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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort og þá hvernig andleg líðan, skjánotkun og 

svefn hefur áhrif á námsáhuga nemenda á unglingastigi í grunnskóla. Notast var við 

fyrirliggjandi gögn úr könnuninni Ungt fólk 2016 sem lögð var fyrir nemendur í 8., 9. og 

10. bekk í febrúar 2016. Unnið var með slembiúrtak úr heildarsvörum sem samanstóð af 

2014 nemendum og af þeim voru 980 strákar og 1041 stelpa. Niðurstöður voru fengnar 

með því að reikna fylgni milli breyta, krosstöflum og fjölbreytuaðhvarfsgreiningu. 

Niðurstöður sýndu að samanlögð áhrif andlegrar vanlíðunar, skjánotkunar og svefns 

hafa töluverð áhrif á námsáhuga nemenda. Því meiri vanlíðan, meiri skjánotkun og 

minni svefn því minni námsáhuga sýna nemendur. Andleg vanlíðan hafði þar mestu 

neikvæðu áhrifin. Þá voru tengslin mun sterkari hjá stelpum en strákum. Námsáhugi er 

þó alla jafna mjög góður hjá nemendunum en fer dvínandi eftir því sem nemendur 

eldast. Nýta má niðurstöður í ráðgjöf með unglingum sem sýna áhugaleysi í námi. Einnig 

til að auka fræðslu til kennara og foreldra svo hægt sé að efla áhuga nemenda til frekara 

náms. 
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Abstract 

The aim of this research is to explore if and then how mental disposition, screen time 

and amount of sleep affects adolescents motivation for learning in 8th to 10th grade in 

compulsory schools in Iceland. The data used is from the survey Ungt fólk 2016 (Young 

People 2016) that was submitted in February 2016 to adolescents in all compulsory 

schools. A simple random sample of 2014 participants from the original sample of 8th to 

10th graders was used, 980 boys and 1041 girls. Correlation, crosstabs and multiple 

regression showed that mental indisposition, screen time and amount of sleep affects 

motivation in a negative way. The results show that if participant’s are not well disposed 

mentally, screen time is excessive and sleep time is lacking and they are less motivated 

to study. Of those three variables, mental indisposition affects motivation the most. The 

effects are stronger for the girls than the boys. Learning motivation is overall high for 

the majority of students but reduces with age. The results can be used in counseling for 

teenagers who have lack of motivation toward learning. The results are also useful for 

teachers and parents to increase motivation for learning. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin árið 2017 og byggir á 

megindlegri úrvinnslu fyrirliggjandi gagna. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvort 

og þá hvernig andleg vanlíðan, skjánotkun og svefn hefur áhrif á áhugahvöt í námi hjá 

grunnskólanemendum í 8., 9. og 10. bekk. 

Áhuga minn á viðfangsefninu má rekja til þess að ég hef unnið sem náms- og 

starfsráðgjafi í grunnskóla í nokkur ár og m.a. kennt námstækni á unglingastigi. Ég hef 

oft orðið vör við misjafnan áhuga á námi hjá unglingum og hef því velt vöngum yfir hvað 

það getur verið sem helst hefur áhrif á námsáhugann. Eftir að hafa heyrt af rannsóknum 

sem bentu til þess að kvíði meðal unglinga fari vaxandi og skjánotkun aukist ár frá ári þá 

langaði mig að forvitnast hvort þessir þættir, auk svefntíma þeirra, væru að hafa áhrif á 

áhuga þeirra á námi. 

Það hversu nemendur eru áhugasamir hlýtur að hafa áhrif á alla þeirra 

námsframvindu og því þykir mér mikilvægt að geta greint hvað það er sem dregur úr 

námsáhuga nemenda til að minnka líkur á að nemendur flosni úr námi. Í framhaldinu 

væri svo einnig hægt að skoða þætti sem viðhalda eða auka námsáhuga. 

Verkefnið er unnið undir handleiðslu  Helgu Tryggvadóttur, náms- og starfsráðgjafa 

og dr. Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og kann ég þeim mínar bestu þakkir fyrir. Ég þakka 

Jóni Sigfússyni hjá Rannsóknum og greiningu fyrir afnot af gögnum. Sólrúnu 

Sigvaldadóttur vil ég þakka fyrir aðstoð við tölfræðilega úrvinnslu og Kristín Arna 

Hauksdóttir og Viktoría Sif Kristinsdóttir fá innilegar þakkir fyrir yfirlestur. Að lokum vil 

ég þakka eiginmanni mínum, Nirði Sigurðssyni fyrir góða aðstoð, stuðning og yfirlestur 

og börnum fyrir ómælda þolimæði á meðan á skrifunum stóð. 
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1 Inngangur  

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er að kanna tengsl andlegrar líðanar, skjánotkunar og 

svefns við námsáhuga nemenda á unglingastigi í grunnskóla og skoða hvort þessir þættir 

hafi einhver áhrif á námsáhuga þeirra. Ákveðið var að ráðast í þessa rannsókn vegna 

þess að ekki hefur verið kannað áður hvort þessir þættir hafi áhrif á námsáhuga. 

Rannsóknin hefur því hagnýtt gildi fyrir bæði kennara og náms- og starfsráðgjafa til að 

vita hvaða samvirkni er þarna í gangi og geta aðstoðað nemendur á viðeigandi hátt svo 

öllum líði vel í skólanum. 

Áhugi er einn af stærstu þáttum námsframvindu hjá nemendum og talinn einn af 

meginforsendum þess að nemendum gangi vel í námi. Eigi skólastarf að skila góðum 

árangri þarf að virkja og viðhalda áhuga nemenda en ýmislegt bendir til að það reynist 

sífellt erfiðara í nútíma samfélagi (Marzano, 2000, NCES, 2002). Þróunin er orðin þannig 

að það er margt sem glepur hugann og það sem við köllum tímaþjófa þarf að læra að 

greina frá. Tímaþjófarnir geta verið margs konar en einstaklingar eyða sífellt meiri tíma 

fyrir framan tölvur og snjalltæki (Rideout, Foehr og Roberts, 2010). Þessi tæki taka ekki 

einungis tíma frá námi heldur benda rannsóknir til að þessi tæki trufli einnig svefn 

nemenda sem aftur hefur áhrif á námið (Cain og Gradisar, 2010).  

Unglingsárin eru oftar en ekki tímabil mikilla breytinga bæði andlega og líkamlega. 

Þessar breytingar geta haft áhrif á náms- og starfsferil einstaklinga bæði á jákvæðan og 

neikvæðan hátt. Sumir fara auðveldlega í gegnum unglingsárin á meðan aðrir eiga í 

stökustu erfiðleikum með að fóta sig sem getur haft áhrif á alla þeirra námsframvindu 

(Eccles og Midgley, 1989, Midgley og Edelin, 1998).  

Það að vera tilbúinn til þess að læra er nátengt hugtakinu athygli. Að nemendur sýni 

athygli og geti greint á milli þess sem snertir viðfangsefnið og hins sem er því 

óviðkomandi. Það er því stór þáttur í skólastarfi að gera nemendur viðbúna og viljuga til 

náms, að þeir sýni námsáhuga og að áhugahvötin (e. motivation) fái notið sín (Hamilton, 

1990). Náms- og starfsráðgjafar eru í lykilhlutverki að sinna nemendum, beina þeim í 

rétta átt og gera þá viljuga og viðbúna til náms. 
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Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að skólanum sé ætlað að gefa nemendum 

tækifæri til að tileinka sér þekkingu, leikni og hæfni sem býr þá undir nám að loknum 

grunnskóla og ævilangt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Það eru þó ekki 

allir nemendur jafn áhugasamir um að tileinka sér þá þætti sem skólinn kveður á um. 

Hver og einn nemandi á að finna að hann skipti máli og því þarf að vera hægt að greina 

þá þætti sem hafa bæði jákvæð og neikvæð áhrif á námsframvindu nemandans. Sýnt 

hefur verið fram á að samband barna og ungmenna við skólann, líðan þeirra í skólanum 

og skuldbinding þeirra við nám séu mikilvægir þættir í líðan þeirra og sjálfsmynd og hafa 

áhrif á námsframvindu þeirra (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón 

Sigfússon, 2006, Coleman, 1988).  

Samkvæmt nýjustu skýrslu frá Rannsóknum og greiningu (2016) er staðan sú að 

þriðjungi drengja leiðist í skólanum og hefur hlutfallið farið hækkandi frá árinu 2014 en 

árin þar á undan hafði hlutfallið verið lægra. Hlutfall stúlkna sem leiðist í skólanum hefur 

einnig hækkað lítillega milli ára en þó ekki eins mikið og drengja. Í sömu rannsókn er 

einnig fjallað um þætti eins og heilsu og líðan, nám og skóla og net- og tölvunotkun. Þar 

hefur komið fram mikil aukning á skjánotkun unglinga á undanförnum árum auk styttri 

svefntíma (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl. 2014, Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl. 2016). 

Ýmsar kenningar fjalla um hvað það er sem drífur áhugahvötina áfram og hvað getur 

dregið úr henni. Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen gerðu 

rannsókn á áhugahvöt íslenskra grunnskólanemenda árið 2008. Þar kom fram að 

áhugahvöt fer minnkandi eftir því sem nemendur færast ofar í skólakerfinu en ekki er 

vitað með vissu hvað veldur auknu áhugaleysi nemenda (Amalía Björnsdóttir, Baldur 

Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008).  

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort og þá hvernig andleg vanlíðan, 

skjánotkun og svefn nemenda á unglingastigi tengist námsáhuga þeirra. Tilgangurinn er 

að varpa ljósi á þætti sem hafa áhrif á námsáhuga nemenda svo hægt sé að greina hvað 

hamlar eða styrkir áhuga þeirra. Greint verður hvort munur sé á námsáhuga og 

tengslum andlegrar líðanar, skjánotkunar og svefns eftir kyni og aldri unglinganna. Þar 

sem sýnt hefur verið fram á aukna vanlíðan hjá unglingum, skjánotkun fer vaxandi og 

svefntími styttist er tilgátan sú að þessir þættir dragi úr námsáhuga nemenda. 
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1.1 Unglingsárin 

Unglingsárin eru sá tími sem einstaklingurinn upplifir hvað mestu breytingarnar á 

sjálfum sér. Líffræðilegar breytingar eiga sér stað og kynþroskinn með öllum sínum 

tilfinningum gengur í garð. Oft hefur þetta tímabil einkennst af átökum milli 

unglinganna, foreldra/forráðamanna og skólaumhverfis þó það eigi alls ekki við alla. En 

hvernig sem einstaklingurinn tekur á þessu tímabili þá hafa þessar breytingar áhrif bæði 

á hugsun þeirra og hegðun (Lerner, Entwise og Hauser, 1994). Erikson (1963) benti á að 

á þessu tímabili verða verulegar breytingar á sjálfsmati (e. self concept) unglinga. Þá fara 

þau að gera sér grein fyrir hvaða stefnu þau vilja taka í lífinu og hvaða möguleikar eru 

fyrir hendi. Í leit þeirra að sjálfum sér finna margir fljótlega sinn farveg á meðan aðrir 

festast í hugsunum sem einkennast af ringulreið um sjálfa sig og umhverfið og eiga erfitt 

með að finna sitt hlutverk.  

Þessar líffræðilegu breytingar eiga sér ekki alltaf stað á sama tíma hjá strákum og 

stelpum. Stelpurnar fara margar hverjar fyrr í gegnum kynþroskann og eru breytingarnar 

oftar en ekki í hámarki við upphaf unglingastigs í grunnskóla. Strákarnir eru oftast nær 

seinni og eru flestir að glíma við breytingarnar á seinni hluta unglingastigsins (Malina, 

1990). Þá eiga margir unglingar í erfiðleikum með sjálfsmatið sem er ekki upp á marga 

fiska og getur bitnað á náminu og námsáhuganum (Simmons, Blyth, Van Cleave og Bush, 

1979). 

Þar sem stelpur og strákar þroskast á ólíkan hátt á unglingsárunum verður rannsókn 

þessi skoðuð með tilliti til kyns þeirra og aldurs. 

 

1.2 Námsáhugi 

Margir þættir hafa áhrif á hvort nemendum gangi vel eða illa í námi. Áhugahvötin (e. 

motivation) spilar þar stórt hlutverk og hefur áhrif á allt okkar náms- og starfsval 

(Holland, 1997). Ein meginforsenda þess að nemendum gangi vel í námi er að þeir hafi 

áhuga á náminu (Marzano, 2000, OECD, 2000).  

Hugtakið námsáhugi er flókið og fjöldi þátta sem geta haft jákvæð og neikvæð áhrif 

á áhugahvöt nemenda (OECD, 2012). Samkvæmt skýrslu Vísindaráðs Bandaríkjanna var 
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settur fram listi með fjórum þáttum sem hafa áhrif á námsáhuga nemenda. Í fyrsta lagi 

eru það efnislegir þættir, m.a. heilsa, næringarástand og svefnvenjur. Í öðru lagi 

félagslegir þættir, m.a. stuðningur fjölskyldu og vinahóps og hversu margt í umhverfinu 

truflar, s.s. sjónvarp og félagsstörf. Í þriðja lagi eru það sálrænir þættir, m.a. sjálfstraust, 

umbun og áhugi einstaklinga sem standa nemandanum nærri, s.s. foreldra og kennara. Í 

fjórða lagi eru það menntunarlegir þættir, s.s. hvernig námið er skipulagt, hversu 

merkingarbært og erfitt það er (National Research Council, 1999). Hér verður fjallað um 

hluta af þessum þáttum sem myndu teljast til efnislegra- og félagslegra þátta.  

Í nútíma samfélagi bendir ýmislegt til að sífellt erfiðara sé að viðhalda námsáhuga 

hjá nemendum og hafa rannsóknir sýnt að námsáhugi fer dvínandi eftir því sem 

nemendur eldast (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008). Í 

ljósi þess að á Íslandi er brottfall úr námi með því hæsta sem gerist í Evrópu (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2014) og þeir sem ekki klára nám hafa takmarkaða möguleika 

á atvinnumarkaði (OECD, 2012) þá er nauðsynlegt að skoða þætti eins og námsáhuga og 

hvað það er sem hefur áhrif á hann. 

1.3 Áhugahvöt  

Áhugahvöt (e. motivation) er hugtak sem erfitt hefur reynst fyrir fræðimenn að finna 

einfalda skilgreiningu á. Graham og Weiner (1996) benda á að í sálfræði hafi verið reynt 

að skilgreina áhugahvöt sem einhvers konar hegðun, þrautseigju og vitsmunalega getu 

eða reynslu við að leysa verkefni. Aðrar skilgreiningar hafa þó einnig verið notaðar og 

hefur þá verið horft til þess hvað áhugahvöt er frekar en hvað hún gerir. Áhugahvöt 

vísar til vilja, þarfar eða örvunar. Á einhverjum tímapunkti hafa nemendur einhvern 

áhuga á því sem þeir upplifa og það hefur áhrif á að þeir vilja eða hafa þörf fyrir að klára 

verkefni (Winne og Marx, 1989). Aðrar skilgreiningar vísa til vitsmuna- og andlegra leiða 

til að ná markmiðum sínum. Áhugahvötin er þó ekki leið að einhverri endastöð heldur 

vitsmunaleg þróun einstaklingsins frá einum stað til annars (Pintrich og Schunk, 2002).  

Hér á eftir verður notast við skilgreiningar þar sem tekin eru saman helstu atriði 

áhugahvatar og hvað það er sem drífur hana áfram í námi. Cook og Artino (2016) hafa 

tekið saman fimm helstu kenningar yfir áhugahvöt í námi og verður stuðst við þá 

samantekt. Þar er fjallað um kenningu á gildum þeirra væntinga (e. expectancy value 

theory) sem við höfum til náms. Að áhugahvötin sé uppspretta þeirra væntinga og gilda 
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sem við höfum um árangur. Eignunarkenningin (e. attribution theory) fjallar um hvernig 

einstaklingar skýra orsök atburða út frá eigin hegðun og annarra. Mikilvægt viðfangsefni 

er t.d. hvernig einstaklingar skýra misjafnt gengi sitt þegar þeir takast á við verkefni t.d. 

tengdu skólanámi. Félags- og hugrænar kenningar (e. social-cognitive theories) fjalla um 

trú á eigin getu sem grunn til að virkja áhugahvöt. Markmiðstengdar kenningar (e. goal 

orientation theories) telja að nemendur þurfi að einblína á að setja sér markmið til að 

ná þeim stað sem þeir ætla sér. Að lokum er það sjálfsákvörðunarkenning (e. self-

determination theory) sem fjallar um að frammistaða nemandans einkennist af innri og 

ytri áhugahvöt. Innri áhugahvöt er drifin áfram ef einstaklingnum finnst eitthvað 

skemmtilegt en ytri áhugahvöt byggist á umbun sem fæst fyrir verkefnið (Cook og 

Artino, 2016).  

Með því að skoða betur þessar fimm kenningar má sjá ákveðið mynstur sem 

sameinar þær allar. Það gerir okkur kleift að skilja námsáhuga betur og greina hvað það 

er sem drífur hann áfram eða hamlar honum. Þannig er hægt að bæta ráðgjöf við 

nemendur sem ekki sýna náminu mikinn áhuga og hvetja þá til umhugsunar um nám og 

störf í framtíðinni. 

1.4 Kenningar um áhugahvöt 

Kenningin um gildi væntinga (e. expectancy value theory) felur í sér að áhugahvötin 

byggist á væntingum og gildum sem einstaklingar hafa til að ná árangri í námi. Ef 

nemendur trúa því að þeir nái árangri þá mun þeim takast ætlunarverk sitt. Einnig þurfa 

þeir að finna persónulegan ávinning, eða innri áhuga sem drífur þá áfram í því sem þeir 

taka sér fyrir hendur (Wigfield og Eccles, 2000). Samkvæmt Wigfield og Eccles (2000) 

byggist áhugahvötin á þremur flokkum. Í fyrsta lagi þarf að skoða hvort markmiðin sem 

einstaklingar setja sér eru langtíma- eða skammtímamarkmið. Í öðru lagi er það 

sjálfsmynd (e. self-concept) einstaklingsins og geta hans til að framkvæma verkefnin. Í 

þriðja lagi er það erfiði verkefnisins og þá sérstaklega mat hlutaðeigandi á erfiði 

verkefnisins. Drifkraftar áhugahvatar eru væntingar einstaklinga til þess árangurs sem 

stefnt er að en hún er samofin gildum viðkomandi aðila, umhverfi hans og félagslegum 

áhrifum, s.s. fjölskyldu, kennurum, vinum o.s.frv. 

Eignunarkenning (e. attribution theory) Bernards Weiners (1985) fjallar um hvernig 

fólk bregst á mismunandi hátt við ýmsum aðstæðum. Þar sem töluverð óvissa ríkir um 
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raunverulegar orsakir áhugahvatarinnar má komast að mjög ólíkum niðurstöðum þótt 

byggt sé á sömu upplýsingum. Gott eða slakt gengi í námi getur verið tilkomið vegna 

persónulegra hvata, meðfæddra hæfileika, áhrifa frá öðrum, t.d. kennara, eða vegna 

heppni. Eiginleikarnir liggja oftar en ekki í undirmeðvitundinni, þ.e. hvernig er 

framkvæmt án þess að hugsa of mikið um það, en geta haft mikil áhrif á niðurstöðuna. 

Mögulegar skýringar á hegðun má staðsetja á þremur víddum. Í fyrsta lagi getur orsök 

verið utanaðkomandi, svo sem í heppni eða þyngd verkefnis, eða innra með 

manneskjunni, svo sem í hæfileikum og viðleitni/ætlan viðkomandi aðila. Í öðru lagi 

getur orsök verið föst fyrir (e. stable), t.d. með hæfileikum eða óstöðug, t.d. með 

heppni. Og að lokum getur orsök verið ýmist stjórnanleg, t.d. í viðleitni, eða utan 

stjórnar, t.d. með tilviljun. Slakt gengi sem tengist slakri getu getur haft áhrif á hvatann 

til að halda áfram eða reyna aftur, en slakt gengi sem má rekja til utanaðkomandi þátta, 

s.s. lélegra kennsluhátta eða óheppni, getur dregið fram viljann til að reyna aftur. 

Skýringarnar á góðu eða slöku gengi tengjast ólíkum tilfinningum og hafa áhrif á 

viðleitni/ætlan og tengjast því áhugahvöt. Áhugahvöt má flokka eftir því af hvaða rótum 

áhuginn er sprottinn, þ.e. af hvaða ástæðum nemandi telur að ráði því hvort hann leggi 

sig fram. Þannig tengist niðurstaða innri ástæðu á árangri stolti og gleði en ef illa gengur 

tengjast þær skömm og óánægju. Niðurstöður ytri ástæðu tengjast ýmist þakklæti eða 

reiði eftir því hver frammistaðan er. Því eru einstaklingar sem ná langt líklegir til að skýra 

gengi sitt með innri orsökum, t.d. með hæfileikum en slakt gengi með ytri orsökum, s.s. 

óheppni eða stjórnanlegum innri orsökum, s.s. skort á viðleitni (Weiner, 1985, 2000).  

Félags- og hugræn kenning (e. social- cognitive theory) er sú kenning sem einna 

mest er horft til þegar kemur að námi. Hún fjallar um að einstaklingar læri í gegnum 

gagnvirk samskipti við umhverfið. Albert Bandura (1986) fjallaði um að gagnvirkni í 

samskiptum væri sprottið út frá þremur þáttum, þ.e. persónulegum þáttum, hegðun og 

umhverfisþáttum. Trú á eigin getu (e. self efficacy) er svo samofin þessum þáttum því 

fólk er mis sannfært um eigin getu, t.d. vegna uppeldisáhrifa. Samkvæmt skilgreiningu 

Bandura (1994) er trú á eigin getu sannfæring einstaklinga um eigin getu eða möguleika 

til að ná árangri þegar þeir takast á við ákveðin viðfangsefni og bregðast við áskorunum. 

Ef einstaklingar hafa ekki trú á að þeir geti náð árangri í verkum sínum þá er lítill innri 

hvati fyrir þá til að takast á við erfiðleika þegar þeir koma upp. Allir hvatar sem drífa fólk 

áfram eru tengdir þeirri vissu að fólk geti haft áhrif með gjörðum sínum og hugsunum. 
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Trú á eigin getu hefur meðal annars áhrif á hvernig álit fólk hefur á sjálfu sér, hvort 

það er bjartsýnt eða svartsýnt og með hvaða augum það horfir á sjálft sig. Þessi viðhorf 

hafa áhrif á þrautseigju fólks gagnvart erfiðleikum og mótlæti og hvata til að ná árangri. 

Trú á eigin getu hefur því áhrif á væntingar og markmið einstaklinga og hvernig fólk lítur 

á hugsanleg tækifæri sem bjóðast. Sömuleiðis hefur trú á eigin getu áhrif á tilfinningalíf 

einstaklinga og hversu viðkvæmir þeir eru fyrir streitu og þunglyndi. Þessi viðhorf geta 

svo haft áhrif á ákvarðanatöku hvað varðar nám og störf út allt lífið. Þeir sem hafa mikla 

trú á eigin getu líta á erfið viðfangsefni sem áskorun en ekki ógnun. Þeir setja sér 

krefjandi markmið, eru tilbúnir að læra af mistökum og styrkjast við mótlæti og taka 

ósigrum með jafnaðargeði. Einstaklingar sem hafa litla sem enga trú á eigin getu gefast 

hins vegar fljótt upp fyrir mótlæti og erfiðleikum. Þeir líta á viðfangsefnin sem ógnun 

frekar en áskorun, eru uppteknari af takmörkunum sínum en möguleikum og skortir 

þrautseigju til að fylgja markmiðum sínum eftir. Einnig eru þeir lengur að jafna sig eftir 

áföll og ósigra (Bandura 1997). Samkvæmt Bandura (1997) getur staðföst trú á eigin 

getu haft áhrif á námsáhuga nemenda, hvatningu og stjórnun á streituvöldum í námi.  

Markmiðatengdar kenningar (e. goal orientation theories) fjalla um þegar 

einstaklingar setja sér markmið til að ná ákveðnu viðfangsefni, vilja jafnvel ná lengra en 

aðrir eða til að gera betur en áður. Ólíkt öðrum kenningum um námsáhuga vísar 

markmiðssetningin ekki til ákveðinna verkefna heldur liggja markmiðin í stefnumörkun 

og eru oft ómeðvituð. Þegar einstaklingar setja sér markmið, til að ná fram árangri við 

ákveðið viðfangsefni, örvar það innri áhuga þeirra sem leiðir til þekkingarleitar á efninu. 

Þessir einstaklingar leita tækifæra og eru meðvitaðir um að „æfingin skapi meistarann“. 

Þegar þeir vilja ná lengra en aðrir eru markmiðin oftar en ekki árangurstengd og kalla á 

hærri einkunnir því þeir vilja ná betri árangri. Þeir vilja gera sitt besta og reyna að 

forðast að gera mistök. Það eru þó oft þeir sem eru með lágt sjálfsmat sem falla inn í 

þennan hóp en þeir virðast reyna eins og þeir geta um tíma en gefast svo að lokum upp 

fyrir áskorunum (Dweck og Legget, 1988). 

Deci og Ryan (2000) hafa skilgreint áhugahvöt í kenningu sem kallast 

sjálfsákvörðunarkenning (e. self-determination theory). Þar hefur verið gerður 

greinarmunur á innri (e. intrinsic) og ytri (e. extrinsic) áhuga. Einstaklingur með innri 

áhugahvöt telur verkefnin vera mikilvæg og gefandi og því finnst honum þau 

skemmtileg. Einstaklingum gengur oftar en ekki vel og eru mest skapandi við verkefni 
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sem eru drifin áfram af innri áhuga. Talað er um að innri áhugi sé drifinn áfram af 

þremur þáttum. Í fyrsta lagi af sjálfstæði einstaklingsins, þegar hann finnur að hann 

hefur stjórn á eigin gerðum og hann samþykkir eigin tilfinningar. Í öðru lagi af hæfni 

einstaklingsins, þegar hann trúir því sjálfur að hann geti og fær umbun sem styrkir þessa 

trú á eigin hæfni og getu. Í þriðja lagi er það samstarfið við aðra, að finnast hann tilheyra 

öðrum og finna gagnkvæma virðingu. Ytri áhugahvöt snýst um umbunina sem 

einstaklingur fær fyrir að gera verkefnið. Umbunin getur hvort tveggja verið í formi 

verðlauna eða persónulegrar viðurkenningar. Sýnt hefur verið fram á að nemendur sem 

setja sér markmið fyrir verkefnin sem þeir taka sér fyrir hendur og hafa innri áhugahvöt 

eru líklegri til að ná betri árangri og stunda námið betur (Deci og Ryan, 2000). 

Allar eiga þessar kenningar það sameiginlegt að þær fjalla um sjálfsmynd 

einstaklingsins og getu hans til að framkvæma. Þær gefa til kynna gagnkvæm samskipti 

milli einstaklings og umhverfis sem endurspegla trú á eigin getu. Innri áhugahvöt er 

sprottin út frá sjálfsmyndinni og ef sjálfsmatið er lágt eru nemendur líklegri til að gefast 

fljótt upp á viðfangsefnunum og líta á þau sem ógnun frekar en áskorun.  

1.5 Þættir sem hafa áhrif á áhugahvöt. 

Erfitt hefur reynst að mæla áhugahvöt nemenda í námi. Áhugahvöt getur verið 

mismunandi eftir einstaklingum og eins hversu mikið hver og einn leggur á sig í námi. 

Persónuleiki, ólík viðfangsefni, innri og ytri áhugahvöt, líðan og aðstæður eru allt dæmi 

um þætti sem hafa áhrif á nám einstaklinga. Einnig getur verið mismunandi hvar 

námsáhuginn liggur og hvað það er sem virkjar hann eða hamlar honum (Slavin, 2014). 

Eigi nám að eiga sér stað verður áhugahvöt að vera fyrir hendi. Nám er athöfn sem 

krefst viðleitni og hægt er að efla áhuga til náms með hvatningu og hafa áhrif á gildi 

nemenda. Þörfin fyrir nám er líkleg til að leiða af sér áhuga og vilja til að læra. Áhugi 

nemenda getur verið misjafn og fer eftir persónulegu viðhorfi og venjum hvers og eins. 

Finni nemandi fyrir þörf til náms er líklegra að hann sýni viðleitni og öðlist áhuga á því að 

læra. Þörfina fyrir nám er hægt að innleiða hjá nemendum, t.d. með hvatningu, miðlun 

gilda og viðhorfa og viðeigandi námsumhverfi svo sem með jákvæðni og hlýju. Ef leitast 

er við að ýta undir forvitni nemenda getur það aukið áhuga þeirra og verið þeim 

hvatning til náms. Fjölbreyttar kennsluaðferðir geta því ýtt undir námsáhuga nemenda í 

kennslustundum (Rao, 1990, Spinath og Spinath, 2005). 
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Í niðurstöðum sem teknar voru saman úr mörg hundruð rannsóknum á þáttum sem 

höfðu áhrif á námsárangur kom í ljós að aðstæður nemenda skýrðu um áttatíu prósent 

af breytileika í námsárangri nemenda. Með aðstæðum er meðal annars átt við áhuga 

nemenda á því sem verið er að kenna, viðhorf þeirra til náms, heimilisaðstæður og fyrra 

nám. Aðstæður nemenda hafa því mjög mikil áhrif og er námsáhugi lykilatriði í þeim 

efnum (Marzano, 2000, Scheerens og Bosker, 1997). Einn þáttur í aðstæðum nemenda 

er svefntími þeirra. Bent hefur verið á að ófullnægjandi svefn getur haft langvarandi 

afleiðingar á bæði líkamlega og andlega líðan einstaklinga. Börn sem fá ekki nægan 

svefn frá unga aldri eru í meiri hættu á að þróa með sér kvíða eða þunglyndi sem síðan 

getur haft áhrif á námsframvindu þeirra (Mindell og Owens, 2003, Short, Gradisar, Lack, 

Wright og Dohnt, 2013). Þau áhrif sem kvíðinn getur haft á nám er að nemendur halda 

síður athygli yfir daginn og eiga erfitt með einbeitingu sem getur valdið gremju. Áhrifin 

geta verið misjöfn eftir einstaklingum en of mikill kvíði gagnvart námi getur haft 

hindrandi áhrif á námsferil nemenda (Wiseman og Hunt, 2014). Sömu sögu er að segja 

af skjánotkun nemenda. Bent hefur verið á að of mikil skjánotkun hafi neikvæð áhrif á 

námsáhuga nemenda og stuðli að auknum kvíða, þunglyndi og félagslegri einangrun 

(Reed og Reay, 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt að áhugahvöt og þeir þættir sem drífa hana áfram fer 

minnkandi í efri bekkjum grunnskóla (Eccles og Wigfield, 2002). Þá hefur verið bent á að 

trú nemenda á eigin getu í námi minnki þegar líður á skólagönguna, einkum hjá stelpum 

(De Fraine, Van Damme og Onghena, 2007). Nemendum sem ekki líður vel í skóla og 

skortir áhuga leggja sig síður fram. Sífelldir ósigrar leiða til minni trúar á eigin getu og 

nemendur fara að trúa því að þeir geti ekki lært og sjá engan tilgang með námi (Kristjana 

Stella Blöndal og Jón Torfi Jónasson, 2002). Námsáhugi getur einnig verið breytilegur 

eftir kyni. Þá hefur verið nefnt að stelpur sýni oftar góða hegðun en strákar og eigi þar af 

leiðandi auðveldara með að sýna verkefnum áhuga (Beaman, Wheldall og Kemp, 2006, 

Elmore og Oyserman, 2012). Strákar hins vegar eru oftar sagðir vinna undir getu, eru 

með trúðslæti og sýna náminu því minni áhuga (Elmore og Oyserman, 2012, Francis, 

2000). 

Í rannsókn Amalíu Björnsdóttur, Baldurs Kristjánssonar og Barkar Hansen (2008) um 

námsáhuga íslenskra grunnskólanemenda kom í ljós að nemendur voru almennt 

áhugasamir um námið sitt. Heldur dró þó úr þeim áhuga þegar líða tók á skólagönguna. Í 
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rannsókninni var kannaður námsáhugi hjá nemendum 1., 3., 6. og 9. bekk í fjórum 

grunnskólum á Íslandi. Þar kom fram að í fyrsta bekk virtust nemendur almennt vera 

áhugasamir og jákvæðir gagnvart skólanum þar sem 75% nemenda greindu frá að þeim 

fyndist gaman að læra í skólanum. Strax í 3. bekk mátti sjá hnignun í þeim málum þar 

sem hlutfallið hafði lækkað niður í 62%. Þótt miklum meirihluta nemenda í 1. og 3. bekk 

þætti gaman í skólanum kom það rannsakendum á óvart að hlutfallið skyldi ekki vera 

hærra. Almennt er talið að nánast allir nemendur í 1. og upp í 3. bekk séu áhugasamir og 

finnist gaman í skólanum (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2008). Ástæður fyrir litlum áhuga 

barna í 1. og 3. bekk eru ekki skýrar. Mögulega eru mörg þessara barna ekki nægilega 

útsofin að morgni skóladags. Önnur skýring gæti tengst því að þau börn, sem eru 

óánægð, eigi af einhverjum ástæðum erfitt með námið og finni sig ekki í skólanum 

vegna vanlíðunar. Marktækur munur milli drengja og stúlkna kom strax fram í 1. bekk og 

jókst enn frekar í 3. bekk. Með öðrum orðum, námsáhugi drengja virtist vera minni en 

hjá stúlkunum strax í 1. bekk og hann færi enn minnkandi í 3. bekk. Töluverður hópur í 

þessum árgöngum, eða 5-8%, fannst leiðinlegt í skólanum og er það áhyggjuefni þar sem 

skólagangan tekur stóran hluta af tíma barnanna. Til að vinna gegn áhugaleysi og leiða 

þessara nemenda á skólagöngunni er nauðsynlegt að reyna að koma til móts við þarfir 

þeirra (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2008). 

Þegar kom að 6. og 9. bekk mældist námsáhugi þeirra ekki mikill þar sem aðeins 

helmingi nemenda í 6. bekk finnst gaman í skólanum en hlutfallið var komið niður í 40% 

í 9. bekk. Þá virðist námsáhugi dvína mismikið eftir námsgreinum. Námsáhugi virtist 

dvína hvað mest á list- og verkgreinum frá miðstigi yfir á unglingastig og ein möguleg 

ástæða sem rannsakendur veltu fyrir sér var að hugsanlega höfðuðu viðfangsefni þessa 

áfanga ekki nægilega til unglinga. Þessi niðurstaða skýrir ef til vill að einhverju leyti litla 

aðsókn í verknám í framhaldsskólum á undanförnum árum. Námsáhugi í stærðfræði 

virðist hins vegar haldast að mestu óbreyttur frá 6. bekk upp í 9. bekk (Amalía 

Björnsdóttir o.fl., 2008). Samkvæmt þessum niðurstöðum dregur jafnt og þétt úr 

námsáhuga samhliða því sem ofar dregur í skólagöngunni. Höfundar drógu ekki upp 

skýra ástæðu fyrir þessari hnignun en telja mikilvægt að leita leiða til að sporna við 

þessari tilhneigingu.  

Af þeim þáttum sem talin hafa verið upp hér að ofan hafa persónulegt viðhorf, 

umhverfi og aðstæður mikið að segja þegar kemur að námsáhuga nemenda. Margir 



21 

þættir spila þar saman og er það áhyggjuefni hvað dregur úr áhuga nemenda eftir því 

sem þeir eldast. Þá þurfa kennarar, náms- og starfsráðgjafar og foreldrar/forráðamenn 

að vera vakandi fyrir þeim þáttum og vita hvers konar náms- og kennsluumhverfi það er 

sem vekur áhuga nemenda. 

1.6 Að viðhalda námsáhuga 

Til að viðhalda námsáhuga hjá unglingum og telja þeim trú um hversu mikilvægt námið 

er þarf meðal annars að skoða hversu skuldbundin þeim finnst þau vera gagnvart námi 

og skóla. Ef þeim finnst námsgeta sín minnka eða skólinn ekki mikilvægur þá fer 

ástundun námsins versnandi. Á unglingsárunum minnkar oft áhugi nemenda á 

námsefninu því margir taka félagslega þætti fram yfir námið enda séu þeir mikilvægari 

en sjálft námsefnið (Eccles og Wigfield, 2002). 

Kennarar, foreldrar/forráðamenn og náms- og starfsráðgjafar gegna mikilvægu 

hlutverki í námsframvindu nemenda og rannsóknir sýna að hægt er að ýta undir 

skuldbindingu einstaklinga til náms og skóla (e. school engagement) með góðum 

samskiptum og skólastarfi (Willms, Pisa og Programme for International Student, 2003). 

Í kenningum og rannsóknum á námsframvindu nemenda er lögð mikil áhersla á 

skuldbindingu nemenda gagnvart námi og skóla. Ein leið til að bæta námsgengi 

nemenda felst í að ýta undir þá skuldbindingu. Rannsóknir benda til að með því að ýta 

undir og auka skuldbindingu nemenda til náms sé hægt að bæta námsgengi þeirra 

(Rumberger og Palardy, 2005).  

Skuldbinding til náms og skóla felur í sér viðhorf, framkomu og hegðun sem kemur 

fram vegna áhrifa frá aðilum sem nemandi umgengst, t.d. frá foreldrum, félögum, 

kennurum og starfsfólki skólans. Skipulagning skólastarfsins hefur líka áhrif á 

skuldbindingu nemenda. Þannig eru vísbendingar um að skýrar reglur, jákvæður agi og 

teymisvinna starfsfólks hafi góð áhrif (Willms, 2003). Áhugahvötin hefur jafnframt mikið 

að segja um árangur og velgengni í námi og hefur hún áhrif á ákvarðanir nemenda og 

skuldbindingu til náms. Þó áhugahvötin sé mikilvægur þáttur hefur verið bent á að hún 

skýri aðeins að hluta til skuldbindingu nemenda til náms því getustig spili jafnframt stórt 

hlutverk (Pintrich og Schunk 2002). Einn lykilþáttur er trú á eigin getu (Bandura 1997). 

Nemendur með mikla trú á eigin getu eru vinnusamari, óhræddir við að takast á við 

áskoranir, gefast ekki auðveldlega upp og njóta árangurs vinnu sinnar. Trú á eigin getu, 
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markmiðasetning og viðfangsefni hverju sinni geta allt verið ástæður fyrir mismiklum 

áhuga nemenda (Bong, 2008). Þannig leggur trú nemenda á eigin getu grunninn að námi 

þeirra. 

Með markvissri náms- og starfsráðgjöf er hægt að ýta undir skuldbindingu til náms. 

Sýnt hefur verið fram á að nemendur sem fá markvissa náms- og starfsráðgjöf eru að 

jafnaði með meiri metnað og eru áhugasamari um námið sitt en þeir sem fá ekki slíka 

ráðgjöf (Lapan, Gyspers og Patroski, 2003, OECD og European Commission, 2004). 

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að standa vörð um velferð skjólstæðinga sinna og 

vera talsmaður þeirra. Einnig liðsinna þeir skjólstæðingum sínum við að takast á við 

hindranir sem þeir kunna að verða fyrir á náms- og starfsferli sínum 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Þessar hindranir geta verið skortur á áhuga sem hefur 

áhrif á að þeim gangi vel í námi (Marzano, 2000) en einnig getur andleg líðan spilað 

stóran þátt í námsframvindu nemenda. Líði nemendum ekki vel andlega getur það haft 

skaðleg áhrif á framgang þeirra í námi (Wiseman og Hunt, 2014). Náms- og 

starfsráðgjafar gegna því hlutverki að finna skjólstæðingum sínum áhuga í námi og starfi 

og aðstoða þegar upp koma mál er varða námsframvindu þeirra (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2000). Því eiga allir nemendur í grunn- og framhaldsskóla rétt á náms- og 

starfsráðgjöf frá aðilum sem uppfylla skilyrði laga um náms- og starfsráðgjöf (Lög um 

framhaldsskóla, 92/2008, Lög um grunnskóla, 91/2008). Náms- og starfsráðgjafar spila 

því stórt hlutverk í að aðstoða nemendur við að finna áhuga þeirra farveg og ýta undir 

skuldbindingu til náms. Þeir liðsinna nemendum við þær hindranir sem kunna að koma 

upp og eru þeim hvatning til áframhaldandi náms.  

 

1.7 Andleg líðan grunnskólanemenda 

Eins og áður hefur komið fram spilar andleg líðan nemenda stóran þátt í námsframvindu 

þeirra. Andleg vanlíðan getur m.a. orsakast af kvíða eða þunglyndi sem getur haft áhrif á 

einbeitingu og áhuga og fram geta komið neikvæðar hugsanir gagnvart eigin getu (Crede 

og Kuncel, 2008, Wiseman og Hunt, 2014). Helstu einkenni kvíðaröskunar eru varanlegar 

óraunhæfar áhyggjur í sex mánuði eða lengur. Börn og unglingar geta fundið fyrir öðrum 

einkennum samhliða kvíðanum svo sem mikla spennu í líkamanum, ótta, pirringi, lágu 

sjálfsmati, einbeitingarskorti, verkjum og þreytu svo eitthvað sé nefnt. Af þeim sem 
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þjást af kvíðaröskun hafa um 90% barna aðra greiningu samhliða og er þunglyndi 

algengast (Lee og Hankin, 2009). Kvíði getur haft bæði vitsmunaleg og tilfinningaleg 

áhrif á nemendur. Þeir geta fundið fyrir áhyggjum og neikvæðni gagnvart eigin getu í 

námi og fara að velta fyrir sér afleiðingum þess að standa sig ekki í náminu. Þá geta 

líkamleg viðbrögð einnig komið í ljós líkt og magaverkur, ör hjartsláttur og ótti (Wiseman 

og Hunt, 2014). 

 Líðan íslenskra nemenda hefur verið rannsökuð töluvert og í nýlegri skýrslu þar 

sem teknar eru saman tölur úr rannsóknum frá árinu 2000 kemur í ljós að kvíði og 

depurð eykst stöðugt meðal ungmenna og hefur breytingin verið hvað mest á meðal 

stúlkna (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o. fl., 2016). Kvíðaröskun virðist mun algengari 

hjá stelpum en strákum og stelpur sýna meiri kvíðaeinkenni alveg frá unga aldri (Bender, 

Reinholdt-Dunne, Esbjørn og Pons, 2012, Zahn-Waxler o. fl. 2008). Þá eiga stelpur í meiri 

erfiðleikum en strákar með að hafa stjórn á neikvæðum tilfinningum og hafa rannsóknir 

sýnt að stelpur þurfi meiri viðurkenningu, þær hafi ekki skýra sýn á tilfinningar sínar og 

eigi í meiri erfiðleikum með að ná markmiðum sínum þegar streita er annars vegar 

(Neumann, van Lier, Gratz og Koot, 2010).  

Í skýrslu frá Rannsóknum og greiningu (2016) kemur fram að líkamleg og andleg 

heilsa ungmenna í 8. -10. bekk fer versnandi ár frá ári. Þegar niðurstöður á milli ára eru 

bornar saman kemur í ljós að þó meirihluti þátttakenda telji bæði líkamlega og andlega 

heilsu sína góða eða mjög góða má sjá að hlutfallið fer lækkandi milli ára. Árið 2014 

töldu 85% stráka í 9. og 10. bekk líkamlega heilsu sína góða eða mjög góða en árið 2016 

var hlutfallið komið niður í 76%. Stúlkur eru líklegri til að meta líkamlega heilsu sína 

lakari í samanburði við stráka og lækkar hlutfallið einnig meðal þeirra milli mælinga. Árið 

2014 mátu 79% stelpna í 9. og 10. bekk heilsu sína góða eða mjög góða en árið 2016 

hafði hlutfallið lækkað um 10 prósentustig og var orðið 69% (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2016). 

Sömu mynd má sjá þegar litið er til þess hvernig nemendur meta andlega heilsu 

sína. Hlutfallið lækkar bæði hjá strákum og stelpum og þá eru stelpurnar líklegri til að 

meta andlega heilsu sína lakari í samanburði við stráka. Nemendur í 8. bekk eru 

hlutfallslega líklegri til að meta andlega og líkamlega heilsu sína góða í samanburði við 

sér eldri nemendur, en hlutfallið lækkar einnig meðal þeirra milli mælinga og greina má 

sama kynjamun (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016). 
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Komið hefur fram að kvíði hefur neikvæð áhrif á námslega getu einstaklinga (Crede 

og Kuncel, 2008). Mikill kvíði getur haft áhrif á einbeitingu nemenda og þau geta fundið 

til ótta við að framkvæma verkefni sem hefur síðan áhrif á innri hvatningu þeirra til að 

leysa verkefnin. Með öðrum orðum getur minni kvíði leitt til meiri áhuga á 

viðfangsefninu sem síðan getur leitt til meiri jákvæðni gagnvart lærdómnum. Þá finna 

þau fyrir meiri trú á eigin getu og eru sjálfsöruggari (Bandalos, Finney og Geske, 2003, 

Rana, 2010).  

Þættir tengdir þunglyndi og kvíða geta haft mikil áhrif á náms- og starfsferil 

einstaklinga og bent hefur verið á að þessir þættir hafi áhrif á ákvarðanatöku þegar 

kemur að náms- og starfsvali. Rannsóknir sýna að einstaklingar sem glíma við þunglyndi 

eða önnur andleg vandamál eiga mun erfiðara með að skuldbinda sig þegar kemur að 

verkefnavinnu og eiga erfiðara með að taka ákvarðanir sem varða nám og störf 

(Rottinghaus o.fl. 2009, Saunders o.fl., 2000). 

Eins og komið hefur fram er andleg líðan unglinga stór þáttur í allri námsframvindu 

þeirra. Líði nemendum ekki vel getur það haft áhrif á allar þeirra ákvarðanir um nám og 

störf. Því þarf að greina þá þætti sem geta haft áhrif á vanlíðan einstaklinga svo hægt sé 

að vinna að bættri andlegri heilsu þeirra. 

Fyrri rannsóknir hafa sýnt að tengsl eru á milli samfélagsmiðlanotkunar og kvíða og 

þunglyndis (Banjanin o.fl., 2015, Farahani o. fl., 2011). Ungmenni sem glíma við 

vandamál tengd kvíða eða þunglyndi eru líklegri til að eyða meiri tíma á 

samfélgasmiðlum. Ungmenni sem glíma við þunglyndi virðast nota netið og 

samfélagsmiðlana til að hafa stjórn á einkennum á meðan fullorðnir hafa hingað til 

notað sjónvarpið meira til að hafa stjórn á tilfinningunum (Chen og Kennedy, 2005, Van 

Der Goot o.fl., 2012).  

  

1.8 Skjánotkun 

Nú er að vaxa upp kynslóð unglinga sem elst upp í umhverfi sem einkennist af víðtækri 

notkun internetsins. Þróunin hefur verið á þá leið að netið er gagnvirkur miðill þar sem 

fólk á í samskiptum óháð tíma og rúmi (Sánchez-Navarro og Aranda, 2013). Á sama tíma 

og internetið er mikilvæg upplýsingaveita og orðinn hluti af námsumhverfi okkar 

(Garrison og Kanuka, 2004, Moore, Dickson-Deane og Galyen, 2011) hafa vandamál 
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tengd net- og skjánotkun einnig aukist (Weigel, 2002, Xanidis og Brignell, 2016). 

Skjánotkun vísar til notkunar á öllum raftækjum sem hafa upplýstan skjá eins og t.d. 

snjallsíma, spjaldtölvu, tölvu eða sjónvarps og hefur notkun þessara tækja aukist 

gríðarlega síðastliðin tuttugu ár (Spada, 2014). Öll þessi tæki gefa greiðan aðgang að 

internetinu þar sem hægt er að horfa á myndbönd, spila tölvuleiki, eiga í samskiptum 

við aðra og margt fleira (Lenhard, 2015). Segja má að með tilkomu spjaldtölva og 

snjallsíma hafi hin hefðbundna tölva, sjónvarpið og bækur verið leystar af hólmi 

(Webster, 2014). 

Skjánotkun getur haft bæði jákvæðar og neikvæðar hliðar en áhyggjur gagnvart of 

mikilli skjánotkun barna og unglinga fara vaxandi (Rideout o.fl. 2010). Ýmsar rannsóknir 

hafa m.a. bent á að mikil notkun tölvuleikja og skjánotkun geti haft áhrif á sjálfstraust, 

hegðun og félagsfærni einstaklinga, sérstaklega drengja (Allen og Vella, 2015, Heim, 

Brantdzæg og Kaare, 2007). Aðrar rannsóknir sýna að aukin skjánotkun tengist því að 

börn eyða meiri tíma í kyrrsetu inni á heimilum á meðan félagsstörf og samvera með 

fjölskyldu fer minnkandi (de Haan og Huysmans, 2004, Patriarca, Di Giuseppe, Albano, 

Marinelli og Angelillo, 2009). Enn aðrar rannsóknir benda á að því meiri tíma sem 

einstaklingar eyða í skjánotkun þá aukast líkurnar á að þróa með sér persónulega 

erfiðleika svo sem kvíða og þunglyndi (Fortson, Scotti, Chen, Malone og Del Ben, 2007). 

Þegar skoðaður er aldur þeirra sem líklegastir eru til að eyða sem mestum tíma í 

skjánotkun kemur í ljós að þeir sem eru undir 19 ára aldri hafa meiri tilhneigingu til að 

þróa með sér tölvufíkn vegna of mikillar skjánotkunar (Sahin, 2011).  

Þegar skjánotkun íslenskra ungmenna er borin saman á tveggja ára tímabili kemur 

glögglega í ljós að skjánotkun eykst verulega. Árið 2014 horfðu um 47% ungmenna í 8. – 

10. bekk á þætti eða myndbönd í tvo tíma eða meira á degi hverjum. Árið 2016 hafði 

þessi tala farið upp í 58%. Þeir sem spiluðu tölvuleiki í tvo tíma eða meira á dag voru um 

20% allra ungmenna árið 2014 en 25% árið 2016. Notkun samfélagsmiðla hefur einnig 

aukist mikið en árið 2014 notuðu 45% allra ungmenna samfélagsmiðla í tvo tíma eða 

meira á dag. Árið 2016 var sú tala komin upp í 55% (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl. 2014, 

Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl. 2016).  

Þegar munur á milli kynja er skoðaður í þessum efnum sést að skjánotkunin er 

misjöfn eftir því hvað ungmennin eru að stunda á netinu. Strákar eyða töluvert meiri 

tíma í að spila tölvuleiki á netinu. Minna en 30% stráka eyða litlum sem engum tíma í 
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tölvuleiki á meðan um 80% stelpna eyða nær engum tíma í slíka iðju. Á móti kemur að 

stelpur eyða mun meiri tíma á samfélagsmiðlum, en aðeins um 3 – 4% þeirra segjast 

ekki eyða neinum tíma þar. Þá eru yfir 30% stelpna sem eyða fjórum klukkustundum eða 

meira á dag á þessum miðlum. Um 10% stráka segjast eyða nær engum tíma á 

samfélagsmiðlum og um 20% eyða meira en fjórum klukkustundum á dag á þessum 

miðlum (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl. 2016). Í Evrópu hafa rannsóknir sýnt að um 

80% ungmenna á aldrinum 15 – 16 ára nota Netið daglega eða næstum daglega og að 

þau verja til þess að meðaltali tæpum tveimur tímum á dag (Livingstone, Haddon, Görzig 

og Ólafsson, 2011). Þegar skoðuð eru viðmið og ráðleggingar frá barnalæknum og 

öðrum sérfræðingum sem vinna með heilsu barna og unglinga kemur í ljós að á 

aldursbillinu 6 – 18 ára ætti skjánotkun að takmarkast við tvær klukkustundir á dag (The 

American Academic og Pedriatrics – AAP, 2017, Canadian Society of Pediatrics – CPS, 

2010).  

Inni á heimilum er mikið um að börn og unglingar skoði netsíður eða eru í 

tölvuleikjum á sama tíma og þau eiga að vera að sinna öðrum verkefnum, meðal annars 

heimanámi (Brasel og Gips, 2011). Rannsóknir sýna að skjánotkun og notkun netmiðla á 

sama tíma og fræðilegt nám á að fara fram hefur neikvæð áhrif á námið. Fræðilegt nám 

þarfnast athygli og einbeitingar en sífelld skjánotkun þessara tækja trufla þá einbeitingu 

verulega (Carrier, Rosen, Cheever og Lim, 2015, Jacobsen og Forste, 2011). Rannsókn á 

breskum háskólanemum frá árinu 2015 kannaði hvort of mikil netnotkun hefði áhrif á 

námsáhuga. Niðurstöður leiddu í ljós að neikvæð tengsl voru þarna á milli. Því meiri tíma 

sem nemendur eyddu á netinu því sjaldnar settu þeir sér námsleg markmið, höfðu minni 

stjórn á eigin námi og höfðu minni trú á eigin getu þegar kom að námi. Þá sýndu 

niðurstöður einnig að of mikil netnotkun jók kvíða, þunglyndi og félagslega einangrun 

(Reed og Reay, 2015).  

Kennarar hafa margir hverjir haft áhyggjur af aukinni skjánotkun nemenda og þeim 

óþekktu áhrifum sem aukinn skjátími getur haft á heilastarfsemi og framtíðarmöguleika 

barna og unglinga. Þá hefur verið sýnt fram á að næstum 90% kennara telja að tæknin 

hafi skapað auðtruflaða kynslóð með stutta athyglisspönn og næstum 50% kennara 

finnst hafa dregið úr gagnrýnni hugsun og færni til heimanáms. Þá telur stór hluti 

kennara nemendur vera orðna skilyrta til þess að leita fljótfundinna svara og kafa ekki 

nægilega djúpt í efnið (Kutscher, 2017). 
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Íslenskir nemendur voru þátttakendur í rannsókn sem gerð var árið 2007 í 5. – 7. 

bekk grunnskóla, þar sem könnuð voru tengsl á milli mikillar skjánotkunar og þess 

hvernig nemendum líður. Helstu niðurstöður voru þær að líkurnar á að finna fyrir 

neikvæðri líðan, stundum eða oft á vikutímabili, aukast eftir því sem nemendur eyða 

meiri tíma í skjánotkun. Líkurnar jukust þó mest þegar tíminn var kominn yfir fjórar 

klukkustundir á dag í skjánotkun. Þá sýndu niðurstöður að fleiri stelpur en strákar fundu 

fyrir neikvæðri líðan með aukinni skjánotkun (Yang, Helgason, Sigfusdottir og 

Kristjansson, 2013). 

Ljóst er að skjánotkun hefur aukist gríðarlega og áhrifin eru ekki alltaf til góðs ef 

notkunin er mikil. Þá getur notkunin haft áhrif bæði á andlega líðan sem og 

námsframvindu nemenda og því þarf að huga vel að þessum þáttum hjá nemendum. 

Áhrif svefns á námsáhuga verða könnuð í næsta kafla, en þegar skoðuð eru tengsl 

skjánotkunar og svefns sést að aukin snjalltækjanotkun og þá aðallega notkun fyrir svefn 

er nátengd svefnvandamálum hjá einstaklingum. Aukin svefnvandamál leiða svo til meiri 

þreytu yfir daginn og minni virkni (Cain og Gradisar, 2010).  

1.9 Svefn 

Góður svefn er einn mikilvægasti þáttur þess að geta tekist á við viðfangsefni daglegs 

lífs. Svefnþörf einstaklinga getur verið afar breytileg og persónubundin. 

Heilsugæslustöðvar á Íslandi, í samvinnu við Landlæknisembættið, hafa gefið út viðmið 

fyrir unglinga og er þar mælt með að þeir sofi u.þ.b. 10 klst. á nóttu. Þessi langi 

svefntími miðast einkum við að á unglingsárum eykst álag á líkamann sem fylgir 

gelgjuskeiðinu (Sveinbjörn Kristjánsson, 2009). Til samanburðar má nefna að Alþjóða 

svefnrannsóknarstöðin gefur út að 12 – 16 ára unglingar þurfi minnst 8 – 9 tíma svefn á 

hverri nóttu (Hirshkowitz o.fl., 2015).  

1.9.1 Mikilvægi svefns  

Svefninn er endurnærandi ferli sem hefur áhrif á ósjálfráða taugakerfið, innkirtlakerfið 

og ónæmiskerfið. Svefn viðheldur almennri líkamsstarfsemi óháð kyni, aldri eða þjóðerni 

og gegnir því mikilvægu hlutverki til að bæta minni og getu til að læra (Kiel, Hummel og 

Luebbe, 2015). Skertur svefn hefur því verið tengdur við vandamál varðandi 

vinnsluminni heilans og lakari einbeitingu sem hæglega er hægt að tengja við lélegri 

námsárangur (Gradisar, Terrill, Johnston og Douglas, 2008, Stickgold og Walker, 2007). 
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Líkaminn framleiðir hormónið melatónín til að hjálpa einstaklingnum að sofna. 

Heilaköngullinn (e. suprachiasmatic nucleus), sem er fyrir miðju heilans, framleiðir 

melatónín og fer mesta framleiðslan á hormóninu fram á nóttunni. Þegar birtir á 

morgnana minnkar framleiðslan og þá losnar um svefninn og einstaklingurinn vaknar. 

Önnur birta getur hins vegar haft áhrif á framleiðslu melatóníns og það er m.a. sú birta 

sem kemur frá tölvuskjám. Þessi birta getur truflað framleiðslu hormónsins í 

heilakönglinum og haft þannig áhrif á hvernig einstaklingnum gengur að sofna (Wood, 

Rea, Plitnick og Figueiro, 2013).  

Rannsókn sem gerð var á svefnvenjum bandarískra barna árið 2003 sýndi að um 10 

– 20% skólabarna vilja ekki fara nægilega snemma að sofa á kvöldin. Börn sem ekki fá 

nægan nætursvefn vakna þreytt og pirruð og halda því ekki jafn góðri athygli við það 

sem þau eru að gera eins og t.d. að læra. Þau eru oftar með hegðunarvandamál sem 

getur leitt til aukinna félagslegra vandamála sem hefur síðan áhrif á sálræna líðan 

(Mindell og Owens, 2003). Bent hefur verið á að eftir því sem börn eldast eru meiri líkur 

á að þau fái ekki nægan nætursvefn (Lowry o.fl., 2012) og þeir sem sofa lítið eru 

þreyttari en þeir sem sofa meira. Þeir sem upplifa þreytu á daginn sýna minni afköst og 

virkni yfir daginn sem getur bitnað á námsárangri (Danner og Phillips, 2008 Taras og 

Potts‐Datema, 2005). Einnig getur of lítill svefn tengst auknum almennum veikindum hjá 

unglingum (Orzech, Acebo, Seifer, Barker og Carskadon, 2014) og börn með 

svefnvandamál eru í meiri hættu að greinast með þunglyndi og kvíða seinna á ævinni 

(Mindell og Owens, 2003). Í ástralskri rannsókn sem gerð var á svefnvenjum 13 – 18 ára 

ungmenna kom í ljós að svefni var verulega ábótavant. Að meðaltali sváfu ungmennin of 

lítið á virkum dögum þegar skóli var daginn eftir og mikið var um svefnvandamál sem 

tengdust því að geta ekki sofnað og að sofa ekki nægjanlega vel. Vandamálin sem 

reyndust ríkjandi og tengdust ófullnægjandi svefni voru þreyta, depurð og kvíði. Þau 

sem fóru of seint að sofa og fengu ekki nægan nætursvefn áttu oft í erfiðleikum með að 

halda almennri athygli yfir daginn (Short o.fl., 2013).  

Í sænskri rannsókn, frá 2012, þar sem þátttakendur voru 3011 börn á aldrinum 6 – 

16 ára kom í ljós að eftir því sem börnin urðu eldri því minna sváfu þau. Meðal svefn 6 – 

7 ára barna var 10 tímar en þegar þau voru orðin 16 ára var meðal svefntíminn orðinn 

7,5 tímar á virkum dögum. Svefntíminn lengdist þá hjá unglingum um helgar að 

meðaltali um tvo tíma. Samkvæmt rannsókninni áttu þeir sem sváfu minna en 
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aldursviðmiðið í meiri erfiðleikum með að vakna á morgnana, voru oftar þreyttir í 

skólanum, nutu þess síður að vera í skólanum og flestir eyddu meira en tveimur tímum á 

dag í skjánotkun (Garmy, Nyberg og Jakobsson, 2012). 

Önnur rannsókn sem gerð var í Svíþjóð og kallast Klackenberg´s rannsóknin (1982) 

er oft notuð til viðmiðunar á svefnlengd fólks. Þar er fjallað um svefnvenjur barna sem 

fædd voru í kringum 1950 í Svíþjóð. Í rannsókn sem gerð var árið 2012 kom í ljós að 

svefntími sænskra barna hafði styst um 30 – 40 mínútur frá Klackenberg´s rannsókninni 

en þau börn voru fædd eftir 1990 (Garmy o.fl., 2012). Íslensk rannsókn (Thorleifsdottir, 

Björnsson, Benediktsdottir, Gislason og Kristbjarnarson, 2002) sem gerð var á börnum 

fæddum í kringum 1970 og 1980 sýndi að þau börn sváfu um klukkutíma styttra en 

sænsku börnin sem fædd voru 1950.  

Sýnt hefur verið fram á að bæði strákar og stelpur sofa að meðaltali minna en 

æskilegt er. Þá eru stelpur líklegri til að sofna seinna á kvöldin en strákar, þær eiga í 

meiri erfiðleikum með samfelldan svefn yfir nóttina og vakna oftar á nóttunni en strákar 

(Landis, 2016, Yarcheski og Mahon, 1994). Of lítill svefn hefur einnig mismunandi áhrif á 

stelpur og stráka. Hjá strákum getur of lítill svefn valdið meiri árásarhneigð og slæmri 

hegðun en hjá stelpum getur of lítill svefn tengst neikvæðum tilfinningum á borð við 

kvíða (McGlinchey og Harvey, 2015, Meijer, Reitz, Dekovic, van den Wittenboer og 

Stoel, 2010). 

Góður nætursvefn skiptir miklu máli til að sinna daglegum verkefnum. Þar sem 

komið hefur fram að nætursvefn er sífellt að styttast þarf að gera nemendum grein fyrir 

hversu endurnærandi svefninn er fyrir alla líkamsstarfsemi og til að halda athygli yfir 

daginn. Þá hefur verið bent á að snjalltækjanotkun getur haft töluverð áhrif á gæði 

svefns bæði hjá stelpum og strákum (Cain og Gradisar, 2010). 

Settir hafa verið fram þrír helstu áhrifaþættir sem snjalltækjanotkun hefur á gæði 

svefns. Í fyrsta lagi að netsíður, á borð við samfélagsmiðla sem hafa hvorki upphaf né 

endi, auki hættuna á að einstaklingar gleymi tímanum og eyði mun lengri tíma á netinu 

en þeir ætluðu sér. Þessi tímaeyðsla getur síðan haft áhrif á allt það sem 

einstaklingurinn ætlaði að gera, þar á meðal að sofa. Í öðru lagi að snjalltækjanotkun 

fyrir svefn getur haft áhrif á geðheilsu, tilfinningar og lífeðlisfræðilega örvun. Og í þriðja 

lagi að ljós frá skjám snjalltækja hefur áhrif á svefninn (Cain og Gradisar, 2010). 
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Niðurstöður rannsókna benda til að aukin skjánotkun hefur neikvæð áhrif á svefn 

einstaklinga (Choi o.fl., 2009, Stockburger og Omar, 2013). Í snjalltækjum er svokallað 

LED ljós í skjánum og það hefur áhrif á framleiðslu melatóníns í líkamanum sem hefur 

áhrif á svefninn. Einnig hefur verið fjallað um að notkun samfélagsmiðla á borð við 

Instagram og Facebook sé tengt því að einstaklingar fari seinna að sofa og séu því ekki 

nægilega hvíldir fyrir verkefni næst dags (Levenson, Shensa, Sidani, Colditz og Primack, 

2016).  

Gerðar hafa verið ýmsar rannsóknir sem kanna áhrif skjánotkunar á svefn og sýna 

niðurstöður tengsl á milli skjánotkunar og lakari svefns (Garmy o.fl. 2012, Pea o.fl., 2012, 

Van den Bulck, 2003). Þá hefur notkun samfélagsmiðla á kvöldin og næturna meiri áhrif 

á svefn en notkun á daginn. Það gefur til kynna að skjánotkun fyrir svefn skýri frekar 

tengsl milli lakari svefns og skjánotkunar heldur en almenn notkun yfir daginn og minni 

líkamleg hreyfing (Cain og Gradisar 2010). Rannsóknir gefa einnig til kynna að 

hljóðmerki frá samfélagsmiðlum trufli svefninn, t.d. þegar unglingar fá ný skilaboð eða 

tilkynningar (Van den Bulck, 2003). Þrátt fyrir þessar niðurstöður er ekki hægt að alhæfa 

um að skjánotkunin stuðli að lakari svefni heldur getur það einnig verið að þeir sem 

almennt eiga erfiðar með svefn noti samfélagsmiðla eða aðra skjánotkun til að ná sér 

niður til að sofna (Eggermont og Van den Bulck, 2006).  

Samfélagsmiðlar gera það einnig að verkum að unglingar tengjast tilfinningalegum 

böndum við sumar síður sem gerir það að verkum að það hefur áhrif á svefninn hjá 

þeim. Þá finnst unglingum þeir vera undir þrýstingi að þurfa að svara öllum skilaboðum 

samstundis og vakna jafnvel á nóttunni til að athuga eða svara skilaboðum (Thomée o.fl. 

2010). Þeir unglingar sem eru hvað mest háðir þessum miðlum, finna fyrir miklum 

tilfinningalegum sveiflum þegar þeir komast ekki á netið eða geta ekki skoðað þessa 

miðla. Það leiðir líklega til þess að þeir geta ekki sofnað því þeir eru svo hræddir um að 

þeir séu að missa af einhverju. Þegar hins vegar kvíði og þunglyndi eru tekin inn í 

myndina hafa tilfinningatengsl ekki jafn mikið að segja um gæði svefns. Þá má álykta 

sem svo að tilfinningatengsl við samfélagsmiðla hafi áhrif á svefninn vegna kvíða. Allt 

helst þetta í hendur því aukinn kvíði hefur áhrif á svefn (Doane, Gress-Smith og 

Breitenstein, 2015). 

Þó tengsl séu á milli svefnvenja, skjánotkunar og andlegrar vanlíðunar er ekki hægt 

að segja með vissu hver stefna sambandsins er. Komandi rannsóknir verða að skera úr 
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um það. En með þessar upplýsingar að leiðarljósi er áhugavert að vita hvort og þá 

hvernig þessir ofantaldir þættir hafi áhrif á námsáhuga nemenda. Eins og fram hefur 

komið virðast þeir allir tengjast innbyrðis að einhverju leyti. Þá er forvitnilegt að vita 

hvort andleg vanlíðan hafi neikvæð áhrif á námsáhuga og hvort mikil skjánotkun og of 

lítill svefn hafi einnig neikvæð áhrif. Hvort og þá hversu mikil áhrifin eru á námsáhuga og 

hvort þau eru jákvæð eða neikvæð verður fjallað um hér á eftir. 

1.10 Markmið og tilgangur 

Í ljósi kenninga og fyrri rannsókna um efnið er markmið þessarar rannsóknarinnar að 

kanna tengsl andlegrar líðanar, skjánotkunar og svefns við námsáhuga nemenda á 

unglingastigi. Tilgangurinn er að varpa ljósi á hvort og þá hvernig þessir þættir hafa áhrif 

á nám nemenda svo hægt sé að greina hvað eflir eða dregur úr áhuga þeirra. Tilgátan er 

sú að aukin andleg vanlíðan, aukin skjánotkun og minni svefn hafi neikvæð áhrif á 

námsáhuga. Einnig verður athugað hvort munur sé á námsáhuga og tengslum andlegrar 

líðanar, skjánotkunar og svefns eftir kyni og aldri unglinganna. 

1.10.1 Rannsóknarspurningar  

1. Eru tengsl á milli andlegrar vanlíðunar, skjánotkunar og svefns við námsáhuga 

nemenda, að teknu tilliti til kyns og aldurs? 

2. Hvernig tengist andleg vanlíðan, skjánotkun og svefn við námsáhuga nemenda á 

unglingastigi í grunnskóla, að teknu tilliti til kyns og aldurs? 
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2 Aðferð 

Þessi rannsókn byggir á fyrirliggjandi gögnum og voru niðurstöður fengnar með 

megindlegum aðferðum. Þátttakendur eru nemendur í 8. til 10. bekk á Íslandi, alls 2014 

talsins. Í þessum kafla verður greint nánar frá þátttakendum, hvernig breytur voru settar 

saman auk þess hvernig tölfræðilegri úrvinnslu var háttað. 

2.1 Þátttakendur 

Gögn voru fengin frá Rannsókn og greiningu sem hafa í samstarfi við Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið staðið fyrir rannsóknum á högum og líðan ungs fólks frá 

árinu 1992. Gögnin sem þessi rannsókn byggir á eru unnin úr könnuninni Ungt fólk 2016 

sem lögð var fyrir alla nemendur í 8. til 10. bekk á Íslandi í febrúarmánuði árið 2016. 

Framkvæmd og úrvinnsla upphaflegu könnunarinnar var á vegum Rannsóknar og 

greiningar við Háskólann í Reykjavík. Allir nemendur sem sátu í kennslustundum daginn 

sem könnunin fór fram svöruðu spurningalistanum. Samtals fengust gild svör frá 3478 

nemendum í 8. bekk, 3507 nemendum í 9. bekk og 3572 í 10. bekk. Auk þeirra voru 130 

einstaklingar sem ekki svöruðu spurningunni um í hvaða bekk þeir væru. 

Heildarsvarhlutfall á landsvísu var 86%.  

Í þessari rannsókn var notað slembiúrtak úr heildarsvörunum með svörum frá 662 

nemendum í 8. bekk, 664 í 9. bekk og 688 í 10. bekk. Heildarsvarhlutfallið í 

slembiúrtakinu voru 2014 nemendur eða 98,8%. Af þeim voru 980 strákar og 1041 

stelpa.  

2.2 Mælitæki 

Rannsóknir og greining leggja fyrir ítarlega spurningalista fyrir nemendur í 8. – 10. bekk 

sem hafa verið þróaðir ár frá ári, fyrst af starfsfólki Rannsóknastofnunar uppeldis- og 

menntamála en frá árinu 1998 af Rannsóknum og greiningu í samstarfi við Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. Áhersla er lögð á að nýta rannsóknirnar í þekkingarsköpun 

þar sem fram fer kerfisbundin greining á upplýsingum um hagi og líðan unglinga. Þannig 

geta fjölmargir aðilar sem koma að mennta- íþrótta- og æskulýðsmálum ungmenna nýtt 

sér niðurstöður rannsóknanna í starfi sínu (Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl. 2012). 
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Spurningarnar eru mótaðar af fagfólki í félagsvísindum þar sem farið er eftir ströngum 

kröfum um að þær geti af sér öruggar niðurstöður og áreiðanleiki og réttmæti sé ávallt í 

fyrirrúmi. Spurningalistinn fyrir 8. – 10. bekk árið 2016 inniheldur 88 spurningar í 

mismunandi mörgum liðum á 32 blaðsíðum. Spurt er ítarlega um líðan, hagi og lífshætti 

unglinga og tengjast spurningarnar viðhorfi til náms og skóla, sambandi við 

foreldra/forráðamenn og vini, upplýsingar um vinnu með námi, íþróttaiðkun og 

heilsufar ásamt upplýsingum um tómstundir og frístundastarf. Í þessari rannsókn var 

notast við sex spurningar úr listanum með mörgum liðum, sem innihalda ýmis atriði er 

varðar námsáhuga nemenda, líðan, skjánotkun og svefn. Einnig voru notaðar spurningar 

um kyn og bekk.  

Hér á eftir verður greint frá því hvernig rannsakandi bjó til þær breytur sem notaðar 

eru til að mæla námsáhuga, andlega líðan, skjánotkun og svefn. 

2.2.1 Námsáhugi  

Til þess að mæla breytuna námsáhugi var settur saman kvarði úr 13 atriðum (sjá viðauka 

1) sem mæla afstöðu til náms og atriðin síðan sett saman í eina samfellda breytu. Dæmi 

um spurningar voru: „Mér finnst námið mikilvægt“, „Mér leiðist námið“, „Mér finnst ég 

ekki leggja nægjanlega rækt við námið“, „Mér finnst ég hafa góðan vinnufrið í 

kennslustundum til að sinna náminu“ og „Mig langar að skipta um skóla“. Allar 

spurningarnar höfðu svarmöguleika á 5 punkta Likert kvarða: „á nær alltaf við um mig“, 

„á oft við um mig“, „á stundum við um mig“, „á sjaldan við um mig“, „á nær aldrei við 

um mig“. 

2.2.2 Andleg vanlíðan 

Til að mæla hvort nemendur finndu fyrir andlegri vanlíðan var notast við kvarða sem 

settur var saman af 17 spurningum (sjá viðhengi 2) og tengist bæði einkennum 

þunglyndis og kvíða. Nemendur voru beðnir um að tilgreina á fjögurra punkta kvarða 

hversu oft þeir urðu varir við vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku. Dæmi um 

fullyrðingar voru t.d. hvort þau finndu fyrir höfuðverk eða magaverk, hvort þau hefðu 

verið leið eða haft lítinn áhuga á að gera hluti, hvort þeim finndist þau einmana eða 

hvort þeim finndist þau niðurdregin eða döpur. Svarmöguleikarnir við spurningunum 

voru „nær aldrei“, „sjaldan“, „stundum“ og „oft“. 
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2.2.3 Skjánotkun 

Til þess að mæla skjánotkun unglinga voru lagðar saman sex spurningar sem allar 

tengdust tíma sem þau eyða fyrir framan skjá (sjá viðauka 3). Spurt var um tíma sem þau 

eyddu í að horfa á myndbönd eða þætti, spila tölvuleiki, notuðu samskiptamiðla á borð 

við Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter og fleira. Einnig var spurt um annað sem þau 

gera á netinu, eins og hvort sem þau skoði fræðsluefni eða vinni verkefni. 

Svarmöguleikarnir við hvert atriði voru að eyða „nær engum tíma“, „hálf til ein 

klukkustund“, „um ein klukkustund“, „um tvær klukkustundir“, „um þrjár 

klukkustundir“, „um fjórar klukkustundir“, „um fimm klukkustundir“ og „sex 

klukkustundir eða fleiri“. 

2.2.4 Svefn 

Breytan svefn var eingöngu mæld út frá spurningunni „Hvað sefur þú að jafnaði margar 

klukkustundir á nóttu?“ Svarmöguleikarnir voru: „meira en 9 klukkustundir“, „um 9 

klukkustundir“, „um 8 klukkustundir“, „um 7 klukkustundir“, „um 6 klukkustundir“ og 

„minna en 6 klukkustundir“.   

2.3 Framkvæmd 

Við framkvæmd rannsóknarinnar hjá Rannsóknum og greiningu voru spurningalistar 

sendir í alla skóla á landinu þar sem kennarar sáu um að leggja þá fyrir eftir skýrum 

fyrirmælum. Með hverjum spurningalista fylgdi ómerkt umslag sem þátttakendur settu 

listann í að útfyllingu lokinni. Ítrekað var fyrir þátttakendum að rita hvorki nafn né 

kennitölu á spurningalistana svo útilokað væri að rekja svörin til þeirra. Jafnframt voru 

þeir vinsamlegast beðnir um að svara öllum spurningunum eftir bestu samvisku og biðja 

um hjálp ef þeir þyrftu á að halda. Rannsakandi hafði samband við Rannsóknir og 

greiningu og valdi úr þær spurningar sem notast var við. Gögnin fengust úr þeim 

spurningum sem beðið var um og úr þeim voru settar saman breytur fyrir þessa 

rannsókn eins og fjallað var um hér að framan. 

2.4 Úrvinnsla 

 Í núverandi rannsókn var notast við 24. útgáfu af forritinu SPSS. Fylgibreytan sem unnið 

var með var námsáhugi nemenda. Breytan námsáhugi er mæld með kvarða á bilinu 1 til 

5 þar sem 1 stendur fyrir þá sem á nær alltaf við og 5 við þá sem á nær aldrei við. Við 
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gerð samfelldu breytunnar þurfti að snúa kvarðanum í fjórum spurningum þar sem þær 

sneru öfugt við hinar spurningarnar. Þeir sem fá gildið 1 eru þeir sem eru mjög 

áhugalausir en þeir sem fá gildið 5 hafa mikinn áhuga á náminu.  

Frumbreyturnar eru þrjár og eru þær allar samfelldar breytur. Í fyrsta lagi er það 

breytan líðan sem mæld er á bilinu 1 til 4. 1 stendur fyrir lítil andleg vanlíðan og 4 fyrir 

mikil andleg vanlíðan. Breytan skjánotkun er mæld með samsettri mælingu þar sem 

kvarðinn er á bilinu 1 til 8. 1 stendur fyrir nær engum tíma eytt í skjánotkun og 8 fyrir 

sex klukkustundir eða meira. Breytan svefn er mæld með kvarða á bilinu 1 til 6 þar sem 

1 stendur fyrir meira en níu klukkustundir og 6 fyrir minna en sex klukkustundir. Auk 

þessara breyta var tekið tillit til tveggja breyta sem mæla bakgrunnsupplýsingar 

nemenda, kyn og bekk sem nemendur voru í þegar þeir svöruðu könnuninni. 

Fyrir aðhvarfsgreiningu er búið að kóða breyturnar kyn, bekk og svefn sem 

tvíkostabreytur. Tvíkostabreytur eru breytur þar sem þátttakendur eru flokkaðir í tvo 

hópa og fær einn hópurinn gildið núll og hinn hópurinn gildið einn. Meðaltöl fyrir 

tvíkosta breytur eru ekki túlkuð eins og á samfelldum- eða raðbreytum, heldur segja 

meðaltölin til um hlutfall þeirra í hópnum sem hefur fengið gildið einn (Gujarati og 

Porter, 2003). Staðalfrávik fyrir tvíkosta breytur veita afar litlar viðbótar upplýsingar um 

dreifingu breytanna þar sem þetta eru eingöngu breytur með tvo flokka og hlutfallsleg 

dreifing í hópana fæst með því að vita meðaltalið (Gujarati og Porter, 2003). 

Chronbach‘s Alpha er reiknað til að athuga áreiðanleikann í því þegar verið er að 

leggja saman margar spurningar í eina mælingu. Þá er athugað hvort raunverulega er 

verið að mæla það sem ætlunin er að mæla. Miðað er við að Chronbach´s Alpha sé yfir 

0,65 svo samsetta mælingin sé nothæf til rannsókna (Field, 2013). 

Til þess að skoða vel hvernig og hvort allar ofangreindar breytur tengjast á einhvern 

hátt er notað fylgnifylki sem sýnir okkur Pearson´s r fylgni á milli allra breytanna. Fylgni 

milli breyta má túlka þannig að 0,0 – 0,3 eru lítil tengsl, 0,4 – 0,6 eru miðlungs tengsl og 

0,7 – 1 eru sterk tengsl (Field, 2013). 

Við úrvinnslu verður gerð grein fyrir lýsandi tölfræði og sambandið á milli allra 

breytanna verður skoðað með Pearson´s r fylgnifylki. Þar sést hvernig breyturnar 

tengjast hver annarri og hver fylgnin er á milli þeirra. Einnig verður skoðað fylgnifylki hjá 

bæði strákum og stelpum. Einnig verður kyn skoðað enn frekar með því að fá krosstöflur 

fyrir tengsl kyns við breyturnar. Tengsl hvers bekkjar við námsáhuga, andlega vanlíðan 
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og svefn verður líka skoðað. Til þess að meta samband námsáhuga við andlega vanlíðan, 

skjánotkun og svefn verður gerð fjölbreytuaðhvarfsgreining. Með þeim hætti er hægt að 

skoða áhrif hverrar breytu á námsáhuga þegar búið er að stjórna fyrir öllum hinum 

breytunum.  
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3 Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum um tengsl námsáhuga, andlegrar vanlíðunar, 

skjánotkunar og svefns nemenda á unglingastigi grunnskóla. Svo hægt verði að varpa 

ljósi á hvort og þá hvernig þessir þættir hafa áhrif á nám nemenda svo hægt sé að greina 

hvað eflir eða dregur úr áhuga þeirra. Í upphafi kaflans er farið yfir lýsandi niðurstöður 

sem sýna meðaltal og staðalfrávik fyrir hverja breytu. Þá eru sýndar niðurstöður fyrir 

dreifingu hverrar breytu auk áreiðanleikamælingar fyrir samsettu breyturnar 

námsáhuga, andlega vanlíðan og skjánotkun. Þá eru kynntar niðurstöður í fylgni- og 

krosstöflum og niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar. 

3.1 Lýsandi niðurstöður 

Í töflu 1 má sjá upplýsingar um meðaltal, staðalfrávik og spönn fyrir allar breyturnar sem 

unnið er með í rannsókninni. Meðaltölin eru flest um miðju kvarðans og hvergi eru mjög 

skakkar dreifingar. Staðalfrávikin eru öll yfir 0,5 sem þýðir að dreifing breytanna er góð. 

Spönnin tilgreinir dreifingu mælingarinnar, því er gott að nota spönnina til þess að sjá 

hvar á kvarðanum meðaltalið er.  

Tafla 1. Lýsandi niðurstöður fyrir allar breytur 

Breytur   Gild svör Meðaltal Staðalfrávik Spönn 

Námsáhugi   1907  3,76  0,62  4,00 

Skjánotkun   1836  2,81  1,02  6,00 

Svefn    1996  3,32  1,19  5,00 

Andleg vanlíðan  1929  1,63  0,64  3,00   

 

Tvíkostabreytur 

Kyn – stelpur    2021  0,51  0,50  1,0 

Bekkur – 9.   2014  0,33  0,47  1,0 

Bekkur – 10.   2014  0,34  0,47  1,0 

Svefn 7 – 8 klst.  1996  0,62  0,49  1,0 

Svefn 6 klst. eða minna 1996  0,15  0,36  1,0 
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Sjá má að kynjahlutfallið er næstum jafnt eða 51% stelpur. Hlutfall 9. bekkinga er 33% 

og 10. bekkinga 34%. 62% unglinganna sefur 7 – 8 klukkustundir á nóttu og 15% 

unglinganna sefur í 6 klukkustundir eða minna.  

 

3.2 Dreifing breyta 

 Á mynd 1 má sjá stöplarit fyrir dreifingu breytunnar námsáhugi á kvarðanum einn til 

fimm þar sem einn er lítill sem enginn áhugi en fimm er mjög mikill áhugi. Á myndinni 

sést að dreifingin er frekar góð en örlítið jákvætt skekkt. Flestir eru oftast jákvæðir 

gagnvart náminu og eru 3,85 til 4,15 tíðustu gildin. Mjög fáir eru með lægstu gildin frá 

einum upp í tvo sem þýðir að fáir unglingar eru áhugalausir um námið sitt.   

 

Mynd 1. Dreifing breytunnar Námsáhugi á kvarðanum 1 – 5  

 

Breytan andleg vanlíðan er mæld á bilinu einn til fjórir. Einn stendur fyrir lítil sem engin 

vanlíðan en fjórir fyrir mikla vanlíðan. Mynd 2 sýnir stöplarit fyrir dreifingu breytunnar 

andleg vanlíðan. Meðaltal andlegrar vanlíðunar er 1,63. Breytan er mjög jákvætt skekkt 

þar sem langflestir meta andlega líðan sína góða og þeim fer fækkandi eftir því sem þau 

meta andlega líðan sína lakari. Fáir unglingar fá gildi undir tveimur og tíðasta gildið er 

1,12 sem stendur fyrir litla sem enga andlega vanlíðan. 
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Mynd 2. Dreifing breytunnar Andleg vanlíðan á kvarðanum 1 – 4  

 

Mynd 3 sýnir stöplarit fyrir dreifingu breytunnar skjánotkun unglinga sem mælist á 

bilinu einn til átta. Þeir sem mælast með einn eru í lítilli sem engri skjánotkun en þeir 

sem mælast með átta eru í sex klukkustundir eða meira á dag í skjánotkun. Meðaltal 

skjánotkunar er 2,81. Flestir eru á billinu 2,00 til 2,67 sem er um ein klukkustund á dag. 

Þeim fækkar sem eyða meira en tveimur klukkustundum á dag og frekar fáir eyða meira 

en fjórum klukkustundum á dag í skjánotkun. Breytan er fremur normaldreifð en aðeins 

skekkt því flestir eyða einhverjum tíma fyrir framan skjáinn á dag en fáir mjög miklum 

tíma. 

 

Mynd 3. Dreifing breytunnar Skjánotkun 
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Á mynd 4 sést dreifing breytunnar svefn. Flestir sofa um átta klukkustundir á nóttu en 

athygli vekur að mjög margir sofa að jafnaði um sjö klukkustundir á nóttu. Einnig eru þó 

nokkrir sem svara að þeir sofi sex klukkustundir og minna en sex klukkustundir á nóttu. 

  

 Mynd 4. Dreifing breytunnar Svefn 

 

3.3 Áreiðanleikamæling 

Í töflu 2 má sjá upplýsingar um áreiðanleikamælingu Cronbach´s Alpha og fjölda 

spurninga fyrir allar samsettu mælingarnar sem notaðar eru í þessari rannsókn. 

Áreiðanleikamælingin sýndi í flestum tilfellum fram á að þegar verið var að leggja saman 

spurningar í eina mælingu þá var áreiðanleikinn yfirleitt góður. Spurningarnar teljast því 

vera að mæla sama hugtakið. Ein spurning var rétt undir viðmiðum en ákveðið var að 

notast við þá mælingu.  

Cronbach´s Alpha fyrir Námsáhuga var 0,842 sem er gott. Alpha fyrir Andlega líðan 

var 0,938 sem er mjög gott. Fyrir Skjánotkun var alpha 0,621 sem er aðeins undir 

mörkum en ákveðið var að notast við þá mælingu þar sem hún var ekki mjög langt undir 

og ætti því ekki að hafa mikil áhrif á niðurstöðurnar. Ástæða fyrir því að áreiðanleikinn 

mælist ekki hærri gæti legið í því að meðaltal skjánotkunar reiknast ekki alveg rétt. Ef 

einstaklingur er í um þriggja tíma skjánotkun á dag á einu sviði en ekkert á hinum þá 

reiknast meðaltals skjánotkun hans mun minni en hún er í raun og veru á degi hverjum. 
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Tafla 2. Áreiðanleikamæling fyrir samsettar breytur 

    Cronbach´s Alpha Fjöldi spurninga 

Námsáhugi    0,842   13 

Andleg líðan    0,938   17 

Skjánotkun    0,621   6 

 

3.4 Fylgni milli breyta 

Niðurstöður um Pearson´s r fylgni milli breyta eru birtar í töflu 3. 

 Tafla 3. Fylgnifylki milli breyta  

Breytur Námsáhugi Andleg líðan Skjánotkun Svefn 

Námsáhugi 1 

   Andleg líðan -0,511* 1 

  Skjánotkun -0,247* 0,174* 1 

 Svefn -0,303* 0,321* 0,242* 1 

*p<0,01 (tvíhliðapróf) 

 

Helstu niðurstöður um samband á milli breyta er eftirfarandi. Allar breyturnar hafa 

marktæka fylgni við hvor aðra miðað við 99% öryggisstig. Misjafnt er þó hver styrkur og 

átt sambandsins er.  

Marktæk neikvæð fylgni kom fram á milli námsáhuga og andlegrar vanlíðunar, 

r(1824) = -0,511, p<0,01. Því verri sem líðanin er að jafnaði hjá unglingum því minni 

áhuga hafa þeir á náminu. Það gæti líka verið að því minni áhugi á náminu því verri er 

líðanin. Fylgnin er miðlungs sterk og er mesta fylgni sem mælist á milli breyta í 

fylgnifylkinu. Þetta gefur til kynna að andleg líðan nemenda hefur að jafnaði meiri áhrif 

á námsáhuga en aðrar breytur. Fylgnin á milli námsáhuga og skjánotkunar er heldur 

minni og er veikt neikvætt samband, r(1742) = -0,247, p<0,01. Því meiri skjánotkun sem 

unglingar stunda því minni námsáhugi. Sambandið er þó ekki mjög langt frá því að vera 

miðlungs sterkt. Marktæk neikvæð fylgni er einnig á milli svefns og námsáhuga, r(1881) 

= -0,303, p<0,01. Því minni svefn sem unglingar fá á nóttu því minni er námsáhugi. 

Sambandið er mjög nálægt því að vera miðlungs sterkt.  
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Mjög veik jákvæð fylgni er á milli andlegrar vanlíðunar og skjánotkunar, r(1761) = 

0,174, p<0,01. Því meiri sem vanlíðunin er því meiri skjánotkun, ekki er þó hægt að segja 

til um hvort um orsakasamband er að ræða. Einnig er jákvæð fylgni á milli andlegrar 

vanlíðunar og svefns, r(1905) = 0,321, p<0,01. Þeir sem hafa verri andlega líðan sofa að 

jafnaði meira. Jákvæð veik fylgni er á milli svefns og skjánotkunar, r(1816) = 0,242, 

p<0,01. Því meira sem unglingar sofa því meira eru þeir í skjánotkun.  

 

3.3.1 Tengsl breyta eftir kyni 

Í töflu 4 má sjá upplýsingar um fylgni milli breyta hjá strákum og í töflu 5 eru upplýsingar 

um fylgni milli breyta hjá stelpum. Þegar töflurnar eru bornar saman er hægt að sjá 

töluverðan mun á fylgni breytanna eftir kyni. 

 

Tafla 4. Fylgnifylki fyrir stráka 

Breytur    Námsáhugi Andleg líðan Skjánotkun Svefn 

Námsáhugi   1   

Andleg líðan   -0,424* 1 

Skjánotkun   -0,199* 0,211*  1 

Svefn    -0,208* 0,173*  0,249*  1 

*p<0,01 (tvíhliðapróf) 

 

Tafla 5. Fylgnifylki fyrir stelpur 

Breytur    Námsáhugi Andleg líðan Skjánotkun Svefn 

Námsáhugi   1 

Andleg líðan   -0,617* 1 

Skjánotkun   -0,311* 0,318*  1 

Svefn    -0,387* 0,417*  0,283*  1 

*p<0,01 (tvíhliðapróf) 

Allar breyturnar hafa marktæka fylgni við hvor aðra miðað við 99% öryggisstig og eins og 

áður er misjafnt hver styrkur og átt sambandsins er. Athygli vekur að allar breytur sýna 

sterkari tengsl sín á milli hjá stelpum en strákum. Tengslin á milli námsáhuga og 

andlegrar vanlíðunar eru miðlungs neikvæð tengsl hjá báðum kynjum þó eru þau mun 
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sterkari hjá stelpum r(944) = -0,617, p < 0,01 en strákum r(870) = -0,424, p < 0,01 og 

jaðra við að vera komin í sterk tengsl. Því verr sem stelpum líður andlega hefur meiri 

neikvæð áhrif á námsáhuga þeirra en stráka. Fylgnin á milli skjánotkunar og námsáhuga 

er veik neikvæð hjá strákum r(823) = -0,199, p < 0,01 en er komin í miðlungs neikvæða 

hjá stelpum r(907) = -0,311, p <0,01. Einnig er fylgnin á milli skjánotkunar og andlegrar 

vanlíðunar meiri hjá stelpum r(918) = 0,318, p < 0,01 en strákum r(833) = 0,211, p < 0,01 

en hún er jákvæð sem segir okkur að því meiri skjánotkun hjá báðum kynjum, því verri 

andleg líðan eða það getur verið í hina áttina, því verri andleg líðan, því meiri 

skjánotkun. Fylgni milli námsáhuga og svefns er einnig töluvert meiri hjá stelpum r(970) 

= -0,387, p < 0,01 en strákum r(898) = -0,208, p < 0,01 og einnig tengsl svefns og 

andlegrar vanlíðunar sem eru meiri hjá stelpum r(986) = 0,417, p < 0,01 en strákum 

r(908) = 0,173, p < 0,01. Svefn er því að hafa mun meiri áhrif á líðan hjá stelpum en 

strákum og má túlka það þannig að því meira sem sofið er því verri er andlega líðanin, 

eða því verri sem andlega líðanin er, því meira er sofið. Tengsl svefns við skjánotkun eru 

líka heldur meiri hjá stelpum r(949 = 0,283, p < 0,01 en strákum r(854) = 0,249, p < 0,01 

en munurinn er þó hvað minnstur á milli kynja á milli þessara tveggja breyta.  

3.3.2 Tengsl breyta eftir kyni og bekk 

Ákveðið var að skoða tengsl kyns og bekks við námsáhuga, skjátíma, svefn og andlega 

vanlíðan. Það var gert með því að skoða krosstöflur. Í töflu 6 má sjá krosstöflu fyrir 

tengsl kyns og námsáhuga. Námsáhuginn var flokkaður í fimm flokka eftir því hvort 

nemendur höfðu lítinn sem engan áhuga, lítinn námsáhuga, miðlungs námsáhuga og 

mikinn eða mjög mikinn námsáhuga. 

 

Tafla 6. Krosstafla fyrir tengsl námsáhuga og kyns 

Námsáhugi    Strákar  Stelpur 

Mjög lítill námsáhugi   6 (0,7%)  7 (0,7%) 

Lítill námsáhugi   58 (6,4%  73 (7,5%) 

Miðlungs námsáhugi   236 (26%)  248 (25,5%) 

Mikill námsáhugi   483 (53,1%)  463 (47,5%) 

Mjög mikill námsáhugi  126 (13,9%)  183 (18,8%) 

Samtals    909 (100%)  974 (100%) 
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Þegar taflan er skoðuð er ekki hægt að greina mikinn mun á námsáhuga hjá stelpum og 

strákum. Mjög lágt hlutfall bæði stelpna og stráka hafa mjög lítinn áhuga á náminu. 

Heldur fleiri stelpur hafa lítinn til miðlungs áhuga en aðeins fleiri strákar hafa mikinn 

námsáhuga eða 53,1% en 47,5% stelpna. Þegar kemur að mjög miklum áhuga á náminu 

eru stelpurnar aftur orðnar fleiri eða 18,8% á móti 13,9% stráka.  

Í töflu 7 má sjá tengslin á milli námsáhuga nemenda eftir bekkjum.  

 

Tafla 7. Krosstafla fyrir tengsl námsáhuga og bekkjar 

Námsáhugi   8. bekkur  9. bekkur  10. bekkur 

Mjög lítill námsáhugi  3 (0,5%)  3 (0,5%)  7 (1,1%) 

Lítill námsáhugi  36 (6,0%)  44 (7,0%)  50 (7,7%) 

Miðlungs námsáhugi  144 (24,0%)  163 (26,1%)  176 (27,0%) 

Mikill námsáhugi  292 (48,7%)  314 (50,2%  339 (51,9%) 

Mjög mikill námsáhugi 125 (20,8%)  101 (16,2%)  81 (12,4%) 

Samtals   600 (100%)  625 (100%)  653 (100%) 

 

Ef við skoðum námsáhuga eftir bekkjum kemur í ljós að eftir því sem nemendur eldast 

þá eru hlutfallslega fleiri sem hafa minni námsáhuga. Hlutfallið af þeim sem hafa mjög 

lítinn námsáhuga er mjög lágt en hækkar þó töluvert þegar komið er upp í lítinn 

námsáhuga. Með öðrum orðum þá má sjá hlutfallslega fleiri unglinga í 10. bekk sem 

hafa lítinn námsáhuga heldur en í 9. bekk og hlutfallslega færri unglinga sem hafa lítinn 

námsáhuga í 8. bekk heldur en í 9. bekk. Tölurnar snúast hins vegar við þegar kemur að 

miðlungs til mikils námsáhuga. Þá eru hlutfallslega færri nemendur í 8. bekk sem hafa 

miðlungs til mikinn áhuga heldur en í 9. bekk og tölurnar eru hæstar í 10. bekk. Hins 

vegar er því öfugt farið þegar komið er upp í mjög mikinn námsáhuga. Þá snýst röðin 

aftur við og hlutföllin aukast.  

Einnig voru skoðuð tengsl andlegrar vanlíðunar og kyns og má sjá niðurstöður úr 

krosstöflu í töflu 8. Þar sést greinilegur munur á andlegri vanlíðan stelpna og stráka en 

stelpur mælast með mun verri andlega líðan en strákar. Af strákunum mælast 78,6% 

með nær enga vanlíðan en aðeins um helmingur stelpna eða 52,3%. 15,5% stráka 

segjast sjaldan finna fyrir andlegri vanlíðan en 24,7% stelpna. Þeir sem stundum finna 
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fyrir andlegri vanlíðan eru 5,1% stráka en þriðjungi fleiri stelpur eða 15,4%. Þegar kemur 

að því að finna oft fyrir andlegri vanlíðan eru 0,9% stráka en 7,6% stelpna sem mælast 

þannig. 

 

Tafla 8. Krosstafla fyrir tengsl andlegrar vanlíðunar og kyns 

Andleg vanlíðan   Strákar  Stelpur 

Finna nær aldrei fyrir  696 (78,6%) 488 (52,3%) 

Finna sjaldan fyrir  137 (15,5%) 230 (24,7%)  

Finna stundum fyrir  45 (5,1%) 144 (15,4%) 

Finna oft fyrir   8 (0,9%) 71 (7,6%) 

Samtals   886 (100%) 933 (100%) 

 

Í töflu 9 eru niðurstöður úr krosstöflu fyrir andlega vanlíðan eftir því hvaða bekk 

nemendur tilheyra.  

 

Tafla 9. Krosstafla fyrir tengsl andlegrar vanlíðunar og bekks 

Andleg vanlíðan   8. bekkur  9. bekkur  10. bekkur 

Finna nær aldrei fyrir   406 (69,4%)  394 (64,6%)  378 (61,6%) 

Finna sjaldan fyrir  121 (20,7%)  124 (20,3%)  119 (19,4%) 

Finna stundum fyrir  49 (8,4%)  61 (10,0%)  77 (12,5%) 

Finna oft fyrir   9 (1,5%)  31 (5,1%)  40 (6,5%) 

Samtals   585 (100%)  610 (100%)  614 (100%) 

 

Í töflu 9 sést skýrt að andleg vanlíðan eykst hjá unglingum eftir því sem þau færast ofar í 

skólakerfinu. Nemendur í 8. bekk finna flestir nær aldrei fyrir andlegri vanlíðan en talan 

lækkar þegar þau koma í 9. og 10. bekk. Um 8% munur er á þeim sem finna aldrei fyrir 

andlegri vanlíðan frá 8. bekk upp í 10. bekk. Þeir sem finna sjaldan fyrir andlegri vanlíðan 

eru einnig fæstir í 8. bekk en flestir í 10. bekk þó munurinn sé ekki mikill. Þeir sem finna 

stundum fyrir andlegri vanlíðan eru orðnir fæstir í 8. bekk en flestir í 10. bekk og hækkar 

talan nokkuð á milli ára. Þeir sem finna oft fyrir andlegri vanlíðan eru að sama skapi 
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fæstir í 8. bekk og talan hækkar þó nokkuð upp í 9. bekk og hefur aukist um 5% þegar 

komið er upp í 10. bekk.  

Þegar skoðaðar voru krosstöflur fyrir skjánotkun kom í ljós að skjánotkun unglinga 

var mjög misjöfn eftir því hvað þau voru að gera á netinu. Það skekkti því niðurstöðurnar 

í samsettu mælingunum hversu mikið þau sögðust t.d. horfa á myndbönd eða þætti en 

notuðu svo skjátækin ekki í neitt annað. Til að sjá skýrari mynd af skjánotkuninni voru 

gerðar krosstöflur fyrir þá þrjá þætti sem unglingar mælast með hvað mesta notkun þ.e. 

horfa á myndir eða þætti, tölvuleikjanotkun og notkun samskiptamiðla. Aðrir þættir 

voru settir saman í eina töflu. 

Í töflu 10 eru tengsl þess hvað unglingar eyða að jafnaði löngum tíma í að horfa á 

þætti, myndir eða myndbönd eftir kyni. 

 

Tafla 10. Krosstafla fyrir tengsl áhorfs á myndir, þætti eða myndbönd og kyns 

Myndir, þættir eða myndbönd   Strákar   Stelpur 

Nær enginn tími     50 (5,6%)  43 (4,4%) 

½ til ein klukkustund     320 (35,7%)  354 (36,5%) 

Tvær til þrjár klukkustundir    371 (41,5%)  386 (39,7%) 

Fjórar klukkustundir eða meira   153 (17,2%)  190 (19,4%) 

Samtals      894 (100%)  973 (100%) 

 

Í töflunni kemur í ljós að áhorf á myndir, myndbönd eða þætti er töluverður hjá bæði 

stelpum og strákum. Mjög fáir unglingar eyða nær engum tíma í þessa notkun eða 5,6% 

stráka og 4,4% stelpna. Rúmlega þriðjungur stráka og stelpna eyðir að jafnaði hálfri til 

einni klukkustund á dag en stærstur hluti horfir á myndir, myndbönd eða þætti í tvær til 

þrjár klukkustundir á dag, eða 41,5% stráka og 39,7% stelpna. Töluvert stór hópur horfir 

einnig í fjórar klukustundir eða meira á dag eða 17,2% stráka og 19,4% stelpna. 

Í töflu 11 eru sýnd tengsl þeirra sem spila tölvuleiki á netinu og kyns en þar eru strákar í 

miklum meirihluta þeirra sem eyða töluverðum tíma í skjánotkun. Strákar eyða mun 

meiri tíma í að spila tölvuleiki á netinu heldur en stelpur en rúmlega 80% stelpna segjast 

ekki eyða neinum tíma að jafnaði á dag í þessa leiki á meðan rétt um 27% stráka eyða 

engum tíma í þá. 26,5% stráka eyða hálfri til einni klukkustund en 13,4% stelpna. Svo til 
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jafn margir strákar eyða að jafnaði tveimur til þremur klukkustundum á dag í leikina eða 

26,7% á meðan aðeins 3,4% stelpna eyðir svo löngum tíma. Tæp tuttugu prósent stráka 

eyðir svo fjórum tímum eða meira á dag að jafnaði en aðeins tæp tvö prósent stelpna. 

  

Tafla 11. Krosstafla fyrir tengsl spilunar nettengdra tölvuleikja og kyns 

Spila nettengda tölvuleiki    Strákar   Stelpur 

Nær enginn tími     243 (27,2%)  791 (81,3%) 

½ til ein klukkustund     236 (26,5%)  130 (13,4%) 

Tvær til þrjár klukkustundir    238 (26,7%)  33 (3,4%) 

Fjórar klukkustundir eða meira   176 (19,6%)  19 (1,9%) 

Samtals      893 (100%)  973 (100%) 

 

Í töflu 12 má sjá notkun samskiptamiðla á borð við Facebook, Snapchat, Twitter, 

Instagram, Skype o.fl. þar sem hægt er að eiga samskipti við aðra í gegnum netið. Öfugt 

við tölvuleikjanotkunina snýst dæmið við og þarna eru stelpur notendur í miklum 

meirihluta. 

 

Tafla 12. Krosstafla fyrir tengsl notkunar samskiptamiðla og kyns 

Notkun samskiptamiðla á netinu   Strákar   Stelpur 

Nær enginn tími     114 (12,8%)  31 (3,2%) 

½ til ein klukkustund     396 (44,5%)  291 (29,9%) 

Tvær til þrjár klukkustundir    243 (27,4%)  368 (37,9%) 

Fjórar klukkustundir eða meira   136 (15,3%)  281 (29,0%) 

Samtals      889 (100%)  971 (100%) 

 

Lang stærstur hluti stelpna á unglingastigi nýtir sér samfélagsmiðla með einhverju móti 

en aðeins 3,2% þeirra segjast eyða nær engum tíma í þess konar miðla en 12,8% stráka 

segjast ekki eyða tíma í þá. 44,5% stráka eyðir hálfri til einni klukkustund að jafnaði á 

dag á móti 29,9% stelpna. Þegar kemur að lengri tíma í þessum samskiptamiðlum eru 

stelpur í miklum meirihluta. Rétt tæplega 40% þeirra eyðir tveimur til þremur tímum á 



48 

dag en tæp 30% stráka. Tæplega 30% stelpna eyðir hins vegar fjórum tímum eða meira 

að jafnaði á dag í slíka miðla en aðeins 15% stráka.  

 

Þegar kemur að því að skoða niðurstöður fyrir aðrar tegundir skjánotkunar en þær sem 

taldar eru upp hér að ofan eru tölurnar aftur orðnar jafnari á milli kynja. Önnur 

skjánotkun telst t.d. vera tölvuleikir sem eru ekki spilaðir á netinu, fréttaveitur eða 

fræðilegir textar, að læra, skrifa texta eða vinna með myndir o.fl. Í töflu 13 eru 

niðurstöður fyrir aðra skjánotkun. 

 

Tafla 13. Krosstafla fyrir tengsl annarrar skjánotkunar og kyns 

Önnur notkun      Strákar   Stelpur 

Nær enginn tími     343 (39,7%)  504 (51,9%) 

½ til ein klukkustund     343 (39,7%)  354 (36,5%) 

Tvær til þrjár klukkustundir    124 (14,0%)  84 (8,7%) 

Fjórar klukkustundir eða meira   59 (6,6%)  29 (2,9%) 

Samtals      869 (100%)  971 (100%) 

 

Þegar kemur að annarri skjánotkun er mjög stór hópur unglinga sem eyðir nær engum 

tíma í slíka notkun eða 39,7% stráka og 51,9% stelpna. Svipað stór hópur stráka eyðir þó 

hálfri til einni klukkustund eða 39,7% en 36,5% stelpna. Þeim fer síðan fækkandi sem 

eyða tveimur til þremur tímum í slíka notkun en strákarnir eru þó heldur fleiri eða 14% á 

móti 8,7% stelpna. Þeir sem eyða meira en fjórum tímum að jafnaði á dag eru 6,6% 

stráka og 2,9% stelpna. 

Þegar allar töflurnar um skjánotkun eru bornar saman kemur í ljós að heildar 

notkunin er mun meiri en meðaltöl gefa til kynna. Þá eru aðeins um 5% nemenda sem 

eyða ekki neinum tíma í skjánotkun og lang flestir segjast eyða að meðaltali hálfri til 

einni klukkustund við hvern af þessum fjórum þáttum. Heildar skjánotkun getur því 

verið frá tveimur upp í fjóra tíma hjá um helmingi nemenda. 

Í töflu 14 má sjá niðurstöður úr krosstöflu fyrir tengsl svefns og kyns. Þar kemur 

skýrt fram að stelpur sofa að jafnaði minna en strákar. Fleiri strákar sofa að jafnaði 

meira en 9 klukkustundir á nóttu eða 7,1% á móti 4,5% stelpna. Bilið jafnast við 9 
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klukkustunda svefn og örlítið fleiri stelpur sofa að jafnaði um 8 klukkustundir. 26,4% 

stelpna sofa að jafnaði um 7 klukkustundir og 25,3% stráka. Þá eru 8,6% stráka sem sofa 

um 6 klukkustundir en 11,2% stelpna. Af þeim sem sofa minna en sex tíma á nóttu að 

jafnaði eru 4,4% stráka en 5,6% stelpna. 

 

Tafla 14. Krosstafla fyrir tengsl svefns og kyns 

Svefn    Strákar  Stelpur 

Meira en 9 tímar  68 (7,1%) 46 (4,5%) 

Um 9 tímar   172 (18%) 170 (16,6%) 

Um 8 tímar   349 (36,6%) 367 (35,7%) 

Um 7 tímar   241 (25,3%) 271 (26,4%) 

Um 6 tímar   82 (8,6%) 115 (11,2%) 

Minna en 6 tímar  42 (4,4%) 58 (5,6%)      

Samtals   954 (100%) 1027 (100%) 

 

Tafla 15 sýnir niðurstöður úr krosstöflu fyrir svefn eftir því í hvaða bekk nemendur eru. 

Þar sést að eftir því sem nemendur færast ofar í bekkjarkerfinu þá eykst fjöldinn á þeim 

sem sofa minna.   

 

Tafla 15. Krosstafla fyrir tengls svefns og bekkjar 

 

Svefn     8. bekkur  9. bekkur  10. bekkur 

Meira en 9 klst.  56 (8,7%)  33 (29,2%)  24 (21,2%) 

Um 9 klst.   162 (25,1%)  119 (18,3%)  59 (8,7%) 

Um 8 klst.   247 (38,3%)  236 (36,3%)  230 (33,9%) 

Um 7 klst.   113 (17,5%)  172 (26,5%)  227 (33,4%) 

Um 6 klst.    47 (7,3%)  58 (8,9%)  90 (13,3%) 

Minna en 6 klst.  20 (3,1%)  32 (4,9%)  49 (7,2%)  

Samtals   645 (100%)  650 (100%)  679 (100%) 
 

Af þeim sem sofa í um 9 tíma eða meira eru flestir í 8. bekk en fæstir í 10. bekk. Þeir sem 

sofa í um 8 tíma eru einnig flestir í 8. bekk og fæstir í 10. bekk. Þegar komið er niður í að 

sofa um 7 tíma á nóttu snýst dæmið hins vegar við. Þá sofa fæstir af þeim sem eru í 8. 



50 

bekk í um 7 tíma en flestir í 10. bekk. Sömu sögu er að segja um þá sem sofa í 6 tíma eða 

minna. Þá eru það fæstir í 8. bekk en flestir í 10. bekk. 

3.5 Aðhvarfsgreining 

Niðurstöður línulegrar aðhvarfgreiningar má sjá í töflu 16. Jafnan sýnir niðurstöður 

fjölbreytuaðhvarfsgreiningar þegar stjórnað hefur verið fyrir öðrum breytum. Þegar 

áhrif breytanna á námsáhuga eru skoðuð kemur í ljós að samkvæmt niðurstöðum T-

prófa þá hafa allar breyturnar marktæk áhrif á námsáhuga að undanskyldu hvaða bekk 

þau tilheyra ef miðað er við 95% öryggisbil. F- próf reyndist einnig vera marktækt en það 

sýnir fram á að allar óháðu breyturnar hafa sameiginleg áhrif á námsáhuga, F(7, 

1638)=114,8, p < 0,05.  

 

Tafla 16. Niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar 

    Óstöðluð hallatala Stöðluð hallatala 

Skjánotkun    -0,054*  -0,088 

Svefn 7 – 8 klst.   -0,068*  -0,054 

Svefn 6 klst. eða minna  -0,279*  -0,160 

Andleg vanlíðan   -0,472*  -0,502 

Kyn     0,186*   0,153 

9. bekkur    0,008   0,006 

10. bekkur    -0,002   -0,002 

Fasti jöfnu    4,690 

R í öðru veldi    0,574 

*p < 0,05 (tvíhliðapróf) 

 

Skjánotkun hefur veik neikvæð áhrif á námsáhuga unglinga. Þegar tölvunotkunin eykst 

um eitt stig þá minnkar námsáhugi um 0,054 stig að jafnaði þegar stjórnað er fyrir 

svefni, andlegri vanlíðan, kyni og bekk. Tengslin er einnig hægt að túlka á þann hátt að 

þegar skjánotkun eykst um eitt staðalfrávik þá minnkar námsáhugi um 0,088 

staðalfrávik að meðaltali að teknu tilliti til annarra breyta. 

Áhrif svefns á námsáhuga unglinga var mælt í tvenns konar mælingu. Annars vegar 

var mælt hvaða áhrif 7 – 8 tíma svefn hefur á námsáhuga þegar stjórnað er fyrir öðrum 
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breytum og hins vegar 6 tíma svefn eða minna þegar stjórnað hefur verið fyrir öðrum 

breytum. Þá kom í ljós að 7 – 8 tíma svefn hefur veik neikvæð áhrif á námsáhuga miðað 

við meiri svefn. Þar sem breytan er tvíkosta þá minnkar námsáhugi um 0,068 stig að 

jafnaði þegar sofið er minna þegar stjórnað er fyrir öðrum breytum. Áhrifin af 6 tíma 

svefni eða minna eru hins vegar enn meiri og neikvæð. Að sofa 6 tíma eða minna, 

minnkar námsáhuga um 0,279 stig að jafnaði þegar stjórnað hefur verið fyrir skjánotkun, 

7 – 8 tíma svefni, andlegri vanlíðan, kyni og bekk. Það að unglingar fái ekki nægan svefn 

gerir það að verkum að námsáhugi þeirra minnkar og verður minni eftir því sem 

svefninn styttist. 

Andleg vanlíðan hefur einnig neikvæð marktæk áhrif á námsáhuga unglinga og eru 

áhrifin hvað mest af þeim breytum sem mældar voru. Þegar andleg vanlíðan eykst um 

eitt stig þá minnkar námsáhugi um 0,472 stig að jafnaði þegar stjórnað er fyrir 

skjánotkun, svefni, kyni og bekk. Það að unglingi líði illa andlega gerir það að verkum að 

námsáhugi hans minnkar til muna.  

Það hvort kynið um ræðir hefur áhrif á námsáhuga. Þá hafa stelpur að jafnaði meiri 

námsáhuga en strákar en þær eru 0,186 stigum hærri að meðaltali á 

námsáhugakvarðanum. Ekki reyndist vera marktækur munur á námsáhuga eftir því í 

hvaða bekk nemendur voru.   

Fastinn í jöfnunni er nefndur skurðpunktur jöfnunnar þar sem sú tala táknar þann 

stað sem línan sker y-ás. Með öðrum orðum táknar skurðpunkturinn gildi á fylgibreytu 

þegar frumbreytan hefur gildið núll. Fastinn í jöfnunni er 4,690 sem er forspárgildi fyrir 

einstakling sem eyðir engum tíma í skjánotkun, fær nægan svefn og með mjög góða 

andlega líðan. Það er að segja besta spá um námsáhuga einstaklings er 4,690 á 

námsáhugakvarðanum. R í öðru veldi er 0,574 og skýrir því skjánotkun, svefn, andleg 

vanlíðan, kyn og bekkur samanlagt 57,4% af námsáhuga unglinga. Jafna bestu línu fyrir 

fjölbreytuaðhvarfsgreininguna er eftirfarandi:  

(Námsáhugi) = 4,690 – 0,054(Skjánotkun) – 0,068(svefn7-8tímar) – 

0,279(svefn6tímareðaminna) – 0,472(andlegvanlíðan) + 0,186(stelpur) + 0,008(9bekkur) 

– 0,002(10bekkur). 

Jöfnu bestu línu er hægt að nota til þess að spá fyrir um gildi einstaklinga á 

námsáhugakvarðanum.  
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Allar breyturnar hafa neikvæð tengsl við námsáhuga nemenda og því þurfa náms- 

og starfsráðgjafar að huga vel að þessum þáttum í ráðgjöf með nemendum. 

3.4.1 Aðhvarfsgreining eftir kyni 

Fylgnifylki og krosstöflur fyrir stelpur og stráka gáfu vísbendingar um það að eitthvað 

gæti verið öðruvísi í sambandinu eftir því hvort um er að ræða stelpur eða stráka. 

Sérstaklega þar sem stelpur sofa að meðaltali minna og fleiri stelpur eiga oft við andlega 

vanlíðan að stríða. Í töflu 17 má sjá fjölbreytuaðhvarfsgreiningu fyrir stelpur annars 

vegar og stráka hins vegar. Jafnan sýnir niðurstöður fjölbreytuaðhvarfsgreiningar þegar 

stjórnað hefur verið fyrir öðrum breytum. Þegar áhrif breytanna á námsáhuga stelpna 

og stráka eru skoðuð kemur í ljós að samkvæmt niðurstöðum T-prófa þá hafa breyturnar 

svefn 7 – 8 klukkustundir og hvaða bekk nemendur tilheyra ekki marktæk áhrif á 

námsáhuga ef miðað er við 95% öryggisbil. F- próf reyndist vera marktækt fyrir bæði 

kynin en það sýnir fram á að allar óháðu breyturnar hafa sameiginleg áhrif á námsáhuga. 

Strákar, F(6,771) = 34,7, p < 0,05. Stelpur, F(6, 861) = 100,2, p < 0,05. 

 

 Tafla 17. Fjölbreytuaðhvarfsgreining fyrir stelpur og stráka  

    Strákar     Stelpur 

    Óstöðluð Stöðluð  Óstöðluð        Stöðluð 

    hallatala hallatala  hallatala          hallatala 

Skjánotkun   -0,044* -0,086   -0,072* -0,096 

Svefn 7-8 klst   -0,061  -0,052   -0,075  -0,056 

Svefn 6 klst eða minna -0,240* -0,141   -0,309* -0,175 

Andleg vanlíðan  -0,451* -0,386   -0,473* -0,524 

Bekkur 9.   0,005  0,004   0,015  0,011 

Bekkur 10.    -0,017  -0,014   0,012  0,009 

Fasti jöfnu   4,63     4,93   

R í öðru veldi   0,461     0,641   

*p < 0,05 (tvíhliðapróf) 

 

Í ljós kemur að nokkur munur er á sambandinu þegar það er skoðað í sitt hvoru lagi fyrir 

stelpur og stráka. Sambandið á milli skjánotkunar og námsáhuga er neikvætt og veikt hjá 
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báðum kynjum þó heldur sé það neikvætt sterkara hjá stelpum en strákum þegar 

stjórnað hefur verið fyrir svefni, andlegri vanlíðan og í hvaða bekk nemendur eru. 

Sambandið á milli þess að sofa í 7-8 klukkustundir og námsáhuga er ómarktækt fyrir 

bæði kynin eftir að stjórnað hefur verið fyrir öðrum breytum. Að sofa í 6 klukkustundir 

eða minna hefur hins vegar marktæk neikvæð áhrif á námsáhuga bæði hjá stelpum og 

strákum. Með því að sofa svo lítið minnkar námsáhugann um -0,309 stig hjá stelpum 

miðað við þær sem fá meiri svefn og minnkar um -0,240 hjá strákum miðað við þá sem 

fá meiri svefn. Minni svefn hefur því marktækt meiri neikvæð áhrif á stelpur en stráka 

þegar stjórnað hefur verið fyrir öðrum breytum. Áhrif andlegrar vanlíðunar eru einnig 

neikvæð og hefur sú breyta hvað mest áhrif á námsáhuga hjá bæði stelpum og strákum 

þegar stjórnað hefur verið fyrir skjánotkun, svefni og hvaða bekk nemendur eru í. 

Andlega vanlíðan hefur þó aðeins meiri áhrif á námsáhuga stelpna eða -0,473 stig eftir 

því sem vanlíðanin er meiri en -0,451 hjá strákum. 

Skurðpunkturinn er heldur hærri hjá stelpum en strákum sem þýðir að ef við erum 

með stelpu og strák sem fá gildið núll á öllum breytunum, þ.e. eyða engum tíma í 

skjánotkun, sofa í meira en 8 klukkustundir og glíma ekki við neina andlega vanlíðan þá 

myndum við spá því að stelpa væri með meiri námsáhuga en strákur í sömu sporum. 

Þetta gæti verið vegna þess að stelpur mælast hærra þegar kemur að mjög miklum 

námsáhuga en strákar og það helst greinilega þegar stjórnað hefur verið fyrir öðrum 

breytum. 

Einnig er athyglisvert að skoða hversu mikið hærra R í öðru veldi er fyrir stelpur en 

stráka. Sú jafna sem sett hefur verið upp hér skýrir mun meira í dreifingu námsáhuga hjá 

stelpum en strákum. Skjánotkun, svefn, andleg vanlíðan og hvaða bekk nemandi er í 

skýra 64,1% í dreifingu námsáhuga stelpna. Það þýðir að við gerum nærri 64% færri 

villur við að spá fyrir um námsáhuga stelpna ef við höfum upplýsingar um þessar 

frumbreytur. Skjánotkun, svefn, andleg vanlíðan og í hvað bekk nemandi er skýra 46,1% 

í dreifingu námsáhuga hjá strákum. Við gerum um 46% færri villur við að spá fyrir um 

námsáhuga stráka ef við höfum upplýsingar um frumbreyturnar. Áðurnefndar 

frumbreytur útskýra um 20% meira af námsáhuga hjá stelpum en strákum. Þessi jafna 

hentar því betur til að útskýra námsáhuga hjá stelpum en strákum. Hægt er að túlka það 

þannig að það gætu verið aðrar breytur sem eru mikilvægari til að túlka námsáhuga 
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stráka. Þessi jafna hentar þó mjög vel til að spá fyrir um námsáhuga stelpna því 64% 

verður að teljast mjög mikil skýring. 
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4 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvort og þá hvernig andleg vanlíðan, skjánotkun 

og svefn nemenda á unglingastigi tengist námsáhuga þeirra. Tilgangurinn var að varpa 

ljósi á þætti sem draga úr námsáhuga til að geta unnið með þá þætti með nemendum 

sem líklegt er að dragist aftur úr vegna áhugaleysis. 

Helstu niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að samanlögð áhrif andlegrar 

vanlíðunar, skjánotkun og svefn eru töluverð á námsáhuga nemenda. Eftir því sem 

líðanin er verri, skjánotkunin er meiri og svefninn minni virðist draga úr námsáhuga hjá 

nemendum. Andleg líðan virðist þar hafa mestu neikvæðu áhrifin. Þessar niðurstöður 

styðja við kenningu Bandura um trú á eigin getu. Að tilfinningalíf einstaklinga og að þeir 

verði fyrir streitu og þunglyndi hafi áhrif á trú þeirra á eigin getu og þá fari áhugi þeirra 

dvínandi (Bandura, 1997). Námsáhugi nemenda á unglingastigi er alla jafna nokkuð 

góður þó alltaf séu einhverjir einstaklingar sem skera sig úr. Náms- og starfsráðgjafar 

geta veitt inngrip í nám þessara einstaklinga og hjálpað þeim að komast á rétta braut 

með ýmsum leiðum. Með persónulegri ráðgjöf er hlustað á nemendur og málum vísað 

til sérfræðinga eftir því sem við á. Í náms- og starfsráðgjöf og náms- og starfsfræðslu er 

bent á hvernig sú hæfni sem nemandinn býr yfir og hvernig fyrirmyndir hans geta orðið 

undirstaðan að framtíðarstarfi. Þá er hægt að fræða nemendur um hvernig námsáhugi 

helst í hendur við góða andlega líðan, nægan nætursvefn og hóflega skjánotkun.  

Í niðurstöðum kom fram að flestir nemendur eru áhugasamir um námið sitt þó 

námsáhugi nemenda dvíni eftir því sem þau færast ofar í bekkjarkerfinu. Þegar 

námsáhuginn er greindur eftir bekkjum kemur í ljós að eftir því sem nemendur eldast þá 

eru hlutfallslega fleiri sem hafa minni námsáhuga. Þá má sjá hlutfallslega fæsta unglinga 

í 8. bekk sem hafa lítinn námsáhuga, aðeins fleiri í 9. bekk en hlutfallslega flesta í 10. 

bekk. Hins vegar er tölum öfugt farið þegar komið er upp í mjög mikinn námsáhuga. Þá 

snýst röðin aftur við og hlutföllin aukast. Þá eru flestir í 8. bekk með mjög mikinn 

námsáhuga, heldur færri í 9. bekk og fæstir í 10. bekk. Þetta samræmist rannsóknum 

Amalíu Björnsdóttur og félaga (2008) og Eccles og Wigfield (2002), þar sem dró úr 

námsáhuga nemenda eftir því sem líða tók á skólagönguna þó lang flestir væru 
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áhugasamir um námið sitt. Náms- og starfsráðgjafar gegna því veigamiklu hlutverki að 

aðstoða nemendur við að greina hvað það er sem dregur úr þeim þegar áhugaleysið 

gerir vart við sig. 

 

Andleg vanlíðan 

Niðurstöður sýndu mestu neikvæðu tengslin á milli andlegrar vanlíðunar og námsáhuga 

af þeim frumbreytum sem kynntar eru í rannsókninni. Líðan hefur því meiri áhrif á 

námsáhuga en aðrar breytur í rannsókninni. Því verri sem andlega líðanin var því minni 

var námsáhuginn. Það samræmist fyrri rannsóknum um hve líðan hefur mikil áhrif á 

námsframvindu nemenda (Marzano, 2000, Kristjana Stella Blöndal og Jón Torfi Jónsson, 

2002). Athygli vakti að tengslin voru mun sterkari hjá stelpum en strákum og því þarf að 

fylgjast sérstaklega með þeim hópi nemenda þó vissulega séu tengslin einnig til staðar 

hjá strákunum. Það kemur ekki á óvart að tengslin séu sterkari hjá stelpum enda er 

kvíðaröskun algengari hjá þeim, þær sýna meiri kvíðaeinkenni frá unga aldri og eiga 

erfiðara með að hafa stjórn á neikvæðum tilfinningum (Bender o.fl., 2012, Neumann 

o.fl. 2010). 

Það hversu mikið nemendum fjölgar ár frá ári sem glíma við andlega vanlíðan er 

mikið áhyggjuefni (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016). Samkvæmt niðurstöðum 

rannsóknarinnar líður nemendum almennt vel þó mun fleiri stelpur en strákar finni 

stundum eða oft fyrir andlegri vanlíðan. Hlutfallið fer einnig hækkandi eftir því sem þau 

færast ofar í skólakerfinu og því má leiða líkum að því að stelpur í 10. bekk séu 

líklegastar til að hafa lítinn námsáhuga sökum andlegrar vanlíðunar þar sem andleg 

vanlíðan er sú breyta sem hefur hvað mest áhrif á námsáhugann. Þær eru því líklegastar 

til að finna fyrir áhyggjum og neikvæðni gagnvart eigin getu í námi (Wiseman og Hunt, 

2014). Kenningar um áhugahvöt eru margar en rauði þráðurinn í gegnum þær allar er 

sjálfsmynd einstaklingsins og geta hans til að framkvæma. Innri áhugahvöt er sprottin út 

frá sjálfsmyndinni og ef sjálfsmatið er lágt eru nemendur líklegri til að gefast fljótt upp á 

viðfangsefnunum og líta á þau sem ógnun frekar en áskorun (Dweck og Legget 1988, 

Weiner, 1985, 2000, Wigfield og Eccles, 2000, Deci og Ryan, 2000). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að nemendur með lítinn námsáhuga eru þeir sem mælast með 

hvað mestu vanlíðanina og innri áhugahvöt þeirra er þá alla jafna lítil. Umhverfisþættir 

eru samofnir trú á eigin getu og geta streita og þunglyndi dregið úr þeirri trú. 
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Einstaklingar með litla trú á eigin getu gefast fljótt upp á viðfangsefnum og líta á þau 

sem ógnun frekar en áskorun (Bandura, 1997). Þar sem stelpur eru mun líklegri til að 

finna fyrir andlegri vanlíðan þurfa náms- og starfsráðgjafar að fylgjast sérstaklega með 

þeim hópi og reyna að greina þá nemendur sem líða illa og veita þeim viðeigandi 

ráðgjöf. 

 

Skjánotkun 

Skjánotkun hefur einnig veika neikvæða fylgni við námsáhuga þó ekki sé hægt að sjá í 

hvora áttina sambandið er. Því meiri tíma sem nemendur eyða í skjánotkun því minni 

námsáhuga hafa þeir eða öfugt, því minni námsáhugi því meiri tími í skjánotkun. Þessi 

niðurstaða samræmist eignunarkenningu Weiners (1985) sem fjallar um hvernig 

einstaklingar bregðast á mismunandi hátt við ýmsum aðstæðum. Gott eða slakt gengi í 

námi getur verið tilkomið vegna persónulegra hvata, sem meðal annars getur legið í 

skjánotkun. Eiginleikarnir eru oft ómeðvitaðir en geta haft mikil áhrif á námið. 

Mögulegar skýringar á hegðuninni má sjá í hæfileikum og viðleitni. Nemandanum gæti 

fundist hann hafa hæfileika sem tengjast skjánotkuninni, t.d. í tölvuleikjum, sem síðan 

bitnar svo á öðru námi. Það að sambandið á milli skjánotkunar og námsáhuga var 

neikvætt kom alls ekki á óvart þó búist hafi verið við sterkara sambandi þarna á milli. 

Það sem kom hvað mest á óvart var hversu veik neikvæð áhrif skjánotkunin hefur miðað 

við hversu mikil skjánotkun unglinga virðist vera í raun og veru. Mögulega gætu þessi 

veiku áhrif verið vegna áreiðanleika samsettu breytunnar um skjánotkun þar sem 

áreiðanleiki var rétt undir viðmiðunarmörkum og því ekki hægt að segja til um fullkomin 

áhrif. Mælingin gefur þó einhverja vísbendingu um að þarna séu áhrif sem taka þurfi 

tillit til þegar námsáhugi nemenda er skoðaður. Þessar niðurstöður koma þó heim og 

saman við rannsókn Reed og Reay (2015), þar sem kannað var hvort of mikil netnotkun 

hefði áhrif á námsáhuga. Þar kom í ljós að neikvæð tengsl voru þarna á milli. Því meiri 

tíma sem nemendur eyddu á netinu því sjaldnar settu þeir sér námsleg markmið, höfðu 

minni stjórn á eigin námi og höfðu minni trú á eigin getu þegar kom að námi. 

Niðurstöður Reed og Raey eru því í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar þar 

sem netnotkun hefur neikvæð áhrif á námsáhuga (Reed og Reay, 2015). 
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Fylgnin er sterkari hjá stelpum en strákum og virðist skjánotkunin því hafa meiri 

neikvæð áhrif á námsáhuga hjá þeim heldur en hjá strákunum. Það er í samræmi við 

niðurstöður rannsóknarinnar sem gerð var á nemendum í 5. til 7. bekk þar sem mikil 

skjánotkun hafði meiri áhrif á andlega líðan stelpna en stráka (Yang o.fl., 2013). 

Niðurstöður sýna að skjánotkun unglinga er mjög breytileg eftir kyni eftir því hvað 

þau eru að skoða á netinu. Strákar og stelpur eyða mjög svipuðum tíma í að horfa á 

myndbönd og þætti þótt ívið fleiri stelpur eyði meira en fjórum klukkutímum á dag í slíkt 

áhorf. Mesti munurinn á milli kynja liggur þó í tölvuleikja- og samfélagsmiðlanotkun. 

Strákar eyða mun meiri tíma að jafnaði á hverjum degi í að spila tölvuleiki á netinu. 

Aðeins um fjórðungur stráka eyðir ekki tíma í þessa leiki en á móti kemur að tæp 20% 

stráka eyðir meira en fjórum tímum daglega í leikina. Um 80% stelpna segist ekki eyða 

tíma í tölvuleiki. Hins vegar eyða stelpurnar mestum tíma á samfélagsmiðlum og jafnvel 

meiri tíma en strákar eru að eyða í tölvuleiki. Aðeins um 3% unglingsstelpna segjast ekki 

eyða neinum tíma í samskiptamiðla á móti tólf prósent stráka. Þeir eru þó fleiri 

strákarnir sem eyða hálfri til einni klukkustund á samfélagsmiðlum sem sýnir að þó þeir 

noti miðlana þá eyða þeir mun minni tíma í þá á dag heldur en stelpur. Það að tæplega 

30% unglingsstelpna eyði meira en fjórum tímum á dag á samfélagsmiðlum hlýtur að 

teljast áhyggjuefni, sérstaklega í ljósi þeirra rannsókna sem sína áhrif á andlega heilsu og 

hegðun barna og unglinga (Allen og Vella, 2015, Heim, Brantdzæg og Kaare, 2007). Þá 

má velta fyrir sér hvort hægt sé að notfæra sér þessa þróun í skólaumhverfinu og nýta 

þessa miðla meira í námi.  

Þá má velta fyrir sér hvort skjánotkun stelpna hafi neikvæðari áhrif á námsáhuga 

þeirra en stráka vegna þess hve miklum tíma þær eyða á samfélagsmiðlum. Þar sem of 

mikil netnotkun getur aukið kvíða (Fortson o.fl., 2007), þá má einnig velta fyrir sér hvort 

sá kvíði hafi ekki neikvæð áhrif á námsáhuga þeirra þar sem andleg vanlíðan eins og 

kvíði hefur meiri áhrif á stelpur en stráka. 

Á óvart kom að þeir sem eyða hvað mestum tíma í skjánotkun virðast einnig sofa 

meira, þvert á fyrri rannsóknir sem segja skjánotkunina hafa neikvæð áhrif á svefn 

unglinga (Choi o.fl., 2009, Stockburger og Omar, 2013). Þar gætu verið að koma fram 

áhrif frá andlegu líðaninni þar sem þeim sem líður ekki vel eru í mikilli skjánotkun og þeir 

sofa einnig meira. 
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Svefn 

Það hversu margir nemendur á unglingastigi fá ekki nægan nætursvefn hlýtur að teljast 

áhyggjuefni en um 40% nemenda sefur aðeins í sjö tíma eða minna. Fylgni milli 

námsáhuga og svefns eru einnig neikvæð. Því minni svefn sem nemendur fá á nóttu því 

minni námsáhuga hafa þeir. Enn er fylgnin sterkari hjá stelpum en strákum sem þýðir að 

minni svefn hefur meiri áhrif á stelpur en stráka. Það gæti tengst því að stelpur eiga í 

meiri erfiðleikum með að sofa óslitið alla nóttina en strákar (Landis, 2016) og að minni 

svefn hefur meiri neikvæð áhrif á tilfinningar þeirra en hjá strákum (McGlinchey og 

Harvey, 2015, Meijer o.fl. 2010). Þá hefur verið bent á að vandamálin sem tengjast 

ófullnægjandi svefni geta verið þreyta, depurð og kvíði. Einstaklingar sem fara of seint 

að sofa og fá ekki nægan nætursvefn eiga oft í erfiðleikum með að halda almennri 

athygli yfir daginn (Short o.fl., 2013). Svefni hjá nemendum á unglingastigi virðist vera 

ábótavant. Þar sem æskilegur svefn fyrir unglinga er talinn vera um níu klukkustundir 

eru aðeins um fjórðungur nemenda í 8. bekk sem fá nægan svefn samkvæmt viðmiðum. 

Þeim fer síðan fækkandi í 9. bekk og í 10. bekk eru það aðeins um 10% nemenda sem fá 

svefn samkvæmt viðmiðum. Þeim fer síðan fjölgandi í 10. bekk sem fá ekki nægan 

nætursvefn.  Það er áhyggjuefni hversu mikið þeim fjölgar sem sofa allt of lítið þar sem 

rannsóknir hafa sýnt að of lítill svefn tengist bæði andlegri og líkamlegri heilsu unglinga 

sem getur bitnað á námsárangri þeirra (Danner og Phillips, 2008, Taras og 

Potts‐Datema, 2005, Orzech o.fl., 2014). Samkvæmt kenningu Cain og Gradisar (2010) 

felur aukin snjalltækjanotkun í sér lakari svefn og að notkun fyrir svefn sé nátengd 

svefnvandamálum hjá einstaklingum. Aukin svefnvandamál leiða svo til meiri þreytu yfir 

daginn og minni virkni. Allt helst þetta í hendur og samræmist niðurstöðum 

rannsóknarinnar. 

Svefn unglinga hefur töluverð neikvæð áhrif á námsáhuga þeirra að teknu tilliti til 

annarra breyta. Með því að setja inn tvíkosta breytur fyrir bæði sjö til átta klukkustunda 

svefn og svo sex klukkustunda svefn eða minna sést greinilega að áhrifin eru meiri eftir 

því sem svefninn styttist. Þær niðurstöður koma heim og saman við þær rannsóknir sem 

fjallað hefur verið um þar sem svefn viðheldur almennri líkamsstarfsemi óháð kyni og 

gegnir því mikilvægu hlutverki til að bæta minni og getu til að læra (Kiel o.fl., 2015). 

Skertur svefn hefur verið tengdur við vandamál varðandi vinnsluminni heilans og lakari 
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einbeitingu sem þar af leiðandi getur haft áhrif á námsáhugann (Gradisar o.fl., 2008, 

Stickgold og Walker, 2007). Þá geta náms- og starfsráðgjafar frætt nemendur um hversu 

svefninn er mikilvægur fyrir alla þeirra námsframvindu og út allt lífið. 

 

Samband milli andlegrar vanlíðunar, skjánotkunar og svefns 

Neikvæð fylgni mælist á milli námsáhuga við allar frumbreyturnar en þegar sambandið á 

milli frumbreytanna, án námsáhuga, er skoðað kemur í ljós að jákvætt samband er á 

milli andlegrar vanlíðunar og skjánotkunar, sem kemur ekki á óvart, því verri sem andleg 

vanlíðan er því meiri skjánotkun. Það samband getur verið á báða bóga því það gæti 

einnig tengst að því meiri skjánotkun sem einstaklingar stunda því verri er andlega 

líðanin. Einnig eru jákvæð tengsl á milli andlegrar vanlíðunar og svefns. Þeir sem eiga við 

vanlíðan að stríða virðast sofa meira. Það sem kemur hins vegar mest á óvart og öfugt 

við það sem rannsóknir hafa bent á eru jákvæð tengsl á milli skjánotkunar og svefns. Svo 

virðist vera að þeir sem eyða hvað mestum tíma í skjánotkun sofi einnig meira. Það gæti 

hins vegar tengst því að þeir sem eiga við hvað mesta andlega vanlíðan að stríða, þeir 

sofa meira og eru einnig í meiri skjánotkun. Þar af leiðandi eru það líklega 

einstaklingarnir sem mælast með minnstan námsáhuga.  

Athygli vakti að fylgni milli allra breyta var sterkari hjá stelpum en hjá strákum. Þá 

sýna breyturnar námsáhugi og andleg vanlíðan mikil neikvæð tengsl sín á milli hjá 

stelpum sem sýnir að vanlíðanin getur haft meiri áhrif á námsferil stelpna en stráka. Það 

kemur einnig fram í krosstöflum þar sem heldur fleiri stelpur sýna lítinn sem engan 

námsáhuga og einnig eru mun fleiri stelpur sem finna stundum eða oft fyrir andlegri 

vanlíðan. Þessari þróun þarf að breyta og huga enn betur að stelpum í þessu samhengi í 

skólaumhverfinu. Náms- og starfsráðgjafar geta sinnt þessum hópi nemenda með 

aukinni fræðslu og námskeiðum sem snúa að sjálfstyrkingu stelpna.  

 

Fjölbreytuaðhvarfsgreining 

Fjölbreytuaðhvarfsgreining sýndi að samanlögð áhrif breytanna er töluverð og gefur til 

kynna að taka verður tillit til allra þessara þátta þegar námsáhugi nemenda er skoðaður. 

Hér fást því dýrmætar upplýsingar fyrir náms- og starfsráðgjafa um að ef andleg líðan 

nemenda er ekki góð, skjánotkun er mikil og svefn er ekki nægur þá hefur það neikvæð 
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áhrif á námsáhuga nemenda. Það vekur athygli hversu mikið andleg vanlíðan getur 

dregið úr námsáhuga nemenda. Það kemur þó heim og saman við þær kenningar sem 

fjalla um námsáhuga en Eccles og Wigfield (2000) nefndu einmitt að námsáhugi væri 

sprottinn úr sjálfsmynd einstaklingsins og getu hans til að framkvæma verkefnin. Sé 

sjálfsmyndin ekki í lagi verða væntingar til náms minni. Trú á eigin getu spilar þarna stórt 

hlutverk en hún hefur meðal annars áhrif á hvernig álit fólk hefur á sjálfu sér, hvort það 

er bjartsýnt eða svartsýnt og hvaða augum það lítur á sjálft sig. Það veltur á sannfæringu 

einstaklinga um eigin getu eða möguleika til að ná árangri þegar þeir takast á við 

ákveðin viðfangsefni og bregðast við áskorunum. Ef einstaklingar hafa ekki trú á að þeir 

geti náð árangri í verkum sínum þá er lítill innri hvati fyrir þá til að takast á við erfiðleika 

þegar þeir koma upp. Allir hvatar sem drífa fólk áfram eru tengdir þeirri lykilhugsjón að 

fólk geti haft áhrif með gjörðum sínum og hugsunum. Það er því mikilvægt fyrir náms- 

og starfsráðgjafa að fylgjast vel með þeim nemendum sem líður ekki vel í skólanum því 

það gæti haft áhrif á alla þeirra skólagöngu. 

Eins og áður hefur komið fram eru samanlögð áhrif frumbreytanna þriggja á 

námsáhuga töluverð og spáði fyrir um rúmlega 57% af námsáhuga. Með því að skoða 

muninn á stelpum og strákum kemur í ljós að samanlögð forspáráhrif hafa töluvert 

meira að segja hjá stelpunum eða um 64% á móti 46% hjá strákum. Þá eru áhrifin örlítið 

sterkari á öllum breytum en töluvert hærri þegar kemur að svefni sem nemur sex 

klukkustundum eða minna. Það virðist því vera að það hafi meiri áhrif á námsáhuga hjá 

stelpum fái þær ekki nægjanlegan nætursvefn. Aukinn kvíði vegna svefnleysis gæti haft 

þar eitthvað að segja sem aftur hefur áhrif á námið. Þar sem stelpur mælast hærri í nær 

öllum mælingum hvað varðar fylgni á milli breyta og áhrif þeirra á námsáhuga þarf að 

huga vel að þeim í skólakerfinu. Unglingsstelpur með andlega vanlíðan, sem eru í mikilli 

skjánotkun og sofa ekki nægilega vel eru í meiri hættu en strákar að hafa lítinn 

námsáhuga. Þessar niðurstöður styðja mikilvægi þess að viðhalda náms- og 

starfsfræðslu nemenda strax í grunnskóla til að ýta undir áhugahvöt þeirra til náms. 

Niðurstöðurnar hafa hagnýtt gildi í náms- og starfsráðgjöf. Ráðgjafar hafa oft tækifæri til 

að fræða nemendur um áhrif andlegrar heilsu, svefns og skjánotkunar á nemendur. 

Þetta eru upplýsingar sem mætti koma á framfæri við foreldra og einnig að sýna 

nemendum fram á að þeir eru þeirra eigin gæfusmiðir á sínum náms- og starfsferli. Þar 
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veldur tiltekin hegðun, eins og nægur svefn, hófleg skjánotkun, jákvæðum áhrifum sem 

skipta sköpum um þeirra framtíð. 

 

Annmarkar rannsóknarinnar 

Það að breytan skjánotkun var ekki nægjanlega áreiðanleg eru helstu annmarkar 

rannsóknarinnar. Það gæti stafað af því að erfitt er að mæla meðaltal skjánotkunar 

þegar einstaklingur er lengi t.d. í tölvuleikjum en nánast ekkert í öðru. Þá verður 

meðaltals tími hans í skjánotkun mun minni en hann er í raun og veru. Því gefur 

meðaltal aldrei raunhæfa mynd af skjánotkuninni.  

Velta má fyrir sér hvort bæta hefði mátt öðrum breytum við mælinguna, s.s. 

sjálfsmynd eða trú á eigin getu til að fá skýrari mynd af hvað það er í fari einstaklingsins 

sem dregur úr námsáhuga. Einnig væri hægt að taka mið af hvatningu foreldra og 

forráðamanna eða kennara þegar áhuginn er mældur. Huga þarf að mörgum þáttum 

þegar kemur að námsframvindu nemenda og því meira sem við vitum um það sem 

drífur námsáhuga áfram eða dregur úr honum því markvissari verður ráðgjöf með 

nemendum. 

 

Að lokum 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til að andleg vanlíðan, mikil skjánotkun og of 

lítill svefn dragi töluvert úr námsáhuga nemenda. Þar sem tengslin eru mun sterkari hjá 

stelpum en strákum þarf að huga vel að þeim hópi nemenda í skólakerfinu og veita þeim 

þá aðstoð sem þarf til að hvetja þær áfram. Niðurstöður styðja kenningar um að 

námsáhugi er ekki sjálfgefinn og margir þættir koma þar að. Félags- og efnislegar 

aðstæður hafa mikið að segja og benda niðurstöður til þess að þeir þættir séu mjög 

sterkir þegar kemur að námsáhuga.  

Ýmislegt fleira er hægt að skoða í tengslum við námsáhuga nemenda. Skoða mætti 

hvort skjánotkun trufli svefn nemenda, í grunnskólum á Íslandi, svo mikið að þeir vakna 

á nóttunni til að athuga með skilaboð eða tilkynningar. Þá má einnig skoða hvort 

foreldrar og forráðamenn séu þeim góð hvatning til að þau viðhaldi áhuga sínum. 

Niðurstöður má nýta í ráðgjöf með grunnskólanemum til að gera þeim grein fyrir 

hvaða þættir draga úr námsáhuga þeirra og að áhugann sé hægt að efla hjá hverjum og 
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einum. Með þessa vitneskju að leiðarljósi er hægt að bæta ráðgjöfina og gera hana 

markvissari með nemendum á unglingastigi. 

Vonast er til þess að þessi rannsókn nýtist náms- og starfsráðgjöfum til að geta 

greint hvaða þættir það eru í fari nemenda sem eru líklegir til að sýna námi sínu lítinn 

áhuga og geta þá gripið inn í með viðeigandi hætti. Út frá þessum niðurstöðum væri 

einnig hægt að skoða hvort markviss námstækni eða náms- og starfsfræðsla hafi áhrif á 

námsáhuga nemenda og hvort þeir séu líklegri til að sýna náminu meiri áhuga eftir slíka 

fræðslu. 
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Viðauki 1 - Spurningar um námsáhuga 

 

Hversu vel finnst þér eftirfarandi staðhæfingar eiga við um þig? 

a) Mér finnst námið tilgangslaust 

b) Mér leiðist námið 

c) Mér finnst ég hafa góðan vinnufrið í kennslustundum til að sinna náminu 

d) Mér finnst ég fá alla þá aðstoð við námið sem ég þarfnast frá kennurum 

e) Mér finnst ég illa búin(n) undir kennslustundir 

f) Mér finnst ég ekki leggja nægjanlega rækt við námið 

g) Mér finnst námið vera of létt 

h) Mér finnst námið vera of þungt 

i) Mér líður illa í skólanum 

j) Mig langar að hætta í skólanum 

k) Mig langar að skipta um skóla 

l) Mér semur illa við kennarana 

m) Mér finnst námið mikilvægt 
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Viðauki 2 - Spurningar um andlega líðan 

 

Hversu oft varðst þú var/vör við eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku? 

a) Höfuðverk 

b) Magaverk 

c) Taugaóstyrk 

d) Skyndilega hræðslu án nokkurrar ástæðu 

e) Þú varst uppspennt/ur 

f) Þú varst leið/ur eða hafðir lítinn áhuga á að gera hluti 

g) Þú hafðir litla matarlyst 

h) Þér fannst þú einmana 

i) Þú grést auðveldlega eða langaði að gráta 

j) Þú áttir erfitt með að sofna eða halda þér sofandi 

k) Þú varst niðurdregin/n eða dapur/döpur 

l) Þú varst ekki spennt/ur fyrir að gera nokkurn hlut 

m) Þér fannst þú vera hægfara eða hafa lítinn mátt 

n) Þér fannst framtíðin vonlaus 

o)  Þú hugsaðir um að stytta þér aldur 

p) Þér leið eins og allir hefðu brugðist þér 

q) Þú hafðir engan til að tala við 
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Viðauki 3 - Spurningar um skjánotkun 

 

Hversu miklum tíma verð þú að jafnaði í eftirtalið á hverjum degi? 

a) Horfa á myndir þætti eða myndbönd 

b) Spila tölvuleiki á Netinu 

c) Spila tölvuleiki sem eru EKKI á Netinu 

d) Vera á samskiptamiðlum á Netinu t.d. Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, 

Vine, Tumblr, WhatsApp, Skype o.fl. 

e) Nota Netið til annars en að vera á samskiptamiðlum eða í tölvuleikjum (t.d. 

skoða fréttir, myndir eða lesa texta) 

f) Nota tölvur í annað en að vera á Netinu eða spila tölvuleiki (t.d. skrifa texta, 

vinna með myndir) 


