Erlendar langtímarannsóknir hafa sýnt að hjá 60-90% unglinga lýkur 

þunglyndislotu innan árs en að um 50-70% muni upplifa aðra þunglyndslotu innan fimm ára. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að þunglyndi á unglingsárum spáir fyrir um fjölda geðraskanna á 

fullorðinsárum, sérstaklega fyrir kvíða- vímuefna- og tvískautaröskunum en einnig 

sjálfsvígshegðun, atvinnuleysi og líkamlegum heilsuvanda (Thapar o.fl., 2012). Rannsókn 

Fröjd o.fl. (2008) sýndi tengsl á milli lægri meðaleinkunnar í námi og þunglyndis. Því meiri 

lækkun á meðaleinkunn milli anna því líklegra var að unglingurinn væri með þunglyndi. Gott 

er að hafa þetta í huga og skima fyrir þunglyndi ef það verður mikil breyting á einkunnum 

unglinga. Þessi rannsókn getur gefið mikilvægar upplýsingar um hvort skuldbinding til náms 

og skóla hafi tengsl við þunglyndiseinkenni. Í framhaldinu væri síðan hægt að kanna hvort 

það væri hægt að hafa áhrif á þunglyndiseinkenni með því að efla skuldbindingu til náms og 

skóla. Einnig er mikilvægt að skoða mögulega orsaka- eða áhættuþætti fyrir þunglyndi ásamt 

fylgiröskunum.  

 

Orsakaþættir og fylgiraskanir þunglyndis. Þunglyndi getur orsakast af mörgum 

þáttum en bæði erfðir og umhverfi spila þar inn í og erfitt er að meta áhrif þeirra aðskilið. 

Börn þunglyndra foreldra eru t.d. þrisvar til fjórum sinnum líklegri til að upplifa sjálf 

þunglyndi miðað við börn sem eiga ekki þunglynda foreldra. Umhverfisþættir eins og áföll, 

vanræksla, einelti, fátækt og líkamleg veikindi geta verið áhættuþættir fyrir þunglyndi og 

sérstaklega upphaf þunglyndis. Áhættan er meiri fyrir stelpur og unglinga sem upplifa fleiri 

neikvæða atburði. Endurtekið álag sem hefur áhrif á samskipti við aðra eins og erfið samskipti 

innan fjölskyldu, einelti og vanræksla hefur sterk tengsl við þunglyndi (Thapar o.fl., 2012). 
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Unglingar með neikvætt sjálfsmat eru einnig í aukinni hættu fyrir þunglyndi. Þeim hættir til 

að túlka boð frá umhverfinu á neikvæðan og gagnrýnin hátt og styrkja þannig neikvætt álit á 

sjálfum sér og draga sig niður. Lágt sjálfsmat og léleg félagsleg hæfni eru einnig áhættuþættir 

fyrir þunglyndi ásamt vímuefnaneyslu (Burns, Andrews og Szabo, 2002; Cairns, Yap, 

Pilkington og Jorm, 2014).  

Samsláttur þunglyndis við aðrar raskanir er einnig algengur en tveir af hverjum 

þremur unglinga með þunglyndi eru með að minnsta kosti eina geðröskun til viðbótar. Líkur á 

samslætti við aðrar raskanir eru meiri þegar unglingur er með alvarlegt þunglyndi og spáir 

fyrir um meiri hömlun, verri batahorfur og flóknari meðferð (Thapar o.fl., 2012). Þunglyndir 

unglingar eru 6 til 12 sinnum líklegri til að vera með kvíða, 4 til 11 sinnum líklegri til að vera 

með hegðunarröskun og 3 til 6 sinnum líklegri til þess að misnota vímuefni en unglingar sem 

eru ekki með þunglyndi (Costello, Foley og Angold, 2006). Nokkrar útskýringar á þessum 

samslætti koma til greina. Samslátturinn gæti verið vegna mælitækja, flokkakerfisins sem 

greiningarkerfin byggja á eða sameiginlegra áhættuþátta. Einnig gætu verið orsakatengsl á 

milli raskana þar sem önnur röskunin skapar umhverfi fyrir hina (Rudolph og Lambert, 2007). 

Þunglyndi snemma á lífsleiðinni getur því haft margskonar afleiðingar og mikilvægt er að 

skima fyrir því og vinna að forvörnum í skólanum. Það er mikilvægt að nemendur upplifi góð 

tengsl við skóla og starfsfólk þar sem lélegur námsárangur, lágt sálfstraust og þunglyndi getur 

valdið miklu álagi sem í kjölfarið getur leitt minni skuldbindingar til náms og aukið líkur á 

óæskilegri hegðun sem dregur úr síðan úr líkum á farsælli þroskaframvindu (Burns o.fl., 

2002).  

Markmið 

Ekki er hægt að byggja upp heilsteyptan skilning á þroskaframvindu unglinga ef aðeins er 

horft á unglingsárin sem ferli þar sem einstaklingurinn þarf að yfirvinna erfiðleika eða forðast 

hættu (Benson, 2003; Damon, 2004). Á Íslandi hefur vantað heildstæða kenningu á farsælli 

þroskaframvindu barna og unglinga. Umræðan á Íslandi, líkt og erlendis, hefur einkennst af  

neikvæðri sýn á málefni unglinga þar sem óæskileg hegðun hefur fengið meiri athygli en 

æskileg hegðun. Stór hluti unglinga tekur hinsvegar ekki þátt í óæskilegri hegðun og allir 

unglingar, líka þeir sem sýna óæskilega hegðun, búa yfir styrkleikum eins og skuldbindingu 

til náms og skóla sem þarf að hlúa að.  
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Markmið þessarar rannsóknar er að prófa erlendar kenningar um farsæla 

þroskaframvindu í íslensku samhengi og skoða hvort skuldbinding unglinga til náms og skóla 

geti ýtt undir farsæla þroskaframvindu allra nemenda, ekki einungis þeirra sem eiga við 

vandamál að stríða. Ef skuldbinding til náms og skóla hefur tengsl við farsæla 

þroskaframvindu getur það nýst foreldrum, skólum og öðrum á Íslandi til að stuðla að 

æskilegri hegðun og vellíðan unglinga. Út frá frumbreytu rannsóknarinnar, skuldbindingu til 

náms og skóla, voru tengsl og forspá við farsæla þroskaframvindu og þunglyndiseinkenni 

skoðuð. Fyrri rannsóknir á skuldbindingu til náms og skóla í framhaldsskólum á Íslandi hafa 

sýnt fram á kynjamun þar sem stúlkur eru skuldbundnari til náms og skóla en drengir. 

Íslenskar rannsóknir á nemendum í grunnskóla hafa einnig sýnt að stúlkur eru jákvæðari í 

garð skólans en drengir. Því var ákveðið skoða hvort þessi kynjamunur kæmi fram í 10. bekk í 

grunnskóla. Fyrri rannsóknir gáfu einnig ástæðu til að stýra fyrir áhrifum kyns ásamt fleiri 

bakgrunnsbreytum (menntun foreldra, þjóðfélagsstöðu og námsárangri) til að hægt væri að ná 

fram tengslum skuldbindingar til náms og skóla við farsæla þroskaframvindu og 

þunglyndiseinkenni.  

 

Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

 

1. Sýna stúlkur frekar skuldbindingu til náms og skóla í 10.bekk en drengir ? 

 

2. Spáir meiri skuldbinding til náms og skóla í upphafi 10. bekkjar fyrir um farsælli 

þroskaframvindu við lok 10. bekkjar óháð kyni, menntun foreldra, þjóðfélagsstöðu og 

námsárangri? 

 

3. Spáir meiri skuldbinding til náms og skóla í upphafi 10. bekkjar fyrir um færri 

þunglyndiseinkenni meðal nemenda við lok 10. bekkjar óháð kyni, menntun foreldra, 

þjóðfélagsstöðu og námsárangri? 
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Aðferð 

Niðurstöðurnar sem hér verður greint frá eru úr langtímarannsókn á vegum Dr. Steinunnar 

Gestsdóttur. Gagnasöfnun hófst haustið 2012 þegar þátttakendur voru á 14. ári og lauk vorið 

2014. Sá hluti niðurstaðanna sem hér verður lýst byggir á gögnum frá fyrstu, þriðju og fjórðu 

gagnasöfnuninni, þ.e. þegar þátttakendur voru að byrja í 9. bekk og 10. bekk og við lok 10. 

bekkjar.  

Þátttakendur 

Rannsóknin var takmörkuð við 54 stóra skóla á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi. Það var 

gert til þess að auðvelda rannsóknina og takmarka brotfall. Þessir skólar innihéldu 2836 

nemendur eða tvo þriðju hluta allra nemenda í 9. bekk á landinu. Alls voru 20 skólar af 

þessum 54 valdir af handahófi en 15 samþykktu að taka þátt. Ef fleiri en tvær bekkjardeildir 

voru í sama skólanum voru tvær valdar af handahófi til að tryggja góða dreifingu milli skóla. 

Þeir 30 bekkir sem lentu í úrtakinu innihéldu 625 nemendur sem allir voru fæddir 1998. 

Skriflegt samþykki foreldra fékkst frá 561 nemenda (90%). Nemendur sem voru veikir þegar 

gagnasöfnun átti sér stað svöruðu spurningalistanum þegar umsjónarkennarar töldu henta. 

Þeir spurningalistar voru síðan sendir í pósti til rannsakenda. Í fyrstu gagnasöfnunni var 

svarhlutfall nemenda 96% (n = 539). Hlutfall drengja var 54% (n = 290) og stúlkna 46% (n = 

249). Í þriðju gagnasöfnunni var svarhlutfall 90% (n = 504). Hlutfall drengja var 55% (n = 

279) og stúlkna 45% (n = 225). Í fjórðu gagnasöfnunni var svarhlutfall 91% (n = 510). 

Hlutfall drengja var 55% (n = 279) og stúlkna 45% (n = 231). Svör vantaði frá 22 nemendum 

í fyrstu gagnasöfnunni, engin gögn voru notuð úr annarri gagnasöfnuninni, 57 svör vantaði í 

þriðju gagnasöfnuninni og 51 í síðustu gagnasöfnunni vegna brotthvarfs, veikinda eða annarra 

ástæðna.  

Mælitæki 

Bakgrunnsbreytur. Í fyrstu gagnasöfnunni við upphaf 9. bekkjar var spurt um 

bakgrunn þátttakenda eins og kyn, menntun foreldra og þjóðfélagsstöðu (e. socioeconomic 

status). Spurt var um menntun foreldra aðskilið en þátttakendur voru beðnir um að merkja við 

hæstu prófgráðu sem foreldra þeirra höfðu lokið. Spurningin var sett upp á fjögurra punkta 

kvarða með svarkostunum: ,,Grunnskóli “, ,,iðnám/verknám “, ,,stúdentspróf “ og  

,,háskólapróf “. Svör þátttakenda voru einnig tengd við niðurstöður samræmdu prófa frá 
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Námsmatsstofnun. Námsárangur í þessari rannsókn var metin út frá meðaleinkunn 

þátttakenda í samræmdu prófunum í íslensku og stærðfræði í 10. bekk. Þjóðfélagsstaða var 

metin með fjölda bóka á heimilinu. Spurningin var á sex punkta Likert-kvarða með 

svarkostum frá ,,0-10 bækur“ til ,,Fleiri en 500 bækur“. Ákveðið viðmið fylgdi spurningunni 

um að það séu yfirleitt um 40 bækur á hvern metra í bókahillu. Einnig voru nemendur beðnir 

um að telja ekki með tímarit, blöð eða skólabækur.  

 

Skuldbinding til náms og skóla. Mælitækið School engagement scale (4-H) var þýtt 

og bakþýtt af sérfræðingum en það samanstendur af 15 atriðum þar sem svarendur voru 

beðnir um að gefa til kynna að hve miklu leyti atriðin lýsa þeim og skoðunum þeirra. 

Atriðunum var svarað á fjögurra punkta kvarða þar sem svarandi þurfti að velja á milli 

svarmöguleikanna: ,,Aldrei“, ,,sjaldan“, ,,stundum“ og ,,oftast“. Mælingin sjálf er þríþætt eins 

og lýst er í inngangi og inniheldur hver þáttur fimm atriði. Þættirnir eru hegðunarleg-, 

tilfinningaleg- og vitsmunaleg skuldbinding. Dæmi um atriði sem metur hegðunarlega 

skuldbindingu eins og þátttöku í skólastarfi er: ,,Hversu oft klárar þú heimavinnu á réttum 

tíma?“. Dæmi um atriði sem metur tilfinningalega skuldbindingu eins og samsömun við skóla 

er: ,,Mér finnst ég hluti af skólanum mínum“. Dæmi um atriði sem metur vitsmunalega 

skuldbindingu eins og vilja til að ná árangri er: ,,Ég hugsa mikið um hvernig ég get staðið mig 

vel í skólanum“. Í þessari rannsókn voru öll atriðin notuð til að mæla einn þátt. Hærra skor á 

listanum gaf til kynna meiri skuldbindingu til náms og skóla. Áreiðanleiki eins þátta líkans í 

erlendum rannsóknum hefur reynst gott hjá nemendum í 10. bekk (Cronbach’s alpha = 0,90) 

(Li, 2010). Áreiðanleiki kvarðans var einnig kannaður í upphafi 10. bekkjar þessari rannsókn 

og reyndist hann góður (Cronbach’s alpha = 0,87). 

 

Farsæl þroskaframvinda. Mælitækið var þýtt og bakþýtt af sérfræðingum en það 

samanstendur af 12 tvíkosta atriðum þar sem svarandi þurfti að velja hvort hann líkist frekar 

manneskju A eða B. Hvert atriði lýsir annarsvegar hegðun sem er dæmigerð fyrir farsæla 

þroskaframvindu og hinsvegar hegðun sem er í andstöðu eða óæskileg. Svarandi hafði val um 

það hvort hann merkti við ,,mjög líkt mér“ eða ,,svolítið líkt mér“. Mælitækið inniheldur 

einnig 22 atriði sem svarað var á fimm punkta Likert-kvarða þar sem svarandi var beðin um 

að svara hversu sammála/ósammála hann var ákveðnum fullyrðingum, hversu mikilvæg 

ákveðin atriði voru fyrir honum í lífinu, hvernig aðrir myndu meta hann eftir ákveðnum 
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fullyrðingum og loks hversu vel ákveðnar fullyrðingar lýstu honum eða áttu við hann. 

Mælitækið snýr að þeim þáttum sem taldir eru ýta undir farsæla þroskaframvindu. Mælingin 

er fimmþætt eins og lýst er í inngangi og inniheldur spurningar sem snúa að hversu jákvæða 

sýn svarandi hefur á eigin getu á afmörkuðum sviðum eins og íþróttum, skóla eða félagslega 

(geta/hæfni), hversu mikla trú svarandi hefur á eigin getu og sjálfsmynd (sjálfstraust), hversu 

góð tengsl svaranda eru við fólk og stofnanir (sambönd), hvort svarandi sýni reglum og 

réttindum annarra virðingu (siðferðisvitund) og hvort svarandi sýni öðrum umhyggju og 

skilning (umhyggja). Dæmi um tvíkosta atriði sem lýsir ungmennum sem sýna farsælan 

þroska er: ,,Sumir unglingar eiga fjölda vina“ Dæmi um fullyrðingu er: ,,Ég verð leiður að sjá 

einhvern sem á ekki vini“.  

 Í þessari rannsókn var notast við eins þátta líkan af farsælli þroskaframvindu þar sem  

hærra skor gaf til kynna farsælli þroskaframvindu. Samkvæmt höfundum kvarðans eru 

matsgæði undirþáttanna góð og áreiðanleiki þeirra á bilinu 0,75 til 0,93 með nemendum í 7. – 

12. bekk. Mælt er með því að sleppa sex spurningum sem snúa að hæfni og sjálfstrausti þegar 

heildarskor fyrir kvarðann er reiknað (Geldhof et. al., 2011). Innri áreiðanleikastuðull fyrir 

kvarðann í heild sinni við lok 10. bekkjar var kannaður í þessari rannsókn og reyndist hann 

góður (Cronbach’s alfa = 0,90).  

 

Þunglyndiseinkenni. Mælitækið samanstendur af sex atriðum sem svarað er á 

fjögurra punkta Likert-kvarða þar sem svarandi þurfti að velja á milli svarmöguleikana: 

,,Aldrei“, ,,sjaldan“, ,,stundum“ og ,,oft“. Svarendur voru beðnir um að fara eftir líðan sinni 

síðustu sjö daga. Dæmi um atriði á listanum er: ,,hafði enga matarlyst“ og ,,verið 

dapur/döpur“. Því oftar sem svarendur fundu fyrir atriðum á listanum því hærra skoruðu þeir 

og þeim mun alvarlegri voru einkennin. Atriðin eru fengin úr skimunarkvarðanum The Center 

for Epidemiologic Studies Depression Scale (CES-D) eftir Radloff (1977) sem er stuttur 

skimunarlisti sem ætlað er að meta þunglyndiseinkenni hjá unglingum sem og fullorðnum. 

Íslensk útgáfa hans var upphaflega þýdd af Rannsóknarstofnun uppeldis og menntamála 

(RUM). Upplýsingar um próffræðilega eiginleika kvarðans hafa ekki verið gefnar út og því 

var framkvæmd staðfestandi þáttagreining á próffræðilegum eiginleikum kvarðans. Öll atriðin 

sex hlóðu vel á einn undirliggjandi þátt ásamt ásættanlegum matsgæðum (Kristján Ketill 

Stefánsson, 2015). Innri áreiðanleikastuðull kvarðans var kannaður í þessari rannsókn og 

reyndist hann góður (Cronbach’s alpha = 0,88). 
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Framkvæmd 

Haft var samband við skólastjórnendur allra skólanna sem lentu í úrtakinu haustið 2012 með 

rafrænu bréfi. Í bréfinu var farið yfir markmið rannsóknarinnar og beðið um leyfi fyrir 

þátttöku. Í kjölfarið var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar undir númerinu S5799. Aðeins 

ábyrgðaraðili og umsjónarmaður gagna hafa aðgang að persónuupplýsingum en gögnin eru 

tengd með ónafngreinanlegu auðkenni fyrir aðra. Nemendum í úrtakinu var einnig afhent bréf 

þar sem óskað var eftir samþykki foreldra fyrir þátttöku þeirra í rannsókninni. Til þess að 

tryggja að allir foreldrarnir fengju upplýsingar um rannsóknina var þeim jafnframt sendur 

rafrænn póstur. Umsjónarkennarar þeirra bekkja sem lentu í úrtakinu söfnuðu 

samþykkisbréfunum. Áður en að gagnasöfnun hófst fóru fram tvær undirbúningsmælingar, 

eitt rýnihópsviðtal og eitt forpróf. Fyrri undirbúningsmælingin og rýniviðtalið gáfu til kynna 

að breyta þyrfti orðalagi svarmöguleika og fullyrðinga í listanum. Áreiðanleiki mælitækjanna 

var betri eftir breytingar og var í öllum tilfellum viðunandi samkvæmt forprófun. 

Gagnasöfnun átti sér stað í október og apríl skólaárin 2012-2014. Nemendur svöruðu 

spurningalistanum í kennslustund en tímasetning var ákveðin í samráði við kennara og 

skólastjórnendur. Tveir þjálfaðir rannsakendur sáu um fyrirlögn þar sem nemendum var raðað 

eins og um próf væri að ræða. Rannsakendur lásu síðan staðlaðan texta um tilgang og 

framkvæmd rannsóknarinnar og svöruðu spurningum nemenda með samræmdum hætti eftir 

því sem aðstæður leyfðu.  

Tölfræðileg úrvinnsla 

Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við tölfræðiforritið SPSS, útgáfu 20. Byrjað var á því að 

fara yfir gögnin og laga innsláttarvillur. Tíðni svara meðal þátttakenda við spurningum sem 

snúa að markmiðum rannsóknarinnar var greind og kynjamunur skoðaður með óháðu t-prófi 

(e. independent sample t-test). Forsendur t-prófs eru normaldreifing gagna, engir frávillingar 

(e. outliers) og að það sé tilviljunarval í úrtaki og tilviljunarskipting í hópa. Breyturnar 

uppfylltu forsendurnar en umbreyting með kvaðratrót var gerð á breytunni 

,,þunglyndiseinkenni“ til þess að laga dreifingu þar sem breytan var jákvætt skekkt. Einnig 

var Cohens d reiknað til að meta kynjamun en það byggir á stærð mismunar meðaltala miðað 

við staðalfrávik þeirra. Samkvæmt viðmiðum Cohen má túlka áhrifastærðina d = 0,20 sem 

lítil áhrif, d = 0, 50 sem miðlungs áhrif og d = 0,80 sem mikil áhrif (Cohen, 1988). Til þess að 

skoða tengsl á milli breyta var Pearson fylgni (e. correlation) skoðuð ásamt því að viðeigandi 
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marktektarpróf voru notuð en miðað var við α = 0,05. Til þess að skoða forspá var gerð 

marghliða aðhvarfsgreining (e. multiple regression) þar sem fleiri en tvær frumbreytur voru 

notaðar. Þegar marghliða aðhvarfsgreining er gerð er gert ráð fyrir því að frumbreyturnar hafi 

línuleg tengsl við fylgibreytuna og að villan sé normaldreifð með einu sameiginlegu 

staðalfráviki í þýði. Forsendur stóðust en aðhvarfsgreining þolir smá frávik í normaldreifingu 

en illa frávillinga. Normalrit af leifinni var skoðað til þess að meta villuna og skimað var fyrir 

frávillingum með því að skoða normalrit og fjarlægð Cook’s (e. Cook’s distance) (Field, 

2009). Með þessari aðferð fannst einn frávillingur og voru svör þátttakandans skoðuð í 

gagnasafninu. Svörin þóttu eðlileg og voru því ekki fjarlægð. Benda má á að þar sem unnið 

var með gögn úr langtímarannsókn þar sem sex mánuðir liðu á milli tímapunkta má leggja 

meiri túlkun í forspá heldur en ef samtímagögn væru skoðuð. 
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Niðurstöður 

Hér verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst verður farið yfir lýsandi 

tölfræði um dreifingu rannsóknarbreyta. Síðan verður farið yfir kynjaáhrif og fylgni 

rannsóknarbreyta skoðuð. Að lokum verður greint frá niðurstöðum marghliða 

aðhvarfsgreiningar. Þar sem forspá skuldbindingar til náms í byrjun í 10.bekkjar verður 

skoðuð. En tvö forspárlíkön voru metin fyrir farsæla þroskaframvindu og þunglyndiseinkenni 

í lok 10.bekkjar.  

Lýsandi tölfræði 

Tafla 1 sýnir lýsandi tölfræði fyrir rannsóknarbreytur. Í töflunni er birtur fjöldi nemenda sem 

liggja á bak við breytuna, spönn hennar, meðaltal og staðalfrávik. Í töflunni má sjá að mæður 

nemendanna eru meira menntaðar en feður þeirra. Í töflunni má einnig sjá meðaltal nemenda í 

íslensku og stærðfræði í samræmdu prófunum sem fóru fram á haustönn í 10.bekk.  

Tafla 1.  
Lýsandi tölfræði 

 
Fjöldi Spönn Meðaltal (M) Staðalfrávik (SF) 

Menntun móður 533 1-4 3,13 1,09 

Menntun föður 528 1-4 2,95 1,08 

Þjóðfélagsstaða 545 1-6 3,78 1,24 

Samræmd próf í 10. bekk 477 4,50-57,50 30,32 9,20 

Skuldbinding til náms 504 23-60 49,92 6,76 

Farsæl þroskaframvinda 459 60-134 106,63 14,50 

Þunglyndiseinkenni 498 2,45-4,90 3,27 0,68 
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Kynjaáhrif 

Til þess að kanna hvort um marktækan mun væri að ræða á skuldbindingu til náms og öðrum 

breytum eftir kyni og svara rannsóknarspurningu eitt var notast við óháð t-próf. Í töflu 2 sést 

að það kom fram marktækur kynjamunur fyrir allar rannsóknarbreyturnar. 

Rannsóknarspurning eitt stóðst, það var marktækur munur á skuldbindingu til náms og skóla 

eftir kyni t(502) = -2,13, p = 0,034 en lítill munur d = 0,19 þar sem stúlkur sýndu að jafnaði 

dálítið meiri skuldbindingu til náms en drengir í upphafi 10. bekkjar. Það var marktækur 

munur á námsárangri drengja og stúlkna t(475) = -4,59, p < 0,001 og töluverður munur d = 

0,42. Þar sem stúlkur fengu að jafnaði hærri meðaleinkunn á samræmdu prófunum í íslensku 

og stærðfræði í 10.bekk en drengir. Það var einnig marktækur kynjamunur á farsælli 

þroskaframvindu t(457) = -2,55, p = 0,011 og nokkur munur d = 0,24 þar sem stúlkur sýndu 

að jafnaði aukna farsæla þroskaframvindu miðað við drengi. Að lokum kom fram marktækur 

munur á þunglyndiseinkennum eftir kyni á vorönn í 10.bekk t(496) = -5,51, p < 0,001 og 

töluverður munur d = 0,50 þar sem stúlkur sýndu að jafnaði fleiri þunglyndiseinkenni en 

drengir.  

Tafla 2. 
 Rannsóknarbreytur eftir kyni 

Breytur 
Kyn Fjöldi Spönn M SF 

Samræmd próf í 10. bekk** Drengir 262 4,50-54,50 28,60 9,22 

 Stúlkur 215 8,50-57,50 32,41 8,77 

Skuldbinding til náms* Drengir 279 25,00-60,00 49,35 7,01 

 Stúlkur 225 23,00-60,00 50,63 6,40 

Farsæl þroskaframvinda* Drengir 243 67,00-133,00 105,01 14,69 

 Stúlkur 216 60,00-134,00 108,44 14,09 

Þunglyndiseinkenni** Drengir 269 2,45-4,90 3,11 0,61 

 Stúlkur 229 2,45-4,90 3,44 0,72 

*p < 0,05; **p < 0,001      
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Farsæl þroskaframvinda 

Til þess að svara rannsóknarspurningu tvö um hvort skuldbinding til náms í upphafi 10. 

bekkjar spái fyrir um farsæla þroskaframvindu við lok 10. bekkar óháð kyni, menntun 

foreldra, þjóðfélagsstöðu og námsárangri var byrjað á því að skoða fylgni á milli breytanna og 

síðan framkvæmd marghliða aðhvarfsgreining.  

Tafla 3.  
Fylgni við farsæla þroskaframvindu 

Breytur 
Farsæl þroskaframvinda p-gildi (tvíhliða) 

Kyn 0,12 0,011 

Menntun móður 0,15 0,001 

Menntun föður 0,14 0,004 

Þjóðfélagsstaða 0,13 0,005 

Samræmd próf í 10. bekk 0,31 0,000 

Skuldbinding til náms 0,62 0,000 

 

 

Í töflu 3 má sjá að allar breyturnar sýndu jákvæða marktæka fylgni við farsæla þroska-

framvindu. Skuldbinding til náms hafði sterkustu fylgnina við farsæla þroskaframvindu. 

Fylgnin var r = 0,62, p < 0,001 sem er sterk jákvæð fylgni sem þýðir að nemendur sem sýna 

aukna skuldbindingu til náms eru líklegri til þess að sýna farsæla þroskaframvindu miðað við 

nemendur sem sýna minni skuldbindingu til náms. Fylgni námsárangurs á samræmdu 

prófunum var ekki eins sterk við farsæla þroskaframvindu r = 0,31, p < 0,001. Fylgni annarra 

bakgrunnsbreyta eins kyn og menntun foreldra við farsæla þroskaframvindu var lág r = 0,12-

0,15.  

Eftir forathugun á breytum var framkvæmd marghliða aðhvarfsgreining til að meta 

forspá breyta fyrir farsæla þroskaframvindu. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar má sjá í töflu 4. 
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Tafla 4.  
Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir farsæla þroskaframvindu 

Breytur 
Halla-

stuðull 

Staðal-

villa 

Staðlaður 

hallastuðull 

t-gildi p-gildi 

Fasti 33,78 5,13  6,59 0,000 

Kyn 2,33 1,24 0,08 1,88 0,061 

Menntun móður 0,98 0,70 0,07 1,40 0,164 

Menntun föður -0,78 0,70 -0,06 -1,11 0,267 

Þjóðfélagsstaða -0,11 0,56 -0,10 -0,20 0,838 

Samræmd próf í 10. bekk 0,12 0,08 0,07 1,44 0,152 

Skuldbinding til náms 1,30 0,10 0,58 13,05 0,000 

 

F-próf líkansins var marktækt F(6,354) = 38,11, p < 0,001. Skýrð dreifing R2 var 0,39 sem 

þýðir að frumbreyturnar í líkaninu skýrðu um 39% af dreifingu farsællar þroskaframvindu. Í 

töflu 4 sést að áhrif skuldbindingar til náms voru þau einu sem voru marktæk miðað við α = 

0,05 og að staðlaður hallastuðull fyrir skuldbindingu til náms var hár. Það gefur til kynna að 

áhrif skuldbindingar til náms og skóla séu mikil þar sem unglingar sem lýsa mikilli 

skuldbindingu til náms og skóla sýna einnig mun fleiri einkenni farsællar þroskaframvindu 

miðað við nemendur sem lýsa minni skuldbindingu til náms og skóla óháð kyni, menntun 

foreldra, þjóðfélagsstöðu og námsárangri. 
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Þunglyndiseinkenni 

Til þess að svara rannsóknarspurningu þrjú um hvort að skuldbinding til náms í upphafi 10. 

bekkjar spái fyrir um færri þunglyndiseinkenni meðal nemenda í lok 10. bekkjar óháð kyni, 

menntun foreldra, þjóðfélagsstöðu og námsárangri var byrjað á því að skoða fylgni á milli 

breytanna við þunglyndiseinkenni og síðan framkvæmd marghliða aðhvarfsgreining.  

Tafla 5.  
Fylgni við þunglyndiseinkenni 

Breytur 
Þunglyndiseinkenni p-gildi (tvíhliða) 

Kyn 0,24 0,000 

Menntun móður -0,08 0,083 

Menntun föður -0,01 0,824 

Þjóðfélagsstaða 0,03 0,556 

Samræmd próf í 10.bekk -0,05 0,282 

Skuldbinding til náms -0,33 0,000 

 

 

Í töflu 5 má sjá að tvær breytur sýndu marktæka fylgni við þunglyndiseinkenni. Skuldbinding 

til náms hafði sterkustu fylgnina við þunglyndiseinkenni. Fylgnin var r = -0,33, p < 0,001 sem 

er miðlungs há neikvæð fylgni sem þýðir að þeir sem sýna aukna skuldbindingu til náms sýna 

færri þunglyndiseinkenni miðað við þá sem eru minna skuldbundnir til náms. Fylgni kyns við 

þunglyndiseinkenni var ekki jafn sterk r = 0,24, p < 0,001. Fylgnin var miðlungs há og 

jákvæð sem þýðir að stúlkur voru líklegri en strákar til þess að sýna þunglyndiseinkenni.  

 Eftir forathugun á breytum var framkvæmd marghliða aðhvarfsgreining til að meta 

forspá breyta við þunglyndiseinkenni. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar má sjá í töflu 6.  

  



  

 
36 

Tafla 6.  
Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir þunglyndiseinkenni 

Breytur 
Halla-

stuðull 

Staðal-

villa 

Staðlaður 

hallastuðull 

t-gildi p-gildi 

Fasti 4,54 0,26  17,82 0,000 

Kyn 0,40 0,06 0,30 6,49 0,000 

Menntun móður -0,08 0,04 -0,13 2,27 0,024 

Menntun föður 0,09 0,04 0,15 2,70 0,007 

Þjóðfélagsstaða -0,02 0,03 -0,04 -0,79 0,432 

Samræmd próf í 10. bekk 0,01 0,00 0,07 1,31 0,193 

Skuldbinding til náms -0,40 0,01 -0,39 -7,90 0,000 

 

F-próf líkansins var marktækt F(6, 380) = 17,94, p<0,001. Skýrð dreifing R2 var 0,22 sem 

þýðir að frumbreyturnar í líkaninu skýrðu um 22% af dreifingu þunglyndiseinkenna. Í töflu 6 

sést að áhrif skuldbindingar til náms, kyns og menntun foreldra voru þau einu sem voru 

marktæk miðað við α = 0,05. Samkvæmt líkaninu spáir menntun mæðra fyrir um 

þunglyndiseinkenni. Áhrifin voru neikvæð þannig að eftir því sem mæður unglinganna voru 

meira menntaðir þeim mun líklegri voru unglingarnir til að lýsa færri þunglyndiseinkennum. 

Þetta var svo öfugt fyrir menntun feðra. Þar voru áhrifin jákvæð þannig að eftir því sem feður 

unglinganna voru meiri menntaðir þeim mun líklegri voru unglingarnir til að lýsa fleiri 

þunglyndiseinkennum. Ef litið er á staðlaða hallastuðullinn í töflu 6 sést að áhrifin voru í 

báðum tilfellum mjög lítil. Kyn spáði einnig fyrir um þunglyndiseinkenni þar sem stúlkur 

voru töluvert líklegri til að lýsa fleiri þunglyndiseinkennum en drengir. Að lokum stóðst 

rannsóknarspurning þrjú þar sem skuldbinding til náms og skóla spáir fyrir um 

þunglyndiseinkenni. Þar sem unglingar sem lýstu aukinni skuldbindingu til náms og skóla 

sýndu einnig töluvert færri þunglyndiseinkenni miðað við unglinga sem sýndu minni 

skuldbindingu óháð kyni, menntun foreldra, þjóðfélagsstöðu og námsárangri.  

 

 

 

 

 



  

 
37 

Umræða 

Umræðan um unglinga á Íslandi, líkt og erlendis, hefur gjarnan litast af neikvæðri sýn á 

málefni þeirra og rannsóknir á unglingum sem sýna óæskilega hegðun hafa verið í meirihluta. 

Allir unglingar búa hinsvegar yfir styrkleikum sem þarf að hlúa að. Tilgangurinn með þessari 

rannsókn er að auka þekkingu á farsælli þroskaframvindu unglinga með því að prófa 

fræðalíkanið um farsæla þroskaframvindu úr 4-H rannsókninni. Samkvæmt kenningunni um 

farsæla þroskaframvindu telst skuldbinding til náms vera styrkleiki unglinga sem hefur síðan 

áhrif á og verður fyrir áhrifum frá umhverfisþáttum eins og sambandi við foreldra, kennara og 

jafningja. Markmiðið með þessari rannsókn var að staðfesta eða hrekja þessa kenningu en 

þrjár rannsóknarspurningar voru settar fram. Fyrsta spurningin snéri að því hvort stúlkur væru 

skuldbundnari til náms og skóla í 10.bekk en drengir og stóðst hún en munurinn á hópunum 

var lítill. Þessar niðurstöður eru í takt við aðrar íslenskar rannsóknir þar sem stúlkur hafa 

mælst jákvæðari gagnvart skólanum en drengir (Þorbjörg Helga Vigfúsdóttir, o.fl., 2011).  

Kynjamunurinn var samt sem áður lítill og það væri áhugavert að skoða hvort að munurinn 

verði meiri eftir því sem nemendur verða eldri en það hefur mælst marktækur kynjamunur í 

rannsóknum á skuldbindingu til náms og skóla í framhaldsskólum landsins en þar var mesti 

kynjamunurinn á hegðunarlegri skuldbindingu d = 0,30 - 0,39 og vitsmunalegri skuldbindingu 

d = 0,46 (Bjarney S. Ægisdóttir, 2013; Malla Rós Valgerðardóttir, 2013; Svandís Sturludóttir, 

2012).  

Önnur spurningin snéri að því hvort meiri skuldbinding til náms og skóla við upphaf 

10. bekkjar myndi spá fyrir um um farsæla þroskaframvindu við lok 10. bekkjar óháð kyni, 

menntun foreldra, þjóðfélagsstöðu og námsárangri. Niðurstöðurnar sýndu sterk jákvæð tengsl 

og mikil áhrif í forspá. Eftir því sem unglingarnir sýndu meiri skuldbindingu við upphaf 

10.bekkjar þeim mun fleiri einkenni farsællar þroskaframvinda sýndu þau við lok 10 bekkjar. 

Það var einnig áhugavert að bakgrunnsbreyturnar eins og námsárangur sem höfðu sýnt tengsl 

við farsæla þroskaframvindu höfðu ekki áhrif á forspána þegar skuldbinding til náms var inn í 

forspárlíkaninu. Það gæti því verið að skuldbinding til náms sé einnig að miðla áhrifum 

bakgrunnsbreyta svo sem námsárangurs á farsæla þroskaframvindu. Þetta er eitthvað sem vert 

er að hafa í huga fyrir næstu rannsóknir og skoða nánar.  

Þriðja og síðasta spurningin snéri að því hvort meiri skuldbinding til náms og skóla 

við upphaf 10.bekkjar spáði fyrir um færri þunglyndiseinkenni við lok 10. bekkjar óháð kyni, 
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menntun foreldra, þjóðfélagsstöðu og námsárangri. Niðurstöðurnar sýndu fram á miðlungs há 

neikvæð tengsl og miðlungsáhrif í forspá. Eftir því sem unglingarnir sýndu meiri 

skuldbindingu við upphaf 10. bekkjar þeim mun færri þunglyndiseinkenni sýndu þau við lok 

10 bekkjar. Kyn og menntun foreldra hafði einnig áhrif á forspánna. Kyn hafði nokkur áhrif 

þar sem stúlkur sýndu töluvert fleiri þunglyndiseinkenni en drengir. Það er í takt við fyrri 

rannsóknir sem hafa sýnt að  kynjamunur byrjar að myndast eftir kynþroska þar sem stúlkur 

eru helmingi líklegri til að glíma við þunglyndi en drengir. (Nolen-Hoeksema og Girgus, 

1994). Menntun foreldra hafði einnig áhrif á forspá þunglyndiseinkenna en í báðum tilfellum 

voru áhrifin lítil. Samkvæmt líkaninu sýndu unglingar sem áttu meira menntaðar mæður færri 

þunglyndiseinkenni. Menntun feðra hafði hinsvegar öfug áhrif en samkvæmt líkaninu sýndu 

unglingar sem áttu meira menntaða feður fleiri þunglyndiseinkenni. Aðrar rannsóknir hafa 

sýnt fram á tengsl þunglyndis við menntun mæðra. Rannsókn Park, Fuhrer og Quesnel-Vallée 

(2013) sýndi fram á að menntun mæðra spáði fyrir um alvarlega þunglyndislotu hjá fólki á 

aldrinum 12-24 ára óháð menntun feðra og annarra bakgrunnsbreyta. Börn minna menntaðra 

mæðra voru líklegri til að hafa upplifað alvarlega þunglyndislotu meðan menntun feðra hafði 

ekki áhrif í rannsókninni. Þessi munur gæti verið vegna þess að mæður eyða meiri tíma með 

börnunum sínum og miðla sinni þekkingu áfram með því að kenna börnunum ýmis bjargráð 

(e. coping skills) sem eru verndandi gegn þunglyndi. Áhrif menntunnar feðra á 

þunglyndiseinkenni í þessari rannsókn gæti verið vegna aukinnar pressu heima fyrir. Það gæti 

verið að það séu gerðar meiri væntingar til unglinga sem eiga meira menntaða feður um að ná 

árangri í námi sem hefur síðan áhrif á líðan þeirra (sjá umræðu í Luthar og Latendresse, 

2005).  

Mikilvægt er að safna upplýsingum um þætti sem geta haft áhrif á þroskaframvindu 

unglinga en niðurstöður þessarar rannsóknar voru í samræmi við kenningar úr 4-H 

rannsókninni um áhrif skuldbindingar til náms og skóla á farsæla þroskaframvindu. Styrkur 

rannsóknarinnar felst í því að unnið var með gögn úr langtímarannsókn þar sem skuldbinding 

til náms og skóla var mæld sex mánuðum á undan breytunum farsæl þroskaframvinda og 

þunglyndiseinkenni. Það var hinsvegar stuðst við sjálfsmat nemenda en gott væri að nota fleiri 

matsleiðir á borð við mat foreldra eða kennara. Næstu rannsóknir gætu skoðað tengslin á milli 

hegðunarlegrar- tilfinningalegrar og vitsmunalegrar skuldbindingar við farsæla 

þroskaframvindu og þunglyndiseinkenni. Einnig væri hægt að skoða tengsl skuldbindingar til 

náms við fimm þætti farsællar þroskaframvindu.  
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Skuldbinding til náms og skóla sýndi sterk tengsl í þessari rannsókn við bæði farsæla 

þroskaframvindu og þunglyndiseinkenni sem tengjast neikvæðum þroska. Athyglisvert er að 

tengslin voru talsvert meiri en fyrir bakgrunnsbreyturnar. Áhrif námsárangurs á farsælan 

þroska hvarf þegar skuldbinding til náms og skóla var inn í líkaninu sem bendir til þess að það 

sé ekki nóg að fá góðar einkunnir til að sýna farsælan þroska heldur skiptir virkni og líðan 

nemenda í skólanum meira máli. Í aðalnámskrá grunnskólanna kemur fram að það þurfi 

markvisst að vinna að andlegri, líkamlegri og félagslegri líðan barna og unglinga. Þar sem þau 

eyða stórum hluta dagsins í skólanum og það má segja að skólinn sé eins og annað heimili 

nemendanna á þessum árum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Það er því 

mikilvægt að starfsfólk skólanna sé upplýst um hvað felst í heilsutengdum forvörnum og 

kunni að afla sér áreiðanlegra upplýsinga um þætti sem hafa áhrif á farsæla þroskaframvindu 

barna og unglinga. Skólinn hefur einstakt tækifæri til þess að skapa umhverfi þar sem hægt er 

að vinna að forvörnum með því að efla styrkleika barna og unglinga eins og skuldbindingu til 

náms og skóla og stuðla þar með að farsælli þroskaframvindu. Jöfnuður á milli íslenskra 

grunnskóla er mikill miðað við erlenda skóla en að sama skapi er getustig nemendanna 

fjölbreyttara þar sem hver skóli inniheldur bæði sterka og slaka nemendur. Mikilvægt er að 

skólarnir bregðist við ólíkri getu nemendanna en viðbrögð kennara skipta miklu máli fyrir 

skuldbindingu til náms. Niðurstöður PISA frá árinu 2012 sýna jákvæða þróun á viðhorfi og 

líðan unglinga til skóla á Íslandi. Samband kennara við nemendur í 10. bekk hefur styrkst 

mikið frá árinu 2003 og nemendur telja sig fá meiri stuðning frá kennurum. Einnig er jákvætt 

að samsömun nemenda við samnemendur hefur aukist og er áberandi betri en almennt í 

OECD-ríkjunum (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2012). 

Mikilvægt er að hafa í huga að skuldbinding nemenda til náms og skóla er langt ferli sem 

hefst við upphaf skólagöngunnar. Því er mikilvægt að byrja strax í grunnskóla að efla 

skuldbindingu nemenda til náms og skóla. Niðurstöður þessarar rannsóknar, og umfjöllun um 

fyrri rannsóknir um áhrif uppeldisaðferða foreldra, viðhorf og hegðun foreldra gagnvart skóla, 

stuðning kennara og áhrif jafningja, benda til þess að hægt sé að ná góðum árangri með 

samstilltu átaki á milli skóla og heimilis. Þar sem áhrif foreldra, kennara og jafningja eru 

mjög mikilvæg fyrir skuldbindingu til náms og skóla og þar með farsæla þroskaframvindu.  
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