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Skólaganga er mikilvægur þáttur í lífi barna og unglinga og námsárangur hefur mikið að segja 

um heilsu og lífsgæði síðar meir. Virk þátttaka í skólastarfi er eiginleiki nemenda sem nær 

yfir hegðun, tilfinningar og hugsun nemenda um skólann og mikilvægi hans og tengist sterkt 

námsárangri og brottfalli úr skóla. Margir þættir í fari einstaklinga og í umhverfinu hafa áhrif 

á virka þátttöku í skólastarfi, meðal annars félagsefnahagsleg staða fjölskyldunnar. 

Félagsefnahagsleg staða fjölskyldunnar er skilgreind sem menntun, atvinna og tekjur 

forráðamanna fjölskyldunnar. Rannsóknir sýna að nemendur frá fjölskyldum með lága 

félagsefnahagslega stöðu eru líklegri til að taka ekki virkan þátt í skólastarfi. Í þessari 

rannsókn var kannað hvort menntun móður og föður, atvinnuþátttaka móður og föður og 

fjöldi bóka á heimili tengdust virkri þátttöku íslenskra nemenda í 9. bekk (n=454) en tilgátan 

var að nemendur með lága félagsefnahagslega stöðu væru með lægri virka þátttöku í 

skólastarfi. Spurningalisti var lagður fyrir í byrjun og við lok 9. bekkjar og marghliða 

aðfallsgreining notuð til að greina gögnin. Tilgátan stóðst. Menntun móður, atvinnuþátttaka 

móður og fjöldi bóka á heimili tengdust virkri þátttöku þegar áhrifum annarra breyta var 

haldið stöðugum. Menntun föður og atvinnuþátttaka föður tengdust hins vegar ekki virkri 

þátttöku. Möguleg ástæða þessa er að mæður séu enn megin umönnunaraðilar barna og hafi 

því meiri áhrif á skólagöngu þeirra heldur en feður. Foreldrar eru helstu leiðbeinendur barna 

sinna í gegnum skólagönguna og hafa áhrif á virka þátttöku þeirra í skólastarfi. Nauðsynlegt 

er því að skólar komi á jákvæðum samskiptum við heimili með lága félagsefnahagslega stöðu 

og virki foreldra í skólagöngu barna sinna. Samfélagið getur einnig stuðlað að aukinni 

hlutdeild foreldra í skólagöngu barna sinna með styttingu vinnudagsins og gefið foreldrum 

þannig meiri tíma aflögu með börnum sínum. 
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Þekkt er að árangur barna og unglinga í skóla hefur töluvert mikið að segja um sálræna 

og líkamlega heilsu þeirra síðar meir á lífsleiðinni. Góður árangur í skóla tengist efnahagslegu 

sjálfstæði og velferð bæði hvað varðar heilsu og lífsgæði (Kalil og Ziol-Guest, 2008). Því er 

mikilvægt að stuðla að góðum námsárangri hjá sem flestum nemendum í grunnskólum. 

Rannsóknir hafa sýnt að áhugahvöt til náms er lykilatriði þegar kemur að námsárangri barna 

og unglinga (Ryan og Deci, 2000). Því er áhyggjuefni að rannsóknir sýna að við tólf ára aldur 

fer áhugahvöt dvínandi hjá mörgum börnum sem getur valdið miklum vandræðum á 

unglingastigi grunnskóla og í framhaldsskóla (Anderman og Maehr, 1994). Áhugahvöt til 

námsins út af fyrir sig er þó ekki það eina sem hefur áhrif á námsárangur heldur einnig fleiri 

þættir tengdir skólastarfinu og skólaumhverfinu. Hugtakið student engagement (einnig school 

engagement) er  hugsmíð sem nær yfir hegðun, tilfinningar og hugsun nemenda um mikilvægi 

skólans og starfsins sem þar fer fram og hafa rannsóknir sýnt að þessi hugsmíð sé tengd 

námsárangri barna og unglinga. Á íslensku hefur þetta hugtak verið þýtt sem „virk þátttaka 

nemenda í skólastarfi“ (Steinunn Gestsdóttir og Kristján Ketill Stefánsson, 2015) eða 

„skuldbinding til náms“ (Svandís Sturludóttir, 2010) en þessar þýðingar bera vott um 

mismunandi áherslur íslenskra rannsakenda á innihaldi þessa hugtaks. Hér verður notast við 

þýðinguna „virk þátttaka nemenda í skólastarfi“. Áhugi á þessu hugtaki hefur verið að aukast 

jafnt og þétt frá árinu 1990 vegna jákvæðra áhrifa þessa eiginleika á námsárangur, óánægju í 

skóla og brottfall (Fredricks, Blumenfeld og Paris, 2004). Þessi áhugi er einnig mikill vegna 

þess að virk þátttaka í námi er auðmótaður og sveigjanlegur eiginleiki barna og unglinga. 

Hægt er að hafa áhrif á styrkleika og endingu þessa eiginleika hjá börnum og unglingum sem 

gerir rannsóknir á þessu sviði mikilvægan hlekk í hagnýtingu og bættri velgengni nemenda í 

grunnskólum (Fredricks o.fl., 2004). Rannsóknir hafa sýnt að margir þættir í umhverfi 

nemenda geta stuðlað að bættri þátttöku nemenda í skólastarfinu, svo sem kennsluaðferðir, 

uppeldisaðferðir og vinahópar (Fredricks o.fl., 2004). Einn af slíkum þáttum er 

félagsefnahagsleg staða fjölskyldunnar en íslenskar og erlendar rannsóknir hafa sýnt að 

nemendur sem hafa lága félagsefnahagslega stöðu eru minna virkir í skólastarfi heldur en 

betur stæðir jafnaldrar þeirra sem veldur slakari námsárangri þeirra og eykur líkur á brottfalli 

(t.d. Bempechat og Shernoff, 2012; Kristjana Stella Blöndal, 2014; Rumberger, 1995). Vert er 

því að skoða betur samband félagsefnahagslegar stöðu íslenskra ungmenna og virkrar þátttöku 

þeirra í skólastarfi þar sem slakur námsárangur og brottfall úr skóla hefur varanleg áhrif á 

lífsgæði og þátttöku einstaklinga í samfélaginu síðar meir. Lág félagsefnahagsleg staða gæti 
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því verið áhættuþáttur lágrar virkrar þátttöku hjá ungmennum og mögulegt er að inngrip geti 

minnkað slæm áhrif hennar.  

Virk þátttaka í skólastarfi 

Það hefur að nokkru leyti tafið fyrir rannsóknum á virkri þátttöku í skólastarfi að 

fræðimenn eru ekki sammála um skilgreiningu hugtaksins né hversu margir undirþættir þess 

eru (Reschly og Christenson, 2012). Í nýlegri handbók um rannsóknir á virkri þátttöku 

nemenda í skólastarfi (Christenson, Reschly og Wylie, 2012) skilgreindu ritstjórar hennar 

hugtakið sem „virka þátttöku nemenda í námsgreinum og öðrum viðfangsefnum tengdum 

skólastarfi og skuldbindingu til námsmarkmiða og náms. Virkir nemendur telja nám 

mikilvægt og leggja tíma og vinnu í nám sitt og framtíð. Virk þátttaka er fjölvíddar hugsmíð 

sem samanstendur af hegðunarlegri (að meðtaldri námslegri), hugrænni og tilfinningalegri 

undirgerð. Virk þátttaka í skólastarfi er undirstaða náms; krefst orku og fyrirhafnar; verður 

fyrir margskonar áhrifum frá umhverfinu; og allir nemendur geta orðið virkir þátttakendur í 

skólastarfi“ (Christenson o.fl., 2012).  

Virk þátttaka í skólastarfi í einhverri mynd er nauðsynleg til þess að ná góðum árangri 

í skóla. Ekki er nóg að vera til staðar í skólanum heldur verður að læra og skilja námsefnið. 

Finn, (1989) setti fram þátttöku- og samsömunar líkanið (e. participation-identification 

model) sem lýsir árangri í skóla sem afleiðingu stigmagnandi virkrar þátttöku í skólastarfi þar 

sem samsömun við skólann og markmið hans hafa gagnvirk áhrif á hegðunarlega virka 

þátttöku einstaklinga innan skólastofunnar, í annarri starfsemi skólans og nemendaráði (Finn, 

1989). Finn (1989) setti líkanið upprunalega fram til að útskýra brottfall úr grunnskólum í 

Bandaríkjunum og lagði áherslu á mikilvægi þess að nemendur tengdust skólanum 

tilfinningaböndum. Hann gerði ráð fyrir að allir nemendur myndu mæta vonleysi, slæmum 

upplifunum og illa heppnuðum verkefnum á einhverjum tímapunkti í skólagöngu sinni, en í 

flestum tilvikum myndi það ekki trufla hinn stigmagnandi feril virkrar þátttöku. Ferill annarra 

nemenda myndi hins vegar raskast við slæma reynslu í skólanum, við það draga þeir 

nemendur sig til baka frá náminu, ná slakari árangri í skólastarfinu og tilfinningatengsl þeirra 

við skólann dvína þangað til á endanum hættir nemandinn í skólanum (Finn, 1989). Sennilegt 

er að neikvæðar upplifanir í skólanum hafi alvarlegri afleiðingar fyrir nemendur sem hafa lága 

félagsefnahagslega stöðu heldur en nemendur sem hafa góða félagsefnahagslega stöðu. Þetta 

stigvaxandi ferli virkar þátttöku sem Finn (1989) talar um raskast því frekar hjá nemendum 

með lága félagsefnahagslega stöðu sem síðar meir veldur erfiðleikum í skóla. 
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Þó svo að með handbókinni um rannsóknir á virkri þátttöku sé komin heildstæð og 

skýr skilgreining á hugtakinu er hugsmíðin skilgreind með undirþáttum hennar í flestum 

fræðigreinum (Christenson o.fl., 2012). Hins vegar er ekki eining um hvað felst í hvaða 

undirþætti né hversu margir þeir eru. Finn (1989) skilgreindi virka þátttöku í skólastarfi með 

tveimur undirþáttum, tilfinningalegri þátttöku (tilfinningaleg samsömun við skólann) og 

hegðunarlegri þátttöku (virk þátttaka í skólastofunni og í öðrum viðfangsefnum skólans) og 

svo virðist sem nánast allir séu sámmála um þessa tvo undirþætti. Algengasta aðgerðabinding 

virkrar þáttöku nemenda í skólastarfi er þó þriggja vídda, eins og skilgreiningin greindi frá og 

bætist þá hugrænn þáttur við tilfinningalegan og hegðunarlegan. Sumir fræðimenn bæta 

einnig við fjórða þættinum, námslegri (e. academic) þátttöku (Reschly og Christenson, 2012). 

Hegðunarleg þátttaka í skólastarfi. Hegðunarleg þátttaka er skilgreind út frá þremur 

atriðum, í fyrsta lagi sem hegðun þar sem farið er eftir reglum og gildum skólastofunnar, í 

öðru lagi sem þátttöku í náminu þar sem meðal annars einbeiting, athygli og viðleitni skipta 

miklu máli, og í þriðja lagi sem þátttaka í öðru skólastarfi sem ekki tengist náminu beint. 

Hegðunarleg þátttaka í skólastarfi felur því í sér eiginlega þátttöku bæði í námi og öðru starfi 

sem á sér stað í skólanum svo sem íþróttum, nemendaráði og félagsmiðstöðvum (Fredricks 

o.fl., 2004). Hegðunarleg þátttaka er aðgerðabundin sem jákvæð eða neikvæð hegðun í 

skólanum og þátttaka í skólastarfi. Hún er mæld með því að athuga, með sjálfs- eða 

kennaramati, meðal annars hvort nemendur hlýði reglum skólans, skrópi í skólanum, læri 

heima, taki þátt í félagslífi skólans og hvort þeir leggi sig fram við námið (Fredricks o.fl., 

2004; Li og Lerner, 2013). 

Tilfinningaleg þátttaka í skólastarfi. Tilfinningaleg þátttaka í skólastarfi nær yfir 

allar jákvæðar og neikvæðar tilfinningar nemenda til skólans, kennara, samnemenda og 

námsins, svo sem gleði, dapurleika, leiða, áhuga og tilfinningar um virði skólans. Gert er ráð 

fyrir að þessar tilfinningar nemenda skapi tengsl við skólann sem stofnun og hvetji nemendur 

þannig til að leggja sig fram í náminu og/eða öðru starfi skólans (Fredricks o.fl., 2004). 

Tilfinningaleg þátttaka hefur verið aðgerðabundin sem tilfinningar sem nemendur bera til 

skólans og samsömun (e. identification) við skólann og er mæld með sjálfsmati þar sem spurt 

er um tilfinningar nemenda (Fredricks o.fl., 2004; Li og Lerner, 2013).        

Hugræn þátttaka í skólastarfi. Hugræn þátttaka í skólastarfi er skilgreind út frá 

tveimur atriðum. Annars vegar hefur hún sérstaklega að gera með sálræna skuldbindingu til 

námsins og skólans, það er að segja samviskusemi og fúsleika til að leggja sig fram við 
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skilning á flóknu námsefni (Fredricks o.fl., 2004). Hins vegar tengist hugræn þátttaka hugsun, 

sjálfsstjórnun og notkun aðferða við að læra námsefnið. Bæði sálræn skulbinding og hugsun 

eru nauðsynleg til að jákvæð hugræn þátttaka eigi sér stað (Fredricks o.fl., 2004). 

Þessar skilgreiningar á undirþáttum virkar þátttöku í skólastarfi eru víðtækar og 

innihalda mikið af hugtökum, sem mörg skarast á við önnur rannsóknarsvið. Þessi hugtök 

hafa oft víðari skilgreiningu á rannsóknarsviði virkar þátttöku heldur en hjá þeim sem 

upprunalega skilgreindu hugtakið. Til dæmis má nefna áhuga, sem heyrir undir tilfinningalega 

þátttöku, en er einnig  mikilvægt hugtak á rannsóknarsviði áhugahvatar. Þar er áhugi 

skilgreindur út frá viðfangsefni eða aðstæðum sem áhuganum er beint að. Hins vegar hefur 

áhugi víðari skilgreiningu í rannsóknum á virkri þátttöku þar sem ekki er tekið fram að hverju 

í skólastarfinu hann beinist sérstaklega að, heldur skólanum yfir höfuð (Fredricks o.fl., 2004). 

Þetta misræmi á skilgreiningum bæði innan og milli rannsóknarsviða skapar vandamál við 

samanburð á rannsóknarniðurstöðum ásamt því að hamla framgangi þekkingar á sviðinu. 

Einnig hafa vandamál skapast við það að sömu hugtökin eru ekki alltaf notuð um sömu 

eiginleikana og stundum eru mismunandi hugtök notuð fyrir sama eiginleikann (Reschly og 

Christenson, 2012). Sem dæmi flokka sumir upplifun nemenda á mikilvægi skólans (e. 

perceived relevance) sem hluta af tilfinningalegri þátttöku, aðrir sem hugræna þátttöku og enn 

aðrir flokka hugsmíðina sem áhugahvöt (Reschly og Christenson, 2012).  

Þessi hugtakaruglingur gerir það að verkum að erfitt er að fullyrða að verið sé að mæla 

sömu hugsmíðina í mismunandi rannsóknum og samanburður niðurstaðna verður því erfiður 

(Fredricks o.fl., 2004). Mismunandi mælingaraðferðir valda sambærilegum vandamálum, en 

notaðar eru margar og mismunandi aðferðir til að mæla virka þátttöku nemenda í skólastarfi. 

Aðferðirnar eru ólíkar eftir rannsakendum og hvaða skilgreiningar liggja að baki hugtaka 

rannsóknarinnar. Sumir rannsaka virka þátttöku sem einn þátt, aðrir mæla undirþættina 

sérstaklega og sumir steypa þeim saman í eina mælingu (Fredricks o.fl., 2004). 

Sjálfsmatslistar eru algengasta aðferðin sem notuð er við mælingar á virkri þátttöku nemenda 

í skólastarfi (Fredricks og McColskey, 2012). Í grein sinni fjalla Fredricks og McColskey 

(2012) um ellefu sjálfsmatslista sem notaðir eru til að mæla virka þátttöku í skólastarfi. Meðal 

annars fjalla þær um réttmæti og áreiðanleika listanna. Innri áreiðanleiki þeirra (mældur með 

Cronbach‘s alfa) er á bilinu 0,54-0,93 þar sem flestir voru á bilinu 0,7-0.8. Þetta telst 

viðunandi áreiðanleiki til mælinga á virkri þátttöku í skólastarfi með sjálfsmatlistum. Einnig 
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kom í ljós að réttmæti listanna var töluvert þar sem þeir tengdust öðrum breytum eins og ráð 

var fyrir gert (Fredricks og McColskey, 2012).  

 Tengsl undirþátta virkar þátttöku í skólastarfi. Eins og áður hefur komið fram er 

breytilegt hvort fræðimenn rannsaki virka þátttöku í skólastarfi sem einn almennan þátt eða 

skipti hugtakinu niður í tvo, þrjá eða fjóra undirþætti. Fræðimenn hafa komist að þeirri 

niðurstöðu að mikilvægt sé að skilgreina virka þátttöku eftir undirþáttum hennar en einnig sé 

nauðsynlegt að rannsaka þá alla í einu (Fredricks o.fl., 2004; Li og Lerner, 2013). Það að hafa 

hugsmíðina fjölþátta og rannsaka alla þættina samtímis eykur möguleikana á að geta útskýrt 

hinar mörgu og ólíku upplifanir barna á skólastarfinu. Hegðun, tilfinningar og hugsanir eru 

ekki einangruð ferli heldur samtvinnast þau og hafa gagnkvæm áhrif hvort á annað (Li og 

Lerner, 2013). Þessi gagnkvæmu áhrif og hvernig undirþættirnir vinna saman hefur þó ekki 

verið mikið rannsakað. Li og Lerner (2013) telja mikilvægt að skilja þessi tengsl til þess að 

fyrirhuguð inngrip verði sem áhrifaríkust og stuðli að bættum námsárangri og jákvæðum 

þroska nemenda. Niðurstöður rannsóknar þeirra sýndu fram á að gagnkvæm áhrif eru til 

staðar á milli undirþáttanna þriggja, hegðunar, tilfinninga og hugsana, sem virðist auka styrk 

þeirra með tímanum. Virk þátttaka nemenda í skólastarfi virðist því aukast með tímanum ef 

nemandinn viðheldur hegðunarlegri, tilfinningalegri og hugrænni þátttöku sinni (Li og Lerner, 

2013). Þessar niðurstöður kallast á við þátttöku- og samsömunarlíkan Finns (1989) þó svo að 

hann gerði einungis ráð fyrir tveimur undirþáttum virkar þátttöku, hegðunarlegum og 

tilfinningalegum.   

  Kenningar og rannsóknir liggja nú að baki því að hegðunarleg, tilfinningaleg og 

hugræn þátttaka í skólastarfi myndi hið almenna hugtak virk þátttaka nemenda í skólastarfi og 

að undirþættirnir tengist innbyrðis og hafi áhrif hvorn á annan (t.d. Christenson o.fl., 2012; Li 

og Lerner, 2013; Wang og Holcombe, 2010; Wang og Peck, 2013). Þó er frekari rannsókna 

þörf til að skera úr um hvort undirþættirnir séu sjálfstæð og óháð hugtök eða hluti af stærra 

fjölþátta líkani (Fredricks og McColskey, 2012). Við rannsóknir á undirþáttunum kemur í ljós 

að mikil fylgni er á milli þeirra (Kristján K. Stefánsson, Steinunn Gestsdóttir, Geldhof, 

Sigurgrímur Skúlason og Lerner, 2015). Taka má dæmi um nýja mælingu á virki þátttöku í 

skólastarfi sem ætlaður er ungmennum í Nýja Sjálandi (Darr, 2012). Við þróun mælitækisins 

kom í ljós mikil fylgni milli undirþáttanna þriggja, hegðunar, tilfinninga og hugsunar, og við 

þáttagreiningu kom í ljós að einn þáttur skýrði meirihluta dreifingarinnar. Rannsakandi tók 

því þá ákvörðun að byggja mælitækið á einum almennum þætti sem þó hafði þrjár hliðar 
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(Darr, 2012). Þessi mikla fylgni, ásamt skilgreiningarerfiðleikum, hefur valdið efasemdum um 

sérstæði undirþáttanna. Kristján K. Stefánsson og samstarfsmenn (2015) benda á að algengt er 

í rannsóknum á virkri þátttöku nemenda í skólastarfi að velja ákveðinn eiginleika 

undirþáttanna og nota mælinguna til marks um almenna virka þátttöku í skólastarfi. Hugmynd 

margra rannsakenda um virka þátttöku í námi virðist því vera á milli þess að vera einsþátta og 

fjölþátta. Vegna þessara hugmynda hefur verið mælt með að nota tvíþáttalíkan (e. bifactor 

model) til þess að lýsa hugsmíðinni virk þátttaka í skólastarfi (Betts, 2012; Kristján K. 

Stefánsson o.fl., 2015). Þetta líkan gerir rannsakendum kleift að skoða eina almenna, 

fjölvíddar hugsmíð á sama tíma og tekið er tillit til einstakra þátta hennar. Tvíþáttalíkanið 

tekur því tillit til fylgni sem reynist vera á milli undirþáttanna þriggja og stendur hvort um sig 

fyrir almenn áhrif sem eru sameiginleg öllum undirþáttunum og sértæk fyrir áhrif hvers 

undirþáttar sem eru ótengd öðrum þáttum líkansins (Kristján K. Stefánsson o.fl., 2015). Í 

rannsókn Kristjáns K. Stefánssonar og samstarfsmanna (2015) sýndu rannsakendur fram á að 

tvíþáttalíkan fellur betur að virkri þátttöku nemenda í skólastarfi heldur en einsþáttalíkan eða 

fjölþáttalíkan. Einsþáttalíkan féll ekki vel að gögnunum en þó voru merki í gögnunum um 

einn almennan þátt sem gerði það að verkum að fjölþáttalíkan hentaði þeim ekki heldur. Hins 

vegar gat tvíþáttalíkanið staðið fyrir bæði einn almennan þátt og sértæka undirþætti og þannig 

sameinað styrkleika eins- og fjölþáttalíkansins (Kristján K. Stefánsson o.fl., 2015). 

Rannsóknir á virkri þátttöku nemenda í skólastarfi 

Fjöldi rannsókna á virkri þátttöku nemenda í skólastarfi hafa verið framkvæmdar frá 

árinu 1984 (Fredricks o.fl., 2004) til dagsins í dag (t.d. Kristján K. Stefánsson o.fl., 2015). 

Virk þátttaka hefur verið rannsökuð sem útkoma (fylgibreyta), áhrifavaldur (frumbreyta) og 

millibreyta (e. mediator) (Fredricks o.fl., 2004; Reschly og Christenson, 2012). Það fer eftir 

nákvæmlega hvað rannsakandi telur að þurfi að skoða betur, rannsóknaraðstæðum og sniði 

rannsóknarinnar hvaða hlutverki virk þátttaka nemenda í skólastarfi gegnir í rannsóknum. 

Algengt er að í langtímarannsóknum sé virk þátttaka í skólastarfi skoðuð sem undanfari eða 

milliliður en í rannsóknum sem standa styttra yfir er virk þátttaka frekar skoðuð sem útkoma 

(Reschly og Christenson, 2012). Í þessari rannsókn er virk þátttaka skoðuð sem útkoma þar 

sem um styttri langtímarannsókn er að ræða ásamt því sem ég tel þörf á að staðfesta hvaða 

eiginleikar hafa áhrif á virka þátttöku nemenda í skólastarfi til þess að geta hafið skilvirk 

inngrip og aukið velferð þeirra nemenda sem eru í áhættuhópum.    
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 Virk þátttaka í skólastarfi sem millibreyta. Margir þroskasálfræðingar telja 

jákvæðar útkomur ungmenna, svo sem heilsa, færni í félagslegum samskiptum og 

námsárangur, vera afleiðingar flókinna tvístefnuferla milli styrkleika ungmenna og jákvæðra 

eiginleika í umhverfi þeirra. Gert er ráð fyrir að því fleiri styrkleika sem unglingurinn hefur 

og því fleiri jákvæðir eiginleikar eru í umhverfi hans því líklegra er að jákvæður þroski eigi 

sér stað (Li, Lerner og Lerner, 2010). Jákvæð áhrif þessara þátta geta þó aðeins átt sér stað ef 

einstaklingurinn beitir sér til að hagnast á því sem félagslega umhverfið hefur upp á að bjóða 

(Byrnes og Miller, 2007; Li o.fl., 2010). Virk þátttaka nemenda í skólastarfi er slíkt 

tvístefnuferli þar sem ungmenni nýta sér jákvæða eiginleika í fari sínu og hinu félagslega 

umhverfi til þess að auka eigin velferð í skólastarfi (Li o.fl., 2010). Rannsakendur eru byrjaðir 

að sýna fram á þetta hlutverk virkar þátttöku í skólastarfi. Hughes, Luo, Kwok og Loyd 

(2008) sýndu að samband kennara við nemendur í 1. bekk hafði áhrif á námsárangur nemenda 

tveimur árum seinna í gegnum virka þátttöku í námi. Virk þátttaka í skólastarfi hefur einnig 

verið skoðuð sem milliliður hjá unglingum en rannsóknir sýna að stöðugar heimilisvenjur (e. 

family routine) unglinga (mælt með spurningalista fyrir mæður) hafa jákvæð áhrif á 

námsárangur í gegnum virka þátttöku í skólastarfi hjá 15 ára unglingum (Taylor og Lopez, 

2005). Einnig sýna rannsóknir tengsl óstöðugra heimilisvenja unglinga og vandræðahegðunar 

þeirra í skólanum sem miðlað er af lítilli virkri þátttöku í námi (Bingham og Okagaki, 2012; 

Taylor og Lopez, 2005). Li og samstarfsmenn (2010) gerðu ítarlega rannsókn á eiginleikum 

tíu ára nemenda og umhverfis þeirra og skoðuðu tengsl við virka þátttöku í námi og 

námsárangur ári síðar. Niðurstöður þeirra sýndu að virk þátttaka í námi er millibreyta milli 

jákvæðra eiginleika barna og umhverfis þeirra og námsárangurs. Sérstaklega áhugaverð 

niðurstaða var að ólíkur uppruni jákvæðra eiginleika hafði áhrif á ólíka undirþætti virkar 

þátttöku. Umhverfisþættir, svo sem stuðningur jafningja (e. peer support) og andrúmsloft í 

skólanum, höfðu einungis áhrif á tilfinningalega þátttöku en ekki hegðunarlega þátttöku 

(hugræn þátttaka var ekki mæld í rannsókninni). Aftur á móti höfðu persónulegir þættir, svo 

sem trú á eigin námsfærni og sjálfstjórnun einungis áhrif á hegðunarlega þátttöku í skólastarfi, 

en ekki tilfinningalega þátttöku (Li o.fl., 2010).  

 Virk þátttaka í skólastarfi sem áhrifavaldur. Rannsóknir á virkri þátttöku í 

skólastarfi sem millibreytu varpa mikilvægu ljósi á samband umhverfis og jákvæðra eða 

neikvæðra útkoma ungmenna. Eldri rannsóknir hafa þó frekar verið að skoða virka þátttöku í 

skólastarfi sem áhrifavald, það er að segja hvaða afleiðingar það hefur að hafa mismikla virka 
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þátttöku í skólastarfi. Námsárangur og brottfall úr skóla er það helsta sem hefur verið skoðað í 

þessu samhengi og sýna rannsóknir með afgerandi hætti að virk þátttaka í skólastarfi sé 

mikilvæg til að stuðla að velferð nemenda (Finn, 1989; Fredricks o.fl., 2004). 

 Námsárangur. Námsárangur nemenda verður fyrir áhrifum frá mörgum eiginleikum 

nemenda og þáttum í umhverfi þeirra. Foreldrar, kennarar, skólaumhverfið, greind, 

sjálfstjórnun og fleiri þættir hafa allir áhrif á námsárangur nemenda. Á Íslandi hafa rannsóknir 

sýnt að félagsleg staða (aðgerðabundin með menntun móður) hefur áhrif á námsárangur, 

ásamt stuðningi foreldra og samskiptum á heimilum nemenda, trú á eigin getu og 

skólamenningu (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2010, 2011). 

Rannsóknir benda til þess að virk þátttaka nemenda í skólastarfi sé einn þeirra 

eiginleika nemenda sem hafa jákvæð áhrif á námsárangur. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á 

tengsl hegðunarlegrar þátttöku og námsárangurs en rannsóknarniðurstöður eru ekki jafn 

eindrægar hvað varðar tilfinningalega og hugræna þátttöku (Fredricks o.fl., 2004). Nýlegar 

rannsóknir á sambandi námsárangurs og virkar þátttöku í skólastarfi fá mjög mismunandi 

niðurstöður varðandi hvaða undirþættir hafa einkum áhrif á námsárangur. Rannsókn Wang og 

Holcombe (2010) sýndi að allir undirþættir virkar þátttöku tengdust námsárangri þegar 

hvorutveggja var mælt á sama tíma. Töluvert sterkari tengsl voru milli tilfinningalegrar 

þátttöku (aðgerðabundin sem samsömun við skóla) og námsárangurs heldur en hinna tveggja 

undirþáttanna (aðgerðabundnir sem hversu auðveldlega nemendur truflast í skóla og notkun á 

ákveðnum námsaðferðum; Wang og Holcombe, 2010). Í rannsókn Wang og Peck (2013) 

könnuðu þeir tengsl hegðunarlegrar, tilfinningalegrar og hugrænnar þátttöku 15 ára ungmenna 

mælda með sjálfsmatslista og námsárangurs tveimur árum síðar. Niðurstöður þeirra voru að 

það að hafa mikla hegðunarlega og hugræna þátttöku 15 ára skilaði bestum námsárangri við 

17 ára aldur en fyrir áframhaldandi góðan námsárangur skiptir einnig miklu máli að vera 

tilfinningalega tengdur námsumhverfinu (Wang og Peck, 2013). Rannsókn Kristjáns K. 

Stefánssonar og samstarfsmanna (2015) sem kannaði tengsl almenns þáttar virkar þátttöku og 

undirþátta sýndi að hinn almenni þáttur tengdist námsárangri sterkt og að einnig voru 

miðlungs sterk tengsl milli undirþáttarins sértæk hegðunarleg þátttaka og námsárangurs 

umfram áhrif hins almenna þáttar. 

 Þessar nýlegu rannsóknir sýna mikilvægi áhrifa virkar þátttöku nemenda í skólastarfi á 

námsárangur og svo virðist sem undirþættir hennar leggi allir eitthvað til áhrifanna sem eiga 

sér stað. Styrkleiki tengslanna er mismikill en Fredricks og samstarfsmenn (2004) telja að 
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hægt sé að útskýra slíkan mun með mismunandi mælingaraðferðum bæði á virkri þátttöku og 

á námsárangrinum sjálfum sem hefur bæði verið mældur með sjálfsmati, meðaleinkunnum og 

einkunnum í einstaka námsgreinum. Inngrip til að auka námsárangur nemenda ætti því að 

skila góðum árangri ef því er beint að öllum þremur hliðum virkar þátttöku nemenda í 

skólastarfi (Kristján K. Stefánsson o.fl., 2015). Mikilvægt er því að skoða hvaða nemendur 

eru í áhættuhópum til þess að inngripum geti verið beint að þeim sem mest þurfa á því að 

halda. Rannsóknir benda til þess að nemendur með lága félagsefnahagslega stöðu séu í slíkum 

áhættuhóp og brýnt er skoða þetta samband félagsefnahagslegrar stöðu og virkrar þátttöku í 

skólastarfi á Íslandi til að ákvarða hvort að inngrip muni gagnast þessum hóp og leiða til betri 

námsárangurs.     

 Brottfall. Brottfall úr skóla fyrir 18 ára aldur er talið vera mikið vandamál í 

Bandaríkjunum. The National Center for Educational Statistics áleit að árið 2013 hættu um 

7% nemenda í Bandaríkjunum í framhaldsskóla (high school) án þess að útskrifast en 

hlutfallið hefur verið að lækka frá 1990 þegar brottfall var um 12% (U.S. Department of 

Education, 2015). Ísland hefur nokkra sérstöðu meðal vestrænna þjóða hvað varðar brottfall 

og námslok á framhaldsskólastigi. Yfir 90% ungmenna á Íslandi hefja nám í framhaldsskóla 

en meira en þriðjungur þeirra hverfur frá námi, langflestir fyrir 18 ára aldur (Félags- og 

tryggingarmálaráðuneyti, 2009). Hins vegar snýr um helmingur þessa hóps sér aftur að 

framhaldsskólanámi eftir að hafa verið á vinnumarkaði í einhver ár. Seinustu tvo áratugi hafa 

því einungis um 60% hvers árgangs lokið framhaldsskóla við 24 ára aldur, en um 20% til 

viðbótar ljúka framhaldsskólanámi á aldrinum 25-35 ára (Félags- og tryggingamálaráðuneyti, 

2009). 

 Það að klára ekki grunnmenntun getur skapað vandamál bæði fyrir einstaklinginn og 

samfélagið. Þeir sem falla úr skóla eru líklegri til að glíma við geðræn vandamál síðar á 

lífsleiðinni auk þess sem verri lífsgæði tengjast brottfalli (Rumberger, 1995). Fyrirtækið 

Rannsóknir og greining gerðu viðamikla rannsókn árið 2003 á högum ungmenna utan 

framhaldsskóla á Íslandi en niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að „hagir og líðan þeirra 

ungmenna sem ekki stunda nám við framhaldsskóla eru síðri en þeirra ungmenna sem stunda 

nám í framhaldsskólum“ (Svandís Nína Jónsdóttir, Stefán Hrafn Jónsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir, Hera Hallbera Björnsdóttir og Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, 2003). Nemendur 

utan framhaldsskóla voru líklegri til að búa við bágbornar félagslegar aðstæður, hafa veikari 

tengsl við fjölskyldu sína, glíma við námserfiðleika, hafa verri andlega heilsu, neyta vímuefna 
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og almennt séð skorti þau tengsl við hinar ýmsu stofnanir samfélagsins (Svandís Jónsdóttir 

o.fl., 2003). Margir þættir tengdir einstaklingnum, fjölskyldunni og skólanum tengjast því 

brottfalli og rannsóknir hafa sýnt að félagsefnahagsleg staða fjölskyldu nemandans hefur 

mikið forspárgildi um brottfall (Janosz o.fl., 2008; Rumberger, 1995). Virk þátttaka í námi er 

einn þáttur sem virðist hafa áhrif á ákvörðun nemenda um að hverfa frá skóla fyrir 18 ára 

aldur. Flestar rannsóknir hafa skoðað tengsl hegðunarlegrar þátttöku og brottfalls en 

niðurstöðurnar sýna að virk þátttaka í skólastarfi sé verndandi þáttur gegn brottfalli. Það að 

vinna heimavinnuna sína, reyna á sig í námi og fylgja reglum skólans minnkar líkur á 

brottfalli (Fredricks o.fl., 2004). Einnig hafa rannsóknir sýnt að fyrir utan nám hefur annað 

skólastarf sérstaklega verndandi áhrif fyrir nemendur með slakan námsárangur (Mahoney og 

Cairns, 1997). Minni tengsl finnast á milli tilfinningalegrar þátttöku og brottfalls en 

rannsóknir virðast sýna að það að tengjast skólanum og starfsfólki hans minnki líkur á 

brottfalli (Fredricks o.fl., 2004). Í þeim fáu rannsóknum sem hugræn þátttaka hefur verið 

skoðuð í sambandi við brottfall hafa ekki fundist tengsl (Fredricks o.fl., 2004; Wang og Peck, 

2013). Niðurstöður nýlegar rannsóknar Wang og Peck (2013) sýndu að nemendur virðast 

hætta í skóla vegna skorts á hegðunarlegri og tilfinningalegri þátttöku, frekar en einungis 

hegðunarlegrar þátttöku líkt og flestar fyrri rannsóknir benda til. Janosz og samstarfsmenn 

(2008) rannsökuðu virka þátttöku sem einn almennan þátt með þrjár hliðar og athuguðu hvort 

ólíkir þróunarferlar virkar þátttöku einstaklinga spá fyrir um brottfall. Niðurstöður þeirra voru 

að þeir sem hafa stöðuga virka þátttöku hvort sem hún sé miðlungshá eða há eru ólíklegri til 

þess að hætta í skóla heldur en þeir nemendur sem hafa óstöðuga virka þátttöku. Nemendur 

sem hafa óstöðuga og ófyrirsjáanlega virka þátttöku byrja í unglingadeild grunnskóla með 

minni virka þátttöku og eru mun líklegri til að hverfa frá skóla fyrir 18 ára aldur ásamt því að 

upplifa meiri sálfræðilega og námslega erfiðleika (Janosz o.fl., 2008). Ítarleg íslensk 

langtímarannsókn á virkri þátttöku og brottfalli sýndi að hegðunarleg og tilfinningaleg 

þátttaka nemenda í skólastarfi tengdist ólíkri námsframvindu ungmenna og brottfalli frá 14 

ára aldri (Kristjana Stella Blöndal, 2014). Þróun virkar þátttöku í námi, það er að segja hvort 

hún breytist mikið með tímanum eða helst stöðug hefur því mikið að segja um það hvort 

nemendur hverfi frá skóla fyrir 18 ára aldur. Til þess að koma í veg fyrir það er því möguleiki 

að hafa áhrif á virka þátttöku íslenskra ungmenna og reyna að sjá til þess að sem flest 

ungmenni hafi háa og stöðuga virka þátttöku í skólastarfi.  
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Virk þátttaka í skólastarfi sem útkoma. Fjöldi rannsókna hafa verið gerðar til að 

kanna hvaða þættir í fari nemenda og umhverfi þeirra hafa áhrif á virka þátttöku í skólastarfi 

(Fredricks o.fl., 2004). Sem dæmi hafa nemendur mismikla virka þátttöku eftir kyni þar sem 

drengir eru líklegri til að hafa lægri virka þátttöku (Kristjana Stella Blöndal, 2014). Einnig 

hefur skólaumhverfið mikið að segja um virka þátttöku nemenda en skólareglur, aðferðir 

kennara og vinir í skólanum geta haft áhrif á virka þátttöku einstaklinga (Fredricks o.fl., 

2004). Foreldrar og fjölskylda eru einnig mikilvægir áhrifavaldar á virka þátttöku í skólastarfi 

og félagsefnahagsleg staða þeirra virðist vera mikilvægur þáttur tengda foreldrum og 

fjölskyldu sem veldur þessum áhrifum. 

 Foreldrar og fjölskylda. Félagsefnahagsleg staða, fjölskylduuppbygging og 

uppeldisaðferðir eru dæmi um þætti tengda foreldrum og fjölskyldulífi sem hafa mikil áhrif á 

uppvöxt barna (Li o.fl., 2010; Rumberger, 1995). Foreldrar eru helstu leiðbeinendur barna í 

gegnum skólagöngu þeirra og gegna því mikilvægu hlutverki í að draga úr áhættuþáttum sem 

valda minnkaðri virki þátttöku í skólastarfi og slökum námsárangri (Bempechat og Shernoff, 

2012). Rannsóknir sýna að foreldrar og fjölskyldulíf hafi áhrif á virka þátttöku nemenda í 

skólastarfi á að minnsta kosti þrjá vegu. Í fyrsta lagi með því að taka þátt í heimanámi barna 

sinna. Foreldrar eru fyrirmynd hvað varðar viðhorf nemenda til heimanáms og með því að 

aðstoða við heimanámið kenna foreldrar börnum sínum viðeigandi hegðun og aðferðir við að 

ráða fram úr erfiðum verkefnum (Bempechat og Shernoff, 2012). Í öðru lagi hafa 

uppeldishættir foreldra áhrif á virka þátttöku í skólastarfi en þeir hafa aðallega verið skoðaðir 

út frá skiptingu Baumrind (1971) í skipandi (e. authoriterian), leiðandi (e. authoratative) og 

eftirláta (e. permissive) uppeldisaðferð. Rannsóknir hafa sýnt að leiðandi uppeldisaðferð ýti 

mest undir virka þátttöku í námi (Bempechat og Shernoff, 2012). Í þriðja lagi hefur flutningur 

á viðhorfum um mikilvægi menntunar frá foreldrum til barna mikið að segja um virka 

þátttöku þeirra í námi. Þessi viðhorf eru oft frekar gefin í skyn en sögð beint út og hefur 

meðal annars að gera með að foreldrar taki þátt í skólagöngu barna, til dæmis með því að 

mæta á foreldrafundi, bekkjarskemmtanir og þess háttar. Þannig sýna foreldrar með því að 

gefa sér tíma í að taka þátt í skólastarfi barnanna að skólinn og menntun sé mikilvæg 

(Bempechat og Shernoff, 2012). Í rannsókn Murray (2009) á tengslum ýmissa breyta tengda 

foreldrum og kennurum við virka þátttöku 12-14 ára nemenda í skólastarfi kom í ljós að 

breytur tengdar foreldrum útskýrðu 24% af breytileika virkar þátttöku nemenda í skólastarfi, 

sem bendir til þess að áhrif foreldra séu töluverð. 
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 Félagsefnahagsleg staða. Félagsefnahagsleg staða (e. socioeconomic status) 

fjölskyldunnar hefur mikið að segja með velgengni í skóla. Nemendur frá verr stæðum 

fjölskyldum eru líklegri til að hafa lakari námsárangur, upplifa erfiðleika í námi, hætta í námi 

fyrir útskrift og missa tengsl við skólann (Li og Lerner, 2011; Rumberger, 1995). Byrnes og 

Miller (2007) athuga hvaða þættir hafa áhrif á námsárangur bæði hvað varðar eiginleika 

nemendanna sjálfra og umhverfis þeirra. Niðurstöður þeirra voru að félagsefnahagsleg staða 

fjölskyldunnar ásamt meðaleinkunn við 14 ára aldur voru helstu forspárþættirnir sem tengdust 

námsárangri við 18 ára aldur (Byrnes og Miller, 2007).  

Rannsóknir hafa sýnt að félagsefnahagsleg staða er einn þeirra þátta sem hafa áhrif á 

virka þátttöku nemenda í skólastarfi og svo virðist sem börn frá verr settum fjölskyldum 

upplifi alvarlegan skort á tilfinningalegri þátttöku (Bempechat og Shernoff, 2012; Li og 

Lerner, 2011). Rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal (2014) sýndi að þetta eigi við um íslensk 

ungmenni. Nemendur frá fjölskyldum með lægri félagsefnahagslega stöðu höfðu lægri 

tilfinningalega þátttöku heldur en nemendur frá fjölskyldum með hærri félagsefnahagslega 

stöðu, sérstaklega hvað varðar lítinn áhuga á námi og minni samsömun við skólann (Kristjana 

Stella Blöndal, 2014). Niðurstöður rannsóknar Li og Lerner (2011) sem athugar ferla virkar 

þátttöku hjá ungmennum, sýna að ungmenni sem koma frá fjölskyldum með lægri 

félagsefnahagslega stöðu eru líklegri til þess að upplifa óstöðuga og ófyrirsjáanlega ferla 

virkar þátttöku. Rannsóknin sýndi einnig að þessir óstöðugu ferlar leiddu frekar til verri 

námsárangurs, vímuefnaneyslu og afbrota (Li og Lerner, 2011).  

Ekki er vitað nákvæmlega af hverju nemendur frá verr stæðum fjölskyldum hafi lægri 

virka þátttöku og óstöðuga ferla hennar heldur en nemendur frá betur stæðum fjölskyldum. 

Nokkrar tilgátur hafa komið fram en engar rannsóknir hafa kannað nákvæmlega ástæður þess. 

Möguleg ástæða er mismunur á skólum í hverfum ríkra og fátækra en skólar fátækra hverfa 

eru oftar en ekki fjársveltir og yfirfullir af nemendum (Bempechat og Shernoff, 2012; Li og 

Lerner, 2011). Í Bandaríkjunum eru fjölskyldur sem tilheyra minnihlutahópum líklegri til að 

vera með lága félagefnahagslega stöðu, að búa við fátækt, hverfa frá námi fyrir útskrift og 

vera í láglaunastörfum. Rannsókn Ream og Rumberger (2008) sýnir einnig að nemendur sem 

tilheyra minnihlutahópum eru líklegri til að vera með lága virka þátttöku í skólastarfi. Í 

rannsókninni voru bornir saman nemendur af mexíkóskum uppruna og hvítir nemendur. 

Niðurstöðurnar sýndu að mexíkóskir nemendur höfðu örlítið minni virka þátttöku í námi 

heldur en hvítir nemendur og telja höfundar það vera vegna færri tækifæra innan 
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heimilislífsins til að rækta námið (Ream og Rumberger, 2008). Í ljósi félagsefnahagslegrar 

stöðu minnihlutahópa stinga Li og Lerner (2011) upp á því að munur sé á þeirri menningu og 

tungumáli sem nemendur sem tilheyra minnihlutahópum eru vanir í sínu daglega lífi og því 

sem skólakerfið býst við af þeim, sem gæti verið möguleg ástæða fyrir minni virkri þátttöku 

þeirra. Einnig virðist vera að börn sem tilheyri minnihlutahópum hafi einfaldlega önnur 

markmið og gildi en þau sem tengjast menntun (Bingham og Okagaki, 2012). Einnig er mjög 

sennileg uppástunga að fjölskyldulíf nemenda hafi töluverð áhrif á skólagöngu þeirra. 

Foreldrar með lága félagsefnahagslega stöðu eru líklegri til að vera í láglaunastöðum, með 

óstöðuga og/eða streituvaldandi atvinnu sem getur valdið erfiðleikum í heimilislífinu og haft 

áhrif á þátttöku foreldra í skólastarfi barna sinna (Li og Lerner, 2011). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á þetta samband fjölskyldulífs og félagsefnahagslegrar stöðu en hún hefur áhrif á alla þá 

þrjá þætti fjölskyldulífs sem taldir eru hafa áhrif á virka þátttöku í námi samkvæmt 

Bempechat og Shernoff (2012). Foreldrar frá verr stæðum fjölskyldum taka minni þátt í 

heimavinnu barna sinna, eru líklegri til að stunda uppeldisaðferðir sem einkennast af minni 

hlýju, aukinni stjórn og refsingum sem grefur undan jákvæðu sambandi milli foreldra og 

barna, auk þess sem viðhorf foreldra til náms og menntunar eru ef til vill ekki jafn jákvæð eða 

skýr og flutningur þeirra til barnanna óljós (Bempechat og Shernoff, 2012). Sennilegt er því 

að félagsefnahagsleg staða hafi áhrif á virka þátttöku barna og ungmenna í skólastarfi vegna 

ólíkra uppeldisaðferða, viðhorfa og minni leiðbeininga og aðstoðar foreldra. 

Mælingar á félagsefnahagslegri stöðu. OECD (efnahags- og framfarastofnunin) leggur 

PISA rannsókn (The Program for International Student Assessment) fyrir nemendur á þriggja 

ára fresti, meðal annars á Íslandi, sem miðar að því að vera stefnumótandi fyrir menntakerfi 

heimsins með því að prófa hæfni og kunnáttu 15 ára nemenda (Námsmatsstofnun, e. d.; 

OECD, e. d.). OECD „leggur mikla áherslu á tengsl félagslegs og efnahagslegs bakgrunns 

nemenda við getu þeirra. Markmiðið með rannsókninni er því ekki síður að finna hver 

munurinn er á getu nemenda þeirra þjóða sem standa vel að vígi efnahagslega og svo hinna 

sem ekki eru jafn vel staddar“ (Námsmatsstofnun, e. d.). Mæling PISA á félagsefnahagslegri 

stöðu er því mikilvægur hluti rannsóknarinnar. Í PISA frá árinu 2009 (OECD, 2009) er 

félagsefnahagsleg staða nemenda mæld með stuðli sem samanstendur af menntunarstigi þess 

foreldris sem hefur meiri menntun, hærri atvinnustöðu foreldris og eignum á heimili (svo sem 

fjöldi tölva, baðherbergja og bóka á heimili, hvort börn eigi sitt eigið herbergi og hvort 

heimilið hafi uppþvottavél). Þessi þrískipting mælingar á félagsefnahagslegri stöðu er notuð 
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þar sem félagsefnahagsleg staða einstaklings eða fjölskyldu er oftast byggð á menntun, 

atvinnu og tekjum. Litið er á eignir á heimili sem mælingu á tekjum heimilisins (OECD, 

2009). Óhætt er að segja að flestir fræðimenn innan rannsóknarsviðs virkar þátttöku í 

skólastarfi byggi félagsefnahagslega stöðu einnig á þessum þremur þáttum, þó ekki allir séu 

notaðir við mælingar hverju sinni. Byrnes og Miller (2007) fara nákvæmlega eftir þessari 

samsetningu og nota menntun foreldra, atvinnu þeirra og tekjur heimilisins sem mælingu á 

félagsefnahagslegri stöðu. Í rannsókn sinni á brottfalli nemenda notar Rumberger (1995) 

mælingu sem sameinar menntun og atvinnu foreldra ásamt fjölda bóka á heimili og hvort 

nemandinn búi hjá einstæðu foreldri. Li og Lerner (2011) nota menntun móður og tekjur 

heimilisins sem vísbendingar um félagefnahagslega stöðu en sameina breyturnar ekki og 

Janosz og samstarfsmenn (2008) nota einnig menntun móður sem aðgerðabindingu á 

félagsefnahagslegri stöðu. 

Í þessari rannsókn verður mæling á félagsefnahagslegri stöðu byggð á PISA könnun 

OECD frá árinu 2009 (OECD, 2009) en til einföldunar verða ekki allar spurningar um eignir 

heimilisins notaðar. Vegna þessa verður ekki hægt að reikna stuðul sem sameinar 

upplýsingarnar líkt og gert er í PISA könnuninni. Notast verður við upplýsingar um menntun 

og atvinnuþátttöku beggja foreldra og einungis verður notast við spurninguna um fjölda bóka 

á heimili sem aðgerðabindingu á eignum foreldra. Breyturnar menntun móður, menntun 

föður, atvinnuþátttaka móður, atvinnuþátttaka föður og fjöldi bóka á heimili skoðaðar sem 

einstaka breytur líkt og APA Task Force on Socioeconomic Status mælir með (APA Task 

Force on Socioeconomic Status, 2006).  

Rannsóknarspurning 

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvort samband sé á milli 

félagsefnahagslegrar stöðu fjölskyldna íslenskra ungmenna og virkar þátttöku þeirra í 

skólastarfi. Unglingsárin eru áhugavert tímaskeið hvað virka þátttöku varðar. Rannsóknir sýna 

að nokkuð algengt er að virk þátttaka fari dvínandi hjá nemendum uppúr 12 ára aldri og því er 

mikilvægt að skoða hvort þeir nemendur sem sýna minni virka þátttöku á unglingsárunum 

eigi eitthvað sameiginlegt, svo sem félagsefnahagslega stöðu. Aðfallsgreining er notuð til þess 

að kanna tengsl félagsefnahagslegrar stöðu í byrjun 9. bekkjar við virka þátttöku nemenda í 

lok skólaársins. Félagsefnahagsleg staða fjölskyldunnar er mæld með menntun foreldra, 

atvinnuþátttöku foreldra ásamt fjölda bóka á heimili (OECD, 2009; Rumberger, 1995). 

Rannsóknir sýna að börn með lága félagsefnahagslega stöðu eru líklegri til að hafa lága virka 
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þátttöku í skólastarfi eða óstöðuga ferla virkar þátttöku (Bempechat og Shernoff, 2012; Li og 

Lerner, 2011). Rannsókn Amalíu Björnsdóttur og samstarfsmanna (2010) sýndi að 

félagsefnahagsleg staða íslenskra barna hafði áhrif á námsárangur þeirra og rannsókn 

Kristjönu Stellu Blöndal (2014) sýndi að félagefnahagsleg staða íslenskra ungmenna hafði 

bein áhrif á virka þátttöku þeirra í námi. Tilgáta rannsóknarinnar er því sú að 

félagsefnahagsleg staða íslenskra nemenda í byrjun 9. bekkjar hafi áhrif á virka þátttöku 

þeirra í skólastarfinu við lok skólaársins. Búist er við því að nemendur sem hafa háa 

félagsefnahagslega stöðu hafi hærri virka þátttöku í skólastarfi og þeir nemendur sem hafa 

lága félagsefnahagslega stöðu hafi lægri virka þátttöku í skólastarfi. Fimm breytur verða 

notaðar til að meta félagsefnahagslega stöðu; menntun móður, menntun föður, atvinnuþátttaka 

móður, atvinnuþátttaka föður og fjöldi bóka á heimili. Ekki fundust rannsóknir sem skoðuðu 

tengsl allra þessara breyta og virkar þátttöku í námi og því er erfitt að segja hvort allar eða 

einungis sumar þeirra hafi áhrif á virka þátttöku í námi. Þess vegna verður ekki sett fram 

tilgáta um tengsl einstakra breyta félagsefnahagslegrar stöðu.   
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Aðferð 

 Í þessari rannsókn var notast við gögn úr langtímarannsókn Steinunnar Gestsdóttur og 

Kristjáns Ketils Stefánssonar um þróun sjálfstjórnunar og farsælan þroska á Íslandi. 

Rannsóknin fór fram á árunum 2012 – 2014 en hópi ungmenna var fylgt í tvö skólaár, frá því 

þau hófu nám í 9. bekk og til loka 10. bekkjar. Á meðan á rannsókninni stóð svöruðu 

nemendurnir stuttum spurningalista fjórum sinnum, í október 2012, apríl 2013, október 2013 

og í apríl 2014.  

Þátttakendur 

 Þátttakendur í rannsókninni voru nemendur í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu og 

Reykjarnesi sem við upphaf rannsóknarinnar voru í 9. bekk, fædd 1998 og því 14-15 ára. Þýði 

rannsóknarinnar (N=2836) var takmarkað við stóra og meðalstóra skóla til þess að lágmarka 

brottfall og auðvelda framkvæmd rannsóknarinnar. Af 54 mögulegum skólum voru 20 valdir 

af handahófi og samþykktu 15 þeirra að taka þátt í rannsókninni. Tveir 9. bekkir voru valdir af 

handahófi úr hverjum skóla og að lokum tóku 30 bekkir þátt í rannsókninni. Alls voru 625 

ungmenni í þessum 30 bekkum og fékkst skriflegt samþykki foreldra um þátttöku barna þeirra 

í rannsókninni frá 561 þeirra (90%).  

 Í þessari rannsókn verður notast við gögn úr fyrstu tveimur fyrirlögnum 

rannsóknarinnar, við upphaf og lok 9. bekkjar. Svarhlutfall við fyrstu fyrirlögn var 96% (N = 

539, 46% stúlkur, meðalaldur 14,3 ár). Nokkuð færri svöruðu í annarri fyrirlögn en 

svarhlutfallið var 93% (N = 519, 46% stúlkur, meðalaldur 14,8 ár). Einungis verður notast við 

gögn þeirra þátttakenda sem svara öllum þeim spurningum sem snúa að virkri þátttöku í 

skólastarfi í annarri fyrirlögn og þeim sem svara báðum spurningum sem snúa að menntun og 

atvinnuþátttöku móður og/eða föður og fjölda bóka á heimili, en það eru samtals 454 

þátttakendur. Gert er ráð fyrir að þeir nemendur sem svöruðu einungis spurningum um annað 

foreldrið búi hjá einstæðu foreldri. Við könnun á gögnunum kom í ljós að sjö þátttakendur 

svöruðu ekki spurningum um föður og einn þátttakandi svaraði ekki spurningum um móður.       

Framkvæmd 

Haustið 2012 var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar undir númerinu S5799. 

Þátttökuskólum voru sendar upplýsingar um rannsóknina og leitað var eftir samþykki þeirra 

til þátttöku ásamt samþykki foreldra allra barna sem tóku þátt í rannsókninni. Gagnasöfnun 

fór fram í október og apríl skólaárið 2012-2013 en nákvæm tímasetning var ákveðin í samráði 

við viðkomandi skólastjórnendur og kennara. Tveir þjálfaðir rannsakendur sáu um fyrirlögn 
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rannsóknarinnar. Hverjum bekk var stillt upp eins og um próf væri að ræða og rannsakandi las 

upp staðlaðan texta um tilgang og framkvæmd rannsóknarinnar. Rannsakendur svöruðu 

einnig spurningum nemenda með stöðluðum hætti eftir því sem aðstæður leyfðu. Með hjálp 

umsjónarkennara og foreldra var reynt var að fá nemendur sem ekki voru viðstaddir vegna 

veikinda, leyfis eða flutninga til að svara spurningalistunum.    

Mælitæki 

 Félagsefnahagsleg staða. Félagsefnahagsleg staða einstaklings eða fjölskyldu er 

oftast lýst með menntun, atvinnu og tekjum. Í þessari rannsókn verður mæling á 

félagsefnahagslegri stöðu byggð á spurningum úr PISA könnun OECD frá árinu 2009 

(OECD, 2009). Notast verður við fimm spurningar, um menntun móður, menntun föður, 

atvinnuþátttöku móður, atvinnuþátttöku föður og fjölda bóka á heimili. Fimm einstaka 

mælingar fást því og verða áhrif hverrar og einnar á virka þátttöku í skólastarfi skoðuð 

sérstaklega.    

Menntun foreldra. Áður en spurningar um foreldra voru settar fram var tekið fram að 

spurningarnar beindust að móður og föður eða þeim sem eru þátttakendum sem móðir og faðir 

og voru forráðamenn, stjúpforeldri og fósturforeldri tekin sem dæmi. Menntun foreldra var 

könnuð með því að biðja nemendur að merkja við hæstu prófgráðu sem foreldrar eða 

forráðamenn hafa lokið. Svarmöguleikarnir voru grunnskóla, iðnnámi/verknámi, stúdentsprófi 

og háskólaprófi. 

Atvinnuþátttaka foreldra. Atvinnuþátttaka foreldra var könnuð með því að spyrja 

þátttakendur hvað foreldrar þeirra starfa um þessar mundir. Svarmöguleikarnir voru 

„Hún/hann er í fullu launuðu starfi“, „Hún/hann er í launuðu hlutastarfi“, „Hún/hann er ekki í 

vinnu en er í atvinnuleit“, „Hún/hann er í fullu námi“ og „Annað (t.d. heimavinnandi, 

lífeyrisþegi).  

Fjöldi bóka á heimili. Notast var við spurningu um fjölda bóka á heimili sem 

aðgerðarbindingu á tekjum foreldra líkt og áður hefur verið gert (Rumberger, 1995). Spurt var 

„Hversu margar bækur eru til á heimili þínu?“ og svarmöguleikarnir voru sex „0-10 bækur“, 

„11-25 bækur“, „26-100 bækur“, „101-200 bækur“, „201-500 bækur“ og „Fleiri en 500 

bækur“.  

 Virk þátttaka í skólastarfi. Til að mæla virka þátttöku í skólastarfi var notast við 

spurningalistann Behavioral-Emotional-Cognitive School Engagement Scale (BEC-SES) sem 

þróaður var af Li og Lerner (2013). Spurningalistinn samanstendur af þremur undirkvörðum 



22 
 

sem mæla hver um sig hegðunarlega, tilfinningalega og hugræna þátttöku. Hver kvarði 

samanstendur af fimm spurningum eða staðhæfingum sem mældar eru á Likert kvarða með 

fjórum svarmöguleikum. Tveir þýðendur þýddu spurningalistann úr ensku og þýðingarnar 

voru síðan samræmdar af ábyrgðarmönnum rannsóknarinnar.  

 Hegðunarleg þátttaka í skólastarfi. Mæling á hegðunarlegri þátttöku í skólastarfi 

innihélt fimm spurningar sem snérust að viljastýrðri hegðun innan skólaumhverfisins. 

Spurningarnar náðu yfir grunna virka þátttöku (t.d. að mæta í tíma) að djúpri virkri þátttöku 

(t.d. að leggja hart að sér). Spurt var um hversu oft nemendur sýndu ákveðna hegðun (t.d. læra 

heima, skrópa) og svarað var á Likert kvarða sem hafði svarmöguleikana „Aldrei“, „Sjaldan“, 

„Stundum“ og „Oftast“. 

 Tilfinningaleg þátttaka í skólastarfi. Mæling á tilfinningalegri þátttöku í skólastarfi 

innihélt fimm staðhæfingar sem snérust að tilfinningum nemenda til skólans og hvort 

nemendur upplifa sig tilheyra skólanum. Ánægja, spenningur og skemmtun voru þær jákvæðu 

tilfinningar sem skoðaðar voru og nemendur voru einnig beðnir um að meta tilfinningalegt 

samband sitt við skólann. Staðhæfingar voru settar fram og nemendur áttu að svara hversu 

sammála eða ósammála þeim þeir voru með Likert kvarða sem hafði svarmöguleikana „Mjög 

ósammála“; „Frekar ósammála“, „Frekar sammála“ og „Mjög sammála“. 

 Hugræn þátttaka í skólastarfi. Mæling á hugrænni þátttöku í skólastarfi innihélt fimm 

staðhæfingar um viðhorf nemenda til menntunar og námsefnisins sem kennt er í skólanum  

ásamt hugmyndum þeirra um nám. Viðhorf til markmiða og tengsl náms við framtíðina var 

uppistaða mælingarinnar á hugrænni þátttöku. Líkt og á kvarða tilfinningalegrar þátttöku áttu 

nemendur að svara hversu sammála eða ósammála staðhæfingum um hugræna þátttöku þeir 

voru á Likert kvarðanum „Mjög ósammála“; „Frekar ósammála“, „Frekar sammála“ og 

„Mjög sammála“. 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Forsendur aðfallsgreiningar. Í þessari rannsókn var notast við marghliða 

aðfallsgreiningu þar sem áhrif hverrar frumbreytu voru skoðuð með tilliti til annarra 

frumbreyta. Aðfallsgreining snýst um að búa til línulegt líkan af tengslum frum- og 

fylgibreyta og hefur fjórar forsendur sem flestar snúa að villunni í módelinu. Villan þarf að 

vera normaldreifð, óháð og einsleit en mikilvægasta forsenda aðfallsgreiningar er þó sú að 

raunverulegt línulegt samband verður að vera á milli frum- og fylgibreyta. Einnig er 

mikilvægt að íhuga hvort einhverjar áhrifamiklar breytur vanti í tölfræðigreininguna sem gætu 
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haft áhrif á fylgibreytuna eða haft sameiginlega dreifingu með frumbreytum. 

Félagsefnahagsleg staða hefur þrjú undirstöðuatriði, menntun foreldra, atvinnu foreldra og 

tekjur foreldra. Í þessari rannsókn eru innifaldar mælingar á þessum þremur grunnþáttum 

félagsefnahagslega stöðu svo enga mikilvæga breytu vantar í greininguna. Augljóst er þó að 

nákvæmari mæling á tekjum foreldra væri hentug þar sem einungis óbein mæling er notuð til 

að meta tekjur, það er fjöldi bóka á heimili.   

 

Mynd 1. Leifarrit af staðlaðri leif og stöðluðu forsprárgildi 

Við könnun á línulegu sambandi milli frum- og fylgibreyta er ekki augljóst að um 

línulegt samband sé ræða. Mynd 1 sýnir fylgnirit á milli staðlaðrar leifar og staðlaðs 

forspárgildis og er notuð til að meta línulegt samband breyta. Þegar gildi greiningarinnar 

dreifast nokkuð jafnt um alla myndina er hægt að gera ráð fyrir línulegu sambandi. Á mynd 1 

sést þó að gildi greiningarinnar dreifast ekki jafnt og dreifing þeirra er takmörkuð á efri 

gildum forspárgilda og leifar. Önnur lögun á sambandi breytanna er þó ekki greinanleg á 

grafinu og því voru fylgni, hlutfylgni og hlutfylgnirit á milli allra frumbreytanna og 

fylgibreytunnar skoðuð. Þessar upplýsingar gáfu til kynna að jákvætt eða neikvætt línulegt 

samband væri á milli flestra frumbreytanna og fylgibreytunnar. Fyrir sumar frumbreytur er 

erfitt að meta þetta samband þar sem þær eru töluvert skekktar. Sem dæmi eru breyturnar 

atvinnuþátttaka föðurs og móður skekktar en mikill meirihluti foreldra eru í fullri atvinnu. 

Einnig ber að hafa í huga að svarmöguleikar þessara spurninga sem eru á Likert kvarða eru 
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ekki stigvaxandi og því ekki víst að um línulegt samband sé að ræða. Svarmöguleikar sem 

hafa gildin 3, 4 og 5 og standa fyrir „er ekki í vinnu en er í atvinnuleit“, „í fullu námi“ og 

„annað (t.d. heimavinnandi, ellilífeyrisþegi)“ tilgreina vel stöðu foreldra á vinnumarkaði en 

eru ekki endilega línulegir. Því verður að sýna varkárni við túlkun á sambandi þessara breyta 

við virka þátttöku í skólastarfi. Þar sem ekki er hægt að sjá að um aðra gerð af sambandi á 

milli breytanna sé að ræða er gert ráð fyrir að línulegt samband sé á milli allra frumbreytanna 

og fylgibreytunnar.   

Forsendurnar að villan eigi að vera óháð, normaldreifð og einsleit eru allar kannaðar 

með því að skoða leif gagnanna. Leifin reyndist óháð þegar Durbin-Watson próf var gert en 

það mælir fylgni á milli einstakra leifa. Mælitalan getur verið á bilinu 1-4 þar sem 2 merkir 

enga fylgni. Niðurstaða prófsins í þessu tilviki var 2,075 sem merkir að nánast engin fylgni er 

á milli leifanna og þær því óháðar. Til þess að skoða normaldreifingu leifarinnar var notast 

við normalrit og súlurit en þau sýndu að leifin nálgast normaldreifingu en einhver neikvæð 

skekkja er til staðar. Einsleitni villunnar, það að dreifing villunnar sé sú sama á öllum gildum 

frumbreytanna, er hægt að meta með því að skoða mynd 1 af leifarriti af staðlaðri leif á móti 

stöðluðum forspárgildum. Einsleitni er til staðar þegar gildin dreifast jafnt um myndina en 

eins og áður kom fram er það ekki svo. Myndin bendir því til að einsleitni leifanna sé ekki 

fullkomin. Þó er dreifigreining almennt frekar traust gagnvart broti á forsendu um einsleitni.  
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Útlagar. 

 
 

Mynd 2. Dreifirit af fjarlægð Cooks og fjarlægð Mahalanobis 

Til að meta útlaga í dreifingu frumbreytanna voru fjarlægðir Cooks og Mahalanobis 

notaðar. Fjarlægð Cooks metur hversu mikil áhrif hvert mæligildi hefur á niðurstöðurnar og 

fjarlægð Mahalanobis metur hvort mynstur svara einstaklinga á frumbreytunni séu það ólík 

svörum annarra þátttakendanna að það teljist til útlaga. Saman gefa þessar mælingar því góða 

hugmynd um þá þátttakendur sem vert er að skoða betur til að ákvarða frávik. Eins og sést á 

mynd 5 skera tvær mælingar sig sérstaklega úr þar sem þær hafa annað hvort eða bæði mikil 

áhrif á niðurstöður greiningarinnar og hafa óvenjulega samsetningu gilda frumbreytanna. 

Þessar tvær mælingar ásamt tveimur í viðbót voru skoðaðar sérstaklega til að meta hvort um 

frávik væri að ræða og kom í ljós að einn þátttakandi svaraði spurningalistanum ekki 

samviskusamlega þar sem viðkomandi merkti alltaf við sama svarmöguleika sama hver 

spurningin var. Svör þessa þátttakanda voru því fjarlægð úr gagnasafninu. Hinar þrjár 

mælingarnar voru trúverðugar en þátttakendurnir höfðu þó á einhvern hátt ódæmigerð 

svarmynstur. Sem dæmi hafði einn einstaklingur mjög mikla virka þátttöku en foreldra með 

litla atvinnuþáttöku og annar hafði mjög lága virka þátttöku en vel menntaða foreldra og 

margar bækur á heimili. Engir útlagar fundust á fylgibreytunni virkri þátttöku í skólastarfi. 
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Niðurstöður 

Lýsandi tölfræði 

Tafla 1. Lýsandi tölfræði virkar þátttöku í skólastarfi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Í töflu 1 má sjá lýsandi tölfræði fyrir breytuna virk þátttaka í skólastarfi. Breytan getur 

tekið gildi frá 20 að 60 og eins og sést á töflu 1 var allur skali hennar notaður. Hins vegar gefa 

meðaltal og miðgildi til kynna að fleiri nemendur mælast á efri hluta skala virkrar þátttöku þar 

sem báðar mælitölurnar eru fyrir ofan miðju skalans. Virk þátttaka í skólastarfi er því 

neikvætt skekkt en skekkja og ris benda þó til þess að hún nálgist normaldreifingu. 

 Frumbreytur greiningarinnar um menntun móður og föður, atvinnuþátttöku móður og 

föður og fjölda bóka á heimili voru á Likert kvarða með fjórum til sex gildum. Lýsandi 

tölfræði frumbreytanna má sjá í töflu 2.   

 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði fyrir breytur tengdar félagsefnahagslegri stöðu 

Frumbreytur N Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

Meðaltal Staðalfrávik Tíðasta 

gildi 

Menntun móður 453 1 4 3,17 1,06 4 

Menntun föður 447 1 4 3,00 1,06 4 

Atvinnuþátttaka 

móður 

453 1 5 1,66 1,22 1 

Atvinnuþátttaka föður 447 1 5 1,20 0,72 1 

Bækur á heimili 454 1 6 3,77 1,23 3 

Lýsandi tölfræði Stærð 

Meðaltal 49,49 

Staðalfrávik 7,24 

Miðgildi 51,00 

Lægsta gildi 20,00 

Hæsta gildi 60,00 

Skekkja -0,922 

Ris 0,76 
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 Þátttakendur notuðu öll gildi Likert kvarða frumbreytanna. Mæður og feður voru að 

meðaltali með jafn mikla menntun en flestir foreldrar þátttakenda hafa lokið háskólamenntun. 

Breyturnar um atvinnuþátttöku foreldra skera sig úr þar sem að stærstur meirihluti foreldra 

var í fullri vinnu (90% feðra og 71% mæðra) líkt og sést á meðaltölum þessara breyta sem eru 

1,65 og 1,20 þar sem svarmöguleiki 1 merkir að vera í fullri vinnu. Að meðaltali voru 100-

200 (svarmöguleiki 4) bækur á heimilum þátttakenda en flestir svara því að á heimili þeirra 

séu 26-100 bækur (svarmöguleiki 3).  

Fylgni 
Niðurstöður um fylgni (Pearson‘s r) á milli rannsóknarbreyta má sjá í töflu 3.  

Tafla 3. Fylgni milli rannsóknarbreyta (Person‘s r). 

 Menntun 

móður 

Menntun 

föður 

Atvinnu-

þátttaka 

móður 

Atvinnu-

þátttaka 

föður 

Bækur á 

heimili 

Virk 

þátttaka í 

skólastarfi 

Menntun móður -      

Menntun föður 0,50** -     

Atvinnuþátttaka 

móður 

-0,13** -0,13** -    

Atvinnuþátttaka 

föður 

0,01 -0,05 0,08* -   

Bækur á heimili 0,37** 0,25** -0,06 -0,03 -  

Virk þátttaka í 

skólastarfi 

0,29** 0,23** -0,14** -0,01 0,22** - 

* p < 0,05 ** p < 0,001 

Virk þátttaka í skólastarfi hefur marktæka fylgni við menntun móður, menntun föður, 

atvinnuþátttöku móður og fjölda bóka á heimili en ekki við atvinnuþátttöku föður.  Einnig má 

sjá að þær frumbreytur sem voru marktækar hafa fylgni sín á milli sem þýðir að hluti tengsla 

þeirra við fylgibreytuna er sameiginlegur. Vegna þessa var hlutfylgni milli breytanna einnig 

skoðuð þar sem stjórnað er fyrir áhrifum annarra frumbreyta. Niðurstöður um hlutfylgni má 

sjá í töflu 4. 
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Tafla 4. Hlutfylgni (e. partial-correlation) milli rannsóknarbreyta (Pearson‘s r). 

 Menntun 

móður 

Menntun 

föður 

Atvinnu-

þátttaka 

móður 

Atvinnu-

þátttaka 

föður 

Bækur á 

heimili 

Virk 

þátttaka í 

skólastarfi 

Menntun móður -      

Menntun föður 0,45** -     

Atvinnuþátttaka 

móður 

-0,07 -0,07 -    

Atvinnuþátttaka 

föður 

0,06 -0,06 0,08 -   

Bækur á heimili 0,29** 0,08 -0,01 -0,03 -  

Virk þátttaka í 

skólastarfi 

0,18** 0,07 -0,10* 0,01 0,10* - 

* p < 0,05 ** p < 0,001 

Þegar hlutfylgni var skoðuð sést að menntun móður, atvinnuþátttaka móður og bækur 

á heimili hafa marktæk tengsl við virka þátttöku í skólastarfi þegar stjórnað er fyrir áhrifum 

frumbreytanna. Menntun föður hafði hins vegar ekki lengur marktæk tengsl við virka þátttöku 

í skólastarfi þegar stjórnað var fyrir áhrifum menntunar móður, atvinnuþátttöku móður, 

atvinnuþátttöku föður og fjölda bóka á heimili. Þó tengjast menntun föður og móður enn 

miðlungssterkt sem gæti þýtt sameigilega dreifingu breytanna. Menntun móður hefur einnig 

marktæka hlutfylgni við fjölda bóka á heimili. Þessar niðurstöður fylgni og hlutfylgni gefa 

hugmynd um hvernig áhrifum frumbreyturnar á virka þátttöku í skólastarfi er háttað en 

marghliða aðfallsgreining var notuð til að kanna þetta samband betur. 

Marghliða aðfallsgreining 
Til þess að kanna tengsl félagsefnahagslegrar stöðu og virkrar þátttöku í skólastarfi var 

gerð marghliða aðfallsgreining (e. multivariate regression). Aðfallslíkanið hafði fimm 

frumbreytur tengdar félagsefnahagslegri stöðu; menntun móður og föður, atvinnuþátttöku 

móður og föður og fjölda bóka á heimili ásamt fylgibreytunni virk þátttaka í skólastarfi. 

Líkanið reyndist marktækt F (5,44) = 11,17, p < 0,001 en skýringarhlutfall þess var 0,11 sem 

þýðir að hægt er að skýra um 11% breytileika virkar þátttöku í skólastarfi með breytum 

tengdum félagsefnahagslegri stöðu.  Til þess að kanna áhrif einstakra frumbreyta á virka 

þátttöku voru t-próf framkvæmd. Niðurstöður t-prófanna má sjá í töflu 5.  
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Tafla 5. Niðurstöður t-prófa marghliða aðfallsgreiningar 

 β t     p 

Menntun móður 0,21 3,79 0,001** 

Menntun föður 0,08 1,47 0,144 

Atvinnuþátttaka móður -0,09 -2,01 0,045* 

Atvinnuþátttaka föður 0,01 0,11 0,911 

Bækur á heimili 0,11 2,20 0,029* 

* p < 0,05 ** p < 0,01 

Þrjár frumbreytanna hafa marktæk áhrif á virka þátttöku í námi umfram sameiginleg 

áhrif allra breytanna, en þær eru menntun móður, atvinnuþátttaka móður og fjöldi bóka á 

heimili. Þegar stærð β, stöðluðu hallartalnanna er skoðuð má túlka hversu mikil áhrif breytan 

hefur á virka þátttöku í skólastarfi. Menntun móður hefur β stuðulinn 0,21 og er sú breyta 

tengd félagsefnahagslegri stöðu sem hefur sterkustu tengslin við virka þátttöku nemenda í 

skólastarfi. Þessi tengsl eru jákvæð sem þýðir að eftir því sem menntun móður hækkar um eitt 

staðalfrávik, hækkar virk þátttaka barns hennar um 0,21 staðalfrávik. Nánar þýðir þetta að 

fyrir hvert menntunarstig sem móðir klárar eftir grunnskóla er barn hennar með 1,5 fleiri stig 

á kvarða virkar þátttöku, þar sem staðalfrávik menntunar móður samsamar einu 

menntunarstigi og 0,21 staðalfrávik virkrar þátttöku samsama 1,5 stigi á kvarða virkar 

þátttöku. Atvinnuþátttaka móður sem einnig reyndist marktæk hefur neikvæð tengsl við virka 

þátttöku en staðlaða hallartalan reyndist vera -0,09 sem þýðir að tilhneiging er til þess að 

nemendur séu minna virkir í skólastarfi eftir því sem atvinnuþátttaka móður er minni. Börn 

mæðra sem hafa minna en fulla atvinnuþátttöku eru 0,7 stigum lægri á kvarða virkar þátttöku 

heldur en börn mæðra sem eru í fullri atvinnu. Marktæka breytan fjöldi bóka á heimili hefur β 

stuðulinn 0,11 sem þýðir að því fleiri bækur sem eru á heimili nemenda því meiri virka 

þátttöku í skólastarfi sýnir sá nemandi. Menntun og atvinnuþátttaka föður hafa hins vegar ekki 

marktæk tengsl við virka þátttöku nemenda í skólastarfi að teknu tilliti til annarra frumbreyta.  
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Umræða 
Virk þátttaka nemenda í skólastarfi er talin vera mikilvægur áhrifaþáttur fyrir velgengni í 

námi og velferð síðar meir á lífsleiðinni (Kalil og Ziol-Guest, 2008). Fræðimenn hafa því í 

auknum mæli beint sjónum sínum að þessu hugtaki þar sem talið er mögulegt að hafa áhrif á 

þennan eiginleika hjá börnum og unglingum og stuðla þannig að bættum lífsgæðum 

(Fredricks o.fl., 2004). Margir eiginleikar einstaklinga og þættir í umhverfi þeirra tengjast 

virkri þátttöku í skólastarfi, svo sem persónuleikaþættir, þættir í skólaumhverfinu og þættir 

tengdir fjölskyldulífi. Félagsefnahagsleg staða nemenda er talin vera þáttur tengdur 

fjölskyldulífi sem hefur áhrif á virka þátttöku þeirra í skólastarfi. Rannsóknir hafa sýnt að 

nemendur frá fjölskyldum með slakari félagslega og efnahagslega stöðu séu minna virkir í 

skólastarfi og sýni alvarlegan skort á tilfinningalegri þátttöku (Bempechat og Shernoff, 2012; 

Blöndal, 2014; Li og Lerner, 2011). Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hvort 

félagsefnahagsleg staða nemenda í 9. bekk á Íslandi hafi áhrif á virka þátttöku þeirra í 

skólastarfi. Félagsefnahagsleg staða var mæld með fimm breytum sem tengjast menntun, 

atvinnuþátttöku og tekjum foreldra en þetta eru undirstöðuatriði mælinga á 

félagsefnahagslegri stöðu (OECD, 2009). Tilgáta rannsóknarinnar var sú að þeir nemendur 

sem hafa lægri félagsefnahagslega stöðu hafi minni virka þátttöku í skólastarfi mælda með 

mælitæki sem sameinar hegðunarlegan, tilfinningalegan og hugrænan undirþátt virkar 

þátttöku.  

 Niðurstaða rannsóknarinnar studdi tilgátuna þar sem merki um háa félagsefnahagslega 

stöðu spáðu fyrir um hærri virka þátttöku í skólastarfi. Þó tengdust ekki allar breytur 

félagsefnahagslegrar stöðu virkri þátttöku í skólastarfi. Menntun móður, atvinnuþátttaka 

móður og fjöldi bóka á heimili voru þær breytur sem tengdust virkri þátttöku þar sem 

menntun móður hafði mest áhrif. Menntun og atvinnuþátttaka föður voru þær 

félagsefnahagslegu breytur sem ekki tengdust virkri þátttöku í námi. Þetta kemur á óvart þar 

sem menntun og atvinnuþátttaka föður getur haft mikið að segja um félagsefnhagslega stöðu 

fjölskyldunnar sem heild. Þó eru breyturnar menntun og atvinnuþátttaka föður sjaldan ef 

nokkurn tíman notaðar út af fyrir sig sem mat á félagefnahagslegri stöðu heimilis. Hins vegar 

er menntun móður algengur mælikvarði á félagsefnahagslega stöðu. Stundum eru þó notaðar 

mælingar þar sem einungis er notað við upplýsingar þess foreldris sem hefur hærri 

menntunargráðu og stöðu á vinnumarkaðinum, sem þýðir að fyrir stakar fjölskyldur væri 

stundum einungis notaðar upplýsingar um föður. Þetta er til dæmis gert í PISA könnun OECD 

(OECD, 2009).  
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Það að menntun og atvinnuþátttaka föður hafa ekki áhrif á virka þátttöku í námi gefur 

til kynna að ekki sé nauðsynlegt að skoða þessar upplýsingar þegar verið er að kanna virka 

þátttöku í skólastarfi. Nóg væri því að skoða félagsefnahagslega stöðu með upplýsingum um 

móður þegar kanna ætti tengsl við virka þátttöku í skólastarfi. Niðurstöðurnar benda þó til 

þess að allar hliðar félagsefnahagslegrar stöðu, það er að segja menntun, atvinna og tekjur, 

hafi áhrif á virka þátttöku í skólastarfi. Margir telja nauðsynlegt að nota samsetta mælingu 

þegar verið er að skoða félagsefnahagslega stöðu (OECD, 2009; National Center for 

Education Statistics, 2012). National Center for Education Statistics í Bandaríkjunum valdi 

hóp sérfræðinga til þess að leggja mat á hvort hentugast væri að nota eina breytu, hóp breyta 

eða samsetta mælingu til þess að meta félagefnahagslega stöðu. Þau komust að þeirri 

niðurstöðu að samsett breyta væri hentugast vegna fjölhliða skilgreiningar 

félagsefnahagslegrar stöðu (National Center for Education Statistics, 2012). Hins vegar hafa í 

sálfræðinni oftast verið notaðar einstaka breytur til þess að meta félagefnahagslega stöðu og 

APA Task Force on Socioeconomic Status varar við því að nota samsetta mælingu á 

félagsefnahagslegri stöðu (APA task force on socioeconomic status, 2006). Þau telja 

mikilvægt að skilja hvaða hliðar félagefnahagslegrar stöðu hafi áhrif á þær breytur sem verið 

er að skoða. Ég tel það einnig mikilvægt þó svo að samsett mæling sé ef til vill auðskiljanlegri 

og einfaldari í notkun, þá fást nákvæmari upplýsingar þegar einstaka breytur eru skoðaðar. Í 

þessarri rannsókn reyndust allar hliðar félagslefnahagslegrar stöðu hafa áhrif, en ekki allar 

þær breytur sem notaðar voru til að meta þessar hliðar. Auk þess höfðu einstaka breytur meiri 

áhrif en aðrar, þar sem menntun móður hafði mest áhrif á virka þátttöku í skólastarfi. 

Mikilvægt er þó að skoða einnig samband þeirra breyta sem hafa áhrif á fylgibreytuna og 

þeirra sem ekki hafa áhrif. Í þessari rannsókn var til dæmis miðlungshá fylgni á milli 

menntunar móður og menntunar föður þó að áhrifum annarra frumbreyta var haldið 

stöðugum, en einungis menntun móður hafði marktæk áhrif á virka þátttöku í skólastarfi. Sá 

möguleiki er því fyrir hendi að flóknara samband sé til staðar á milli þessara þriggja breyta 

heldur en aðfallslíkanið gerir ráð fyrir.  

Erfitt er að draga ályktanir um af hverju menntun og atvinnuþátttaka mæðra tengist 

virkri þátttöku í námi en ekki menntun og atvinnuþátttaka feðra. Möguleg ástæða er sú að líkt 

og í gegnum tíðina eru mæður enn megin umönnunaraðilar barna og sjá um uppeldi þeirra að 

stærstum hluta. Mæður sem eru betur menntaðar brýna því mikilvægi menntunar frekar fyrir 

börnum sínum og eru tilbúnari til að aðstoða og leiðbeina þeim. Hvað atvinnuþátttöku 
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foreldra varðar mætti halda að mæður sem ekki eru í fullri vinnu hefðu meiri tíma til þess að 

aðstoða og hjálpa börnum sínum. Hins vegar sýndu niðurstöðurnar að börn mæðra sem ekki 

eru í fullri atvinnu hafa að meðaltali lægri virka þátttöku í skólastarfi. Vitað er að það eitt að 

vera í vinnu getur verið til góðs, en atvinnulausir eru líklegri til að glíma við slæma andlega 

og líkamlega heilsu (APA Task Force on Socioeconomic Status, 2006). Það gæti því verið svo 

að mæður sem að einhverjum ástæðum eru ekki í fullri vinnu séu ekki í stakk búnar til að 

veita börnum sínum þá aðstoð og aðhald sem þau þarfnast til að standa sig vel í skóla.   

Samkvæmt Bempechat og Shernoff (2012) hafa foreldrar áhrif á virka þátttöku barna 

sinna í námi á þrjá vegu; með því að taka þátt í heimanámi þeirra, með uppeldisaðferðum 

sínum og með flutningi á viðhorfum um mikilvægi menntunar. Murray (2009) skoðaði tengsl 

virkar þátttöku í skólastarfi og þátta tengda foreldrum sem svipar mjög til fyrrnefndra 

áhrifaþátta, en það voru námslegar væntingar foreldra, nánd barna og foreldra, aðgengi barna 

að foreldrum og aðstoð foreldra við námið. Niðurstöður hans voru að 24% af breytileika 

virkar þátttöku í skólastarfi mátti útskýra með breytum tengdum foreldrum. Bempechat og 

Shernoff (2012) bentu þó einnig á að félagsefnahagsleg staða fjölskyldunnar hafi áhrif á alla 

þessa þrjá þætti, aðstoð við heimanám, uppeldisaðferðir og viðhorf til menntunar, sem hafa 

áhrif á virka þátttöku í námi. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar útskýrir 

félagsefnahagsleg staða, nánar tiltekið menntun og atvinnuþátttaka móður ásamt fjölda bóka á 

heimili, um það bil 11% af breytileika virkar þátttöku í skólastarfi sem er tiltölulega hátt 

hlutfall þegar um svo umfangsmikla hugsmíð er að ræða. Þar sem félagsefnahagsleg staða er 

hluti af áhrifum foreldra á virka þátttöku í skólastarfi má áætla að um 11% þeirra áhrifa sem 

foreldrar hafa á börn sín séu vegna félagefnahagslegrar stöðu þeirra. Félgagsefnahagslega 

staða virðist því geta skýrt allt að helming þeirra áhrifa sem foreldrar hafa á virka þátttöku 

barna sinna. 

Rannsóknir sýna að foreldrar sem hafa lága félagsefnahagslega stöðu eru síður líklegir 

til að geta sinnt hlutverki sínu sem leiðbeinendur barna sinna í gegum skólagöngu þeirra. 

Fræðimenn telja það vera vegna þess að foreldrar með lága félagsefnahagslega stöðu eru 

líklegri til að vera með óstöðuga og streituvaldandi atvinnu sem getur haft mikil áhrif á 

samband þeirra við börn sín. Einnig er sennilegt að viðhorf minna menntaðra foreldra til 

menntunar sé ekki jafn jákvætt og háskólagenginna foreldra. Nauðsynlegt er því að skólarnir 

séu meðvitaðir um mikilvægi þess að taka tillit til heimilisaðstæðna og vinni sérstaklega að 

því að koma á jákvæðum samskiptum við heimili með lága félagsefnahagslega stöðu. 
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Hlutdeild foreldra í skólastarfi barna sinna og jákvætt viðhorf þeirra til skólans er hvatning og 

leiðbeiningar til þeirra um að skólastarfið sé mikilvægt og skipti máli fyrir framtíð þeirra. Til 

þess að stuðla að meiri virkri þátttöku í skólastarfi, bættum námsárangri og minna brottfalli 

geta skólarnir því lagt áherslu á að auka samskipti við foreldra og virkja foreldra í skólastarfi 

barna sinna. Auk þess gæti verið hjálplegt að fræða foreldra um mikilvægi þess að leiðbeina 

og aðstoða börn sín í gegnum skólagönguna.  

 Tími sem foreldrar eyða með börnum sínum er dýrmætur og til þess að foreldrar geti 

leiðbeint börnum sínum á skólagöngunni er nauðsynlegt að foreldrar hafi svigrúm til þess að 

gera svo. Rannsóknir virðast sýna að foreldrar sem hafa lága félagefnahagslega stöðu hafi 

minni tíma aflögu til að eyða með börnum sínum og aðstoð við heimanám og þátttaka í 

skólastarfi er ekki sett í forgang (Bempechat og Shernoff, 2012; Ream og Rumberger, 2008). 

Það er því vert fyrir samfélagið að velta fyrir sér hvort aukinn tími aflögu í vinnuvikunni sem 

foreldrar gætu notað til að vera með börnum sínum sé ábatasamur fyrir einstaklinga og 

samfélagið sjálft til lengri tíma. Það er vel þekkt að samverustundir barna og foreldra hafa 

jákvæð áhrif á hegðun og líðan barna og ungmenna og meðal annars með því að hafa meiri 

tíma til að sinna skólagöngu barnsins og hjálpa til við heimanámið er verið að stuðla að bættri 

virkri þátttöku í skólastarfi og bættum námsárangri. Endurskipulagning vinnudagsins og 

stytting hans er því líkleg til að hafa jákvæð áhrif á samband foreldra og barna þeirra. Til 

lengri tíma litið myndi þetta fyrirkomulag ef til vill hagnast samfélaginu þar sem foreldrar 

gætu alið upp betur aðlagaða einstaklinga með betri menntun og því tilbúnari til þess að 

leggja eitthvað af mörkum til samfélagsins.  

 Meginniðurstöður þessarar rannsóknar eru því að félagsefnahagsleg staða, nánar 

tiltekið menntun móður, atvinnuþátttaka móður og fjöldi bóka á heimili hafi áhrif á virka 

þátttöku íslenskra nemenda í 9. bekk. Það að hafa minni virka þátttöku í skólastarfi þýðir að 

þeir nemendur eru líklegri til að vera með lakan námsárangur og hverfa frá skóla fyrir 18 ára 

aldur sem getur haft miklar afleiðingar á heilsu og lífsgæði síðar meir á lífsleiðinni. Foreldar 

eru helstu leiðbeinendur nemenda í gegnum skólagönguna og því er mikilvægt að skólinn og 

samfélagið allt leggi áherslu á að virkja foreldra til að taka þátt í námi og skólastarfi barna 

sinna og auka þannig líkurnar á jákvæðum þroska þeirra. 
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