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Formáli 

Þetta verkefni er 30 ECTS eininga lokaverkefni til M.Ed. prófs við 

kennaradeild, Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Rannsóknin sem 

verkefnið er um var megindleg rannsókn þar sem spurningalisti var lagður 

fyrir 116 nemendur í fjórða til sjöunda bekk grunnskóla. Unnið var úr 

gögnunum með það að markmiði að kanna hvort munur væri á almennri 

sjálfsmynd, námslegri sjálfsmynd, trú á eigin getu og skuldbindingu til náms 

hjá nemendum sem fá sérkennslu vegna námserfiðleika og nemendum sem 

ekki þurfa sérkennslu. Einnig voru þessi atriði skoðuð út frá kyni og aldri 

þátttakenda.  

Ég vil byrja á því að þakka öllum þátttakendum, foreldrum og 

forráðamönnum þeirra sem veittu leyfi og skólunum sem tóku þátt í 

rannsókninni. Leiðbeinendur voru dr. Anna-Lind Pétursdóttir og þakka ég 

henni fyrir leiðsögn og aðstoð og Guðrún Björg Ragnarsdóttir doktorsnemi 

sem var alltaf innan handar og þakka ég henni fyrir aðstoð, leiðbeiningar og 

hvatningu. Steinunn Gestsdóttir var sérfræðingur og vil ég þakka henni fyrir 

hennar ábendingar. Samnemendur í kennaranáminu fá þakkir fyrir góðar 

stundir og hvatningu. Einnig vil ég þakka fjölskyldu og vinum fyrir alla 

aðstoðina og hvatninguna í gegnum námið. Að lokum þakka ég foreldrum 

mínum og systur fyrir að vera alltaf til staðar. 
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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða almenna sjálfsmynd, námslega 

sjálfsmynd, trú á eigin getu og skuldbindingu til náms hjá grunnskóla-

nemendum með eða án námserfiðleika. Þátttakendur voru 116 nemendur í 

4.-7. bekk í fjórum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Af þeim voru 39 

nemendur í sérkennslu, vegna sértækra námserfiðleika í íslensku og/eða 

stærðfræði og 77 nemendur sem ekki fengu sérkennslu. Þátttakendur voru 

á aldrinum 8 ára og 11 mánaða til 12 ára og 10 mánaða, 57% þeirra voru 

drengir og 43% stúlkur. Meðalaldur þátttakenda var 10 ára og 10 mánaða í 
upphafi rannsóknar. 

Þessi rannsókn var hluti af stærri rannsókn sem fer fram í fjórum 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu næstu þrjú árin. Markmið þeirrar 

rannsóknar er að skoða áhrif breytinga á kennsluaðferðum á nám, líðan og 
sjálfsmynd nemenda með námserfiðleika.  

Gögnum var safnað með lista spurninga sem að hluta voru fengnar af 

viðurkenndum listum. Almenn sjálfsmynd og sjálfsmynd í námi voru metnar 

með 17 spurningum af listanum Self-Perception Profile for Learning 

Disabled Students (Renick og Harter, 2012) og 15 spurningum af Self 

Description Questionnaire I (SDQ I) (Marsh, Relich og Smith, 1981). Trú á 

eigin getu í íslensku og stærðfræði var mæld með 8 spurningum sem 

samdar voru með hliðsjón af leiðbeiningum Bandura (2006) og spurningum 

um svipað efni úr Skólapúlsinum (Almar Miðvík Halldórsson, 2011b). 

Skuldbinding til náms var metin með 9 spurningum úr rannsókn Kristjönu 
Stellu Blöndal og Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2014). 

Til að meta mun á milli miðgilda hjá nemendum í sérkennslu vegna 

námserfiðleika og jafnaldra án námserfiðleika var notað Mann-Whitney U 

próf. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru að nemendur sem eru í 

sérkennslu vegna námserfiðleika voru með marktækt neikvæðari sjálfsmynd 

í lestri og stærðfræði en nemendur sem eru ekki í sérkennslu. Það mældist 

þó ekki marktækur munur milli hópanna á námslegri sjálfsmynd né 

almennri sjálfsmynd. Varðandi trú á eigin getu í stærðfræði og íslensku 

reyndust nemendur í sérkennslu vegna námserfiðleika hafa marktækt minni 

trú á sinni getu heldur en nemendur sem eru ekki í sérkennslu. Enginn 

marktækur munur reyndist vera á hópunum varðandi skuldbindingu til 

náms. Eini marktæki munurinn milli kynja reyndist á eigin mati þátttakenda 

á neikvæðri hegðun í skóla sem er einn þáttur skuldbindingar til náms. Þar 
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mátu drengir sig sýna neikvæðari hegðun en stúlkur. Þessar niðurstöður 

benda til þess að skólar þurfi að aðstoða nemendur í sérkennslu enn frekar 

við að bæta námsárangur, sjálfsmynd og trú á eigin getu á því sviði sem þeir 
eiga í erfiðleikum með.  
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Abstract 

Self-concept, self-efficacy and school engagement: Is there a difference 

between students receiving special education due to learning difficulties 

and their peers without learning difficulties? 

The goal of this study was to assess general self-concept, academic self-

concept, self efficacy and school engagement of students with learning 

difficulties compared to their peers without learning difficulties. 

Participants were 116 students in grades 4 to 7, from four schools in the 

greater Reykjavík area, 57% boys and 43% girls. Of these, 39 students were 

receiving special education due to specific learning difficulties in reading 

and/or mathematics and 77 students were not in need for special 

education. Participants not receiving special education were matched in age 

to those needing special education. Age of participants ranged from 8 

years, 11 months to 12 years, 10 months, averaging 10 years, 10 months at 
the beginning of the study.  

This study was part of a larger study being carried out in four schools in 

the greater capital area of Iceland over the next three years. The goal of 

that study is to assess the effects of changes in teaching techniques on 

academic skills, well-being and self-concept of students with learning 
difficulties.  

Data were gathered using a questionnaire partly taken from published 

lists: General self-concept and academic self-concept were assessed with 17 

questions from the Self-Perception Profile for Learning Disabled Students 

(Renick og Harter, 2012) and 15 questions from the Self description 

questionnaire I (SDQ I) (Marsh o.fl., 1981). Self efficacy in reading and 

mathematics was measured using eight questions constructed based on the 

instructions of Bandura (2006) as well as questions on self-efficacy from a 

national school survey, Skólapúlsinn (Almar Miðvík Halldórsson, 2011b). 

School engagement was assessed with nine questions from a study by 
Kristjana Stella Blöndal and Sigrún Aðalbjarnardóttir (2014).  

The Mann-Whitney U test was used to evaluate the difference between 

median values. The main results of the study were that students receiving 

special education due to learning difficulties had significantly lower self-

concept in reading and mathematics than students not receiving special 

education. There was no significant difference between the two groups 
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with regards to academic self-concept in general. Self-efficacy beliefs in 

reading and mathematics turned out to be significantly lower amongst 

students receiving special education due to learning difficulties than 

students not receiving special education. There proved to be no significant 

difference between the groups with regards to school engagement. The 

only significant gender difference was observed regarding participants’ 

evaluation of their negative behaviour in school which is one component of 

school engagement. Boys rated themselves to exhibit more negative 

behaviour in school than girls. The results suggest that schools need to still 

further assist students in special education due to learning difficulties in 

improving their academic achievement, self-concept and self efficacy in 
areas of skill deficit. 
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1 Inngangur  

Með þessari rannsókn var ætlunin að bera saman almenna sjálfsmynd, 

námslega sjálfsmynd, trú á eigin getu og skuldbindingu nemenda til náms 

hjá nemendum í sérkennslu vegna námserfiðleika, annars vegar og 

nemendum sem ekki þurfa sérkennslu, hins vegar. Markmiðið var að meta 

hvort munur væri á þessum atriðum eftir því hvort nemandinn þurfti 

sérkennslu eða ekki. Einnig hvort munur væri eftir aldri nemenda og kyni.  

Nemendur með námserfiðleika þurfa oft að leggja meira og harðar að 

sér til að ná svipuðum árangri og nemendur sem ekki eru með 

námserfiðleika. Þeir þurfa einnig meiri aðstoð og lengri tíma til að ná 

svipuðum árangri (Elín Vilhelmsdóttir, 2007; Fletcher, Lyon, Fuchs og 

Barnes, 2007; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). Hins vegar er mikilvægt að 

hafa í huga að allir nemendur eru mismunandi hvort sem þeir eru greindir 

með námserfiðleika eða ekki. Þegar meðaltal nemendahópa er skoðað er 

því ekki hægt að alhæfa um einstaka nemendur því þeir eru jafn misjafnir og 

þeir eru margir í öllu því sem þeir taka sér fyrir hendur (Elín Vilhelmsdóttir, 

2007; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000). 

Sjálfsmynd (e. self-concept) einstaklings er hvernig hann sér og skynjar 

sjálfan sig (Shavelson, Hubner og Stanton 1976). Námsleg sjálfsmynd (e. 

academic self-concept) er hvernig einstaklingur telur sig vera tilbúinn að 

takast á við nám sitt og hvernig hann metur námslega getu sína miðað við 

jafnaldra (McCoach og Siegle, 2003). Trú á eigin getu (e. self-efficacy) er 

hvernig einstaklingur treystir sér til að leysa tiltekin verkefni hverju sinni 

(Bandura, 1977). Skuldbinding til náms (e. school engagement) er hversu vel 

einstaklingi líður í skólanum og að honum finnist tíma sínum vel varið í 
skólanum (Archambault, Janosz, Fallu og Pagani, 2009).  

Að hafa jákvæða almenna sjálfsmynd og námslega sjálfsmynd er 

mikilvægt til að einstaklingur geti framkvæmt allt það sem hann vill gera. 

Einnig hafa fundist tengsl á milli jákvæðrar sjálfsmyndar í námi og góðs 

námsárangurs (Rosen, 2010). Trú á eigin getu og skuldbinding til náms getur 

einnig haft mikil áhrif á líf einstaklings. Í rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal 

(2014) komu fram tengsl á milli lítillar skuldbindingar í námi og brottfalls úr 

skóla. Í nútímasamfélagi eru gerðar miklar kröfur um menntun og minna er 

um tækifæri fyrir þá sem klára ekki framhaldsskóla. Því er mikilvægt að 
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finna leiðir til að efla skuldbindingu til náms í von um að draga úr brottfalli 

úr skólum (Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2014). 

Jákvæð sjálfsmynd er mikilvæg fyrir daglegt líf og farsæla skólagöngu. Að 

efla jákvæða sjálfsmynd nemenda ætti að vera eitt helsta markmið skóla 

(Marsh og Craven, 1997). Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) stendur að leggja 

skuli áherslu á að efla jákvæða sjálfsmynd nemenda og færni nemenda í að 

byggja hana upp. Þar stendur einnig að í grunnskóla eigi að leggja áherslu 

meðal annars á sjálfsvitund en með því á nemandi að fá heilbrigða og 

raunsæja sjálfsmynd. Nemendur eiga að öðlast trú á eigin getu og þekkja 

sínar veiku og sterku hliðar. Í þessari rannsókn var ákveðið að skoða 

sjálfsmynd þar sem rannsóknir hafa sýnt fram á samband milli 

námsárangurs og sjálfsmyndar (Kurtz-Costes og Schneider, 1994; Marsh og 

Köller, 2004; Möller, Streblow og Pohlmann, 2009). Því var munurinn á 

sjálfsmynd nemenda í sérkennslu og þeirra sem ekki þurfa sérkennslu 

skoðaður. 

Rannsóknir (Marsh, 1989; Marsh, Craven og Debus, 1990) hafa sýnt að 

sjálfsmynd breytist með aldrinum. Að hún verður greinilegri og slakari eftir 

því sem líður á skólagöngu nemenda. Mikilvægt er að rannsaka þetta nánar 

til að komast að því hvort eldri nemendur hafi slakari sjálfsmynd en þeir 

yngri. Að undanförnu hefur mikið verið í umræðunni að kynjamunur sé á 

námsárangri í tengslum við PISA-niðurstöður (Almar Miðvík Halldórsson, 

2011a; Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 

2012). Því er áhugavert að skoða hvort kynjamunur sé hjá nemendum í 4. til 

7. bekk í grunnskólum á sjálfsmynd, trú á eigin getu og skuldbindingu til 
náms.  

Mikilvægt er að kennarar séu meðvitaðir um líðan nemenda sinna. 

Sjálfsmynd spilar stórt hlutverk í líðan einstaklinga og hvernig þeim gengur 

að leysa verkefni dagsins. Til þess að kennarar geti aðstoðað nemendur við 

að bæta sjálfsmynd þeirra þurfa þeir að skilja hvað sjálfsmynd er, hvað 

hefur áhrif á hana og á hvað hún hefur áhrif (Marsh og Craven, 1997). 

Kennarar þurfa einnig að þekkja leiðir til að efla sjálfsmynd nemenda sinna 

og byrja snemma að beita þeim. Sýnt hefur verið fram á að skortur á 

skuldbindingu til náms spái fyrir um brottfall úr skóla (Kristjana Stella 

Blöndal, 2014). Því er mikilvægt að skoða hvort það sé munur á 

skuldbindingu til náms hjá nemendum í sérkennslu og þeim sem ekki þurfa 

sérkennslu.  

Ritgerðin skiptist í fjóra kafla. Byrjað er á að fara yfir fræðilegan 

bakgrunn verkefnisins og fyrri rannsóknir á þessu sviði. Því næst er fjallað 

um hvernig rannsóknin fór fram, hverjir tóku þátt og hvað var notað til að 
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mæla. Niðurstöður rannsóknarinnar koma svo í kjölfarið og umræður um 

þær sem enda á lokaorðum. 





 

19 

2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla verður fjallað um þau meginhugtök sem tengjast 

rannsókninni en þau eru námserfiðleikar, almenn sjálfsmynd, námsleg 
sjálfsmynd, trú á eigin getu og skuldbinding til náms.  

Æfingin skapar meistarann er oft sagt þegar nám er stundað. Til þess að 

einstaklingi gangi vel að leysa tiltekin viðfangsefni þarf hann að hafa áhuga 

á því og vilja til að æfa sig og ná árangri. Flestir nemendur í grunnskóla ná 

settum markmiðum í aðalnámskrá en þó eru nokkrir sem þurfa sérstaka 

aðstoð og lengri tíma, til dæmis vegna námserfiðleika, til að ná þeim. 

Sérkennsla er tengd mannréttindum og jafnrétti til náms því allir eiga að fá 

sömu tækifæri til náms í gegnum kennslu sem er aðlöguð að þeirra getu og 

þörfum. Þeir nemendur sem greindir eru með sértæka námserfiðleika, 

tilfinninga- og félagslega erfiðleika og/eða fatlanir og þurfa sérstakan 

stuðning til að ná markmiðum aðalnámskrár, eiga rétt á sérkennslu 

samkvæmt lögum grunnskóla (nr. 91/2008; Gerður G. Óskarsdóttir, 2000; 

Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 585/2010).  

2.1 Námserfiðleikar  

Í grunnskólum er nemendahópurinn fjölbreyttur og mikilvægt að taka tillit 

til mismunandi þarfa allra nemenda og mæta þeim þar sem þeir eru staddir 

í námi. Í lögum um grunnskóla (91/2008) segir að skólaskylda á Íslandi sé 

fyrir öll börn á aldrinum 6-16 ára. Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur 

fram að allir grunnskólanemendur eigi rétt á að stunda nám við almennan 

grunnskóla án aðgreiningar. Í skóla án aðgreiningar er markmiðið að 

hverjum einstaklingi sé mætt út frá hans forsendum. Allir eiga að fá jöfn eða 

jafngild tækifæri í náminu og allir eru þátttakendur í skólasamfélaginu. 

Nemendur með sérþarfir eiga að fá viðbótarstuðning við nám sitt í 

skólanum og eiga sveitarfélögin að halda utan um hann. Nemendur með 

námserfiðleika (e. learning disability) eru meðal þeirra (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013; Reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla nr. 
585/2010).  

Hugtakið námserfiðleikar eða Learning disability kom fyrst fram á prenti í 

bókinni Educating Exceptional Children sem kom út í Boston árið 1962 

(Hallahan og Mock, 2003). Það eru því ekki mörg ár síðan farið var formlega 

að rannsaka námserfiðleika. Þeir voru almennt ekki viðurkenndir í skólum 
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fyrr en 13 til 18 árum síðar (Vaughn, Bos og Schumm, 2011). Snemma á 

sjöunda áratugnum voru nemendur í Bandaríkjunum með námserfiðleika 

taldir vera með heilaskaða, taugaskaða eða erfiðleika með skynjun og fengu 

yfirleitt enga sérkennslu til að takast á við erfiðleika sína (Vaughn o.fl., 

2011). 

Skilgreiningar á námserfiðleikum hefa verið í þróun í mörg ár og eru enn. 

Námserfiðleikar eru mismunandi. Það er hægt að flokka námserfiðleika af 

líffræðilegum toga í tvennt, það er almenna og sértæka námserfiðleika. 

Almennir námserfiðleikar eru þegar nemendur eru með þroskaskerðingu, 

skerta sjón, heyrn eða hreyfigetu. Sértækir námserfiðleikar eru vegna 

röskunar á líffræðilegum þáttum er varða skilning eða notkun á töluðu eða 

rituðu máli (Jónas G. Halldórsson, 2000; Mackenzie og McAlister, 2010; 

Vaughn o.fl., 2011). Þetta verður til þess að nemendur eiga í erfiðleikum í 

náminu. Þessir afmörkuðu erfiðleikar geta falist í hlustunarskilningi, 

tjáningu, lestri, lesskilningi, ritun, stærðfræði eða stærðfræðihugsun 

(Fletcher o.fl., 2007). Þessir nemendur eru yfirleitt með greind í meðallagi 

eða yfir, mælda með greindarprófi miðað við aldur en mælast lágir í einum 

eða fleiri þáttum prófs sem tengjast því sem nemandinn á í erfiðleikum með 
í námi (Lightfoot, Cole og Cole, 2013). 

Ganga þarf úr skugga um áður en nemandi er greindur með sértæka 

námserfiðleika að hann hafi fengið inngrip með raunprófuðum kennslu-

aðferðum og ekki náð tilætluðum árangri (Vaughn o.fl., 2011). Einnig þarf 

að útiloka að námserfiðleikarnir séu til staðar vegna slæmra uppeldis-

aðstæðna, vanörvunar, umhverfisþátta eða almennra námserfiðleika (Jónas 

G. Halldórsson, 2000). Flestir gera sér grein fyrir almennum náms-

erfiðleikum nemenda sem eru heyrnarlausir, blindir eða með þroska-

skerðingu. En sértæka námserfiðleika er oft ekki auðveldlega hægt að sjá 

fyrr en horft er til þess hvernig nemendurnir læra (Vaughn o.fl., 2011). Að 

greina námserfiðleika er flókið og mismunandi er við hvað er miðað. Þeir 

eru margbreytilegir og því erfitt að skilgreina og tilgreina atriði sem 

einkenna nemendur með námserfiðleika. Þeir eru eins misjafnir og þeir eru 

margir (Vaughn o.fl., 2011). Þó að nemendur séu greindir með sams konar 

námserfiðleika koma þeir mismunandi út hjá hverjum nemanda (Fletcher 

o.fl., 2007). Einstaklingsmunurinn er mikill og mikilvægt er að hafa það í 

huga þegar fjallað er um einkenni námserfiðleika og getu nemenda.  

Nemendur með námserfiðleika þurfa að leggja mikið á sig og jafnvel 

meira en samnemendur til að ná svipuðum námsárangri og samnemendur 

þeirra sem ekki eru með námserfiðleika. Einnig þurfa þeir oft lengri tíma til 

að vinna verkefni og leysa próf. Þeir þreytast fyrr því þeir þurfa að einbeita 



 

21 

sér meira til að ná svipuðum árangri. Kennarar þurfa að hafa í huga að 

endurtaka og brjóta upp fyrirmæli til að nemendur með námserfiðleika eigi 

auðveldara með að fylgja þeim eftir. Nemendur með námserfiðleika þurfa 

oftast aukaaðstoð til að ná árangri í því sem þeir eiga í erfiðleikum með. Þeir 

þurfa hvatningu, hrós og öðruvísi námsmat þegar það á við. En nemendur 

með námserfiðleika er fjölbreyttur hópur og það sama hentar ekki öllum 
(Elín Vilhelmsdóttir, 2007; Fletcher o.fl., 2007; Vaughn o.fl., 2011).  

Algengustu ástæður sérkennslu hjá nemendum með námserfiðleika eru 

erfiðleikar í íslensku, lestri og stærðfræði (Gerður G. Óskarsdóttir, 2000) og 

virðist hlutfall nemenda sem fá sérkennslu hafa aukist síðustu ár. Skólaárið 

2013-2014 fengu 29,8% nemenda í 4. – 7. bekk í íslenskum grunnskólum 

sérkennslu og stuðning, 61,6% drengir og 38,4% stúlkur. Þetta er hæsta 

hlutfall nemenda sem fá sérkennslu frá því að Hagstofan hóf mælingar á 

fjölda nemenda sem fá sérkennslu árið 2004, en þá voru 24,9% nemenda í 

4. – 7. bekk sem fengu sérkennslu, 60,5% drengir og 39,5% stúlkur 

(Hagstofa Íslands, e.d.). Hægt er að velta fyrir sér hvort námserfiðleikar eru 

að aukast, hvort vakningin um þá og skilningur er að verða meiri eða hvort 

þjónusta við nemendur er að aukast sem veldur þessari aukningu á fjölda 
nemenda sem fá sérkennslu.  

2.1.1 Lestur og lestrarerfiðleikar 

Markmiðið með lestri er að skilja texta, sama hvert lesefnið er. Hvort sem 

það eru leiðbeiningar, grein í dagblaði eða skáldsaga. Lestur er ekki 

meðfæddur eiginleiki heldur flókin aðgerð sem þarf að þjálfa og læra. Hann 

byggir á þekkingu barna á tungumálinu og málvitund þeirra. Það er miserfitt 

fyrir börn að ná tökum á lestri. Sum fara létt með að ná færninni að lesa en 

fyrir önnur börn er þetta erfið og sársaukafull reynsla (Cain, 2010; Steinunn 

Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 2010). Mikilvægt er því að vanda til við lestrarkennslu til að 
tryggja að öll börn nái tökum á þessari færni (Steinunn Torfadóttir, 2010).  

Í nútímasamfélagi er gert ráð fyrir því að við getum lesið okkur til gagns 

og telst það til sjálfsagðra mannréttinda. Skortur á lestrarfærni getur 

takmarkað líf okkar því góð lestrarkunnátta er lykillinn að öllu námi og 

lífsgæðum okkar. Því er mikilvægt að minnka líkurnar á lestrarerfiðleikum 

með viðeigandi inngripum og kennsluaðferðum (Cain, 2010; Steinunn 
Torfadóttir, 2010). 

Það er erfitt að segja nákvæmlega til um hvað veldur lestrarerfiðleikum. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að orsakirnar séu samspil innri og ytri þátta. 

Með innri þáttum er átt við erfðir (e. genetic basis), taugafræðilega þætti (e. 
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neurological basis), sjón (e. visually based deficits), heyrn (e. auditory 

processing deficits), athygli (e. attention-based deficits) og málræna 

veikleika (e. language based deficits). Málrænir veikleikar tengjast 

hljóðkerfisúrvinnslu, hljóðrænni endurheimt, hljóðrænu minni og hæfninni 

við að koma frá sér hljóðrænum upplýsingum. Þessir þættir eru taldir vera 
helstu einkenni lestrarerfiðleika (Kamhi og Catts, 2014). 

Ytri áhrifaþættirnir vísa til umhverfisins, til dæmis þegar nemandi hefur 

ekki fengið nægilega góða lestrarkennslu eða reynslu í máli og lestri. Til að 

læra að lesa þurfa börn að fá reynslu af prentuðu letri, kennslu um 

bókstafina og hljóð þeirra sem og tækifæri til að þjálfa og æfa lestrarfærni 

(Kamhi og Catts, 2014). Til að verða góður í lestri þurfa ytri þættirnir að vera 

til staðar, bæði góð kennsla og æfing. Það á til að gleymast að athuga hvort 

ytri þættirnir séu í lagi þegar nemendur eru greindir með lestrarerfiðleika 

en flestar skilgreiningar á lestrarerfiðleikum taka ekki á ytri þáttunum. 

Rannsóknir hafa því beinst meira að þeim innri. Þær hafa sýnt að 

lestrarerfiðleikar erfast milli kynslóða, ef systkini barns er með lestrar-

erfiðleika þá eru um 40% líkur á að barnið sé einnig með þá en 

umhverfisþættir svo sem uppeldi og kennsla geta haft áhrif á þessar líkur 
(Kamhi og Catts, 2014). 

Hætta er á því að þeir nemendur sem eiga við lestrarerfiðleika að stríða 

lesi minna en þeir sem hafa náð góðum tökum á lestri. Það hefur áhrif á 

orðaforða þeirra og þá þekkingu sem þeir afla sér í gegnum bóklestur. Bilið 

milli jafnaldra getur því aukist eftir því sem líður á skólagönguna ef ekkert er 
að gert, svo kölluð Mattheusar áhrif (e. Matthew effects) (Stanovich, 1986).  

Samkvæmt kenningu Gough og samstarfsfélaga hans um lestrarferlið, 

einfalda lestrarlíkanið (e. The simple view of reading) felast tveir megin-

þættir í lestri, það eru umskráning og málskilningur. Færnin sem felst í því 

að umskrá orðin felst í að breyta rituðum bókstöfum í talað mál og 

málskilningur er nauðsynlegur til að hjálpa lesandanum við að skilja textann. 

Góður lesari hefur góða umskráningarfærni og málskilning. Því markmið 

lestrar er að skilja textann og njóta lesefnisins (Carroll, Bowyer-Crane, Duff, 
Hulme og Snowling, 2011; Catts, Adlof og Weismer, 2006). 

Með því að nota einfalda lestrarlíkanið má greina helstu styrkleika og 

veikleika nemenda í lestri og veita þeim kennslu við hæfi. Hægt er að 

aðgreina lestrarerfiðleika eftir því hvort lesendur eiga erfitt með 

umskráningu (lesblinda). Lesendur sem eiga í erfiðleikum með málskilning 

(sértækir lesskilningserfiðleikar) og að lokum þeir sem eiga í erfiðleikum 

með bæði umskráningu og málskilning (blandaður hópur) (sjá mynd 1) 
(Kamhi og Catts, 2014). 
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Umskráning 

 Slök                                    Góð 

1. Lesblinda 2. Engir veikleikar 

3. Blandaður hópur  

Veikleikar í báðum 

þáttum 

4. Sértækir 

lesskilningserfiðleikar 

Mynd 1. Líkan af lestrarerfiðleikum byggt á kenningunni um einfalda 
lestrarlíkanið (Catts o.fl., 2006) 

Lesblinda eða leshömlun (e. dyslexia) er algengasta form sértækra 

námserfiðleika og það sem mest hefur verið rannsakað (Lightfoot o.fl., 

2013). Árið 2008 var gerð könnun í grunnskólum Reykjavíkur á hversu 

margir nemendur væru greindir með lesblindu. Þá voru um 7,3% nemenda í 

þeim skólum sem tóku þátt greindir með lesblindu og voru það um 40% 

stúlkur og 60% drengir. Við þetta bætast síðan nemendur sem eru líklega 

með lesblindu en eiga eftir að fara í greiningu (Hrund Logadóttir, Hildur 

Björk Svavarsdóttir, Sigþór Magnússon, Skúli Sigurðsson og Þorgerður 

Diðriksdóttir, 2008).  

Einkenni lesblindu er að einstaklingur nær ekki góðum tökum á 

umskráningarhæfninni en er með eðlilegan málskilning. Ekki eru allir 

sammála um hvernig skilgreina eigi lesblindu og eru margar skilgreiningar 

til. Ein nálgun er að einstaklingar með lesblindu eru með veikleika í 

hljóðkerfisvitund. Þeir eiga erfitt með að sundurgreina orð í stök hljóð og að 

þróa umskráningarfærni, það er að skilja tengsl stafs og hljóðs (Carroll o.fl., 

2011). Í gegnum tíðina hefur lesblinda verið skilgreind með því að telja fram 

hvað felst ekki í lesblindu frekar en að útskýra hvað felst í henni. Dæmi um 

slíka skilgreiningu er frá The world federation of neurology en þar segir að 

„lesblinda sé veikleiki sem kemur fram sem erfiðleikar við að læra að lesa 

þrátt fyrir hefðbundna kennslu, fullnægjandi greind og félagslegar 

aðstæður. Lesblinda er háð vitsmunaferlum sem oftast eru meðfædd“ 

(Critchley, 1970 sjá í Kamhi og Catts, 2014, bls. 55). Í þessari skilgreiningu 

koma ýmsir ytri þættir ekki fram. Það er ekki tekið með í skilgreininguna að 

ófullnægjandi kennsla og of fá tækifæri til lestrariðkunar geti haft áhrif á 

lesblindu.  
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Skilgreining IDA (International dyslexia association) á lesblindu tekur á 

lestrarvandanum og vitsmunaþáttunum sem fylgja.  

Lesblinda er sértækur námserfiðleiki sem á taugafræðilegan 

uppruna. Einkenni nemenda með lesblindu eru erfiðleikar með 

nákvæman sjálfvirkan lestur og slaka færni í stafsetningu. 

Þessir erfiðleikar eiga oftast upptök sín í erfiðleikum við 

hljóðkerfi tungumálsins sem er oft í tengslum við aðra 

vitsmunaþætti og skilvirka kennslu. Afleiðingar lesblindu eru 

erfiðleikar með lesskilning og þar af leiðandi hefur 

einstaklingur lítinn áhuga á að lesa sem getur hindrað 

orðaforðaaukningu og öflun bakgrunnsþekkingar í gegnum 

lestur (Lyon, Shaywitz og Shaywitz, 2003, bls. 2).  

Þá er hætta á að bilið á milli nemenda í lestri aukist (Mattheusar áhrifin). 

Með því að aðstoða nemendur snemma í lestrarferlinu er hægt að minnka 

líkur á afleiðingum lesblindunnar og jafnframt minnka bilið sem getur komið 

á milli nemenda með lesblindu og annarra. Skilgreining IDA er skýrari en 

fyrri skilgreiningar sem settar hafa verið fram og er leiðbeinandi fyrir 

rannsakendur og kennara. Þessi skilgreining tekur mið af innri og ytri 

þáttum sem spila saman svo sem kennslu og lestrarreynslu annars vegar og 

hljóðkerfi tungumálsins og vitsmunaþáttum hins vegar (Kamhi og Catts, 
2014). 

Við greiningu á lesblindu líkt og við greiningu annarra sértækra náms-

erfiðleika þarf að útiloka ýmsa þætti sem orsök lestrarvandans svo sem 

erfiðleika tengda skilningarvitunum t.d. slök sjón, hegðunarörðugleikar og 

taugaskaða. Börn með lestrarerfiðleika og einhverfu, geðklofa eða 

alvarlegan hegðunarvanda eru ekki greind með lesblindu heldur eru 

lestrarerfiðleikarnir af öðrum toga tengdir greiningum þeirra. Til að greinast 

með lesblindu þarf lesandi að hafa fengið fullnægjandi tækifæri til 

lestrariðkunar, það er kennslu og tækifæri til að æfa sig í lestri (Kamhi og 
Catts, 2014).  

2.1.2 Stærðfræði og stærðfræðierfiðleikar  

Stór hluti af okkar daglega lífi tengist stærðfræði á einhvern hátt. Börn fara 

snemma að nota stærðfræðihugmyndir án þess að gera sér grein fyrir því. 

Þau flokka bíla eftir stærð, flokka eftir formum, mæla með því að hella sandi 

á milli íláta svo eitthvað sé nefnt. Til að byrja með er stærðfræðinám barna 

óformlegt þar sem þau læra og uppgötva ýmislegt í gegnum frjálsan leik. 

Eftir því sem börn eldast eykst skilningur þeirra smátt og smátt og þau 
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öðlast dýpri þekkingu á hugtökum og táknum og formlegt stærðfræðinám 

þeirra hefst (Charlesworth og Lind, 2010). Stærðfræði tengist inn á hin ýmsu 

svið í daglegu lífi. Netið, farsímar, staðsetningakerfi, tölvuleikir, veðurspár 

eru dæmi um kerfi sem byggja á stærðfræði. Stærðfræðihæfni er lykill að 

velgengni í mörgum greinum svo sem raunvísindum, verkfræði og tækni þar 

sem hugtök og niðurstöður stærðfræðinnar spila stórt hlutverk 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Því skiptir stærðfræðihæfni máli í áfram-

haldandi námi nemenda og atvinnutækifærum þeirra í framtíðinni.  

Megintilgangur stærðfræðináms samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) er að nemandi læri að nota stærðfræði í fjölbreyttum tilgangi og 

mismunandi aðstæðum. Einnig þarf hann að sjá tilgang í að nota hana í 

framtíðinni og skilja fjölbreyttar aðferðir til að fá lausnir. Til að öðlast hæfni 

í stærðfræði þarf nemandinn að skilja tungumál stærðfræðarinnar og geta 

notað það. Mikilvægt er að nemandinn sé jákvæður gagnvart henni og hafi 

trú á eigin getu til að sjá að stærðfræðin sé nytsamleg og skynsamleg við 
margar aðstæður (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Stærðfræðierfiðleikar hafa ekki verið rannsakaðir eins mikið og 

lestrarerfiðleikar og þá sérstaklega lesblinda. Þeir eru taldir vera svipað 

algengir og lestrarerfiðleikar en talið er að um 5-6% nemenda í 

grunnskólum séu með talnablindu (e. dyscalculia) en það er algengasta gerð 

stærðfræðierfiðleika. Talnablinda flokkast sem sértækir námserfiðleikar. 

Hún lýsir sér þannig að einstaklingur á erfitt með að skilja tölur og 

talnakerfið. Hann á einnig erfitt með grunnþætti stærðfræðinnar, 

samlagningu, frádrátt, margföldun og deilingu (Vaidya, 2004). Talnablinda 

getur haft áhrif á hvernig einstaklingur lærir stærðfræðiaðgerðir án þess að 

eiga endilega í erfiðleikum með aðra hluti. Ytri þættir hafa áhrif á 

stærðfræðierfiðleika eins og lestrarerfiðleika en talnablinda er talin eiga 

uppruna sinn í frávikum í heilaþroska einstaklinga og vera tengd erfðum 

(Shalev og Gross-Tsur, 2001).  

Vaidya (2004) skilgreinir nemendur með sértæka námserfiðleika í 

stærðfræði sem nemendur sem eiga erfitt með að fylgja samnemendum 

sínum í stærðfræði og eru í erfiðleikum með að telja, vinna með peninga, 

læra um áttir og tíma. Það er algengt að nemendum með sértæka 

námserfiðleika skorti sjálfstraust til að segja svarið þó svo að þeir viti það og 

eiga erfitt með að nota reglur til dæmis ef þeir vita að 2+7 = 9 þá er 7+2 líka 

9. Þessir nemendur eiga einnig oft í erfiðleikum með að læra og endursegja 
tölulegar staðreyndir og með að leysa orðadæmi (Vaidya, 2004). 
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2.1.3 Nemendur með námserfiðleika 

Nemendur með námserfiðleika eiga erfitt með nám og skera sig stundum úr 

hópnum vegna erfiðleikanna. Þeir eru jafnólíkir og þeir eru margir og þó svo 

að tveir nemendur séu með sömu greininguna þá kemur hún mismunandi 

út hjá hverjum einstaklingi (Fletcher o.fl., 2007). Þeir eiga það þó 

sameiginlegt að þurfa að leggja mun meiri vinnu á sig til að ná svipuðum 

námsárangri og samnemendur sem ekki eru með námserfiðleika og það 

getur haft áhrif á sjálfsmynd, trú á eigin getu og skuldbindingu til náms hjá 

þeim. Þar sem sjálfsmynd er hvernig einstaklingur skynjar sjálfan sig þá 

getur velgengni nemenda í skólanum haft áhrif á sjálfsmynd. Ef 

nemandanum gengur ekki vel í skólanum og félagslífinu getur það meðal 

annars haft neikvæð áhrif á sjálfsmynd (Marsh og Köller, 2004; McCoach og 

Siegle, 2003; Shavelson o.fl., 1976). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á 

tvíhliða samband á milli sjálfsmyndar og námsárangurs (Kurtz-Costes og 

Schneider, 1994; Marsh og Köller, 2004; Möller o.fl., 2009). Þannig að 

nemanda sem gengur ekki vel í stærðfræði er líklegur til að vera með 

neikvæða sjálfsmynd í henni. Eins ef nemandinn hefur neikvæða sjálfsmynd 

í stærðfræði þá eru meiri líkur á að námsárangurinn í stærðfræði verði ekki 
góður.  

Meltzer, Katzir-Cohen, Miller og Roditi (2001) rannsökuðu nemendur 

með námserfiðleika, nemendur án námserfiðleika og kennara þeirra. Í 

þessari rannsókn var skoðað hvernig nemendum í fjórða til níunda bekk 

gekk í kennslustundum. Nemendur svöruðu spurningum um námslega 

sjálfsmynd sína þar sem eitt stig þýddi að þeim gengi ekki vel í tímum og 

fimm stig þýddi að þeir væru með þeim bestu í bekknum. Kennarar mátu 

meðal annars vinnuframlag og námsárangur nemenda á svipaðan hátt. 

Nemendur með námserfiðleika voru með meðaltalið 3,64 en meðaltal 

kennara fyrir sama hóp var 2,93 (mismunur 0,71). Nemendur sem ekki voru 

með námserfiðleika voru með 4,00 í meðaltal og kennarar mátu þá með 

3,42 í meðaltal (mismunur 0,58). Meðaltal nemenda fyrir sjálfsmynd var 

marktækt lægra hjá nemendum með námserfiðleika heldur en hjá 

nemendum sem ekki voru með námserfiðleika. Nemendur með náms-

erfiðleika töldu sig duglega og áhugasama námsmenn sem lögðu mikið á sig 

til að ná árangri. Munur á mati kennaranna var einnig marktækur þar sem 

nemendur með námserfiðleika voru lægri. Því má velta fyrir sér hvort 

kennarar hafi ekki endilega metið nemendur með námserfiðleika út frá 

vinnunni sem þeir lögðu á sig heldur einungis út frá námsárangrinum. 

Slakur árangur í námi dregur úr trú einstaklings á eigin getu og smá 

saman minnkar trúin á að einstaklingurinn geti framkvæmt svipuð verkefni 
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(Bandura, 1977). Nemendur með námserfiðleika þurfa oft að leggja meira á 

sig og fá meiri aðstoð til að ná sams konar árangri og nemendur sem ekki 
eru með námserfiðleika (Fletcher o.fl., 2007). 

2.2 Sjálfsmynd  

Aristóteles taldi að það væri ekki nóg fyrir einstakling að vera „mikils 

verður“ til að lifa farsælu lífi hann yrði sjálfur að „telja sig mikils verðan“ 

með því að hafa raunhæfa sjálfsmynd og vera ekki með minnimáttarkennd 

(Aristóteles, 1985, bls. 97-104 sjá í Guðrún Alda Harðardóttir og Kristján 
Kristjánsson, 2012, bls. 117). 

Samkvæmt Shavelson o.fl. (1976) er sjálfsmynd (e. self-concept) hvernig 

einstaklingur sér sjálfan sig og það sem hefur helst áhrif á hana er umhverfi 

einstaklingsins, samskipti við fólkið í kring og hegðun einstaklings. 

Sjálfsmynd er ekki sjálfstæð eining hjá einstaklingum heldur er sjálfsmynd 

reist á tilgátum sem er hugsanlega hægt að nota til að skýra og spá fyrir um 
hvernig einstaklingur hagar sér (Marsh o.fl., 1981; Shavelson o.fl., 1976).  

Sjálfsmynd hefur ýmis einkenni, hún er meðal annars skipulega byggð 

upp, margþætt, stigskipt og stöðug (Shavelson o.fl., 1976). Reynsla 

einstaklings hefur mikil áhrif á hvernig hann sér sjálfan sig, þessi reynsla 

getur verið flókin en til einföldunar þá flokkar einstaklingurinn hana. Til 

dæmis getur barn flokkað sína reynslu eftir fjölskyldu, vinum og skóla. Með 

þessu kerfi byggir einstaklingurinn sjálfsmynd sína skipulega upp. 

Sjálfsmynd verður líka skýrari eftir því sem einstaklingur eldist og reynsla 

eykst (Shavelson o.fl., 1976).  

Munurinn á nemendum með jákvæða og neikvæða sjálfsmynd var 

kannaður í rannsókn Coopersmith (1967) en það er meðal fyrstu 

rannsóknanna sem gerðar voru á þessum mun. Þar kom meðal annars í ljós 

að nemendur með jákvæða sjálfsmynd tóku meira þátt í kennslustundum, 

umræðum, rökræðum og voru ekki hræddir við að vera ósammála. Þeir 

höfðu meira sjálfstraust og voru öruggari í verkefnavinnu. Þeir tóku 

gagnrýni betur en þeir sem höfðu neikvæðari sjálfsmynd. Þeir settu sér 

háleitari markmið og voru með minni kvíða. Þeir voru vinsælli meðal 

jafnaldra og sögðu sínar skoðanir oftar. Hey, Ashman og Kraayenoord 

(1998) gerðu rannsókn þar sem þau tóku viðtöl við kennara og lögðu SDQ I 

fyrir nemendur þeirra sem voru níu til ellefu ára gamlir úr 18 mismunandi 

skólum. Niðurstöðurnar sýndu að kennarar mátu að nemendur með 

jákvæða sjálfsmynd væru samvinnuþýðari, þrautseigari, væru meiri 

leiðtogar, ættu í minni hegðunarerfiðleikum, væru minna kvíðnir og ættu 

betri samskipti við jafnaldra miðað við þá sem höfðu neikvæðari sjálfsmynd. 
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Nemendur með jákvæða sjálfsmynd höfðu meiri áhuga á skólanum heldur 

en jafnaldrar með neikvæða sjálfsmynd. Nemendur sem höfðu neikvæða 

sjálfsmynd voru hlédrægir og hljóðir í kennslustundum á meðan þeir sem 
höfðu jákvæðari sjálfsmynd töluðu meira.  

Almenn sjálfsmynd er stigskipt og skiptist fyrst í námslega sjálfsmynd (e. 

academic self-concept) og aðra þætti sjálfsmyndar (e. non-academic self-

concept) (Marsh og Craven, 2006). Námsleg sjálfsmynd skiptist síðan í 

undirflokka eftir skólafögum, til dæmis tungumál, stærðfræði, samfélags-

fræði og náttúruvísindi sem skiptast síðan í aðra undirflokka. Aðrir þættir 

sjálfsmyndar skiptast einnig í undirflokka til dæmis félagslega sjálfsmynd (e. 

social self-concept), tilfinningalega sjálfsmynd (e. emotional self-concept) 

og líkamlega sjálfsmynd (e. physical self-concept) sem skiptast í enn fleiri 

undirflokka (sjá mynd 2). Sjálfsmynd einstaklinga getur verið mismunandi 

eftir því hvaða undirflokkur er skoðaður en almenn sjálfsmynd helst nokkuð 

stöðug. Þannig getur einstaklingur haft góða sjálfsmynd í stærðfræði en ekki 

í tungumálum (Marsh og Craven, 2006; Shavelson o.fl., 1976). Þar sem 

matskvarðarnir á sjálfsmynd sem voru til sýndu ekki nægilega fram á að hún 

væri stigskipt líkt og á mynd 2 voru SDQ (Self description questionnaire) 

matslistarnir þrír gerðir til að sannreyna kenningu Shavelson o.fl., (1976). 

Rannsóknir þeirra staðfestu að sjálfsmynd væri stigskipt og skiptist meðal 

annars í námslega sjálfsmynd og hún í fleiri undirþætti.  

Mynd 2. Stigskipting sjálfsmyndar (Shavelson o.fl., 1976).  

2.2.1 Námsleg sjálfsmynd  

Námsleg sjálfsmynd (e. academic self-concept) er þekking og sýn 

einstaklingsins á eigin getu við námslegar aðstæður og hvernig hann telur 

sig standa námslega miðað við bekkjarfélaga (Bong og Skaalvik, 2003; 

McCoach og Siegle, 2003). Námsleg sjálfsmynd er margþætt hugtak sem 

tekur bæði mið af innri og ytri samanburði (Marsh og Köller, 2004; McCoach 

og Siegle, 2003). Ytri samanburður felst í því að einstaklingur ber 



 

29 

frammistöðu sína saman við bekkjarfélaga í sömu grein. Ef einstaklingur 

metur hana góða miðað við bekkjarfélagana þá ætti hann að vera með góða 

námslega sjálfsmynd í þessu tiltekna fagi. Í innri samanburði ber 

einstaklingur frammistöðu sína í einni grein saman við frammistöðu sína í 

öðrum greinum. Þannig getur einstaklingur haft góða sjálfsmynd í íslensku 

ef það er besta fagið hans þó svo að hann sé ekki mjög góður í íslensku 

miðað við aðra í bekknum (Marsh og Köller, 2004; McCoach og Siegle, 

2003).  

Samkvæmt Marsh og Craven (2006) er námsleg sjálfsmynd og 

námsárangur tengd þannig að ef annað styrkist þá styrkist hitt og öfugt. 

Námsleg sjálfsmynd er bæði orsök og afleiðing námsárangurs (Marsh og 

Craven, 2006). Ýmsar rannsóknir sýna fram á tengingu á milli námslegrar 
sjálfsmyndar og námsárangurs (Huang, 2011, McCoach og Siegle, 2003).  

Mikið hefur verið fjallað um hvort námsárangur hafi áhrif á námslega 

sjálfsmynd eða hvort það sé öfugt að námsleg sjálfsmynd hafi áhrif á 

námsárangur. Margar rannsóknir hafa verið gerðar í þessu sambandi því 

þetta getur haft mikil áhrif í skólakerfinu. Ef námsleg sjálfsmynd hefur áhrif 

á námsárangur þá er mikilvægt að kennarar leggi áherslu á að styrkja 

sjálfsmynd nemenda sinna. Ef þessu er öfugt farið að námsárangur hafi áhrif 

á sjálfsmynd þá þurfa kennarar að leggja áherslu á að nemendur þrói 
námshæfileika sína sem leiðir til betri sjálfsmyndar (Marsh og Köller, 2004).  

Niðurstöður rannsóknar Kurtz-Costes og Schneider (1994) á átta til tíu 

ára nemendum benda til þess að sambandið á milli námslegrar sjálfsmyndar 

og námsárangurs sé tvíhliða eða gagnkvæmt. Í langtímarannsókn sem 

Marsh og Köller (2004) gerðu á 4047 nemendum, í sjöunda bekk og síðan 

aftur í tíunda bekk, sýndi fram á þetta. Niðurstöður hennar bentu til þess að 

námsárangur í stærðfræði hefði jákvæð áhrif á sjálfsmynd í stærðfræði og 

að fyrri sjálfsmynd í stærðfræði hefði jákvæð áhrif á námsárangur í 

stærðfræði. Námsárangur í stærðfræði hefði þó neikvæð áhrif á sjálfsmynd í 

móðurmáli og námsárangur í móðurmáli hefði neikvæð áhrif á sjálfsmynd í 

stærðfræði. Niðurstöður rannsóknar Möller o.fl., (2009) á nemendum með 

námserfiðleika sýndu svipaðar niðurstöður. Í rannsókn sem Ghazvini (2011) 

gerði á 363 nemendum á aldrinum 15-18 ára kom í ljós skýrt samband á 

milli námslegrar sjálfsmyndar og námsárangurs. Þar sem námsleg 
sjálfsmynd hafði jákvætt samband við árangur í tungumálum og stærðfræði.  

Þegar niðurstöður PISA árið 2003 og 2012 eru bornar saman sést að 

íslenskir nemendur í tíunda bekk höfðu marktækt jákvæðari sjálfsmynd í 

stærðfræði árið 2012 heldur en 2003. Árið 2012 voru nemendur 14% líklegri 

til að segja að þeir fengju góða einkunn í stærðfræði heldur en nemendur 
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árið 2003. Bætingin á sjálfsmynd í stærðfræði í PISA 2003 og 2012 var mest 

á Íslandi miðað við önnur lönd. Þegar sambandið á milli námsárangurs í 

stærðfræði og sjálfsmyndar í stærðfræði var skoðað bæði árið 2003 og 2012 
kom fram sterkt og jákvætt samband (OECD, 2013). 

Niðurstöður Guay, Ratelle, Roy og Litalien (2010) benda til þess að 

áhugahvöt í skóla (e. academic motivation) sé mikilvægur þáttur í 

sambandinu á milli námslegrar sjálfsmyndar og námsárangurs. 925 

nemendur í framhaldsskóla (meðalaldur 13,75 ára) tóku þátt í rannsókninni 

og svöruðu spurningum um námslega sjálfsmynd, áhugahvöt og 

námsárangur. Fram kom að nemendur sem voru með góðan námsárangur, 

voru með jákvæða námslega sjálfsmynd sem hafði hvetjandi áhrif á 

nemendur til að leggja sig fram við að ná góðum árangri.  

Í rannsókn Coleman (1984) voru nemendur fengnir til að meta 

sjálfsmynd sína og mæður þeirra beðnar um að spá fyrir um hvernig barnið 

sitt myndi svara. Nemendum var skipt í þrjá hópa. Þeir sem voru greindir 

með námserfiðleika og voru í sérkennslu, þeir sem ekki þurftu sérkennslu og 

þeir nemendur sem kennari mat svo að þyrftu sérkennslu en fengu hana 

ekki. Ekki var mikill munur á sjálfsmynd nemenda sem fengu sérkennslu og 

þeirra sem ekki þurftu sérkennslu. En það var talsverður munur á sjálfs-

mynd nemendanna sem kennarar mátu svo að þyrftu sérkennslu (en fengu 

hana ekki) og hinna. Þegar nemendur sem eiga erfitt í námi bera sig saman 

við nemendur sem gengur vel á sjálfsmynd þeirra það til að vera lægri 

(Coleman, 1984). Niðurstöðurnar úr því sem mæðurnar töldu börnin sín 

segja voru ekki í miklu samræmi við það sem þau svöruðu. Fyrir nemendur 

sem voru ekki í sérkennslu mátu mæður sjálfsmynd þeirra jákvæðari heldur 

en þeir sjálfir og sérstaklega hjá þeim sem kennarar töldu að þyrftu á 

sérkennslu að halda (en fengu hana ekki). Mæður nemenda í sérkennslu 

vegna námserfiðleika mátu sjálfsmynd þeirra neikvæðari en þeir gerðu 

sjálfir.  

Rannsókn sem Gans, Kenny og Ghany (2003) gerðu á sjálfsmynd 

nemenda með og án námserfiðleika sýndi fram á að enginn munur var á 

almennri sjálfsmynd hópanna en marktækur munur var á námslegri sjálfs-

mynd. Nemendur með námserfiðleika voru með neikvæðari námslega 

sjálfsmynd. Í rannsókninni voru þátttakendur á aldrinum 11-14 ára og voru 
50 nemendur með námserfiðleika og 74 ekki með námserfiðleika.  

Bear, Minke og Manning (2002) framkvæmdu safngreiningu (e. meta-

analysis) á 61 rannsókn um sjálfsmynd til að skoða mun á nemendum í 

sérkennslu og þeim sem ekki þurfa sérkennslu. Í niðurstöðunum kom fram 



 

31 

að nemendur í sérkennslu voru með marktækt neikvæðari námslega 

sjálfsmynd en samnemendur.  

2.2.2 Kynjamunur  

Í mörgum rannsóknum hefur komið fram marktækur kynjamunur í 

sjálfsmynd í stærðfræði og tungumálum. Drengir eru yfirleitt með jákvæðari 

sjálfsmynd en stúlkur í stærðfræði og stúlkur með jákvæðari sjálfsmynd í 

tungumálum og/eða lestri (Marsh, 1989; Marsh o.fl., 1990; Marsh o.fl., 

1981; Nagy, Watt, Eccles, Trautwein, Lüdtke og Baumert, 2010). Í rannsókn 

Marsh (1989) reyndust stúlkur einnig hafa jákvæðari almenna námslega 

sjálfsmynd heldur en drengir. Niðurstöður rannsóknar Gans o.fl. (2003) 
sýndu engan kynjamun á sjálfsmynd nemenda með námserfiðleika. 

Kynjamunur í námi hefur verið mikið til umfjöllunar hér á landi 

sérstaklega í kjölfar PISA niðurstaðna (Almar Miðvík Halldórsson, 2011a; 

Almar M. Halldórsson o.fl., 2012). Flestir nemendur í 10. bekk á Íslandi taka 

PISA könnunina. Árið 2012 var marktækur munur á stærðfræðilæsi á milli 

kynjanna hér á Íslandi stúlkum í vil. Það er eina landið innan OECD sem 

marktækur munur mælist stúlkum í hag. Árið 2012 gat þriðji hver drengur í 

10. bekk hér á landi ekki lesið sér til gagns. Í lesskilningi hefur 

kynjamunurinn verið stúlkum í hag þau ár sem þessi munur hefur verið 

skoðaður (2000-2012). Samkvæmt PISA niðurstöðunum 2012 er 

kynjamunurinn hér á landi einn sá mesti innan OECD (Almar M. Halldórsson 

o.fl., 2012).  

Í safngreiningu Wilgenbusch og Merrell (1999) á niðurstöðum á 22 

rannsóknum á sjálfsmynd barna og unglinga kom fram að drengir voru með 

jákvæðari almenna-, líkamlega-, stærðfræði- og tilfinningalega sjálfsmynd 

heldur en stúlkur. Þær reyndust aðeins vera með jákvæðari sjálfsmynd en 

drengir í tungumálum. Fyrir nemendur frá fyrsta til sjötta bekk (e. 

elementary school) voru drengir með marktækt jákvæðari sjálfsmynd í 

stærðfræði, almenna sjálfsmynd og námslega sjálfsmynd heldur en stúlkur 

en þær voru með jákvæðari sjálfsmynd í tungumálum og tónlist. Í sjöunda til 

tólfta bekk (e. secondary school) voru drengir með jákvæðari almenna 

sjálfsmynd, sjálfsmynd í stærðfræði og tónlist og stúlkur voru með 

jákvæðari sjálfsmynd meðal annars í tungumálum en drengir. Það mældist 

ekki marktækur kynjamunur á námslegri sjálfsmynd fyrir nemendur í 7. -12. 
bekk (Wilgenbusch og Merrell, 1999). 
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2.2.3 Aldursmunur  

Marsh (1989) lagði SDQ I, SDQ II og SDQ III spurningalistana fyrir 12.266 

þátttakendur og athugaði hvernig og hvort samband væri á milli aldurs 

einstaklinga og sjálfsmyndar þeirra. Fyrir heildarlistann og alla undirþætti 

SDQ I kom fram marktæk línuleg lækkun á sjálfsmynd með hækkandi aldri 

bæði hjá drengjum og stúlkum. Svipaður aldursmunur kom fram í rannsókn 
Marsh o.fl. (1990) á fimm til sjö ára nemendum fyrir námslega sjálfsmynd. 

2.3 Trú á eigin getu  

Albert Bandura kom með kenninguna um trú á eigin getu (e. self efficacy) 

fyrir um 40 árum. Trú á eigin getu er hvernig einstaklingur treystir sjálfum 

sér til að leysa verkefni á ákveðnu sviði (Bandura, 1977). Trú á eigin getu 

segir til um trú einstaklings á færni sína í að skipuleggja og leysa þau 

verkefni sem hann tekur sér fyrir hendur og fá sem ákjósanlegustu 

niðurstöðu. Ef einstaklingur trúir ekki að hann hafi eitthvað um niður-

stöðuna að segja þá getur hann alveg eins sleppt því að reyna (Bandura, 
1977; Bandura, 1997; Bong og Skaalvik, 2003).  

Vilji til að framkvæma eitthvað tiltekið verk er byggður á trú 

einstaklingsins á eigin getu. Trú einstaklings á eigin getu hefur mikil áhrif á 

hvernig hann leysir verkefni. Hversu mikið eða lítið hann trúir á sjálfan sig 

segir til um hversu mikla vinnu einstaklingurinn er tilbúinn að leggja á sig til 

að ná sínu fram. Ef trúin á að hægt sé að vinna verkefnið er ekki til staðar þá 

er lítill hvati til að láta verða af því. Trú á eigin getu hefur áhrif á vinnuna 

sem er lögð í verkið, hvernig hugsað er um vinnuna það er hvort hugsunin 

er til að hvetja sig áfram eða draga úr getu sinni til að framkvæma. Einnig 

hversu fljótt einstaklingurinn gefst upp (Bandura, 1977; 1997). Góður 

árangur hvetur einstaklinga til að trúa á eigin getu og gera enn betur á 

meðan slakur árangur dregur úr trú á eigin getu (Bandura, 1977). Trú barna 

á að þau geti haft stjórn á sínum lærdóm og trú á að þau geti lært erfið 

atriði hefur áhrif á metnað þeirra í skólanum, áhuga og námsárangur 

(Bandura, Barbaranelli, Caprara og Pastorelli, 1996). Því er mikilvægt að 

nemendur hafi trú á því að þeir geti lært til þess að þeir leggi sig fram við 

lærdóminn til að ná árangri. Tíminn sem börn eru í skóla er mikilvægur í 

þroska þeirra. Nemendur eru í skóla meðal annars til að auka kunnáttu og 

hæfni sína til að taka þátt í samfélaginu. Meðan á skólagöngu stendur þá 

eru þeir að móta trú sína á eigin getu. Það gera þeir með því að bera sig 

saman við samnemendur, hlusta á hvernig kennarar meta verkefnin og þess 
háttar (Bandura, 1997).  
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Bandura (1977) skiptir væntingum í tvo flokka. Væntingar um eigin getu 

annars vegar, að við trúum því að við getum framkvæmt það sem þarf að 

gera til að fá þá niðurstöðu sem við viljum. Væntingar um niðurstöðu hins 

vegar, hversu líklegt einstaklingurinn telur að ákveðin niðurstaða fylgi 

hegðuninni (sjá mynd 3). 

 

Mynd 3. Tveir flokkar væntinga, væntingar um eigin getu og væntingar um 
niðurstöðu (Bandura, 1977). 

Samkvæmt Bandura (1977; 1997) eru fjögur atriði sem hafa helst áhrif á 

trú einstaklings á eigin getu (sjá mynd 3): Fyrri frammistaða, herminám eða 

óbeint nám, munnleg hvatning og tilfinningaleg viðbrögð. Trú á eigin getu 

leiðir síðan af sér einhverja hegðun eða árangur. Hegðunin og árangurinn er 

mismunandi eftir því hversu mikil trú á eigin getu er.  

 

Mynd 4. Fjögur atriði sem hafa áhrif á trú á eigin getu. (Bandura, 1977; Staples, 
Hulland og Higgins, 1998). 
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Fyrri frammistaða (e. performance accomplishments) hefur mikið að 

segja um trú einstaklings á eigin getu. Ef nemandi hefur góða reynslu af 

verkefnavinnu í ákveðinni námsgrein þá hefur það líklega góð áhrif á trú 

hans á eigin getu í þeirri námsgrein. Ef reynslan er hins vegar ekki góð þá 

minnkar trú hans á eigin getu og þá sérstaklega ef slæma reynslan kemur 

snemma fram. Nemanda sem gengur illa í námsgrein frá upphafi hefur 

líklega minni trú á sér í þeirri námsgrein (Bandura, 1977). Kennarar og 

skólinn gegna því mikilvægu hlutverki í upphafi náms að aðstoða nemendur 

að byggja trú sína á eigin getu upp til að þeim farnist vel í framtíðarnámi og 
starfi.  

Herminám eða óbeint nám (e. vicarious experience) er þegar 

einstaklingur fylgist með öðrum takast á við verkefni og ef honum gengur 

vel þá eykur það trú hans á að hann geti leyst þetta líka ef hann ætlar sér 

það. Herminám getur aukið trú á eigin getu. Ef einstaklingur hugsar að hann 

getur gert þetta þá hugsar hann að hann geti gert þetta líka. Herminám 

hefur þó ekki eins mikið að segja um trú á eigin getu og fyrri frammistaða 

(Bandura, 1977). Þar sem við lærum mest af því sem við gerum sjálf. Því 

skiptir máli að kennarar hafi vinnuna sem fjölbreyttasta í skólanum til þess 

að auka reynslu nemenda og þar af leiðandi trú þeirra á eigin getu í 
áframhaldandi námi.  

Munnleg hvatning (e. verbal persuasion) er auðveld í notkun og því 

nokkuð algeng. Þegar einstaklingur hefur misst trú sína á eigin getu vegna 

endurtekinna mistaka getur hvatning frá öðrum komið honum á rétt ról á 

ný. Þessi leið ein og sér byggir þó ekki upp trú einstaklings á eigin getu nema 

í stuttan tíma þar sem hún byggir ekki á reynslu en í bland við reynslu 

og/eða herminám getur hvatning frá öðrum haft jákvæð áhrif á trú á eigin 
getu einstaklings (Bandura, 1977).  

Tilfinningaleg viðbrögð (e. emotional arousal) hafa mikil áhrif á trú 

einstaklings á sína getu. Stress og kvíði hafa áhrif á hversu vel tekst til að 

leysa verkefni og því oft áhrif trú á eigin getu. Með því að minnka líkur á 

stressi og kvíða hjá einstaklingum gengur þeim líklegast betur að leysa 
verkefnin og þar af leiðandi eykst trú þeirra á eigin getu (Bandura, 1977).  

Þegar einstaklingur hefur mikla trú á sinni eigin getu þá tekst hann á við 

verkefni á annan hátt heldur en ef hún væri minni. Hann tekur verkefninu 

sem áskorun sem þarf að leysa í staðinn fyrir hættu sem þarf að forðast. 

Hann setur sér háleit markmið og stendur við þau. Hann er ekki hræddur við 

mistök og er fljótur að jafna sig eftir þau. Þeir sem hafa litla trú á sinni getu 

draga úr hæfni sinni til að framkvæma, setja sér ekki há markmið en eiga 

erfitt með að ná þeim. Ef þeim mistekst þá missa þeir fljótt trúna. Þeir sem 
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hafa litla trú á eigin getu eru líklegri til að vera stressaðir og þunglyndir en 

þeir sem hafa mikla trú á eigin getu (Bandura, 1997; Bandura, 1994). Trú á 

eigin getu getur haft áhrif á hvaða tækifæri einstaklingur fær í framtíðinni. 

Hvort hann treystir sér til að gera það sem hann langar eða lætur litla trú 

koma í veg fyrir að sækja um það nám eða starf sem hann vill.  

Trú á eigin getu getur verið aðstæðubundin, misjöfn eftir verkefnum, 

aðstæðum og fögum (Bandura, 1997). Þetta er ekki persónulegt mat á 

einstaklinginn sjálfan eða hvernig hann lítur á sjálfan sig heldur aðeins á 

getuna til að framkvæma tiltekið verk. Til dæmis getur nemandi haft mikla 
trú á eigin getu í lestri en litla trú á sjálfum sér í stærðfræði (Bandura, 1997).  

Í rannsókn Hen og Goroshit (2014) á 287 háskólanemum á aldrinum 19-

54 ára (meðalaldur var 25,1) kom fram að nemendur með námserfiðleika 

höfðu minni trú á sinni getu í námi heldur en nemendur sem ekki voru með 

námserfiðleika. Lackaye, Margalit, Ziv og Ziman (2006) fengu svipaðar 

niðurstöður í rannsókn sem var gerð á 246 nemendum í sjöunda bekk í 

Ísrael. Þar kom í ljós að nemendur með námserfiðleika höfðu marktækt 

minni trú á sinni getu í námi og flestum öðrum þáttum. Í rannsókninni voru 

nemendur með námserfiðleika paraðir saman eftir einkunn við nemendur 
sem ekki voru með námserfiðleika og því hafði einkunnin ekki áhrif.  

Í samantekt Bergen (2013) á 18 rannsóknum um trú á eigin getu hjá 

nemendum með námserfiðleika kom fram að trú nemenda á eigin getu 

minnkar oft með tímanum. Ástæðan er sú að þeir þurfa að leggja mun 

meira á sig til að ná árangri og eiga erfiðara með að ná sama námsárangri 

og samnemendur sem ekki voru með námserfiðleika. 

2.3.1 Kynjamunur  

Rannsóknir hafa sýnt fram á kynjamun á trú á eigin getu hjá nemendum. Í 

rannsókn á 1180 þátttakendum á aldrinum 10-15 ára frá Ítalíu, 

Ungverjalandi og Póllandi kom í ljós að stúlkur hafa marktækt meiri trú á 

sinni getu í námi en drengir (Pastorelli, Caprara, Barbaranelli, Rola, Rozsa og 

Bandura, 2001). Niðurstöður rannsóknar Lackaye o.fl. (2006) á 246 

nemendum í sjöunda bekk í Ísrael voru þær sömu, stúlkur með marktækt 
meiri trú á eigin getu í námi.  

Niðurstöður úr Skólapúlsinum frá nemendum í 7. bekk frá árinu 2009 

sýna að marktækur kynjamunur er á trú á eigin getu í íslensku, stúlkum í 

hag. Niðurstöður úr samræmdum prófum í íslensku sýna að stúlkur ná betri 

árangri en drengir og hafa einnig meiri ánægju af lestri (Almar Miðvík 

Halldórsson, 2011b). Út frá þessum niðurstöðum er hægt að sjá að það eru 

tengsl á milli námsárangurs og trú á eigin getu. Mælingar á trú á eigin getu í 
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stærðfræði sýna að drengir eru með meiri trú á eigin getu en þó ekki 

marktækt meiri. Mjög lítill munur er á niðurstöðum úr samræmdu prófi í 

stærðfræði á milli kynjanna, stúlkum í vil (Almar Miðvík Halldórsson, 

2011b). Út frá þessum niðurstöðum sést að trú á eigin getu er 

aðstæðubundin, hún er mismunandi eftir námsfögum. Jákvæð fylgni var á 

milli námsárangurs í samræmdu prófi í íslensku í 7. bekk og trú á eigin getu í 

íslensku. Jákvæð fylgni var einnig á milli stærðfræðieinkunnar á samræmdu 

prófi og trú á eigin getu í stærðfræði (Almar Miðvík Halldórsson, 2011b). 

2.3.2 Aldursmunur 

Í rannsókn Klassen (2007), á nemendum í áttunda og níunda bekk, þar sem 

meðal annars almenn trú á eigin getu, trú á eigin getu í stafsetningu og 

skrift var skoðuð reyndist enginn munur á milli áttunda og níunda bekk. 

Rannsókn á 500 nemendum á aldrinum 11-14 ára á trú á eigin getu í 

stærðfræði kom fram marktækur aldursmunur (Adedeji, 2011). Í rannsókn á 

fjarnemendum í námskeiði á mastersstigi þar sem trú þeirra á eigin getu í 

námi var skoðuð fyrir og eftir námskeiðið sem var eina önn. Þá mældist 

marktækur munur eftir aldri á bætingu á trú á eigin getu í námi þar sem 

yngri nemendurnir (undir 39 ára) bættu sig meira en þeir sem eldri voru 
(Chyung, 2007).  

2.4 Skuldbinding til náms 

Í módeli Finn (1989) um skuldbindingu til náms (e. school engagement) er 

skuldbinding skilgreind þannig að nemendum líði vel í skólanum og finnist 

skólinn vera einhvers virði. Það er margt sem getur haft áhrif á 

skuldbindingu til náms svo sem þátttaka í skólastarfinu, að standast kröfur 

sem gerðar eru, þátttaka í bekkjartengdum verkefnum, verkefnum utan 

skólatíma, einhvers konar félagsstörfum og ákvarðanatöku. Framkoma og 

hegðun kennara og annars starfsfólks, andrúmsloftið innan skólans og 

framkoma foreldra og samnemenda. (Archambault o.fl., 2009; Furlong, 

Whipple, Jean, Simental, Soliz og Punthuna, 2003). Í doktorsrannsókn 

Kristjönu Stellu Blöndal mældi hún skort á skuldbindingu (e. 

disengagement) hjá íslenskum 14 og 15 ára gömlum nemendum en það 

reyndist spá fyrir um brottfall úr skóla (Kristjana Stella Blöndal, 2014). 

Niðurstöður hennar voru meðal annars að skuldbinding nemenda til náms 

við 14 ára aldur og þróun hennar til fimmtán ára aldurs getur spáð fyrir um 

gengi nemanda í framhaldsskóla. Því skiptir skuldbinding til náms í 

grunnskóla miklu máli fyrir framtíðarnám.  
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Skuldbinding til náms er afar mikilvæg. Ef hún hefst snemma er það talin 

vera forvörn gegn brottfalli úr framhaldsskóla og hefur tengsl við góðan 

námsárangur (Kristjana Stella Blöndal, 2014; OECD, 2012). Til að efla skuld-

bindingu í námi þarf nemanda að líða vel í skólanum og eiga samleið með 

félögum í skólanum (OECD, 2012). Það er ýmislegt sem hefur áhrif á skuld-

bindingu nemenda til náms. Kristjana Stella Blöndal (2014) sýndi fram á að 

uppeldisaðferðir foreldra 14 ára nemenda höfðu áhrif á hvort nemendur 

kláruðu framhaldsskóla fyrir 22 ára aldur. Þá skipti viðurkenning og 

stuðningur foreldra mestu máli. Einkunn í samræmdu prófi í íslensku skipti 

einnig máli og því hærri einkunn því líklegra var að nemandinn hafði lokið 

framhaldsskóla 22 ára. Skuldbinding til náms getur haft jákvæð áhrif á 

námsárangur og áhuga nemenda. (Finn, 1993; Fredricks, Blumenfeld og 

Paris, 2004). Nú á tímum er nám mikils metið og erfitt að fá vinnu nema 

með góða menntun. Því er mikilvægt að nemendur öðlist skuldbindingu til 
þess að mennta sig fyrir framtíðina. 

Skuldbinding til náms er margþætt hugtak og er því skipt í þrjá þætti. 

Hegðunarlega skuldbindingu (e. behavioral engagement), tilfinningalega 

skuldbindingu (e. emotional engagement) og vitsmunalega skuldbindingu 

(e. cognitive engagement). Með hegðunarlegri skuldbindingu er átt við virka 

þátttöku í námi, félagslífi og félagsstörfum og er það talið mikilvægt til að ná 

góðum námsárangri og minnka líkur á brottfalli úr skóla. Með tilfinninga-

legri skuldbindingu er átt við hvort nemandi sé jákvæður eða neikvæður í 

garð annarra nemenda, kennara, skólans og námsins. Talið er að 

tilfinningarleg skuldbinding aðstoði nemendur við að mynda tengsl við 

skólann og þar af leiðandi hafi áhrif á að þeir vilja leysa verkefnin vel. Með 

vitsmunalegri skuldbindingu er átt við að nemandi er viljugur til að leggja 

sitt af mörkum til að skilja og leysa verkefni og hefur vilja til að læra um 
erfið viðfangsefni (Fredricks o.fl., 2004). 

2.4.1 Kynjamunur  

Í niðurstöðum doktorsrannsóknar Kristjönu Stellu Blöndal (2014) kom fram 

marktækur kynjamunur á neikvæðri skólahegðun og námslegri skuld-

bindingu. Þar sem drengir voru með meiri neikvæða skólahegðun heldur en 

stúlkur og minni námslega skuldbindingu. Wang og Eccles (2012) fengu 

svipaðar niðurstöður. Þátttakendur voru 1479 talsins í sjöunda bekk 

(meðalaldur 12,9 ára), níunda bekk (meðalaldur 14,3 ára) og ellefta bekk 

(meðalaldur 17,2 ára). Þar sýndu drengir meiri neikvæða skólahegðun 

heldur en stúlkur og minni samsömun við skóla en stúlkur og minni náms-
lega skuldbindingu og kynjamunurinn jókst eftir aldri þátttakenda.  
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2.4.2 Aldursmunur  

Í rannsókn Wang og Eccles (2012) á 1479 nemendum jókst neikvæð 

skólahegðun frá sjöunda til ellefta bekkjar. Á meðan samsömun við skóla og 

námsleg skuldbinding minnkaði eftir aldri þátttakendanna. Stuðningur frá 

kennara, foreldrum og samnemendum minnkaði þó líkurnar á því að 

samsömun við skóla og námsleg skuldbinding minnkaði með aldrinum.  

2.5 Rannsóknarspurningar  

Með þessari rannsókn var almenn sjálfsmynd, námsleg sjálfsmynd, trú á 

eigin getu og skuldbindingu til náms skoðuð hjá nemendum í 4. - 7. bekk í 

fjórum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Nemendur með sértæka 

námserfiðleika þurfa að leggja harðar að sér til að ná svipuðum námsárangri 

og samnemendur sínir og eiga oft erfitt með það (Elín Vilhelmsdóttir, 2007; 

Fletcher o.fl., 2007; Vaughn o.fl., 2011). Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á 

samband á milli námsárangurs og sjálfsmyndar (Huang, 2011; Kurtz-Costes 

og Schneider, 1994; Marsh og Craven, 2006; McCoach og Siegle, 2003). Það 

er því mikilvægt að huga að sjálfsmyndinni og efla hana til að auka 

námsárangur (Marsh og Köller, 2004). Það sem hefur meðal annars áhrif á 

sjálfsmynd einstaklings er umhverfi einstaklingsins og samskipti hans við 

aðra og því getur skólinn, starfsfólk og samnemendur haft mikið að segja 
um sjálfsmynd hjá einstaklingum innan skólans (Shavelson o.fl., 1976).  

Trú á eigin getu mótast meðal annars af fyrri frammistöðu þar sem 

nemandi sem hefur gengið illa í ákveðinni námsgrein er líklegri til að vera 

með minni trú á sinni getu í þeirri námsgrein en þar sem honum hefur 

gengið vel (Bandura, 1977). Þar sem skuldbinding til náms getur haft tengsl 

við námsárangur þá er mikilvægt að efla skulbindingu nemenda strax og 

halda henni við út skólagönguna (Kristjana Stella Blöndal, 2014; OECD, 
2012). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á kynjamun á sjálfsmynd, trú á eigin 

getu og skuldbindingu til náms (Kristjönu Stellu Blöndal, 2014; Lackaye o.fl., 

2006; Marsh, 1989; Marsh o.fl., 1990; Marsh o.fl., 1981; Nagy o.fl., 2010; 

Pastorelli o.fl., 2001; Wang og Eccles, 2012). Það er misjafnt eftir því hvaða 

tiltekna námsgrein er skoðuð hvort drengir hafi jákvæðari eða neikvæðari 

sjálfsmynd og trú á eigin getu en stúlkur. Til dæmis eru drengir með 

jákvæðari sjálfsmynd og meiri trú á eigin getu í stærðfræði en neikvæðari í 

lestri heldur en stúlkur í rannsóknum (Lackaye o.fl., 2006; Marsh o.fl., 1990; 

Nagy o.fl., 2010).  
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Hækkandi aldur virðist hafa neikvæð áhrif á sjálfsmynd samkvæmt 

rannsóknum Marsh (1989; 1990). Samkvæmt rannsókn Klassen (2007) hefur 

aldur ekki mikil áhrif á trú á eigin getu en þar var aldursbilið ekki mikið. 

Aldur hefur áhrif á skuldbinding til náms í rannsókn Wang og Eccles (2012) 

og eru áhrifin mismunandi eftir því hvaða undirþáttur er skoðaður. Það var 

því fróðlegt að skoða hvernig aldursmunurinn á nemendum kemur út í 
þessari rannsókn þar sem nemendur eru í fjórða til sjöunda bekk.  

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort munur væri á 

sjálfsmynd, trú á eigin getu og skuldbindingu nemenda til náms sem fá 

sérkennslu vegna námserfiðleika í lestri og/eða stærðfræði og nemenda 

sem þurfa ekki sérkennslu og út frá kynja- og aldursmun. 

Rannsóknarspurningar voru eftirfarandi:  

1. Er munur á milli nemenda í sérkennslu vegna námserfiðleika 

samanborið við jafnaldra sem eru ekki í sérkennslu varðandi: 

a) almenna sjálfsmynd? 

b) námslega sjálfsmynd? 

c) trú á eigin getu? 

d) skuldbindingu til náms? 

2. Er munur á milli drengja og stúlkna varðandi: 

a) sjálfsmynd? 

b) trú á eigin getu? 

c) skuldbindingu til náms? 

3. Er munur eftir aldri nemenda varðandi: 

a) sjálfsmynd? 

b) trú á eigin getu? 

c) skuldbindingu til náms? 

Tilgátur rannsóknarinnar sem settar voru fram í upphafi voru að 

nemendur með námserfiðleika væru með lakari námslega sjálfsmynd, trú á 

eigin getu og skuldbindingu til náms en þeir nemendur sem voru ekki með 

námserfiðleika en að það væri enginn marktækur munur á almennri 

sjálfsmynd hjá hópunum. Að það væri enginn kynjamunur á almennri 

sjálfsmynd og skuldbindingu til náms en drengir hefðu jákvæðari sjálfsmynd 

í stærðfræði og meiri trú á eigin getu í stærðfræði en stúlkur. Einnig að 

stúlkur hefðu jákvæðari sjálfsmynd í lestri og meiri trú á eigin getu í lestri en 

drengir. Því var spáð að eldri nemendur hefðu neikvæðari námslega 

sjálfsmynd, sjálfsmynd í lestri og sjálfsmynd í stærðfræði, minni trú á eigin 
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getu bæði í íslensku og stærðfræði og minni skuldbindingu til náms heldur 

en þeir yngri. 
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3 Aðferð 

Í þessari rannsókn var megindlegri rannsóknaraðferð beitt með því að leggja 

fyrir spurningakönnun. Hér er um að ræða þversniðsrannsókn (cross-

sectional survey design) en það þýðir að gögnum er aflað á sama tíma í 

einum eða fleiri hópum (Creswell, 2012; Ragnheiður Harpa Árnadóttir, 

2013). Í þessum kafla verður sagt frá þátttakendum, mælitækjum og 

framkvæmd rannsóknarinnar. Einnig verður fjallað um tölfræðilega 
úrvinnslu, siðferðileg atriði og rannsóknarsnið rannsóknarinnar.  

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru alls 116 nemendur í 4. – 7. bekk í fjórum grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Í skóla 1 voru um það bil 400 nemendur, skóla 2 um 

120, skóla 3 550 og skóla 4 600 nemendur. Annars vegar 39 nemendur í 

sérkennslu vegna sértækra námserfiðleika og hins vegar 77 jafnaldrar án 

námserfiðleika. Fyrir hvern þátttakanda sem fékk sérkennslu voru að jafnaði 

valdir tveir jafnaldrar í skóla 1 sem ekki fengu sérkennslu. Aldursdreifing 

þátttakenda tók mið af þátttakendum í tilraunahópi stærri rannsóknar á 

áhrifum breyttra kennsluhátta í sérkennslu á nám og líðan nemenda (en 

þeir voru valdir eftir ábendinum sérkennara um þá nemendur sem þyrftu 

mest á íhlutun að halda). Þátttakendur í fjórða bekk voru 45 (15 í 

sérkennslu), í fimmta bekk voru 13 þátttakendur (fjórir í sérkennslu), í sjötta 

bekk níu (þrír í sérkennslu) og í sjöunda bekk 49 (17 í sérkennslu) (sjá töflur 

1 og 2 í kafla um niðurstöður). Meðalaldur þátttakenda var 10 ára og 10 
mánaða. Drengir voru 66 eða 57% og stúlkur 50 eða 43%.  

3.2 Mælitæki 

Spurningakönnun var notuð til að meta almenna sjálfsmynd, námslega 

sjálfsmynd, trú á eigin getu og skuldbindingu til náms hjá þátttakendum. 

Spurningakannanir eru vinsæl leið til gagnasöfnunar í megindlegum 

rannsóknum. Þær eru fjölbreyttar og hægt er að afla gagna um marga 

einstaklinga í einu. Um er að ræða mælitæki sem talið er réttmætt því sýnt 

hefur verið fram á að það eru sterk tengsl á milli þess sem fólk segist gera 
og því sem það gerir í raun (McMillan, 2008; Þorlákur Karlsson, 2003). 

Í spurningakönnun er vilji höfunda að allir skilji spurningarnar eins og 

lagt var upp með og að allir þátttakendur svari öllum spurningum og því 
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skiptir orðalag og uppsetning spurningalista miklu máli. Í spurninga-

könnunum skal forðast að hafa svarkostina já/nei og þá sérstaklega þegar 

spurt er um viðhorf svarenda. Með þessa möguleika er líklegra að fleiri svari 

játandi heldur en raunin er vegna samþykkishneigðar (e. acquiescence), fólk 

hefur frekar tilhneigingu til að svara játandi heldur en neitandi (Grétar Þór 
Eyþórsson, 2013).  

Til þess að spurningalisti verði áreiðanlegur er mikilvægt að 

spurningarnar innihaldi einföld orð og orðalag og að þær séu ótvíræðar 

(Þorlákur Karlsson, 2003; Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Þegar spurningalisti 

er áreiðanlegur þá er hægt að leggja hann fyrir annan hóp sem er svipaður 

og fyrri hópurinn til dæmis sami aldur og sömu aðstæður og fá sams konar 

niðurstöður (Cohen, Manion og Morrison, 2007). Í spurningalista þarf að 

huga vel að því að það vanti ekki svarmöguleika og að þeir skarist ekki til að 
draga ekki úr áreiðanleika hans (Þorlákur Karlsson, 2003).  

Spurningalistinn sem var notaður í rannsókninni var settur saman af 

spurningum sem að hluta voru fengnar frá stöðluðum matslistum eða úr 

fyrri rannsóknum sem gerðar hafa verið erlendis og á Íslandi. Á 

spurningalistanum voru 17 spurningar af Self-Perception Profile for Learning 

Disabled Students (Renick og Harter, 1988/2012), 15 spurningar af Self 

discription questionnaire I (SDQ I) (Marsh o.fl., 1981). Átta spurningar um 

trú á eigin getu sem samdar voru af Önnu-Lind Pétursdóttur með hliðsjón af 

spurningum frá Skólapúlsinum og leiðbeiningum frá Bandura (2006) og níu 

spurningar um skuldbindingu til náms sem Kristjana Stella Blöndal og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir sömdu. Spurningalistinn er í viðhengi 2 og í viðhengi 4 má 
sjá hvaða spurningar tilheyra hvaða fylgibreytu.  

3.2.1 Almenn og námsleg sjálfsmynd 

Almenn sjálfsmynd og námsleg sjálfsmynd voru metnar með atriðum af 

stöðluðu listunum Self-Perception Profile for Learning Disabled Students 

(Renick og Harter, 2012) og Self description questionnaire (SDQ I) (Marsh 

o.fl., 1981) listanum. Self-Perception Profile for Learning Disabled Students 

var þróaður af Mari Jo Renick og Susan Harter árið 2012 fyrir 8 til 15 ára 

nemendur með námserfiðleika út frá Self-Perception Profile for Children. 

Hann þykir henta vel til að bera saman sjálfsmynd nemenda með 

námserfiðleika og nemenda sem eru ekki með námserfiðleika (Renick og 

Harter, 2012). Self-Perception Profile for Learning Disabled Students listinn 

er með tíu flokka í heild en það eru almenn námsleg sjálfsmynd (e. general 

intellectual ability), sjálfsmynd í lestri (e. reading competence), sjálfsmynd í 

ritun (e. writing competence), sjálfsmynd í stafsetningu (e. spelling 
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competence), sjálfsmynd í stærðfræði (e. math competence), sjálfsmynd í 

íþróttum (e. athletic competence), félagshæfni (e. social competence), 

hegðun (e. behavioral conduct), líkamleg sjálfsmynd (e. physical 

appearance) og almenn sjálfsmynd (e. global self-worth). Spurningalistinn 

er með 46 spurningum eða fjórar til fimm spurningar í hverjum flokki. Hver 

spurning er með tveimur fullyrðingum sem þátttakendur eiga að velja hvor 

eigi betur við um þá. Síðan velja þeir hvort fullyrðingin sem þeir völdu sé 

„alveg rétt“ um þá eða „næstum rétt“ um þá og merkja við svarið sitt. 

Áreiðanleiki eða Cronbach‘s alpha var hár í rannsókn Renick og Harter 

(2012), bæði fyrir tvo hópa af nemendum með námserfiðleika eða 0,78 til 

0,89 en líka hjá nemendum án námserfiðleika eða 0,80 til 0,90. 

Í þessari rannsókn var verið að skoða námslega sjálfsmynd og almenna 

sjálfsmynd nemenda og því voru einungis notaðir flokkarnir almenn 

námsleg sjálfsmynd, sjálfsmynd í lestri, sjálfsmynd í stærðfræði og almenn 

sjálfsmynd af listanum Self-Perception Profile for Learning Disabled Students 

(Renick og Harter, 2012). Spurningar úr þessum flokkum voru þýddar yfir á 

íslensku af tveimur tvítyngdum (íslensku- og enskumælandi) einstaklingum. 

Síðan var farið yfir þýðingarnar og lokaútgáfa listans sett saman af þriðja 

tvítyngda aðilanum. Mælingar voru kóðaðar eftir leiðbeiningum Renick og 

Harter (2012), því hærra gildi því jákvæðari sjálfsmynd. Í forprófun 

spurningalistans með íslenskum nemendum reyndist Cronbach‘s alpha vera 

0,91 fyrir spurningarnar af Renick og Harter listanum. Í þessari rannsókn var 

Cronbach‘s alpha fyrir allar 17 spurningarnar 0,87. Fyrir námslega 

sjálfsmynd var α = 0,73, sjálfsmynd í lestri α = 0,88, sjálfsmynd í stærðfræði 
α = 0,82 og fyrir almenna sjálfsmynd var α = 0,69. 

SDQ I listinn mælir átta þætti sjálfsmyndar, á sviði líkamsgetu (e. physical 

abilities), tengsla við jafningja (e. peer relations), tengsla við foreldra (e. 

parent relations), lesturs (e. reading), stærðfræði (e. mathematics), 

líkamlega sjálfsmynd (e. physical appearance), námslega sjálfsmynd (e. 

general school) og almenna sjálfsmynd (e. general self-concept) (Marsh o.fl., 
1981; Marsh o.fl., 1990). 

SDQ listinn var byggður á og þróaður út frá módeli Shavelson um 

sjálfsmynd. Til eru þrjár útgáfur af listanum, SDQ I, SDQ II og SDQ III. SDQ I 

er fyrir 8 – 12 ára nemendur eða miðstig grunnskólans (e. preadolescent) 

(Cheong og Johnston, 2013). SDQ II er fyrir nemendur á fyrri hluta 

unglingastigs (e. early adolescents), SDQ III er fyrir nemendur á seinni hluta 

unglingastigs og byrjun framhaldsskóla (e. late adolescents/young adults) 

(Rosen, 2010). Listinn var fyrst með 66 fullyrðingar sem svarandi mat á 5 

punkta Likert kvarða: Ósatt, Næstum ósatt, Hvorki satt né ósatt, Næstum 
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satt og Satt (Marsh o.fl., 1981). Eftir rannsókn Marsh o.fl. (1981) var listinn 

endurskoðaður og fullyrðingunum fjölgað í 72. Í þeirri rannsókn voru tveir 

hópar rannsakaðir, annars vegar nemendur í almenningsskóla og hins vegar 

nemendur í kaþólskum einkaskóla. Þáttagreining fyrir báða hópa sýndi fram 

á að SDQ mældi allar þær sjö víddir sjálfsmyndar sem hann var hannaður til 

að mæla á þeim tíma. Niðurstöður fyrir áttunda þáttinn, almennu 

sjálfsmyndina, komu ekki fram í þessari rannsókn. Niðurstöður rannsóknar 

Marsh o.fl. (1981) styðja við réttmæti SDQ listans. Þar sem SDQ var 

hannaður eftir módeli Shavelson á hann að mæla sjö þætti sjálfsmyndar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar (Marsh o.fl., 1981) benda til að SDQ mæli 

þessa þætti. Áreiðanleiki eða coefficient alpha fyrir þættina sjö var 0,80 til 
0,92 (Marsh, Smith og Barnes, 1983).  

Í þessari rannsókn voru fjórir þættir SDQ-I listans notaðir, sjálfsmynd í 

lestri, sjálfsmynd í stærðfræði, námsleg sjálfsmynd og almenn sjálfsmynd. 

Spurningar í þessum þáttum voru samtals 24 en með hliðsjón af 

þáttagreiningu Marsh o.fl., (1981), niðurstöðum úr forprófun og með tilliti 

til orðalags á íslensku voru valdar úr 15 spurningar til að nota í þessari 

rannsókn. Spurningarnar voru þýddar yfir á íslensku með sama hætti og 

Self-Perception Profile for Learning Disabled Students listinn. Eftirfarandi eru 

dæmi um spurningar sem notaðar voru í rannsókninni: Mér finnst gaman að 

lesa. Ég hef áhuga á stærðfræði. Ég hlakka til að fara í allar kennslustundir. 

Þegar ég geri eitthvað þá geri ég það vel (sjá allar spurningarnar í viðauka 1 

og 4). Kóðunin á mælingunum var þannig að því hærra gildi því jákvæðari 

sjálfsmynd. Í forprófun spurningalistans með íslenskum nemendum var 

Cronbach‘s alpha fyrir spurningarnar af SDQ listanum 0,85. Í þessari 

rannsókn var Cronbach‘s alpha fyrir spurningarnar 15, 0,92. Fyrir almenna 

sjálfsmynd var α = 0,71, námslega sjálfsmynd var α = 0,91, sjálfsmynd í lestri 
var α = 0,85 og sjálfsmynd í stærðfræði α = 0,89. 

3.2.2 Trú á eigin getu 

Samkvæmt Bandura þurfa matslistar á trú á eigin getu að vera sérsniðnir að 

því efni sem til umfjöllunar er hverju sinni. Þar sem markmið stærri 

rannsóknarinnar er að meta áhrif breyttra kennsluhátta á frammistöðu 

nemenda í lestri og/eða stærðfræði var ákveðið að mæla trú á eigin getu í 

íslensku/lestri og stærðfræði. Fjórar spurningar voru samdar fyrir hvorn 

flokkinn um sig með hliðsjón af leiðbeiningum Bandura (2006) og 

spurningum frá Skólapúlsinum. Könnunin sem Skólapúlsinn notar er lögð 

fyrir grunnskólanemendur í 6. – 10. bekk á hverju ári (Almar Miðvík 

Halldórsson, Berglind Hermannsdóttir, Suda, B. og Kristján Ketill Stefánsson, 
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e.d.). Spurningarnar þar um lestur og stærðfræði eru: Hversu vel treystir þú 

þér til að geta eftirfarandi: lært íslensku, lært stærðfræði. Í þessari rannsókn 

voru þessar spurningar notaðar ásamt sex öðrum en þær eru: Ég get lesið 

hratt. Ég get lesið flókna texta. Ég get fengið góða einkunn í lestri. Ég get 

reiknað hratt. Ég get reiknað flókin dæmi og Ég get fengið góða einkunn í 

stærðfræði. Svarmöguleikarnir voru þeir sömu og í Skólapúlsinum, en 

þátttakendur mátu hversu vel þeir treystu sér til að leysa verkefnin með 

fimm punkta Likert kvarða: Get ekki, Get eiginlega ekki, Get nokkurn veginn, 

Get eiginlega alveg og Get alveg. Í forprófun spurninganna með íslenskum 

nemendum var Cronbach‘s alpha 0,83 og í þessari rannsókn var það 0,89 

fyrir spurningarnar átta, α = 0,85 fyrir spurningar um lestur og α = 0,88 fyrir 
spurningar um stærðfræði.  

3.2.3 Skuldbinding til náms  

Skuldbinding til náms var mæld með spurningum sem Kristjana Stella 

Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir settu saman og sú fyrrnefnda notaði í 

doktorsrannsókn sinni. Þar sem skortur á skuldbindingu (e. disengagement) 

var mældur hjá 14 og 15 ára einstaklingum. Spurningarnar skiptust í þrjá 

hluta, fjórar spurningar um neikvæða skólahegðun (e. negative school 

behaviors), þrjár spurningar um samsömun við skóla (e. disidentification 

with school) og þrjár spurningar um námslega skuldbindingu (e. emotional 

disengagement towards schoolwork). Í þessari rannsókn var einni spurningu 

um námslega skuldbindingu sleppt en hún var Ég er illa undirbúinn undir 

kennslustundir. Í forprófuninni kom í ljós að nemendur skildu ekki hvað átt 

var við með þessari spurningu. Spurningarnar voru samdar fyrir eldri 

nemendur en þátttakendur í þessari rannsókn og þótti þessi spurning henta 

illa nemendum í 4. – 7. bekk vegna þess að lítið er um undirbúning fyrir 

kennslustundir á þeim aldri.  

Spurningarnar voru lagðar fyrir með fimm punkta Likert kvarða: Á nær 

alltaf við um mig, Á oft við um mig, Á stundum við um mig, Á sjaldan við um 

mig, Á aldrei við um mig. Í upphaflegu spurningunum (Kristjana Stella 

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

voru spurningarnar um neikvæða skólahegðun með svarmöguleika á þriggja 

punkta Likert kvarða. Til að einfalda þátttakendum að svara spurningunum í 

þessari rannsókn var ákveðið að hafa þær allar með fimm punkta Likert 

kvarða. Mælingarnar voru kóðaðar þannig að hærri gildi endurspegluðu 

neikvæðari skólahegðun, meiri samsömun við skóla og meiri námslega 

skuldbindingu. 



 

46 

Í doktorsrannsókn Kristjönu Stellu Blöndal (2014) á skuldbindingu 14-15 

ára nemenda reyndist áreiðanleiki eða Cronbach‘s alpha vera 0,67 fyrir 

neikvæða skólahegðun, 0,74-0,75 fyrir námslega skuldbindingu og 0,72-0,77 

fyrir samsömun við skóla (Kristjana Stella Blöndal, 2014; Kristjana Stella 

Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2014). Í forprófun listans á íslenskum 

nemendum var Cronbach‘s alpha 0,77 fyrir allar spurningarnar um 

skuldbindingu til náms og í þessari rannsókn var α = 0,88 fyrir allar 

spurningarnar, en α = 0,84 fyrir neikvæða skólahegðun, α = 0,60 fyrir 
námslega skuldbindingu og α = 0,81 fyrir samsömun við skóla.  

Listarnir sem notaðir voru til að mæla almenna sjálfsmynd og námslega 

sjálfsmynd Self-Perception Profile for Learning Disabled Students og SDQ I 

hafa ekki verið notaðir áður á Íslandi en oft erlendis. Spurningarnar sem 

notaðar voru til að mæla trú á eigin getu hafa einungis að hluta til verið 

notaðar af Skólapúlsinum hérlendis en hinar voru samdar fyrir þessa 

rannsókn. Spurningalistinn um skuldbindingu til náms var eins og fyrr kom 

fram notaður í doktorsrannsókn Kristjönu Stellu Blöndal sem fór fram hér á 
landi.  

3.3 Framkvæmd 

Við val á skólum var haft samráð við fagfólk skólaskrifstofu sem bentu á 

áhugasama skólastjórnendur sem fengu í kjölfarið kynningu á langtíma-

rannsókn um áhrif tveggja aðferða á nám og sjálfsmynd barna með 

námserfiðleika. Að höfðu samráði við starfsfólk, samþykktu fjórir skólar 

þátttöku í rannsókninni. Áður en spurningalisti var lagður fyrir þátttakendur 

skrifuðu foreldrar eða forráðamenn þeirra undir samþykkisblað (sjá 

viðhengi 1). 

Þegar spurningalistinn var tilbúinn var hann forprófaður meðal nemenda 

í skóla sem ekki tók formlegan þátt í rannsókninni. Með forprófun má kanna 

fyrirlagnartíma og hvernig spurningar reynast og auka þannig líkur á að 

þátttakendur skilji spurningar og nái að klára að svara þeim (Þorlákur 

Karlsson, 2003; Creswell, 2012). Spurningalistinn var forprófaður til að 

tryggja að nemendur á þessum aldri og með námserfiðleika skildu 

spurningar og fyrirkomulag. Því var spurningalistinn forprófaður á 28 

nemendum sem voru sambærilegir þátttakendum, á sama aldri og með 

námserfiðleika. Forprófunin fór fram í nóvember 2014. Í henni var byrjað á 

að lesa upp spurningarnar fyrir alla nemendur en þar sem nemendur í 6. og 

7. bekk svöruðu listanum á misjöfnum hraða og þeir sem voru snöggir vildu 

síður bíða eftir hinum var ákveðið að lesa spurningarnar upp einungis fyrir 

4. og 5. bekk. Þeir sem tóku þátt í forprófuninni svöruðu spurningalistanum 



 

47 

og létu vita ef þeir skildu ekki spurninguna eða einhver orð í spurningunni 

eða svarmöguleikum. Tíminn sem fór í að svara var mældur til að athuga 

hvort lengdin á spurningalistanum væri hæfileg. Síðan var hann 

endurskoðaður í samræmi við það sem kom fram í forprófuninni. Svörin úr 

forprófuninni voru ekki með í úrvinnslunni á eiginlegum gögnum 
rannsóknarinnar (Creswell, 2012).  

Spurningalistinn var lagður fyrir þátttakendur í nokkrum misstórum 

hópum, þó aldrei fyrir fleiri en 14 þátttakendur í einu og oftast færri. 

Fyrirlögn spurningalistans fór fram frá því í lok nóvember 2014 til byrjun 

febrúar 2015. Áður en nemendur svöruðu spurningalistanum var farið yfir 

ýmis atriði með þátttakendum sem standa á forsíðu spurningalistans til 

dæmis hver fengi svörin og að þetta væri ekki próf (sjá viðhengi 2). Við 

fyrirlögn á spurningalistunum fyrir sjálfsmynd og námslega sjálfsmynd var 

farið eftir leiðbeiningum sem samdar voru með hliðsjón af erlendu 

fyrirmælunum með listunum (sjá viðhengi 3). 

Eftir forprófunina var ákveðið að lesa spurningarnar upp fyrir nemendur 

í 4. og 5. bekk. Ein spurning var lesin upp í einu og beðið í nokkrar sekúndur 

á meðan nemendur svöruðu hver á sitt blað áður en farið var í næstu 

spurningu. Nemendur í 6. og 7. bekk lásu spurningarnar sjálfir og svöruðu á 

sitt blað. Að lesa spurningarnar upp fyrir nemendur í 4. og 5. bekk minnkaði 

líkurnar á að þátttakendur misskildu spurningar vegna lestrarerfiðleika. 

Alltaf var tekið fram að ef þátttakendur skildu ekki það sem væri verið að 

spyrja um ættu þeir að rétta upp hönd og fá aðstoð. Einn nemandi í 7. bekk 

óskaði eftir því að spurningarnar væru lesnar upp fyrir hann og það var gert. 

Í fyrstu fyrirlögnunum lögðu alltaf tveir spurningalistann fyrir til að 

samræma vinnubrögð og tryggja að fyrirlögn væri í meginatriðum eins hvort 

sem einn eða tveir lögðu spurningalistann fyrir. Þegar nemendur voru 

margir í einu gat annar lesið spurningarnar þegar það var gert og hinn 

gengið á milli og aðstoðað til að reyna að tryggja að allir þátttakendur 
svöruðu spurningalistanum samkvæmt leiðbeiningunum.  

3.3.1 Tölfræðileg úrvinnsla  

Í þessari rannsókn voru frumbreyturnar þrjár, sértækir námserfiðleikar, kyn 

og aldur. Fylgibreyturnar voru fjórar, almenn sjálfsmynd, námsleg 

sjálfsmynd, trú á eigin getu og skuldbinding til náms. Í rannsókninni voru 

breyturnar mældar með raðkvörðum. Forritið SPSS (IBM Statistics Data 

Editor) var notað við tölfræðilega úrvinnslu. Eftir að gögnin voru slegin inn 

var farið aftur yfir 27 spurningalista eða 23,3% til að tryggja það að engar 

villur hefðu verið gerðar. Reiknuð var lýsandi tölfræði (miðgildi, meðaltöl og 



 

48 

staðalfrávik) fyrir alla flokka spurningalistanna. Nýjar breytur voru búnar til 

úr hrágildunum með því að finna meðaltal svara við spurningum sem 

tilheyrðu hverri fylgibreytu. Dæmi um slíka breytu er almenn sjálfsmynd 

mæld með Renick og Harters lista og það voru spurningar 4, 7, 13 og 15 á 

spurningalistanum (sjá viðhengi 4). Mann-Whitney U próf var notað til að 

skoða mun á milli miðgilda tveggja hópa. Munur milli nemenda í sérkennslu 

og þeirra sem ekki voru í sérkennslu var skoðaður en einnig munur milli 

kyns og aldurs. Mann-Whitney U próf er gagnlegt að nota þegar dreifing 
svara er ekki normaldreifð og ójafnt er í hópunum.  

3.3.2 Siðferðileg atriði 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Skólarnir gáfu sitt samþykki og 

samþykki var fengið frá foreldrum eða forráðamönnum þátttakenda um 

þátttöku í rannsókninni (sjá viðhengi 1). Nemendur merktu spurningalistann 

sem þeir svöruðu en við framsetningu á niðurstöðum koma engin nöfn 

fram. Foreldrar eða forráðamenn nemenda skrifuðu undir samþykkisblað 

um að nemandi mætti taka þátt í þessari rannsókn en nemendur gátu 

einnig neitað þátttöku með því að svara ekki spurningalistanum. Það 

svöruðu allir nemendur spurningalistanum sem foreldrar höfðu gefið 

samþykki fyrir. Þar sem þessi rannsókn er hluti af langtímarannsókn þá var 

nauðsynlegt að þátttakendur merktu spurningalistana sem þeir svöruðu til 

að hægt verði að para saman svör þeirra síðar í rannsókninni. 
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Farið 

verður yfir lýsandi tölfræði fyrir aldur, kyn og námsstöðu þátttakenda. 

Sjálfsmynd, trú á eigin getu og skuldbinding til náms verður skoðuð út frá 

mun á milli nemenda í sérkennslu og ekki í sérkennslu, kynjamun og 
aldursmun.  

Þátttakendur voru alls 116, þar af 66 drengir (56,9%) og 50 stúlkur 

(43,1%) (sjá töflu 1). Þátttakendur voru á aldrinum 8 ára og 11 mánaða til 

12 ára og 10 mánaða en meðalaldurinn var 10 ára og 10 mánaða. Í töflu 1 
má sjá aldursdreifingu þátttakenda.  

Tafla 1. Skipting þátttakenda eftir bekkjum og kyni.  

 Drengir Stúlkur Samtals 

4. bekkur 26 (22,4%) 19 (16,4%) 45 (38,8%) 

5. bekkur 9 (7,8%) 4 (3,4%) 13 (11,2%) 

6. bekkur 4 (3,5%) 5 (4,3%) 9 (7,8%) 

7. bekkur 27 (23,3%) 22 (18,9%) 49 (42,2%) 

Samtals  66 (57%) 50 (43%) 116 (100%) 

Alls voru 39 nemendur í sérkennslu (33,6%) eða 20 drengir og 19 stúlkur. 

Nemendur sem ekki voru í sérkennslu voru 77 (66,4%), 46 drengir og 31 

stúlka. Í skóla 1 voru 99 þátttakendur, skóla 2 þrír, skóla 3 átta og skóla 4 

sex þátttakendur. 
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Tafla 2. Þátttakendur eftir bekkjum og hvort þeir voru í sérkennslu eða ekki.  

 Sérkennsla  Ekki sérkennsla  

4. bekkur 15 (12,9%) 30 (25,8%) 

5. bekkur 4 (3,4%) 9 (7,8%) 

6. bekkur 3 (2,6%) 6 (5,2%) 

7. bekkur 17 (14,7%) 32 (27,6%) 

Samtals  39 (33,6%) 77 (66,4%) 

4.1 Samanburður á nemendum í sérkennslu og nemendum 
ekki í sérkennslu  

Hér verður fjallað um niðurstöður um mun á milli nemenda í sérkennslu og 

nemenda sem ekki þurfa sérkennslu á sjálfsmynd þeirra, trú á eigin getu og 
skuldbindingu til náms.  

4.1.1 Sjálfsmynd  

Í listanum Self-Perception Profile for Learning Disabled Students (Renick og 

Harter, 1988/2012) þá eru svarmöguleikarnir frá 1 til 4 þar sem 1 táknar 

neikvæða sjálfsmynd og 4 jákvæða sjálfsmynd. Í töflu 3 má sjá miðgildi, 

meðaltöl og staðalfrávik fyrir spurningalista Renick og Harter. Þar sést að 

nemendur í sérkennslu voru með miðgildið 3,25 og sf = 0,605 í almennri 

sjálfsmynd en nemendur sem ekki voru í sérkennslu voru með miðgildið 

3,50 og sf = 0,652. Það var ekki tölfræðilega marktækur munur á milli 

hópanna (U = 1417, n1= 39 n2 = 77, p = 0,617). Fyrir sjálfsmynd almennt í 

skóla voru nemendur í sérkennslu með miðgildið 3,00 (sf = 0,622) og 

nemendur ekki í sérkennslu með 3,25 (sf = 0,576). Það var ekki tölfræðilega 

marktækur munur á hópunum þar sem U = 1244, n1= 39 n2 = 77, p = 0,065. 

Það var því hvorki marktækur munur á almennri né námslegri sjálfsmynd 

hjá þátttakendum eftir því hvort þeir fengu sérkennslu eða ekki, þó að 

miðgildi hjá framangreinda hópnum hafi verið ögn lægra en hjá hinum 
síðarnefnda. 

Nemendur í sérkennslu voru með neikvæðari sjálfsmynd í lestri (miðgildi 

= 2,50 og sf = 0,838) heldur en samnemendur sem ekki voru í sérkennslu 

(miðgildi = 3,75 og sf = 0,576). Þessi munur var marktækur þar sem U = 533, 
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n1= 39 n2 = 77, p < 0,001. Nemendur sem ekki voru í sérkennslu mældust 

einnig með jákvæðari sjálfsmynd í stærðfræði (miðgildi = 3,25 og sf = 0,727) 

en nemendur sem voru í sérkennslu (miðgildið = 3,00 og sf = 0,784). 
Munurinn var marktækur U = 901, n1= 39 n2 = 77, p < 0,001.  

Í sjálfsmynd í lestri voru nemendur í sérkennslu með 0,262 hærra 

staðalfrávik heldur en nemendur sem ekki voru í sérkennslu. Þar sem 

staðalfrávikið segir til um dreifingu svara þá eru nemendur sem eru ekki í 

sérkennslu með aðeins minni dreifingu á svörum sínum en nemendur í 

sérkennslu. Í töflu 4 sést hvernig nemendur svöruðu spurningum um lestur 

á Renick og Harter lista. Þar sést að 59,1% nemenda sem voru ekki í 

sérkennslu svöruðu með hæsta svarmöguleikanum sem bendir til 

jákvæðustu sjálfsmyndarinnar á meðan aðeins 21,1% nemenda í sérkennslu 

svöruðu með þeim svarmöguleika. Nemendur í sérkennslu virtust svara 

öllum svarmöguleikunum frekar jafnt og því mikilvægt að hugsa um 

nemendur í sérkennslu ekki einungis út frá miðgildinu og/eða meðaltalinu 
því nemendur eru mjög misjafnir.  

Tafla 3. Sjálfsmynd nemenda í sérkennslu og ekki í sérkennslu samkvæmt 
spurningalista Renick og Harter.  

Renick og 

Harter listinn 

Sérkennsla (N = 39) Ekki sérkennsla (N = 77)  

 M Sf Miðg. M Sf Miðg. Munur á 

miðgildum 

Almenn 

sjálfsmynd 

3,30 0,605 3,25 3,33 0,652 3,50 0,25 

Almenn 

námsleg 

sjálfsmynd 

3,11 0,622 3,00 3,28 0,576 3,25 0,25 

Sjálfsmynd í 

lestri  

2,52 0,838 2,50 3,48 0,576 3,75 1,25*** 

Sjálfsmynd í 

stærðfræði 

2,76 0,784 3,00 3,29 0,727 3,25 0,25*** 

***p < 0,001 
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Tafla 4. Dreifing svara fyrir sjálfsmynd í lestri (Renick og Harter). 

Svarmöguleikar Nemendur í 

sérkennslu  

Nemendur ekki í 

sérkennslu  

1 18,6% 1,6% 

2 32,1% 7,8% 

3 28,2% 31,5% 

4 21,1% 59,1% 

 

Með SDQ-listanum var almenn sjálfsmynd, sjálfsmynd í lestri, sjálfsmynd 

í stærðfræði og almenn námsleg sjálfsmynd könnuð. Svarmöguleikarnir eru 

frá 1 til 5 þar sem 1 er neikvæð sjálfsmynd og 5 er jákvæð sjálfsmynd. Að því 

hærra sem miðgildið er því betri sjálfsmynd hafa þátttakendur. Í töflu 5 má 

sjá sjálfsmynd nemenda samkvæmd SDQ-listanum. Í almennri sjálfsmynd 

voru nemendur í sérkennslu og nemendur ekki í sérkennslu með jafnhátt 

miðgildi eða 4,50. Niðurstöður Mann–Whitney U prófs voru U=1300, n1= 39 

n2 = 77, p = 0,233. Miðgildin voru þau sömu hjá hópunum fyrir almenna 

námslega sjálfsmynd og niðurstöður Mann–Whitney U prófsins voru U = 
1426, n1 = 39 n2 = 77, p = 0,329. 

Nemendur í sérkennslu voru með lægra miðgildi fyrir sjálfsmynd í lestri 

(miðgildi = 3,75 og sf=1,067) heldur en jafnaldrar sem ekki voru í sérkennslu 

(miðgildi = 4,50 og sf = 0,917). Þetta var marktækur munur þar sem U = 933, 

n1 = 39 n2 = 77, p < 0,001. Nemendur í sérkennslu eru því með marktækt 

neikvæðari sjálfsmynd í lestri heldur en þeir sem ekki þurfa sérkennslu. Í 

sjálfsmynd í stærðfræði voru nemendur í sérkennslu með miðgildið 3,75 og 

sf = 1,136 en nemendur ekki í sérkennslu 4,25 og sf = 1,096. Þessi munur var 

marktækur þar sem U = 1179,5, n1 = 39 n2 = 77, p < 0,05. Nemendur í sér-

kennslu voru með marktækt neikvæðari sjálfsmynd í stærðfræði heldur en 
jafnaldrar sem ekki voru í sérkennslu. 
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Tafla 5. Sjálfsmynd nemenda í sérkennslu og ekki í sérkennslu samkvæmt SDQ- 
spurningalistanum.  

SDQ- listinn Sérkennsla (N = 39) Ekki sérkennsla (N = 77)  

 M Sf Miðg. M Sf Miðg. Munur á 

miðgildum 

Almenn 

sjálfsmynd 

4,19 0,773 4,50 4,38 0,579 4,50 0,00 

Almenn 

námsleg 

sjálfsmynd  

3,32 1,120 3,33 3,43 1,083 3,33 0,00 

Sjálfsmynd í 

lestri 

3,54 1,067 3,75 4,20 0,917 4,50 0,75*** 

Sjálfsmynd í 

stærðfræði  

3.58 1,136 3,75 3,96 1,096 4,25 0,50* 

*p < 0,05, ***p < 0,001 

Niðurstöður sýna að ekki kom fram marktækur munur á almennri 

sjálfsmynd né almennri námslegri sjálfsmynd á milli hópanna. Nemendur í 

sérkennslu voru með marktækt neikvæðari sjálfsmynd í lestri og stærðfræði 
heldur en nemendur sem ekki þurfa sérkennslu.  

4.1.2 Trú á eigin getu  

Trú á eigin getu var mæld með fjórum spurningum um trú á eigin getu í 

íslensku og lestri og fjórum spurningum um trú á eigin getu í stærðfræði. 

Gildin voru frá 1 til 5 þar sem 1 var lítil trú á eigin getu og 5 mikil. Í töflu 6 

má sjá miðgildi, meðaltal og staðalfrávik fyrir nemendur í sérkennslu annars 

vegar og nemendur ekki í sérkennslu hins vegar. Nemendur í sérkennslu 

voru með minni trú á eigin getu í íslensku/lestri (miðgildi = 3,50, sf = ,976) 

heldur en nemendur sem ekki voru í sérkennslu (miðgildi = 4,50, sf = 0,732). 

Þessi munur var marktækur þar sem U = 752,5, n1 = 39 n2 = 77, p < 0,0001. 

Nemendur í sérkennslu voru einnig með minni trú á eigin getu í stærðfræði 

(miðgildi = 4,00 og sf = 1,094) miðað við jafnaldra þeirra sem ekki þurfa 

sérkennslu (miðgildi = 4,75 og sf = 0,838). Marktækur munur var á 
hópunum þar sem U = 952,5, n1 = 39 n2 = 77, p < 0,001. 
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Tafla 6. Trú á eigin getu hjá nemendum í sérkennslu og ekki í sérkennslu.  

Trú á eigin getu  Sérkennsla (N = 39) Ekki sérkennsla (N = 77)  

 M Sf Miðg. M Sf Miðg. Munur á 

miðgildum 

Íslenska/lestur 3,54 0,976 3,50 4,35 0,732 4,50 1,00**** 

Stærðfræði  3,71 1,094 4,00 4,32 0,838 4,75 0,75*** 

***p < 0,001, ****p < 0,0001 

4.1.3 Skuldbinding til náms  

Skuldbinding til náms var mæld með níu spurningum um neikvæða 

skólahegðun, samsömun við skóla og námslega skuldbindingu. 

Svarmöguleikarnir voru fimm þar sem 1 þýddi lítil skuldbinding og lítil 

samsömun við skóla en meiri neikvæð skólahegðun og 5 var mikil 

skuldbinding og samsömun við skóla en minni neikvæð skólahegðun. Í töflu 

7 er yfirlit yfir miðgildi, meðaltöl og staðalfrávik fyrir þættina þrjá hjá 

nemendum í sérkennslu og nemendum sem ekki þurfa sérkennslu. Fyrir 

neikvæða skólahegðun mældust nemendur í sérkennslu með lægra miðgildi 

eða 4,50 heldur en nemendur sem ekki þurfa sérkennslu sem voru með 

4,75. Niðurstöður Mann–Whitney U prófs voru U = 1236,5, n1 = 39 n2 = 77, p 

= 0,056. Niðurstöður spurninganna um samsömun við skóla var að miðgildi 

hópanna voru þau sömu og niðurstöður Mann–Whiteny U prófs voru U = 

1457, n1 = 39 n2 = 77, p = 0,393 en þar eru nemendur í sérkennslu með 

aðeins lægra meðaltal (M = 4,29) heldur en nemendur ekki í sérkennslu (M 

= 4,36). Fyrir námslega skuldbindingu voru nemendur í sérkennslu með 

lægra miðgildi (3,50) heldur en hinir sem ekki þurfa sérkennslu (4,00) og 

niðurstöður Mann–Whitney U prófs voru U = 1335, n1 = 39 n2 = 77, p = 
0,162.  
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Tafla 7. Skuldbinding til náms hjá nemendum í sérkennslu og ekki í sérkennslu.  

Skuldbinding til náms Sérkennsla (N = 39) Ekki sérkennsla (N = 77)  

 M Sf Miðg. M Sf Miðg. Munur á 

miðgildum 

Neikvæð skólahegðun  4,18 1,082 4,50 4,59 0,451 4,75 0,25 

Samsömun við skóla 4,29 0,983 4,67 4,36 0,808 4,67 0,00 

Námsleg skuldbinding  3,58 1,067 3,50 3,81 0,892 4,00 0,50 

4.2 Kynjamunur á sjálfsmynd, trú á eigin getu og 
skuldbindingu til náms 

4.2.1 Sjálfsmynd  

Þátttakendur voru alls 116, 66 drengir og 50 stúlkur. Af drengjunum þá voru 

20 eða 30,3% í sérkennslu og 46 eða 69,7% sem voru ekki í sérkennslu. Það 

voru 19 stúlkur eða 38% í sérkennslu og 31 eða 62% stúlkur ekki í 
sérkennslu.  

Í töflu 8 sjást niðurstöður um kynjamun á sjálfsmynd mælda með 

spurningalista Renick og Harter. Niðurstöður sýndu að enginn munur var á 

miðgildum kynjanna í almennri sjálfsmynd (U = 1641,5, n1 = 66 n2 = 50, p = 

0,962) og almennri námslegri sjálfsmynd (U = 1632,5, n1 = 66 n2 = 50, p = 

0,461). Drengir voru með aðeins hærra miðgildi en stúlkur í sjálfsmynd í 

lestri (U = 1489,5, n1 = 66 n2 = 50, p = 0,183) og stærðfræði en ekki nóg til að 
teljast marktækt (U = 1338, n1 = 66 n2 = 50, p = 0,054). 
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Tafla 8. Sjálfsmynd metin með listanum frá Renick og Harter eftir kyni. 

Renick og Harter 

listinn 

Drengir (N = 66) Stúlkur (N = 50)  

 M Sf Miðg. M Sf Miðg. Munur á 

miðgildum 

Almenn sjálfsmynd 3,33 0,629 3,50 3,32 0,646 3,50 0,00 

Almenn námsleg 

sjálfsmynd  

3,23 0,559 3,23 3,22 0,645 3,20 0,03 

Sjálfsmynd í lestri  3,22 0,761 3,50 3,07 0,875 3,25 0,25 

Sjálfsmynd í 

stærðfræði 

3,21 0,761 3,25 2,98 0,826 3,00 0,25 

Í töflu 9 má sjá niðurstöður á sjálfsmynd eftir kyni samkvæmt SDQ. 

Miðgildi kynjanna voru þau sömu fyrir almenna sjálfsmynd, almenna 

námslega sjálfsmynd og sjálfsmynd í lestri. Fyrir sjálfsmynd í stærðfræði 

voru drengir með miðgildið 4,38 en stúlkur 3,88. Því voru drengir með 

aðeins jákvæðari sjálfsmynd í stærðfræði en stúlkur en munurinn var þó 

ekki marktækur þar sem U = 1370, n1 = 66 n2 = 50, p = 0,057. 

Tafla 9. Sjálfsmynd metin með SDQ-listanum eftir kyni. 

SDQ-listinn Drengir (N = 66) Stúlkur (N = 50)  

 M Sf Miðg. M Sf Miðg. Munur á 

miðgildum 

Almenn sjálfsmynd  4,30 0,674 4,50 4,34 0,632 4,50 0,00 

Almenn námsleg 

sjálfsmynd 

3,37 1,083 3,33 3,43 1,113 3,33 0,00 

Sjálfsmynd í lestri 3,93 1,068 4,25 4,04 0,947 4,25 0,00 

Sjálfsmynd í 

stærðfræði  

3,96 1,135 4,38 3,68 1,088 3,88 0,50 

4.2.2 Trú á eigin getu  

Munur eftir kyni á trú á eigin getu í íslensku/lestri og stærðfræði sést í töflu 

10. Miðgildi kynjanna voru þau sömu fyrir trú á eigin getu í íslensku/lestri. 
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En drengir voru með aðeins hærra miðgildi (4,50) en stúlkur (4,38). 

Niðurstöður Mann–Whitney U prófs á trú á eigin getu í íslensku/lestri var U 

= 1608, n1 = 66 n2 = 50, p = 0,407 og fyrir stærðfræði U = 1515, n1 = 66 n2 = 
50, p = 0,223. 

Tafla 10. Trú á eigin getu eftir kyni.  

Trú á eigin getu  Drengir (N = 66) Stúlkur (N = 50)  

 M Sf Miðg. M Sf Miðg. Munur á 

miðgildum 

Íslenska/lestur 4,08 0,936 4,25 4,07 0,869 4,25 0,00 

Stærðfræði  4,16 0,979 4,50 4,05 0,968 4,38 0,12 

4.2.3 Skuldbinding til náms  

Munur eftir kyni á skuldbindingu til náms sést í töflu 11. Í niðurstöðum fyrir 

neikvæða skólahegðun voru drengir (miðgildi = 4,50) með lægra miðgildi en 

stúlkur (miðgildi = 4,75). Þessi munur var marktækur þar sem U = 1032,5, n1 

= 66 n2 = 50, p < 0,0001. Í samsömun við skóla voru miðgildi kynjana þau 

sömu (U = 1444, n1 = 66 n2 = 50, p = 0,228). Drengir voru með lægra miðgildi 

í mælingu á námslegri skuldbindingu eða með 3,50 á meðan stúlkur voru 

með miðgildið 4,00. Þetta var ekki marktækur munur þar sem U = 1303, n1 = 
66 n2 = 50, p = 0,091. 

Tafla 11. Skuldbinding til náms eftir kyni.  

Skuldbinding til náms Drengir (N = 66) Stúlkur (N = 50)  

 M Sf Miðg. M Sf Miðg. Munur á 

miðgildum 

Neikvæð skólahegðun  4,31 0,766 4,50 4,64 0,685 4,75 0,25**** 

Samsömun við skóla 4,25 0,916 4,67 4,46 0,791 4,67 0,00 

Námsleg skuldbinding  3,61 0,956 3,50 3,89 0,944 4,00 0,50 

****p < 0,0001 
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4.3 Aldursmunur á sjálfsmynd, trú á eigin getu og 
skuldbindingu til náms  

4.3.1 Sjálfsmynd 

Það var enginn marktækur munur á milli nemenda í 4. og 5. bekk og 

nemenda í 6. og 7. bekk í mælingum á sjálfsmynd með Renick og Harter 
listanum þar sem p > 0,05 í öllum fjórum þáttunum.  

Tafla 12. Aldursmunur á sjálfsmynd mældri með Renick og Harter lista. 

Renick og Harter 

listinn 

4. og 5. bekkur (N = 58) 6. og 7. bekkur (N = 58)  

 M Sf Miðg. M Sf Miðg. Munur á 

miðgildum 

Almenn 

sjálfsmynd 

3,31 0,613 3,25 3,33 0,659 3,50 0,25 

Almenn námsleg 

sjálfsmynd  

3,24 0,535 3,23 3,21 0,654 3,20 0,03 

Sjálfsmynd í lestri 3,27 0,712 3,50 3,05 0,894 3,25 0,25 

Sjálfsmynd í 

stærðfræði 

3,17 0,696 3,25 3,05 0,864 3,00 0,25 

Í niðurstöðum frá SDQ I listanum þá var marktækur munur á milli 

aldurshópanna bæði í sjálfsmynd í lestri og stærðfræði. Í sjálfsmynd í lestri 

voru nemendur í 4. og 5. bekk með miðgildið 4,50 og staðalfrávik 0,933 en 

nemendur í 6. og 7. bekk með miðgildið 4,13 og staðalfrávik 1,071 (U = 

1349, n1 = 58 n2 = 58, p < 0,05). Miðgildi nemenda í 4. og 5. bekk í 

sjálfsmynd í stærðfræði var 4,38 og sf = 0,980 og nemendur í 6. og 7. bekk 

voru með miðgildið 3,75 og sf = 1,184, U = 1205, n1 = 58 n2 = 58, p < 0,01. 

Nemendur í 6. til 7. bekk voru með neikvæðari sjálfsmynd í lestri og 

stærðfræði heldur en nemendur í 4. til 5. bekk. Þar sem lægra miðgildi þýðir 

neikvæðari sjálfsmynd. Í mælingum á almennu sjálfsmyndinni var ekki 

marktækur munur á milli hópanna þar sem U = 1598 n1 = 58 n2 = 58, p = 

0,639 og miðgildi hópanna var það sama (4,50). Ekki var marktækur munur 

á milli hópanna í almennri námslegri sjálfsmynd (U = 1631, n1 = 58 n2 = 58, p 
= 0,777) en báðir hóparnir voru með miðgildið 3,33.  
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Tafla 13. Aldursmunur á sjálfsmynd mældri með SDQ. 

SDQ listinn 4. og 5. bekkur (N = 58) 6. og 7. bekkur (N = 58)  

 M Sf Miðg. M Sf Miðg. Munur á 

miðgildum 

Almenn 

sjálfsmynd 

4,29 0,672 4,50 4,34 0,640 4,50 0,00 

Almenn 

námsleg 

sjálfsmynd 

3,43 1,138 3,33 3,36 1,053 3,33 0,00 

Sjálfsmynd í 

lestri 

4,15 0,933 4,50 3,81 1,071 4,13 0,37* 

Sjálfsmynd í 

stærðfræði 

4,12 0,980 4,38 3,55 1,184 3,75 0,63** 

*p < 0,05, **p < 0,01 

4.3.2 Trú á eigin getu  

Í trú á eigin getu í íslensku var ekki marktækur munur á milli aldurshópanna 

þar sem U = 1535,5, n1 = 58 n2 = 58, p = 0,207 og miðgildi nemenda í 4. og 5. 

bekk og 6. og 7. bekk var það sama (4,25). Í trú á eigin getu í stærðfræði 

voru nemendur í 4. og 5. bekk með miðgildið 4,50 og sf = 0,901 og 

nemendur í 6. og 7. bekk með miðgildið 4,38 og sf = 1,036. Munurinn var 

ekki marktækur á hópunum þar sem U = 1533, n1 = 58 n2 = 58, p = 0,202. 

Tafla 14. Trú á eigin getu eftir aldri. 

Trú á eigin getu  4. og 5. bekkur (N = 58) 6. og 7. bekkur (N = 58)  

 M Sf Miðg. M Sf Miðg. Munur á 

miðgildum 

Íslenska/lestur 4,16 0,870 4,25 4,00 0,937 4,25 0,00 

Stærðfræði  4,21 0,901 4,50 4,01 1,036 4,38 0,12 

4.3.3 Skuldbinding til náms  

Niðurstöður varðandi skuldbindingu í námi sýna að ekki var marktækur 

munur milli nemenda í 4. og 5. bekk (miðgildi = 4,50 og sf = 0,762) annars 
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vegar og 6. og 7. bekk (miðgildi = 4,75 og sf = 0,740) hins vegar þegar 

neikvæð skólahegðun var skoðuð (U = 1578,5, n1 = 58 n2 = 58, p = 0,279). Í 

samsömun við skóla voru nemendur í 4. og 5. bekk og nemendur í 6. og 7. 

bekk með miðgildið 4,67 og því ekki marktækur munur á hópunum (U = 

1463,5 og p = 0,103). Í niðurstöðunum um námslega skuldbindingu voru 

hóparnir með sama miðgildi (4,00) og ekki marktækur munur á þeim (U = 
1627, n1 = 58 n2 = 58, p = 0,379). 

Tafla 15. Skuldbinding til náms eftir aldri.  

Skuldbinding til 

náms 

4. og 5. bekkur (N = 58) 6. og 7. bekkur (N = 58)  

 M Sf Miðg. M Sf Miðg. Munur á 

miðgildum 

Neikvæð 

skólahegðun  

4,44 0,762 4,50 4,47 0,740 4,75 0,25 

Samsömun við skóla 4,24 0,922 4,67 4,44 0,803 4,67 0,00 

Námsleg 

skuldbinding  

3,72 1,065 4,00 3,74 0,844 4,00 0,00 

4.3.4 Samanburður á fjórða og sjöunda bekk.  

Nemendur í 4. bekk voru 45 talsins og nemendur í 7. bekk 49. Í töflu 16 er 

meðaltal og staðalfrávik fyrir nemendur í 4. og 7. bekk fyrir sjálfsmynd 

mælda með Renick og Harter listanum. Enginn marktækur munur mældist á 

milli hópanna þar sem p > 0,05.  
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Tafla 16. Miðgildi, meðaltöl og staðalfrávik í mælingum sjálfsmyndar með lista 
Renick og Harter hjá þátttakendum í 4. og 7. bekk. 

Renick og Harter 

listinn 

4. bekkur (N = 45) 7. bekkur (N = 49)  

 M Sf Miðg. M Sf Miðg. Munur á 

miðgildum 

Almenn 

sjálfsmynd 

3,27 0,657 3,25 3,31 0,684 3,50 0,25 

Almenn námsleg 

sjálfsmynd  

3,28 0,556 3,40 3,25 0,659 3,20 0,20 

Sjálfsmynd í 

lestri 

3,27 0,723 3,50 3,12 0,899 3,50 0,00 

Sjálfsmynd í 

stærðfræði 

3,19 0,642 3,25 3,02 0,870 3,00 0,25 

Í töflu 17 má sjá miðgildi, meðaltöl og staðalfrávik fyrir nemendur í 

fjórða og sjöunda bekk af mælingum á sjálfsmynd með SDQ I listanum. 

Hóparnir voru með sama miðgildi (4,50) í almennri sjálfsmynd og var því 

ekki marktækur munur á þeim (U = 1035, n1 = 45 n2 = 49, p = 0,607). Eins var 

með almenna námslega sjálfsmynd en þar var miðgildi hópanna 3,33 (U = 

1095,5, n1 = 45 n2 = 49, p = 0,479). Í sjálfsmynd í lestri voru nemendur í 

fjórða bekk með lægra miðgildi (4,50) heldur en nemendur í sjöunda bekk 

(4,25). Þessi munur var marktækur þar sem U = 864, n1 = 45 n2 = 49, p < 

0,05. Nemendur í fjórða bekk voru með marktækt jákvæðari sjálfsmynd í 

lestri en nemendur í sjöunda bekk. Í sjálfsmynd í stærðfræði var miðgildi 

fyrir fjórða bekk 4,75 og fyrir sjöunda bekk 3,50. Munurinn var marktækur 

þar sem U = 702,5, n1 = 44 n2 = 49, p < 0,01. Nemendur í fjórða bekk voru 

með marktækt jákvæðari sjálfsmynd í stærðfræði heldur en nemendur í 
sjöunda bekk.  
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Tafla 17. Miðgildi, meðaltöl og staðalfrávik í mælingum sjálfsmyndar með SDQ 
lista hjá þátttakendum í 4. og 7. bekk. 

SDQ-listinn 4. bekkur (N = 45) 7. bekkur (N = 49)  

 M Sf Miðg. M Sf Miðg. Munur á 

miðgildum 

Almenn sjálfsmynd  4,28 0,727 4,50 4,36 0,642 4,50 0,00 

Almenn námsleg 

sjálfsmynd 

3,40 1,216 3,33 3,39 1,077 3,33 0,00 

Sjálfsmynd í lestri 4,21 0,952 4,50 3,87 1,033 4,25 0,25* 

Sjálfsmynd í 

stærðfræði  

4,21 0,980 4,75 3,48 1,203 3,50 1,25** 

*p < 0,05, **p < 0,01 

Í töflu 18 er yfirlit yfir trú á eigin getu þátttakenda í fjórða og sjöunda 

bekk. Í trú á eigin getu í íslensku/lestri voru nemendur í fjórða bekk með 

miðgildið 4,50 og sjöunda bekk 4,25. Það var ekki marktækur munur þar 

sem U = 1057,5, n1 = 45 n2 = 49, p = 0,366. Í trú á eigin getu í stærðfræði eru 

nemendur í fjórða bekk með aðeins hærra miðgildi (4,50) heldur en þeir í 

sjöunda bekk (4,25), en það var ekki marktækur munur (U = 939,5, n1 = 45 
n2 = 49, p = 0,105). 

Tafla 18. Miðgildi, meðaltöl og staðalfrávik fyrir trú á eigin getu hjá þátttakendum 
í 4. og 7. bekk. 

Trú á eigin getu  4. bekkur (N = 45) 7. bekkur (N = 49)  

 M Sf Miðg. M Sf Miðg. Munur á 

miðgildum 

Íslenska/lestur 4,13 0,896 4,50 4,04 0,941 4,25 0,25 

Stærðfræði  4,23 0,872 4,50 3,96 1,004 4,25 0,25 

Miðgildi, meðaltöl og staðalfrávik fyrir nemendur í fjórða og sjöunda 

bekk fyrir skuldbindingu til náms eru í töflu 19. Fyrir neikvæða skólahegðun 

er ekki mikill munur en nemendur í fjórða bekk voru með aðeins lægra 

miðgildi (4,50) heldur en sjöundi bekkur (4,75), það var ekki marktækur 
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munur á hópunum (U = 967,5, n1 = 45 n2 = 49, p = 0,147). Í niðurstöðum fyrir 

samsömun við skóla eru nemendur í sjöunda bekk með hærra miðgildi 

(4,67) heldur en nemendur í fjórða (4,33). Þessi munur er marktækur þar 

sem U = 835,5, n1 = 45 n2 = 49, p < 0,05. Því voru nemendur í sjöunda bekk 

með meiri samsömun við skóla heldur en þeir í fjórða bekk. Miðgildi 

hópanna var það sama í námslegri skuldbindingu og U = 1069, n1 = 45 n2 = 
49, p = 0,399. 

Tafla 19. Miðgildi, meðaltöl og staðalfrávik skuldbindingar til náms hjá 
þátttakendum í 4. og 7. bekk. 

Skuldbinding til náms 4. bekkur (N = 45) 7. bekkur (N = 49)  

 M Sf Miðg. M Sf Miðg. Munur á 

miðgildum 

Neikvæð 

skólahegðun  

4,38 0,829 4,50 4,52 0,697 4,75 0,25 

Samsömun við skóla 4,09 0,978 4,33 4,46 0,772 4,67 0,34* 

Námsleg skuldbinding  3,66 1,112 4,00 3,79 0,829 4,00 0,00 

*p < 0,05  

4.3.5 Aldursskipting þátttakenda eftir mánuðum 

Nemendur fæddir frá janúar til apríl voru 32, tíu þeirra voru í sérkennslu 

eða 32,3% og 22 ekki í sérkennslu eða 68,8%. Nemendur fæddir í maí til 

ágúst voru 36 og 14 í sérkennslu (38,9%) og 22 ekki í sérkennslu (61,1%). 

Nemendur fæddir í september til desember voru 48 og 15 af þeim í 

sérkennslu eða 31,3% og 33 ekki í sérkennslu eða 68,8%. Því var ekki mikill 

munur á því hvenær nemendur voru fæddir og hversu margir voru í 

sérkennslu. Marktækur munur fannst ekki á því hvort nemendur voru 

fæddir á fyrsta ársþriðjungnum (frá janúar til apríl) eða síðasta (frá 

september til desember) á neinum þætti spurningalistans.  





 

65 

5 Umræða  

Tilgangur þessarar rannsóknar var að skoða hvort munur væri á sjálfsmynd, 

námslegri sjálfsmynd, trú á eigin getu og skuldbindingu til náms hjá 

nemendum í sérkennslu og nemendum sem ekki voru í sérkennslu, sem og 

mun eftir kyni eða aldri nemenda varðandi þessa þætti. Í þessum kafla 

verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar með hliðsjón af fyrri 

rannsóknum á efninu. Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar verða til 

umfjöllunar og hvaða lærdóm kennarar og aðrir geta dregið af 
niðurstöðunum.  

5.1 Munur á nemendum í sérkennslu og nemendum sem eru 
ekki í sérkennslu 

5.1.1 Sjálfsmynd  

Þegar niðurstöður mælinga á almennri og námslegri sjálfsmynd nemenda 

voru skoðaðar fannst ekki marktækur munur milli nemenda sem voru í 

sérkennslu og hinna nemendanna. Þetta er ekki í samræmi við niðurstöður 

Larsen, Parker og Jorjian (1973) sem skoðuðu fyrst allra mun á sjálfsmynd 

barna eftir námsstöðu. Í þeirri rannsókn reyndist vera marktækur munur á 

almennri sjálfsmynd milli barna í sérkennslu og annarra barna. Þeir skoðuðu 

ekki hvort munur væri á námslegri sjálfsmynd. Bear o.fl. (2002) fundu ekki 

marktækan mun á almennri sjálfsmynd hjá nemendum í sérkennslu og 

öðrum nemendum, sem er í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar 
og fleiri rannsókna (Gans o.fl., 2003; Grolnick og Ryan, 1990).  

Nokkrar rannsóknir og safngreining hafa sýnt að nemendur í sérkennslu 

vegna námserfiðleika hafa neikvæðari námslega sjálfsmynd en 

samnemendur sem ekki þurfa sérkennslu (Bear o.fl., 2002; Gans o.fl., 2003; 

Meltzer o.fl., 2001). Þessi munur fannst ekki hér og gæti það verið vegna 

þess að rannsóknir Gans o.fl. (2003) og Meltzer o.fl. (2001) lögðu aðra 

spurningalista fyrir nemendur um sjálfsmynd heldur en var gert í þessari 

rannsókn og mögulega aðrar áherslur í spurningunum um námslega 

sjálfsmynd. Þátttakendur voru á svipuðum aldri í rannsóknunum en í 

rannsókn Meltzer o.fl. (2001) voru þátttakendur mun fleiri heldur en í 

þessari rannsókn. Þar sem þetta eru erlendar rannsóknir sem sýna fram á 

marktækan mun á námslegri sjálfsmynd hjá nemendum í sérkennslu og 
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þeim sem ekki þurfa sérkennslu gæti munurinn á niðurstöðunum stafað af 

ólíkum bakgrunni, skólagöngu nemenda og mismunandi erfiðleikum. Það er 

ánægjuefni að íslenskir nemendur í sérkennslu virðast ekki hafa slakari 

almenna og námslega sjálfsmynd en jafnaldrar þeirra sem ekki þurfa 

sérkennslu.  

Þegar tveir undirflokkar námslegrar sjálfsmyndar, sjálfsmynd í lestri og 

sjálfsmynd í stærðfræði, voru skoðaðir kom í ljós marktækur munur á 

nemendum í sérkennslu vegna námserfiðleika og nemendum sem ekki voru 

í sérkennslu. Þetta er í samræmi við það sem kemur fram í yfirlitsgrein 

Marsh og Craven (2006) um sjálfsmynd. Námsárangur og námsleg 

sjálfsmynd eru tengd þannig að ef annað eykst þá fylgir hitt og öfugt. Í 

þessari rannsókn voru nemendur sem hafa þurft á sérkennslu að halda í 

lestri og/eða stærðfræði með marktækt neikvæðari sjálfsmynd í lestri og 

stærðfræði en aðrir þátttakendur. Líklega voru nemendur í sérkennslu 

vegna lestrar- og/eða stærðfræðierfiðleika einnig með slakari námsárangur í 
þessum fögum en nemendur sem ekki voru í sérkennslu.  

Svör nemenda sem ekki voru í sérkennslu voru einsleitari fyrir sjálfsmynd 

í lestri (sf = 0,58) en nemendanna sem voru í sérkennslu (sf = 0,84). 

Nemendur í sérkennslu svöruðu öllum svarmöguleikum spurninganna 

nokkuð jafnt sem endurspeglar að nemendur í sérkennslu eru ólíkir þó þeir 

séu með svipaða námserfiðleika. Fæstir þeirra svöruðu þó svarmögu-

leikanum sem gaf til kynna jákvæðustu sjálfsmyndina. Hinsvegar voru fáir 

jafnaldrar sem ekki voru í sérkennslu sem svöruðu þannig að þeir væru með 
neikvæða sjálfsmynd.  

Í rannsókn Coleman (1984) kom fram að nemendur sem ekki höfðu verið 

greindir með námserfiðleika en kennarar þeirra töldu þá þurfa sérkennslu 

voru með neikvæðari sjálfsmynd heldur en nemendur ekki með 

námserfiðleika og nemendur með greinda námserfiðleika og í sérkennslu. 

Þetta getur verið vegna þess að þeir nemendur sem þurfa sérkennslu en fá 

hana ekki eru að bera sig saman við nemendur sem eiga ekki í erfiðleikum í 

námi og þar af leiðandi getur sjálfsmynd þeirra orðið neikvæðari. Í þessari 

rannsókn voru mögulega einhverjir nemendur sem eru ekki í sérkennslu en 

þurfa á því að halda að mati kennarana. Það gæti verið að þessir nemendur 

hafi skekkt niðurstöður rannsóknarinnar og það væri fróðlegt að kanna 
þetta með frekari rannsóknum hérlendis.  

Í þessari rannsókn voru allir nemendur sem voru í sérkennslu með 

sértæka námserfiðleika í lestri og/eða stærðfræði þannig að líklegt er að 

námsárangurinn og sjálfsmyndin í þessum fögum tengist þar sem 

marktækur munur var á hópunum í sjálfsmynd í lestri og sjálfsmynd í 
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stærðfræði. Nemendur með sértæka námserfiðleika eru oft sterkir í öðrum 

námsfögum og það getur verið skýringin á því að munurinn var ekki 

marktækur á námslegri sjálfsmynd þar sem spurningarnar í þeim flokki 

sneru almennt að skólanum en ekki einstaka fögum. Til að byggja upp og 

meta námslega sjálfsmynd þá beita nemendur innri og ytri samanburði 

(Marsh og Köller, 2004; McCoach og Siegle, 2003). Það er að annars vegar 

bera þeir frammistöðu sína í einu fagi við frammistöðu sína í öðru fagi og 

hins vegar bera þeir frammistöðu sína við samnemendur í sömu grein. 

Þannig að ef nemandi með sértæka námserfiðleika í lestri ber frammistöðu 

sína þar saman við frammistöðu sína í myndmennt, sem honum gengur vel 

í, þá er líklegt að sjálfsmynd hans í lestri sé slök. 

Í rannsókninni fjölluðu spurningarnar um námslega sjálfsmynd sem 

þátttakendur svöruðu einkum um hvernig nemendurnir sjálfir mátu sig 

standa námslega. Því er líklegt að ef nemendur svara heiðarlega að fram 

komi munur á nemendum sem eru í sérkennslu og vita af erfiðleikum sínum 

og þeim sem eru ekki með námserfiðleika. Í niðurstöðum PISA árið 2003 og 

2012 kom einmitt fram sterkt jákvætt samband á milli sjálfsmyndar í 

stærðfræði og námsárangurs í stærðfræði (OECD, 2013). Í þessari rannsókn 

er því líklegt að nemendur í sérkennslu hafi metið sjálfsmynd sína raunsætt 
miðað við námsárangur. 

Margar rannsóknir hafa sýnt tengsl á milli sjálfsmyndar og námsárangurs 

og að sambandið virki í báðar áttir (Kurtz-Costes og Schneider, 1994; Marsh 

og Köller, 2004). Það er ýmislegt sem getur haft áhrif á sjálfsmynd nemenda 

og mögulega skýrt niðurstöður rannsóknarinnar að einhverju leyti. Það gæti 

hafa haft áhrif að þátttakendur svöruðu spurningalistanum á mismunandi 

tíma. Einnig er dagsform nemenda misjafnt, auk þess sem þeir koma úr 

mismunandi skólum og bekkjum. Það gæti hafa haft áhrif hvort nemendum 

hafi gengið vel eða illa í kennslustundunum fyrr um daginn, eða hafi verið 

nýbúnir að fá niðurstöður úr prófi sem gekk vel eða illa. Dagsformið hefur 

mikil áhrif á hegðun og nám og allt samanlagt gæti hafa haft áhrif á svör 
þeirra við spurningalistanum. 

Á Íslandi er grunnskólinn fyrir alla (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) og 

þar af leiðandi þurfa kennarar að koma til móts við alla nemendur og veita 

þeim námstækifæri við hæfi hvers og eins. Nemendur með námserfiðleika 

fá sérkennslu og aðstoð á því sviði sem þeir þurfa. Þeir eru þó yfirleitt meira 

inn í bekknum sínum og þar þarf kennari að vera með verkefni við þeirra 

hæfi þannig að þeim takist að vinna þau og líði vel. Sá litli munur sem 

reyndist á almennri sjálfsmynd og námslegri sjálfsmynd hjá nemendum með 

námserfiðleika og jafnaldra án námserfiðleika í þessari rannsókn getur verið 



 

68 

vegna þess að skólarnir séu að standa sig vel í að mæta þörfum nemenda 

einstaklingsbundið. Þannig gæti verið að nemendur með námserfiðleika 

tengi námserfiðleika sína í lestri og/eða stærðfræði ekki við almenna eða 

námslega sjálfsmynd. Nemendum með sértæka námserfiðleika gengur oft 

vel í öðrum fögum og getur námsleg sjálfsmynd því verið mótuð af þeirri 
velgengni.  

5.1.2 Trú á eigin getu  

Þátttakendur í þessari rannsókn sem voru í sérkennslu reyndust hafa mark-

tækt minni trú á sinni getu bæði í íslensku/lestri og stærðfræði heldur en 

þeir nemendur sem ekki þurftu sérkennslu. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður Hen og Goroshit (2014) þar sem háskólanemendur á aldrinum 

19-25 ára í sérkennslu vegna námserfiðleika höfðu minni trú á sjálfum sér 
en þeir sem ekki voru í sérkennslu.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) kemur fram að skólar eiga að aðstoða 

nemendur við að efla trú á eigin getu í námi og þekkja sínar sterku og veiku 

hliðar. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að nemendur í sérkennslu 

voru með minni trú á eigin getu heldur en nemendur sem ekki þurfa 

sérkennslu og því er hægt að draga þá ályktun að nemendur, bæði þeir sem 

eru í sérkennslu og hinir, hafi réttmæta sýn á eigin getu. Samkvæmt 

Bandura (1997) og Stipek (2002) er sterk trú á eigin getu tengd því að 

einstaklingur nái að hvetja sjálfan sig áfram, verða lausnamiðaðri í vinnu 

sinni og finnist hann hafa afrekað eitthvað þegar verkefni lýkur. Ef 

nemendur með námserfiðleika ná síður að ljúka verkefnum þá gæti dregið 

úr trú þeirra á eigin getu. Þessi börn ná þá ekki að hvetja sig áfram og leggja 

í kjölfarið minna á sig til að reyna að ljúka sínum verkefnum.  

Dreifing svara um trú á eigin getu hjá nemendum í sérkennslu var meiri 

heldur en hjá nemendum sem ekki voru í sérkennslu. Það gæti stafað að því 

að nemendur í sérkennslu vegna námserfiðleika eru ólíkir þó þeir séu með 

svipaða erfiðleika. Erfiðleikarnir eru mismunandi alvarlegir og meiri 

erfiðleikum gæti fylgt minni trú á eigin getu. Þannig geta til dæmis 

nemendur með námserfiðleika sem hafa lært að vinna með þá hækkað 

meðaltalið. Nemendur í sérkennslu eru mjög ólíkir þó svo að þeir eigi við 

sams konar námserfiðleika að stríða (Fletcher o.fl. (2007) og því segir 

meðaltalið okkur ekki allt. Hugsa þarf um alla nemendur út frá 

einstaklingnum, hans þörfum og hvernig hægt er að aðstoða hann til að ná 

sínum markmiðum.  
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5.1.3 Skuldbinding til náms  

Enginn marktækur munur var á nemendum í sérkennslu og nemendum sem 

ekki voru í sérkennslu hvað snerti skuldbindingu til náms. Í mælingu á 

neikvæðri skólahegðun var töluverður munur á dreifingu svara hjá 

hópunum. Mun meiri dreifing var á svörunum hjá nemendum í sérkennslu 

sem bendir til þess að fleiri innan þess hóps telja sig sýna neikvæða 

skólahegðun þó munurinn hafi ekki reynst marktækur. Í mælingum á 

samsömun við skóla og námslegri skuldbindingu var ekki eins mikill munur á 

dreifingu hópanna en nemendur í sérkennslu voru þó með meiri dreifingu á 

svörunum. Engar birtar rannsóknir fundust á skuldbindingu nemenda í 

sérkennslu til náms, samanborið við jafnaldra sína og því ekki hægt að bera 

niðurstöður þessarar rannsóknar við aðrar.  

Jákvæð umfjöllun um skólann heima fyrir getur haft góð áhrif á 

nemendur þannig að þeir verði jákvæðir gagnvart skólanum og 

lærdómnum. Mikilvægt er að samstarf heimila og skóla sé gott til að áhorf 

foreldra smiti sér til nemenda. Það getur haft mikið að segja um 

námsárangur hjá nemendum ef þeir fá aðstoð og skilning heima fyrir. 

Foreldrar þurfa að fá fræðslu í sambandi við námserfiðleika og hvað þeir 

geta gert til að aðstoða barnið sitt. Í skólanum þarf einnig að vinna með 

hegðun nemenda með því að styðja við viðeigandi hegðun og aðlögun hjá 

nemendum með námserfiðleika þannig að neikvæð hegðun bætist ekki við 

vanda þeirra.  

5.2 Kynjamunur  

5.2.1 Sjálfsmynd  

Í mælingu á sjálfsmynd fannst enginn marktækur kynjamunur. Niðurstöður 

úr mælingum með Renick og Harter listanum sýndu að drengir voru með 

örlítið hærra miðgildi en stúlkur í sjálfsmynd í lestri (miðgildi = 3,50 á móti 

3,25) og stærðfræði (miðgildi = 3,25 á móti 3,00) og benda þessar 

niðurstöður til þess að drengir gætu verið með aðeins jákvæðari sjálfsmynd 

í námi heldur en stúlkur þó svo að munurinn hafi ekki verið marktækur. Í 

niðurstöðum mælinga á almennu sjálfsmyndinni og námslegu sjálfs-
myndinni var enginn munur á miðgildunum.  

Í niðurstöðum á mælingum sjálfsmyndar með SDQ I listanum voru 

miðgildi kynjanna þau sömu fyrir almenna sjálfsmynd, námslega sjálfsmynd 

og sjálfsmynd í lestri en vísbendingar um að drengir séu með jákvæðari 

sjálfsmynd í stærðfræði þó munurinn hafi ekki verið marktækur. Nokkrar 

rannsóknir (Marsh, 1989; Marsh o.fl., 1990; Marsh o.fl., 1981; Nagy o.fl., 
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2010) hafa sýnt marktækan kynjamun á sjálfsmynd í stærðfræði, þannig að 

drengir væru með jákvæðari en stúlkur. Í þessum rannsóknum hefur einnig 

komið fram marktækur kynjamunur á sjálfsmynd í tungumálum og/eða 

lestri stúlkum í vil (Marsh, 1989; Marsh o.fl., 1981; 1990; Nagy o.fl., 2010) 

sem er ekki í samræmi við niðurstöður mælinga með SDQ I í þessari 
rannsókn. 

5.2.2 Trú á eigin getu  

Varðandi trú á eigin getu reyndist enginn marktækur kynjamunur, hvorki í 

íslensku/lestri né stærðfræði. Þetta er ekki í samræmi við rannsókn 

Pastorelli o.fl. (2001) á 10-15 ára nemendum en þar reyndust stúlkur með 

marktækt meiri trú á sinni getu í námi en drengir. Í rannsóknum Lackaye 

o.fl. (2006) á nemendum í sjöunda bekk reyndust stúlkur einnig vera með 

marktækt meiri trú á sinni getu en drengir í námi. Í þessari rannsókn virðast 

kynin vera með mjög líka trú á eigin getu því miðgildi kynjanna eru þau 

sömu. Í niðurstöðum Skólapúlsins árið 2009 kom fram kynjamunur á trú á 

eigin getu í íslensku, stúlkum í vil. Vísbendingar voru um að drengir væru 

með meiri trú á eigin getu í stærðfræði en stúlkur. Í rannsóknunum sem 

sýndu niðurstöður um kynjamun á trú á eigin getu voru þátttakendur mun 

fleiri en í þessari rannsókn og gæti það verið ástæðan fyrir ólíkum 

niðurstöðum. Spurningarnar sem notaðar voru núna eru einnig nýjar og 

samdar sérstaklega fyrir þessa rannsókn, nema tvær spurningar sem koma 

frá Skólapúlsinum. Fróðlegt væri að leggja þennan spurningalista fyrir stærri 

hóp þátttakenda til að kanna hvort fjöldi þátttakenda sé ástæðan fyrir 

þessum mun á niðurstöðum.  

5.2.3 Skuldbinding til náms  

Í niðurstöðum um skuldbindingu til náms voru drengir með lægra miðgildi í 

þáttunum neikvæð skólahegðun og námsleg skuldbinding. Munurinn var 

marktækur varðandi mat á neikvæðri skólahegðun (p < 0,001) þar sem þeir 

voru með miðgildið 4,50 og stúlkur 4,75. Í niðurstöðum um námslega 

skuldbindingu var munurinn alveg á mörkunum að vera marktækur þar sem 

p = 0,050 og miðgildi drengja var 3,50 og miðgildi stúlkna 4,00. Þetta er í 

samræmi við rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal (2014) en þar voru drengir 

með minni námslega skuldbindingu og fannst þeir sýna meiri neikvæða 

skólahegðun en stúlkur. 
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5.3 Aldursmunur  

Í þessari rannsókn voru þátttakendur í fjórða til sjöunda bekk grunnskóla. 

Ákveðið var að lesa spurningarnar upp fyrir nemendur í fjórða og fimmta 

bekk en nemendur í sjötta og sjöunda bekk áttu að lesa þær sjálfir. Þó var 

ein undantekning þar sem einn nemandi í sjöunda bekk bað um að 

spurningarnar væru lesnar fyrir hann og var það gert. Jafnframt var ítrekað 

við nemendur að spyrja ef þeir skildu ekki einhverjar spurningar og ef þeir 

vildu að spurningarnar væru lesnar upp.  

5.3.1 Sjálfsmynd  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu engan marktækan mun á 

sjálfsmynd milli aldurshópanna með Renick og Harter listanum en 

marktækur munur mældist eftir aldri í sjálfsmynd í lestri og stærðfræði 

metinni með SDQ listanum. Nemendur í fjórða og fimmta bekk reyndust 

með jákvæðari sjálfsmynd en nemendur í sjötta og sjöunda bekk. Í 

mælingum með SDQ listanum mældist einnig marktækur munur á milli 

nemenda í fjórða og sjöunda bekk í sjálfsmynd í lestri og stærðfræði þar 

sem nemendur í fjórða bekk voru með jákvæðari sjálfsmynd. Þetta er í 

samræmi við niðurstöður Marsh (1989) og Marsh o.fl. (1990) þar sem kom 

fram að sjálfsmynd nemenda varð slakari með aldrinum, bæði almenna 
sjálfsmyndin og allir undirþættir hennar.  

5.3.2 Trú á eigin getu  

Í niðurstöðum mælinga á trú á eigin getu reyndist enginn marktækur munur 

á aldurshópunum. Miðgildi hópanna voru mjög svipuð fyrir trú á eigin getu í 

íslensku/lestri og ekki mikill munur á dreifingu svara eftir aldri. Í trú á eigin 

getu í stærðfræði voru miðgildin svipuð eða 4,50 fyrir fjórða og fimmta bekk 

og 4,38 fyrir sjötta og sjöunda bekk. Hins vegar var meiri munur á 

staðalfrávikinu sem var 0,887 og 1,036 sem sýnir að dreifing svara í 

stærðfræðinni var meiri í sjötta og sjöunda bekk. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við niðurstöður Klassen (2007) en þar var enginn munur á 

almennri trú á eigin getu, trú á eigin getu í stafsetningu og skrift hjá 

nemendum í áttunda og níunda bekk.  

5.3.3 Skuldbinding til náms  

Enginn marktækur munur var á niðurstöðum um skuldbindingu til náms hjá 

fjórða og fimmta bekk og sjötta og sjöunda bekk. Miðgildi hópanna voru 

mjög svipuð en mestu munaði á hópunum í neikvæðri skólahegðun. Þegar 
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svör nemenda í fjórða og sjöunda bekk voru borin saman kom fram 

marktækur munur á hópunum varðandi samsömun við skóla þar sem 

nemendur í sjöunda bekk reyndust samsama sig betur við skólann en hinir 

yngri. Þetta er ekki í samræmi við niðurstöður Wang og Eccles (2012) þar 

sem samsömun við skóla minnkaði eftir aldri en þátttakendur þar voru í 
sjöunda til ellefta bekk.  

Spurningarnar um skuldbindingu til náms voru samdar fyrir eldri 

nemendur en tóku þátt í þessari rannsókn. Það gæti verið að sumar 

spurningarnar henti síður aldrinum sem tók þátt núna. Ein spurning var 

tekin út eftir forprófun en það var spurningin Ég er illa undirbúinn undir 

kennslustundir þar sem nemendur í fjórða til sjöunda bekk þurfa sjaldan að 

undirbúa sig sérstaklega. Nemendur í fjórða bekk furðuðu sig á 

spurningunni um að skrópa eða sleppa úr tímum en hún var engu að síður 
höfð með í rannsókninni. 

5.4 Styrkleikar og veikleikar  

Þessi rannsókn hefur ýmsa styrkleika en einnig veikleika sem þarf að hafa í 

huga. Meðal styrkleika var að innri áreiðanleiki eða Cronbach‘s alpha fyrir 

spurningalistann SDQ I og spurningar um trú á eigin getu var hátt. Það 

bendir til þess að spurningar hafi verið nógu margar og að þær hafi verið að 

meta það sama. Í mælingu á skuldbindingu til náms þá var Cronbach‘s alpha 

hátt (0,881) fyrir spurningarnar í heild en lágt fyrir flokkinn námslega 

skuldbindingu eða 0,596 sem bendir til þess að spurningar hefðu jafnvel 
þurft að vera fleiri en þær voru einungis tvær.  

Fjöldi þátttakenda var 116 nemendur, nemendur í sérkennslu voru 

aðeins 39 og nemendur sem ekki voru í sérkennslu 77. Betra hefði verið að 

hafa fleiri þátttakendur til að fá enn skýrari niðurstöður. Spurningalistarnir 

til að mæla sjálfsmynd og námslega sjálfsmynd hafa ekki verið notaðir á 

Íslandi áður og því er ekki komin reynsla á hvernig íslenskir nemendur 

mælast með þessum mælitækjum. Fyrir almenna sjálfsmynd mælda með 

Renick og Harter listanum var innri áreiðanleiki eða Cronbach‘s alpha frekar 

lágt eða 0,686. Fyrir SDQ I listann var það 0,709, en það voru átta 

spurningar sem mældu almenna sjálfsmynd en þær hefðu jafnvel þurft að 

vera fleiri og öðruvísi orðaðar til að hækka innri áreiðanleika spurninga-
listans.  

Sjálfsmynd var mæld með tveimur mismunandi listum til að meta 

mismunandi hliðar sjálfsmyndar. Niðurstöðurnar fyrir hvorn lista voru ekki 

alltaf þær sömu. Til dæmis var marktækur munur á milli aldurshópa á 

sjálfsmynd í lestri og stærðfræði með SDQ listanum en ekki með Renick og 
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Harter listanum. Svarmöguleikar við Renick og Harter listann líta öðruvísi út 

en hjá hinum listunum og voru nokkrir nemendur sem áttu erfitt með að 

skilja það fyrirkomulag. Í þeim tilvikum var gagnlegt að tveir væru að leggja 

spurningalistann fyrir þar sem annar gat gengið á milli og tryggt það að 

nemendur væru að skilja fyrirkomulagið um það hvernig ætti að svara 

spurningunum. Það reyndust örfáir sem merktu ranglega við tvo svar-
möguleika og því var ekki hægt að nota þau svör.  

Nemendur gætu átt í námserfiðleikum þótt þeir séu ekki að fá 

sérkennslu. Þannig gætu nemendur með námserfiðleika hafa verið meðal 

þeirra þátttakenda í rannsókninni sem ekki voru í sérkennslu. Því segir 

meðaltal hópanna ekki allt. Í niðurstöðum rannsóknar Coleman (1984) kom 

fram að nemendur sem ekki voru með greinda námserfiðleika, en kennarar 

mátu að þyrftu sérkennslu, voru með marktækt neikvæðari sjálfmynd en 

nemendur sem voru í sérkennslu og nemendur sem voru ekki með 

námserfiðleika og þurftu ekki á sérkennslu að halda að mati kennara. Það 

væri fróðlegt að gera svipaða rannsókn hér á landi og skipta nemendum 

upp í þrjá hópa, nemendur með námserfiðleika og í sérkennslu, nemendur 

sem kennarar telji að þurfi sérkennslu og nemendur sem þurfa ekki á 
sérkennslu að halda.  

Þar sem lítill munur reyndist á nemendum í sérkennslu og nemendum 

sem ekki voru í sérkennslu hvað snerti almenna sjálfsmynd, námslega 

sjálfsmynd og skuldbindingu í námi, má velta fyrir sér hvort kennslan hér á 

Íslandi, eða að minnsta kosti í þessum skólum sem þátttakendur voru í, sé 

það einstaklingsmiðuð að nemendur bera sig ekki eins mikið saman við aðra 

nemendur heldur meta frekar árangur sinn út frá fyrri árangri. Viðhorf til 

sérkennslu gætu einnig hafa breyst til hins betra. Nemendur finna að 

sérkennarar aðstoða þá við námsefnið sem þeir eiga í erfiðleikum með án 
þess að það bitni á öðrum þáttum svo sem sjálfsmynd þeirra. 

5.5 Lokaorð  

Vekja þarf kennara og aðra sem starfa með börnum til umhugsunar um 

hvað sjálfsmynd, trú á eigin getu og skuldbinding til náms skiptir miklu máli 

fyrir líðan og velgengni barnanna. Í skólum þarf að vinna markvisst að því að 

allir nemendur hafi jákvæða sjálfsmynd og góða trú á eigin getu. Einnig er 

mikilvægt að leggja áherslu á að efla námsárangurinn samhliða þessum 

þáttum, hvort sem að nemendur eiga við námserfiðleika að stríða eða ekki. 

Kennari þarf að huga að því að námserfiðleikar geta haft afleiðingar og haft 

áhrif á fleiri þætti en einkunnir og námsgengi, þeir geta einnig haft áhrif á 

sjálfsmynd og trú nemenda á eigin getu. Nemendur í sérkennslu voru með 
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marktækt neikvæðari sjálfsmynd í lestri og stærðfræði en jafnaldrar sem 

ekki þurfa sérkennslu. En nemendur í sérkennslu voru með sértæka 

námserfiðleika í lestri og/eða stærðfræði og því þarf að að passa sérstaklega 

upp á að efla sjálfsmynd hjá nemendum í sérkennslu í þeim fögum sem þeir 

eiga í erfiðleikum með og að sérkennslan og námserfiðleikarnir hafi ekki 
áhrif á hana.  

Það hefur verið sýnt fram á samband á milli námsárangurs og 

sjálfsmyndar sem virkar í báðar áttir (Kurtz-Costes og Schneider, 1994; 

Marsh og Köller, 2004) og því er mikilvægt að kennarar og aðrir sem 

umgangast nemendur efli sjálfsmynd þeirra til að efla námsárangurinn og 

öfugt. Þetta samband hefur þó ekki verið skoðað á Íslandi. Mikilvægt er að 

rannsaka betur sjálfsmynd, trú á eigin getu og skuldbindingu til náms hjá 
íslenskum börnum. 
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Viðauki 2 
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Viðauki 3 
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Viðauki 4 

Renick og Harter 
listi 

Spurningar 

Almenn 
sjálfsmynd 

 4. Sum börn eru ekki ánægð með sjálf sig EN önnur 
börn eru frekar ánægð með sjálf sig.  

7. Sum börn eru ánægð með sjálf sig sem manneskju 
EN önnur börn eru oft ekki ánægð með sjálf sig.  

13. Sum börn eru mjög ánægð með sig eins og þau eru 

EN önnur börn óska þess að þau væru öðruvísi.  

15. Sum börn eru ekki ánægð með hvernig þau gera 

marga hluti EN öðrum börnum finnst í góðu lagi með 
hvernig þau gera hlutina.  

Námsleg 
sjálfsmynd 

1. Sum born eru viss um að þau séu ansi klár í skólanum 

EN önnur eru ekki viss um að þau séu nokkuð klár í 

skólanum. 

10. Sumum börnum finnst að þau séu alveg jafn klár og 

aðrir á sama aldri EN önnur born eru ekki viss um að 
þau séu nokkuð klár í skólanum. 

14. Sumum börnum finnst þau vera mjög dugleg að 

vinna verkefni í skólanum EN önnur börn hafa áhyggjur 

af því hvort þau geti gert verkefnin sem þau eiga að 
vinna í skólanum.  

16. Sumum börnum finnst að þau séu alveg jafn klár og 

jafnaldrar þeirra EN önnur börn eru ekki viss um að þau 

séu jafn klár.  

17. Sum börn eru ekki mjög dugleg að læra í skólanum 

EN önnur börn eru dugleg að læra í skólanum. 

Sjálfsmynd í lestri 2. Sum börn geta lesið flestar sögur og bækur nokkuð 

auðveldlega EN önnur börn eiga erfitt með að lesa 
sögur og bækur.  

5. Sum börn eru mjög góð í lestri EN önnur börn eiga 
erfitt með lestur.  

8. Sumum börnum gengur illa að lesa EN öðrum 

börnum gengur vel að lesa.  

11. Sum börn lesa hratt EN önnur börn lesa frekar 

hægt.  
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Sjálfsmynd í 

stærðfræði  

3. Sum börn eiga frekar auðvelt með að reikna dæmi 

EN önnur börn eiga erfitt með að reikna.  

6. Sum börn eru góð í stærðfræði EN önnur börn eiga 
erfitt með stærðfræði.  

9. Sumum börnum gengur illa að reikna dæmi EN 
öðrum börnum gengur vel að reikna dæmi.  

12. Sumum börnum finnst erfitt að skilja stærðfræði EN 

önnur börn eiga frekar auðvelt með að skilja 

stærðfræði.  

 

  

 

SDQ I Spurningar 

Almenn sjálfsmynd 3. Ég er jafngóður og aðrir.  

6. Þegar ég geri eitthvað þá geri ég það vel.  

13. Öðru fólki finnst ég góð manneskja 

14. Margt við mig er gott.  

Námsleg 

sjálfsmynd 

1. Mér finnst gaman að vinna í öllum kennslu-

stundum. 

8. Ég hef áhuga á öllum kennslustundum.  

11. Ég hlakka til að fara í allar kennslustundir.  

Sjálfsmynd í lestri  2. Mér finnst gaman að lesa. 

4. Ég er góð(ur) í lestri.  

5. Ég hef áhuga á lestri. 

15. Ég er fljót(ur) að læra nýja hluti í lestri.  

Sjálfsmynd í 
stærðfræði  

7. Ég hef áhuga á stærðfræði.  

9. Ég er fljót(ur) að læra nýja hluti í stærðfræði.  

10. Mér finnst gaman að stærðfræði.  

12. Ég er góð(ur) í stærðfræði. 
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Trú á eigin getu  Spurningar 

Trú á eigin getu í lestri  1. Ég get lært íslensku.  

2. Ég get lesið hratt. 

3. Ég get lesið flókna texta.  

4. Ég get fengið góða einkunn í lestri.  

Trú á eigin getu í 
stærðfræði  

5. Ég get lært stærðfræði. 

6. Ég get reiknað hratt.  

7. Ég get reiknað flókin dæmi.  

8. Ég get fengið góða einkunn í stærðfræði. 

 

 

Skuldbinding til náms Spurningar 

Neikvæð skólahegðun  6. Ég er óhlýðinn í skólanum.  

7. Ég lendi oft í slagsmálum.  

8. Ég skrópa í skólanum eða sleppi úr tímum. 

9. Mér gengur illa í námi.  

Samsömun við skóla 3. Mér líður illa í skólanum.  

4. Mig langar að hætta í skólanum.  

5. Mig langar að skipta um skóla. 

Námsleg skuldbinding 1. Mér finnst leiðinlegt í skólanum.  

2. Ég hef ekki áhuga á náminu.  

 

 

 


