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Úrdráttur 

Í þessari rannsókn voru skoðuð tengsl sjálfstjórnunar og námsárangurs. Skólaganga skipar 

mikilvægan sess í lífi hvers barns og hefur námsárangur mikið að segja um lífsgæði og heilsu 

einstaklings þegar fram líða stundir. Sjálfstjórnun er í stuttu máli hæfni fólks til þess að 

stjórna tilfinningum, hegðun og hugsunum. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að sjálfstjórnun 

spáir jákvætt fyrir um námsárangur bæði hjá börnum og unglingum. Tilgáta rannsóknarinnar 

var að sjálfstjórnun við upphaf 9. bekkjar spái jákvætt fyrir um árangur á samræmdum prófum 

við upphaf 10. bekkjar. Með þessum hætti voru könnuð langtímatengsl sjálfstjórnunar og 

námsárangurs í ensku, íslensku og stærðfræði. Þýði rannsóknarinnar voru unglingar í 9. og 10. 

bekk grunnskóla á Reykjanesi og á höfuðborgarsvæðinu. Þátttakendur voru 561 talsins og var 

meðalaldur þeirra við upphaf rannsóknar 14,3 ár. Við upphaf 9. bekkjar var sjálfstjórnun 

mæld með spurningalista, ári seinna eða við upphaf 10. bekkjar þreyttu þátttakendur 

samræmd könnunarpróf og voru þau notuð til að meta námsárangur. Til þess að greina 

niðurstöður var notast við einfalda aðfallsgreiningu. Niðurstöður sýna að langtímatengsl 

sjálfstjórnunar og námsárangurs eru til staðar hjá íslenskum nemendum á unglingastigi.  

Að lokum eru niðurstöður ræddar.  
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Tengsl sjálfstjórnunar unglinga við námsárangur 

Á unglingsaldri er verið að undirbúa einstaklinga fyrir lífið. Stórum hluta af vökutíma 

unglinga er varið í skóla. Námsárangur stjórnar að miklu leyti hvort og í hvaða framhaldsnám 

unglingar fara og hefur því mikil áhrif á framtíð hvers einstaklings (Blöndal, Jónasson og 

Tannhäuser, 2011). Sjálfstjórnun er hugtak sem vísar til hæfni einstaklings til þess að stjórna 

eigin hugsunum, hegðun og tilfinningum (Calkins, 2007). Góð færni í sjálfstjórnun hefur 

meðal annars verið tengd við góðan námsárangur og farsælan þroska ungmenna (Gestsdóttir 

og Lerner, 2007; Dent og Koenka, 2015). 

Í þessari rannsókn er athugað hvort sjálfstjórnun spái jákvætt fyrir um námsárangur 

hjá íslenskum unglingum. Ef sjálfstjórnun spáir jákvætt fyrir um námsárangur er hægt að nota 

þá vitneskju í öllu skólastarfi og kenna börnum og unglingum að nýta sér aðferðir 

sjálfstjórnunar bæði í námi og öðru sem þau taka sér fyrir hendur. 

Sjálfstjórnun skilgreind 

Sjálfstjórnun er umfangsmikið hugtak sem vísar eins og áður sagði til hæfni fólks til 

þess að stjórna tilfinningum, hugsunum og hegðun (Calkins, 2007). Talið er að sjálfstjórnun 

sé mikilvæg til þess að einstaklingur nái markmiðum sem hann hefur sett sér og hindra að 

ósjálfráð viðbrögð stjórni einstaklingi. Sjálfstjórnun er einnig talin tengjast þrautseigju og því 

að koma í veg fyrir að einstaklingur gefist upp á erfiðum verkefnum (Elsa Lyng 

Magnúsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Kristján Ketill Stefánsson, 2013). Sjálfstjórnun vísar 

því til hegðunar af ýmsu tagi, allt frá barni sem heldur aftur af löngun til þess að stelast í 

nammi til unglings sem beinir athygli sinni að námsbók þrátt fyrir áreiti frá umhverfinu.  

Það sem mest hefur verið rannsakað varðandi ungmenni og sjálfstjórnun er líklega 

hugtakið sjálfstjórnun í námi (e. self-regulated learning) og samband þess við námsárangur 

(Zimmerman, 2002; 2008). Zimmerman (1990) lýsir nemendum sem nota sjálfstjórnun í námi 

á þann hátt að þeir átta sig á því hvenær þeir vita staðreyndir og búa yfir hæfni. Þeir finna þær 

upplýsingar sem þeir þarfnast og gera það sem þarf til að tileinka sér þá færni sem þeir þurfa 

til að leysa ákveðið verkefni. Ef hindranir verða á vegi þeirra, til dæmis lélegir kennarar, 

ófullnægjandi aðstæður til náms eða ruglandi námsbækur þá finna þeir samt sem áður leiðir til 

þess að ná árangri. Nemendur sem hafa sjálfstjórnun í námi líta á nám sem kerfisbundið og 

stjórnanlegt ferli og taka ábyrgð á námsárangri sínum. Þessir nemendur setja sér markmið í 

námi og velja ákjósanlegar leiðir að markmiðum sínum. 
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Meðvituð sjálfstjórnun. Sjálfstjórnun tengd almennum markmiðum kallast meðvituð 

sjálfstjórnun. Í meðvitaðri sjálfstjórnun felast þær leiðir og eiginleikar sem fólk notar til að 

hafa áhrif á samspil umhverfis við einstakling til dæmis með markmiðasetningu, að velja 

hvaða leið er best til að ná markmiðum og hvernig fólk stjórnar hegðun sinni og hugsunum til 

að ná settum markmiðum (Steinunn Gestsdóttir, 2012). Í þessari rannsókn er sjónum beint að 

meðvitaðri sjálfstjórnun. Þótt meðvituð sjálfstjórnun stefni alltaf að markmiði þá getur sú 

hegðun sem tengist meðvitaðri sjálfstjórnun verið ómeðvituð eða gerst svo sjálfkrafa að 

hegðunin gerist áður en manneskjan verður vör við hana (Gestsdóttir og Lerner, 2008). 

Nemandi sem undirbýr sig fyrir próf með því að finna nýjar leiðir til að muna hluti sýnir 

meðvitaða sjálfstjórnun. Sjálfstjórnunarfærni gefur því fólki tækifæri til að ná markmiðum 

sem það velur sér og stjórna eigin þroskaferli (Baltes, 1997). 

 SOC mælitækið. Til að mæla meðvitaða sjálfstjórnun er SOC mælitækið notað. Það á 

uppruna sinn að rekja til rannsókna Baltes og samstarfsmanna hans í öldrunarfræðum 

(Kristján Ketill Stefánsson, Steinunn Gestsdóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2014). Til að 

kynnast SOC mælingunni betur liggur beint við að skoða undirþætti hennar sem eru þrír. S 

stendur fyrir val (e. selection). Þar er sjónum beint að markmiðasetningu og spurningar í þeim 

hluta snúast um það hvernig fólki gengur að setja sér markmið. S-ið getur verið tvenns konar, 

val (e. elective selection) og val byggt á tapi (e. loss-based selection). Val leggur áherslu á að 

ná markmiði, (t.d. að leggja áherslu á að klára háskóla og eyða minni tíma í að sinna 

áhugamálum þangað til eftir útskrift). Val byggt á tapi snýst um það hversu vel gengur að 

breyta óraunhæfum markmiðum og setja ný raunhæf markmið (t.d. hætta að æfa blak og byrja 

að safna límmiðum þegar hnémeiðsli eru svo slæm að ekki er unnt að halda áfam að spila 

blak). O stendur fyrir hámörkun (e. optimization) og snýst um það hversu vel gengur að finna 

leiðir til að ná markmiðum. Oftast eru margar leiðir að hverju markmiði. Það hvaða leið er 

ákjósanleg fer eftir því um hvers konar markmið ræðir (leiðin að því að komast í landsliðið í 

blaki er ekki sú sama og leiðin að því að vera góð vinkona), félagsmenningarlegu samhengi 

(t.d. þau tækifæri sem bjóðast) og persónueinkennum (t.d. aldur). C stendur fyrir uppbót (e. 

compensation) og snýr einnig að leiðum að markmiði eða því hvernig gengur að velja nýjar 

leiðir þegar þær sem verið er að nota eru ekki lengur í boði. Gleraugu, heyrnartæki og það að 

biðja um hjálp frá öðrum eru allt dæmi um uppbót (Freund og Baltes, 2002).  

Sjálfstjórnun á unglingsárum. Margt í umhverfi manneskju tekur breytingum þegar 

unglingsárin skella á. Til dæmis má nefna að valfögum fjölgar í skóla, er það gert til að 



	   9	  

nemendur geti aðlagað nám sitt að framtíðaráformum og áhugasviði. Einnig verða kröfur er 

varða sjálfstæð vinnubrögð meiri en áður og áhersla á óhlutbundna hugsun eykst 

(Aðalnámskrá, 2015). Unglingar standa því frammi fyrir mörgum framandi og krefjandi 

aðstæðum og þá er mikilvægt að þeir geti stjórnað hugsun, hegðun og tilfinningum. Á 

unglingsárum tekur getan til sjálfstjórnunar miklum breytingum og unglingum gengur misvel 

að takast á við þessar breytingar (Steinunn Gestsdóttir, Sigrún Aðalbjarnardóttir og Fanney 

Þórisdóttir, 2011). Á þessu aldursskeiði eykst mikilvægi meðvitaðrar sjálfstjórnunnar vegna 

breytinga sem verða á líkamsþroska, vitsmunum og umhverfi. Ennfremur verður sjálfstjórnun 

flóknari, markvissari og tengist langtímamarkmiðum meira en áður (Brandstädter, 2006). 

Talið er að þeim unglingum sem hafa góða sjálfstjórnunarfærni gangi betur að takast á við 

umhverfi sitt. Meðal þess sem það felur í sér er að setja sér markmið og leita leiða til að ná 

þeim. Á unglingsárum verða einstakar breytingar á virkni og uppbyggingu heilans. Þessar 

breytingar valda aukinni getu til þess að stjórna hegðun og hugsun. Þetta gerir unglingum 

kleift að setja sér markmið, forgangsraða markmiðum, átta sig á því hvaða leiðir eru bestar til 

að ná þeim og leggja mat á það hvernig gengur að ná settum markmiðum. Þetta er undistaða 

sjálfstjórnunar (Steinunn Gestsdóttir o.fl., 2011). 

Tengsl sjálfstjórnunar og námsárangurs 

Færni í því að beita sjálfstjórnun á hegðun skiptir miklu máli í tengslum við skóla, meðal 

annars vegna þess að þessi færni gerir börnum kleift að aðlaga sig að kröfum skólastofunnar 

eins og að hlusta á fyrirmæli og fylgja reglum (von Suchodoletz o.fl., 2013). Hvað veldur því 

að þeim börnum sem hafa tileinkað sér færni í sjálfstjórnun gengur betur í skóla? Þeir 

nemendur sem beita sjálfstjórnun við nám skipuleggja hvert skref, velja aðferðir og meta 

hversu vel þær aðferðir virka til að ná settum markmiðum (Bouddard, Boisvert, Vezeau og 

Larouche, 1995). Þeir nemendur sem vilja auka þekkingu sína og færni eru líklegri til að beita 

aðferðum sjálfstjórnunar heldur en þeir nemendur sem einungis vilja ná góðri einkunn (Ames 

og Archer, 1988). 

 Ýmsar leiðir er hægt að fara til þess að þjálfa börn í sjálfstjórnun og með 

markvissum aðgerðum í leik-og grunnskólastarfi er hægt að stuðla að betri sjálfstjórn barna 

(Bodrova og Leong, 2006). Árið 2007 birtu Diamond, Barnett, Thomas og Munro grein þar 

sem þeir greindu frá inngripum sem kallast „Tools of the Mind“. Þau inngrip voru notuð með 

elstu börnum í leikskóla og var inngripunum ætlað að þjálfa nemendur í sjálfstjórn. Þessi 

inngrip byggðu á einföldum aðgerðum og var markmið þeirra að efla vinnsluminni og 
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sveigjanleika í hugsun og að halda aftur að hegðun. Þau verkefni sem inngripin fólu í sér voru 

fjölbreytt, til dæmis voru börnin hvött til þess að tala við sig upphátt þegar þau voru að vinna 

að lausn flókinna verkefna, börnin voru hvött til þess að leika hlutverkaleiki og leiknir voru 

leikir sem þjálfuðu minni barnanna. Þegar þjálfun lauk sýndu börn í tilraunahópi mun meiri 

hæfni í því að nota minni, stjórna athygli og breyta hegðun í samræmi við fyrirmæli heldur en 

börn í samanburðahópi.  

Mikilvægi námsárangurs Aukin áhersla á menntun í samfélaginu gerir það að 

verkum að þau ungmenni sem útskrifast ekki úr framhaldsskóla eru verr stödd að mörgu leyti 

nú en áður. Til dæmis eru meiri líkur á að þessi ungmenni fái illa launuð störf, verði 

atvinnulaus, eigi við heilsufarserfiðleika að stríð og sýni andfélagslega hegðun (Rumberger 

og Thomas, 2000). Þeir sem eru langskólagengnir eru alla jafnan með hærri laun en þeir sem 

ekki hafa langskólanám að baki, þótt það sé ekki algilt. Samkvæmt samanburði sem Bandalag 

háskólamanna lét gera hækka laun einstaklings að jafnaði um 8,3% fyrir hvert viðbótarár í 

skóla (Eyjólfur Sigurðsson, 2011). Það er umdeilt hvort að hægt sé að kaupa sér hamingju, en 

rannsóknir hafa sýnt fram á að fólk sem hefur næga peninga fyrir grunnþörfum og aðeins 

rúmlega það er hamingjusamara en þeir sem eiga í erfiðleikum með að ná endum saman 

(Ferrer-i-Carbonell, 2005). Einnig hefur verið sýnt fram á að menntun (skólaganga) tengist 

heilbrigði og vellíðan, að sama skapi hefur lítil menntun (það að klára ekki grunnskóla) verið 

tengd við að leiðast út í glæpi (Michalos, 2008). Árið 2007 sögðust rúmlega þriðjungur fanga 

á Íslandi ekki hafa lokið grunnskólaprófi (Helgi Gunnlaugsson og Bogi Ragnarsson, 2007). 

Þess vegna er mikilvægt að vita hvaða leiðir er hægt að fara til þess að hjálpa unglingum að 

gera sitt besta í skóla og stuðla að því að þeir klári framhaldsskóla og afli sér starfsréttinda en 

brottfall úr framhaldsskólum á Íslandi er yfir meðaltali OECD landanna (OECD, 2014).  

 Fyrri rannsóknir. Erlendar rannsóknir hafa endurtekið sýnt fram á tengsl bæði 

sjálfstjórnunar og sjálfstjórnunar í námi við námsárangur. Þetta við bæði við upphaf 

skólagöngu og í framhaldsskóla og eru þessi tengsl eru enn til staðar eftir að tillit hefur verið 

tekið til þátta eins og greindar og fyrra gengis í skóla (Blair, 2002; Blair og Razza, 2007; 

McClelland, ofl., 2007). Samantektarrannsókn (e.meta analysis) tók saman 61 rannsókn þar 

sem fylgni milli ferla sjálfstjórnunar í námi (e. self-regulated learning) og námsárangurs hafði 

verið skoðuð hjá börnum og unglingum. Þeir ferlar sjálfstjórnunar í námi sem voru skoðaðir 

voru ferlar námsvitundar (e.metacognitive processes) og hugrænar aðferðir (e.cognitive 

strageties). Fylgni þessara tveggja ferla við námsárangur var mishá eftir fögum. Fylgni milli 
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ferla námsvitundar og námsárangurs var hæst í félagsfræði (r=,34) og vísindum (r=,26), næst 

kom enska (r=,23) og var fylgnin lægst í stærðfræði (r=,21). Fylgni hugrænna aðferða við 

námsárangurs var hæst í vísindum (r=,27) og félagsfræði (r=,22) og en afar lág í stærðfræði 

(r=,06). Fylgni hugrænna aðferða við námsárangur í ensku reyndist ekki marktæk. Einnig 

sýndi rannsóknin að fylgni milli sjálfstjórnunar og námsárangurs var lægri hjá unglingum en 

börnum (Dent og Koenka, 2015).  

Langtímarannsókn á leikskólabörnum sýndi að sjálfstjórnun við upphaf fimm ára 

bekkjar spáði fyrir um stöðu barna í stærðfræði, orðaforða, læsi og hljóðkerfisvitund við lok 

fimm ára bekkjar. Allt eru þetta þættir sem má telja undirstöðufærni fyrir framtíðar 

skólagöngu barna (Matthews, Pointz og Morrison, 2009). Pintrich og V. De Groot (1990) 

skoðuðu samband hvatningar (e. motivational orientation) og sjálfstjórnunar í námi (e. self-

regulated learning) við námsárangur hjá 12 ára börnum. Niðurstöður rannsóknar þeirra sýndu 

að sjálfstjórnun var besta forspárgildið fyrir námsárangur. Sjálfstjórnun hafði meðalsterka 

jákvæða fylgni við einkun (r=,32). Sjálfstjórnun hafði einnig jákvæða fylgni við vinnu í 

kennslustundum, ritgerðir og árangur á prófum. Þeir nemendur sem fengu hærri einkunnir í 

skóla voru líklegri til að vera að beita aðferðum sjálfstjórnunar heldur en þeir sem fengu lágar 

einkunnir. 

Rannsókn Bouffard og félaga (1995) á háskólanemum í Frakklandi sýndi svipaðar 

niðurstöður. Nemendurnir sem tóku þátt í þeirri rannsókn stunduðu nám í fjölbreyttum fögum, 

t.d. sálfræði, heimspeki, frönsku og stærðfræði. Bæði sjálfstjórnun og þau markmið sem 

nemendur höfði sett sér í námi spáðu marktækt fyrir um námsárangur hjá stúlkum en 

sjálfstjórnun var eina breytan sem spáði marktækt fyrir um námsárangur hjá drengjum. Enn 

fremur sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að sjálfstjórnun var sá þáttur sem gæfi besta forspá 

um námsárangur. Þessar niðurstöður gáfu til kynna að sjálfstjórnun væri mikilvæg fyrir 

árangur í fjölbreyttum námsgreinum.  

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum sjáflstjórnunar og námsárangurs meðal 

íslenskra barna. Í rannsókn Steinunnar Gestsdóttir, Hrafnhildar Ragnarsdóttur og Freyju 

Birgisdóttur (2010) var sjálfstjórn fjögurra og sex ára gamla barna á Íslandi skoðuð. Tvær 

sjálfstjórnunarmælingar voru notaðar. Í fyrsta lagi mæling sem byggðist á matlista fyrir 

kennara, Child Behavior Rating Scale (CBRS). Þessi mæling samanstendur af tíu atriðum þar 

sem kennarar meta sjálfstjórn barna (Bronson, Tivnan og Seppanen, 1995). Hin mælingin sem 

notast var við var hegðunarmæling sem kallast Head-Toes-Knees-Shoulder (HTKS). Hún var 
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í tveimur útgáfum, ein fyrir börn á leikskólaldri og önnur fyrir börn við upphaf grunnskóla 

(McClelland o.fl., 2010). Við þessa mælingu eiga börn að hreyfa sig andstætt þeim 

fyrirmælum sem þeim eru gefin, til dæmis að snerta á sér eyrun þegar þeim er sagt að snerta 

tærnar og öfugt. Þátttakendur í rannsókninni voru rúmlega 200 börn. Helmingur barnanna var 

á næstsíðasta ári í leikskóla og hinn helmingurinn var í 1. bekk grunnskóla. Til að meta 

námsárangur barnanna voru framkvæmdar mælingar á hlustunarskilningi og orðaforða hjá 

yngri börnunum en stafsetningu og byrjendalæsi hjá eldri börnunum. Sambönd milli 

sjálfstjórnunar og allra námsárangursbreyta voru marktæk og jákvæð hjá báðum aldurshópum 

(Steinunn Gestsdóttir o.fl., 2010). 

Rannsóknir hafa því ítrekað bent til þess að sjálfstjórnun sé lykilatriði þegar kemur að 

velgengni í skóla. Þrátt fyrir það telur 46% kennara í grunnskólum Bandaríkjanna að tæplega 

helmingur barna sem hefja grunnskólanám þar hafi ekki öðlast þá færni í sjálfstjórnun sem 

þarf til þess að takast á við kröfur skólaumhverfisins (Rimm-Kaufman, Pianta og Coz, 2000).  

Rannsóknarspurning 

Í þessari rannsókn er athugað hvort tengsl séu á milli sjálfstjórnunar við upphaf 9. bekkjar og 

námsárangurs á samræmdum könnunarprófum við upphaf 10. bekkjar. Tilgáta 

rannsóknarinnar var að sjálfstjórnun unglinga á Íslandi við upphaf 9. bekkjar spái jákvætt 

fyrir um árangur í samræmdum könnunarprófum við upphaf 10. bekkjar. 
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Aðferð 

Gögnin sem notuð voru í þessari rannsókn eru úr langtímarannsókn Steinunnar Gestsdóttur og 

Kristjáns Ketils Stefánssonar á þróun sjálfstjórnunar og farsæls þroska ungmenna á Íslandi. 

Rannsóknin hófst árið 2012 og stóð til ársins 2014.  

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru unglingar á Reykjanesi og á höfuðborgarsvæðinu. Þýðislisti 

rannsóknarinnar (N=2836) samanstóð af unglingum í 9. bekk í meðalstórum og stórum 

grunnskólum þar sem voru fleiri en 20 nemendur í bekk. Til þess að lágmarka 

langtímabrottfall og auðvelda framkvæmd rannsóknarinnar var þýðið takmarkað. Tuttugu af 

54 mögulegum skólum voru valdir af handahófi, af þeim samþykktu 15 að taka þátt í 

rannsókninni. Innan hvers skóla voru tveir 9. bekkir valdir af handahófi. Alls voru 625 

nemendur skráðir í þá 30 bekki sem tóku þátt í rannsókninni. Foreldrar unglinganna þurftu að 

gefa skriflegt samþykki fyrir þátttöku barns síns og samtals gáfu 561 foreldri samþykki. 

Þátttakendum var fylgt eftir frá upphafi 9. bekkjar til loka 10. bekkjar, á þessu tímabili 

svöruðu þátttakendur stuttum spurningalistum fjórum sinnum, í október 2012, apríl 2013, 

október 2013 og apríl 2014. Í þessari rannsókn voru notuð gögn úr fyrstu og þriðju fyrirlögn, 

eða við upphaf 9. bekkjar og við upphaf 10. bekkjar. Svarhlutfall við upphaf 9. bekkjar var 

96% (N = 593, 46% stúlkur og 54% drengir, við upphaf 10. bekkjar var svarhlutfall um 93% 

(N = 510, 45% stúlkur og 55% drengir). Við upphaf rannsóknarinnar var meðalaldur 

þátttakenda 14,3 ár. 

Framkvæmd 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar, nr S5799. Skriflegt samþykki fékkst frá 

foreldrum og skólum unglinga sem tóku þátt. Ákvörðun um tímasetningu fyrirlagna var tekin 

í samráði við skólastjórnendur og kennara í hverjum skóla. Tveir þjálfaðir rannsakendur fóru í 

skólana og framkvæmdu fyrirlagnirnar í samráði við umsjónakennara hverju sinni. Við 

fyrirlögn var hverjum bekk stillt upp eins og um próf væri að ræða og við upphaf fyrirlagnar 

var lesinn upp staðlaður texti um framkvæmd og tilgang rannsóknarinnar. Að því búnu 

svöruðu rannsakendur spurningum nemenda með samræmdum hætti. Reynt var að fá 

nemendur sem voru veikir, brottfluttir eða í leyfi til þess að svara spurningalistunum, var það 

gert með hjálp umsjónarkennara og/eða foreldra.  
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Mælitæki 

 SOC. Til að mæla meðvitaða sjálfstjórnun var notast við SOC mælinguna. Útbúin var 

SOC mæling með fimm svarkostum á Likert kvarða (Mjög miklu leyti, miklu leyti, svolitlu 

leyti, litlu leyti, alls engu leyti). Mælingin samanstóð af níu atriðum og lýsti hvert atriði 

hegðun sem er dæmigerð fyrir sjálfstjórnun. Eins og farið er yfir í inngangi lýsir mælingin 

hegðun sem tengist markmiðum sem fólk setur sér. 

 Aðferðafræðileg vandamál með SOC. Þegar SOC mælingin hefur verið notuð á 

börnum og unglingum hafa komið upp nokkur aðferðafræðileg vandamál. Innri stöðugleiki 

hefur ekki verið nægjanlegur auk þess sem SOC hefur ekki greinst niður í undirþættina þrjá; 

val, hámörkun og uppbót (Kristján Ketill Stefánsson o.fl., 2014). Langtímarannsókn á 

bandarískum unglingum sýndi að um miðbik unglingsáranna verður breyting á þróun 

sjálfstjórnunar. Hjá 14-16 ára gömlum þátttakendum mátti greina þrjú aðskilin SOC ferli líkt 

og hafði áður komið fram við rannsóknir á fullorðnum, SOC þættirnir þrír aðgreinast því upp 

úr 14 ára aldri hjá bandarískum ungmennum og verður aðgreiningin skýrari eftir því sem 

ungmennin eldast. Rannsókn á íslenskum ungmennum sýndi aðrar niðurstöður, meðal 

íslenskra framhaldsskólanema (18 ára) greindist SOC ekki niður í þrjá sjálfstjórnunaþætti 

heldur var um að ræða aðeins einn skálfstjórnunarþátt (Gestsdóttir, Lewin-Bizan, von Eye, 

Lerner, 2009). Til að bregðast við þessu vandamáli hefur verið notast við einsþátta útgáfa af 

SOC mælitækinu þar sem spurningar eru settar fram á Likert kvarða. Þessi mæling er réttmæt 

og áreiðanleg í notkun með ungmennum á Íslandi við byrjun og lok 9. bekkjar (Kristján Ketill 

Stefánsson o.fl., 2014).  

 Samræmd könnunarpróf. Til að mæla námsárangur þátttakenda voru niðurstöður 

samræmda könnunarprófa í ensku, íslensku og stærðfræði við upphaf 10. bekkjar notaðar. 

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Við tölfræðilega úrvinnslu var notast við tölfræðiforritið Statistical package for social science 

(SPSS), útgáfu 20. 

 Forsendur aðfallsgreiningar. Til þess að greina tengsl milli breyta er notast við 

tölfræðiaðgerð sem kallast aðfallsgreining. Aðfallsgreining gefur upplýsingar um þau áhrif 

sem frumbreyta hefur á fylgibreytu. Í þessari rannsókn er um eina frumbreytu að ræða, því var 
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notast við einfalda aðfallsgreiningu, þar sem fylgibreyturnar voru þrjár talsins voru gerðar 

þrjár einfaldar aðfallsgreiningar. Aðfallsgreining gerir ekki sérstakar kröfur til breytanna 

sjálfra en forsendur hennar snúast að mestu um villuna sem þarf að vera normaldreifð, óháð 

og einsleit. Önnur mikilvæg forsenda er að línuleg tengsl séu milli frumbreytu og fylgibreytu. 

Einnig þarf að ganga úr skugga um að enga mikilvæga breytu vanti í tölfræðigreininguna. Þar 

sem ekki er hægt að skoða villuna beint er leifin skoðuð til að meta þær forsendur er snúa að 

villunni því leifin er okkar besta spá um villuna. 

 Cohens’d. Til þess að túlka áhrifastærð voru viðmið Cohens notuð. Samkvæmt 

viðmiðum Cohens eru lítil áhrif = 0,2, miðlungs áhrif = 0,5 og mikil áhrif = 0,8 (Cohen, 

1988). Þar sem þessi rannsókn er langtímarannsókn var ákveðið að helminga viðmið Cohens 

og því verður túlkun á áhrifastærð á þessa leið; lítil áhrif = 0,1, miðlungs áhrif = 0,25 og mikil 

áhrif = 0,4.  

 Útlagar. Til að athuga hvort útlagar væru til staðar í dreifingu frumbreytu voru 

fjarlægðir Mahalanobis og Cooks skoðaðar. Fjarlægð Mahalanobis metur hvort mynstur svara 

einstaklings á frumbreytu séu það ólík svörum annara þátttakenda að þau teljist vera útlagar. 

Fjarlægð Cooks metur hversu mikil áhrif hvert mæligildi hefur á niðurstöður. Þegar þessar 

tvær mælingar eru skoðaðar saman fæst góð mynd á það hvort þörf sé að að skoða nánar 

einhverja þátttakendur til að ákvarða um það hvort þeir teljist vera frávik.  
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Niðurstöður 

Forsendur aðfallsgreiningar 

Til þess að meta einsleitni villunnar, skoðum við leifarit fyrir staðlaða leif. Þessi forsenda 

stenst fyrir allar fylgibreytur, þar sem ekki koma fram nein ákveðin mynstur í dreifingum 

gildanna á leifriti fyrir staðlaða leif (sjá viðauka 1). Leifrit fyrir staðlaða leif er einnig skoðað 

til að athuga hvort um línuleg tengsl milli frumbreytu og fylgibreytu sé að ræða. Þegar um 

línuleg tengsl er að ræða dreifast gildin nokkuð jafnt um alla myndina. Þessar forsendur 

standast fyrir allar frumbreytur (sjá viðauka 1). Til að skoða þá forsendu að villan sé 

normaldreifð skoðum við normalrit fyrir staðlaða leif (sjá viðauka 2). Samkvæmt normalritum 

þá virðist leifin vera normaldreifð fyrir allar fylgibreytur.  

Til að athuga hvort villan sé óháð er framkvæmt Durbin Watson próf. Þetta próf mælir 

fylgni milli einstakra leifa. Ef engin fylgni er milli leifa þá er leifin óháð. Prófið tekur gildi frá 

1-4 og gildið 2 merkir að engin fylgni sé milli leyfa. Á töflu 1. má sjá niðurstöður Durbin 

Watson prófsins á fylgibreytur. Eins og sjá má eru niðurstöður Durbin Watson prófsins í 

kringum gildið 2 fyrir allar fylgibreytur sem þýðir að nánast engin fylgni er á milli leifanna og 

því eru þær óháðar og forsendan um óháða villu stenst því.  

 

Tafla 1. Niðurstöður Durbin Watson prófa 

Fylgibreyta Durbin Watson 

Enska 2,13 

Íslenska 2,05 

Stærðfæði 2,11 

 

Útlagar 

Í viðauka 3 má sjá fjarlægðir Cooks og Mahalanobis fyrir allar fylgibreytur rannsóknarinnar. 

Líkt og sjá má á myndum í viðauka 3 má sjá þrjá hugsanlega útlaga, einn fyrir hverja 

fylgibreytu. Í ljós kom við nánari athugun að ekki var grundvöllur fyrir að fjarlægja þá úr 

gagnasafninu. Einn þeirra var hár á sjálfsstjórnun en með lélegar einkunnir úr samræmdu 

prófunum og annar var með mjög háar einkunnir úr samræmdu prófunum en með afar lága 
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sjálfstjórnun. Engin merki voru um það að þessir einstaklingar hafi ekki svarað spurningum 

rétt.  

 

Lýsandi tölfræði. 

Tafla 2. Lýsandi tölfræði fyrir frumbreytuna sjálfstjórnun og fylgibreytur, enska, íslenska og 

stærðfræði. 

Námsárangur N Meðaltal Staðalfrávik Lægsta  Hæsta  Ris Skekkja     

Sjálfstjórnun 

Stærðfræði 

516 

472 

34,68 

31,13 

4,62 

9,70 

16 

2 

45 

57 

-0.46 

0,224 

0.22 

0,08 

 

 

   

Íslenska 480 29,76 9,86 2 58 0,222 -0,02     

Enska 488 30,57 9,12 2 60 0,221 -0,01     

 

Á töflu 2 má sjá lýsandi tölfræði fyrir allar breytur rannsókarinnar. Kvarðinn fyrir 

námsárangur á samræmdum prófum tók gildi frá 0-60 og því ekki fullnýttur. Kvarðinn fyrir 

sjálfstjórnun tók gildi frá 9-45 og því ekki heldur fullnýttur. Út frá meðaltali og risi má túlka 

að allar fylgibreytur rannsóknarinnar nálgist normaldreifingu. Meðalskor á 

sjálfstjórnunarbreytunni er hins vegar fyrir ofan miðju skalans og neikvætt skekkt. 

Fylgni milli breyta 

Í töflu 3 má sjá fylgni (Pearson’s r) á milli allra breyta rannsóknarinnar.  

 

Tafla 3. Fylgni milli rannsóknarbreyta 

 Enska Íslenska Stærðfræði Sjálfstjórnun 

Enska - 0,67* 0,59* 0,14* 

Íslenska 0,67* - 0,77* 0,24* 

Stærðfræði 0,59* 0,77* - 0,17* 

Sjálfstjórnun 0,14* 0,24* 0,17* - 

 

Sjálfstjórnun hafði marktæka fylgni við allar fylgibreytur rannsóknarinnar. Að auki var 

marktæk fylgni milli allra fylgibreyta, ensku, íslensku og stærðfræði. Til að kanna áhrif 

sjálfstjórnunar á einstaka fylgibreytur var framkvæmd einföld aðfallsgreining.  
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Einföld aðfallsgreining.  

Til þess að skoða tengsl sjálfstjórnunar við námsárangur í ensku, íslensku og stæðfræði voru 

framkvæmdar þrjár einfaldar aðfallsgreiningar (e. simple regression). Fyrsta aðfallslíkanið 

hafði frumbreytuna sjálfstjórnun og fylgibreytuna námsárangur í ensku. Líkanið reyndist 

marktækt fyrir námsárangur í ensku F (1,457) = 8,66, p < 0,005. Skýringarhlutfall líkansins 

var R2=0,02 og því má útskýra 2% breytileika námsárangurs í ensku með sjálfstjórnun. 

Líkanið var einnig marktækt fyrir námsárangur í íslensku F (1,446) = 26,984, p < 0,001. 

Skýringarhlutfall líkansins var R2=0,06 og því má útskýra 6% af breytileika námsárangurs í 

íslensku með sjálfstjórnun. Að lokum reyndist líkanið fyrir námsárangur í stærðfræði einnig 

marktækt F (1,440) = 12,889, p < 0,001 og var skýringarhlutfall þess R2=0,028 og má því 

útskýra 2,8% af breytileika námsárangurs í stærðfræði með sjálfstjórnun. Á töflu 4 má sjá 

niðurstöður einfaldra aðfallsgreininga.  

 

Tafla 4. Niðurstöður einfaldra aðfallsgreininga 

 t p β F df p adjR2 

Sjálfstjórnun    8,66 457 0,003* 0,016 

   Enska 2,94 0,003* 0,14     

   Íslenska 5,20 0,000** 0,24     

   Stærðfræði 3,59 0,000** 0,17     

*p<0,005, **p<0.001 

 

Sjálfstjórnun hafði marktæk áhrif á allar fylgibreytur rannsóknarinnar. Beta stuðull gefur 

upplýsingar um það hversu mikil áhrif frumbreyta hefur á fylgibreytu. Út frá niðurstöðum 

aðfallsgreiningar má túlka að eftir því sem sjálfstjórnun hækkar um eitt staðalfrávik þá eykst 

námsárangur í ensku um 0,14 stig. Að sama skapi má túlka að eftir því sem sjálfstjórnun 

hækkar um eitt staðalfrávik þá eykst námsárangur í íslensku um 0,24 stig og að þegar 

sjálfstjórnun hækkar um eitt staðalfrávik þá eykst námsárangur í stærðfræði um 0,17 stig. 
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Umræða 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að athuga hvernig tengslum sjálfstjórnunar og 

námsárangurs meðal ungmenna á Íslandi er háttað. Rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið 

erlendis hafa sýnt fram á það að sjálfstjórnun spáir jákvætt fyrir um námsárangur hjá börnum 

og unglingum (Bouffard o.fl.,1995; Dent og Koenka, 2015; Matthews, Pointz og Morrison, 

2009; Pintrich og V. De Groot, 1990). Það er mikilvægt að stuðla að því að börnum og 

unglingum gangi vel í námi og nái að tileinka sér þá færni sem kennd er í skólum landsins. 

Þess vegna er mikilvægt að vita hvaða þættir hjálpa börnum og unglingum að ná árangri í 

námi. Tilgáta rannsóknarinnar var að sjálfstjórnun við upphaf 9. bekkjar myndi spá jákvætt 

fyrir um námsárangur á samræmdum könnunarprófum við upphaf 10. bekkjar. Niðurstöður 

eru í samræmi við það sem búist var við og niðurstöður fyrri rannsókna. Frumbreytan 

sjálfstjórnun spáði marktækt jákvætt fyrir um allar fylgibreyturnar, en voru þrjár talsins; 

námsárangur í ensku, íslensku og stærðfræði.  

Fyrst var fylgni frumbreytu og fylgibreyta skoðuð. Fylgnin reyndist marktæk fyrir 

allar fylgibreytur. Nokkur munur var á fylgni sjálfstjórnunar við námsárangursbreyturnar 

þrjár. Hæst var fylgnin fyrir íslensku og næst kom stærðfræði. Lægst fylgni var við 

námsárangur í ensku. Þrátt fyrir misjafnar fylgnitölur, reyndust þær allar marktækar. Auk þess 

höfðu allar fylgibreytur háa marktæka fylgni sín á milli.  

Til þess að fá nákvæmari mynd af tengslum frumbreytu og fylgibreyta voru 

framkvæmdar þrjár einfaldar aðfallsgreiningar, ein fyrir hverja fylgibreytu. Í ljós kom að 

sjálfstjórnun útskýrði 2% af breytileika námsárangurs í ensku, 6% í íslensku og 2,8% í 

stærðfræði. Íslenska sker sig því nokkuð úr. Ef niðurstöður betastuðla t-prófa 

aðfallsgreiningar eru túlkaðir út frá viðmiðum Cohens (1988), sem voru aðlöguð að þessari 

rannsókn, má segja að sjálfstjórnun hafi miðlungs sterk forspátengsl við námsárangur í 

íslensku en lítil forspátengsl við ensku. Forspátengsl sjálfstjórnunar við námsárangur í 

stærðfræði eru á mörkum þess að vera lítil og miðlungs. Tengslin voru þó marktæk fyrir allar 

fylgibreytur. Sjálfstjórnun við upphaf 9. bekkjar hefur því nokkur áhrif á árangur í 

samræmdum prófum heilu ári síðar. Tengsl sjálfstjórnunar og námsárangurs sem koma fram í 

þessari rannsókn eru svipuð þeim sem hafa komið fram við fyrri rannsóknir erlendis 

(Bouffard o.fl.,1995; Dent og Koenka, 2015; Matthews, Pointz og Morrison, 2009; Pintrich 

og De Groot, 1990). 
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Áhugavert var að sjá hversu misgott forspárgildi sjálfstjórnun hafði fyrir fögin þrjú. 

Þær fyrri rannsóknir sem skoðaðar voru við undirbúning þessarar rannsóknar könnuðu að 

mestu leyti þá þætti sem skipta máli við sjálfstjórnun. Erfiðara reyndist að finna rannsóknir 

sem skoðuðu áhrif sjálfstjórnunar á námsárangur í mismunandi fögum. Samantektarrannsókn 

Dent og Koenka (2015) sýndi fram á hæstu fylgni milli þátta sjálfstjórnunar og námsárangurs 

í vísindum og félagsfræði. Þetta eru fög sem ekki voru skoðuð í þessari rannsókn en það væri 

áhugavert að sjá hvernig langtímatengslum sjálfstjórnarvið þessi tvö fög er háttað meðal 

íslenskra ungmenna. Einnig væri fróðlegt að sjá hvort einhver munur sé á tengslum 

sjálfstjórnunar sem mæld er með SOC mælitækinu og svo sjálfstjórnunar í námi við 

námsárangur. Þar sem þau langtímatengsl sem koma fram í þessari rannsókn reyndust tölverð 

væri áhugavert að sjá hvernig samtímatengslum er háttað hjá sama hópi.  

  Þessi rannsókn er langtímarannsókn og þess vegna getur hún gefið sterkari 

vísbendingar um tengsl sjálfstjórnunar við námsárangur en hefðbundin þversniðsrannsókn. 

Einn helsti styrkleiki rannsókarinnar er sá að úrtakið var mjög stórt og stóð af nokkuð 

fjölbreyttum hópi nemenda. Hins vegar voru allir nemendur frá höfuðborgarsvæðinu og 

stórum þéttbýlum á Reykjanesinu. Áhugavert væri að sjá hvort að börn sem hafa alist upp úti 

á landi en ekki í þéttbýli kæmu út á sama hátt. Helstu takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að 

sjálfstjórnunarmælingin var byggð á sjálfsmati, því getur verið að ekki allir þátttakendur hafi 

svarað rétt. Hugsanlega hafa einhverjir valið svör sín út frá því hvað þeir héldu að væri réttast 

eða vegna lítils hvata til að svara samviskulega gæti verið að einhverjir hafi svarað 

tilviljanakennt. Samræmdu prófin ættu að vera nokkuð traust mæling á námsárangur, hins 

vegar getur verið að dagsform nemenda haft tölvert að segja um árangur á svo stórum prófum.  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að tengsl sjálfstjórnunar við námsárangurs eru meiri hjá 

yngri börnum heldur en unglingum (Dent og Koenka, 2015; von Suchodoletz o.fl., 2013). Því 

væri fróðlegt að gera svipaða rannsókn með yngri þátttakendum. Samræmd könnunarpróf eru 

haldin með sama sniði í 4. og 7. bekk grunnskóla og því væri hægt að gera sambærilega 

rannsókn á nemendum í þeim bekkjum grunnskóla á Íslandi.  

Ljóst er að góð sjálfstjórn hjálpar nemendum allt fram á unglingsár við að takast á við 

þau verkefni sem fylgja skólagöngu þeirra. Því þarf að upplýsa kennara og uppalendur 

hvernig er hægt að þjálfa sjálfstjórnun. Til dæmis mætti gera það með inngripum sem rædd 

voru í grein Diamond og félaga (2007) og var ætlað að þjálfa nemendur í sjálfstjórn. 
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Skólakerfið ætti því að vinna markvisst að því að þjálfa færni í sjálfstjórnun, allt frá því að 

börn hefja leikskólagöngu.  
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Viðauki 1.  
Leifrit fyrir staðlaða leif. 
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Viðauki 2 
Normalrit	  fyrir	  leif.	  
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Viðauki 3 
Fjarlægðir Mahalanobis og Cooks. 
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