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Útdráttur 

Markmið þessar rannsóknar var að kanna hvort andleg líðan, þ.e. kvíða og depurðar einkenni 

spáðu fyrir um brotthvarf úr framhaldsskóla. Þar að auki var skoðað hvort munur væri 

andlegri líðan nemenda eftir kyni, menntun foreldra, búsetu, árangurs á samræmdum prófum í 

10. bekk í íslensku, ensku og stærðfræði og námstöðu þátttakenda við 23 ára aldur. Einnig 

hvort tengsl væru á milli námstöðu og fyrrnefndra bakgrunnsbreyta. Rannsóknin byggir á 

gögnum úr langtímarannsókninni Námsframvinda nemenda og skilvirkni framhaldsskóla 

(2007), sem voru svör við spurningalista um andlega líðan, samkeyrð við gögnfrá Hagstofu og 

Námsmatsstofnun. Rannsóknin náði til 837 (402 strákar, 435 stelpur) nemenda á 17. aldursári 

sem tóku þátt í rannsókninni. Um 19% þátttakenda höfðu ekki lokið námi í framhaldsskóla 

við 23 ára aldur. Niðurstöður úr aðhvarfsgreiningu hlutfalla sýndi fram á að andleg líðan á 17. 

aldursári spáði fyrir um brotthvarf úr námi. Jafnframt sýndi líkanið fram á að stelpur voru 

líklegri en strákar til þess að útskrifast úr framhaldskóla. Einnig að eftir því sem einkunnir á 

samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði hækkuðu, jukust líkurnar á útskrift úr 

framhaldsskóla. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir sem hafa sýnt fram á 

að einkenni kvíði og þunglyndis spá fyrir um brotthvarf úr skóla. Þessi rannsókn reynist 

vonandi góð viðbót við þær sem fyrir eru ásamt því að vera grunnur að áframhaldandi 

rannsóknum á brotthvarfi. 

 

 

 

 

 



vi 
 

Abstract 

This aim of the current study  was to examine the role of self-reported mental health in 

predicting upper secondary school noncompletion. Other relationships were also investigated, 

including the relationships of school completion and mental health self-reportsto gender, 

parent education, residence and prior school performance. The study was an analysis of self-

reports from students, along with data from Iceland Statistics and the Iceland Directorate of 

Education. The data were originally collected for  the longitudinal study Student progress and 

school effectiveness, which was conducted in 2007. A sample of 837 students (402, boys, 435, 

girls) at the age of 17 years participated in this study. About 19% of students did not graduate 

by the age of 23 years. A logistic regression analysis indicated that mental health is a 

predictor of upper secondary school noncompletion. Furthermore, girls were more likely than 

boys to finish school, and higher academic performance increased the likelihood of 

graduation. The results of the current study support existing research suggesting that poor 

mental health can negatively effect school performance and increase the likelihood of school 

noncompletion.  
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Inngangur 

Ísland er meðal þeirra þjóða innan Efnahags- og framfarastofnuninnar (OECD) sem 

setja hvað mest af fjármagni til menntakerfisins. Hér er gott aðgengi að menntun fyrir alla,  

óháð bakgrunni og þörfum (OECD, 2012). Nemendum sem hafa farið í nám í framhaldsskóla 

að loknum grunnskóla hefur fjölgað á milli ára (Hagstofa Íslands, 2010; Hagstofa Íslands, 

2012a) og aðsókn í háskólanám hefur jafnframt aukist (Hagstofa Íslands, 2014). Námsárangur 

milli skóla er fremur jafn hérlendis, sem er frábrugðið því sem gerist í samanburðarlöndunum. 

Þá er jafnframt talið að nemendum líði almennt vel í skóla hér á landi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014).         

 Samt sem áður er brotthvarf úr framhaldsskólum viðvarandi vandamál hér á landi 

(OECD, 2012). Einungis 44% nýnema haustið 2003 luku námi á réttum tíma, sem er almennt 

fjögur ár á Íslandi. Tveimur árum síðar höfðu aðeins 58% útskrifast úr námi á 

framhaldsskólastigi. Á sama tíma höfðu að meðaltali 68% nýnema í löndum innan OECD 

brautskráðst og að tveimur árum liðnum var hlutfallið komið upp í 81%. Nokkur munur var á 

milli kynja, að meðaltali luku 73% kvenna og 63% karla námi á tilskyldum tíma. Munurinn 

var meiri hérlendis; 52% kvenna og 36% karla höfðu lokið framhaldsskólanámi á réttum tíma 

(Hagstofa Íslands, 2012b). Í rannsókn á námsferli nemenda sem fæddir voru árið 1982 kom í 

ljós að fleiri nemendur sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu luku framhaldsskólaprófi en þeir 

sem bjuggu á utan þess (Hagstofa Íslands, 2008).  Eitt af meginmarkmiðum sem Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið setti sér árið 2014; var að aukning verði á nemendafjölda sem ljúka 

námi á tilsettum tíma; úr 44% nú  og upp í 60% árið 2018 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014).         

 Til eru nokkrar skilgreiningar á brotthvarfi en algengt er að styðjast við skilgreiningu 

Jóns Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal, að brotthvarf lýsir sér með því að 

nemendur fara ekki í frekara nám að grunnskóla loknum og/eða hætta námi í framhaldsskóla 
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(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012).      

 Ákvörðunin að hætta í námi getur haft neikvæðar afleiðingar fyrir nemandann. Þeir 

sem hætta eru líklegri til þess að vera án atvinnu og fá lægri laun í samanburði við þá sem 

ljúka námi (Rumberger og Thomas, 2000). Þeir eru líklegri til þess að þurfa sækja félagslega 

aðstoð frá hinu opinbera og eiga við heilsufarsvandamál að stríða (Kristjana Stella Blöndal og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012). Þeir sem hætta snemma í skóla eru að jafnaði ekki eins 

ánægðir með líf sitt og eru líklegri en þeir sem útskrifast til þróa með sér þunglyndi og 

kvíðaraskanir (Liem, Lustig og Dillon, 2010). Ákvörðun um að hætta námi í framhaldsskóla 

getur átt sér langan aðdraganda og margt getur haft áhrif á slíka ákvörðun, svo sem 

félagslegur bakgrunnur, fyrri námsárangur, takmörkuð félagshæfni og lítil þátttaka í félagslífi 

(Norræna ráðherranefndin, 2010).        

 Undanfarin ár hefur Mennta- og menningarmálaráðuneytið (Námsmatsstofnun, 2015) 

safnað upplýsingum um ástæður brotthvarfs í framhaldsskólum hérlendis. Í skýrslu þess 

kemur fram að 12% nemenda sem luku ekki prófum/hættu í námi á haustönn 2014 nefndu 

andleg veikindi sem ástæðu þess. Þetta er aukning frá árinu á undan, en þá var hlutfall 

nemenda sem nefndu andleg veikindi sem ástæður þess að þeir hættu í námi 11% (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Þessar niðurstöður eru í samræmi við aðrar rannsóknir, sem 

benda til þess að nemendur sem sýna fram á fleiri einkenni kvíða og þunglyndis er líklegri en 

samnemendur sínir að hætta í námi (van Ameringen, Mancini og Farvolden, 2001; Duchesne, 

Vitaro, Larose og Tremblay, 2008; Asarnow o.fl, 2005; Eisenberg, Golberstein og Hunt, 

2009; Riglin, Petrides, Frederickson og Rice, 2014).      

 Til þess að hægt sé að stemma stigu við brotthvarf úr framhaldsskóla þarf að kanna 

hvaða áhættuþættir liggja þar að baki, þar á meðal andleg líðan nemenda. Þá er sérstaklega 

mikilvægt að skoða áhrif kvíða og þunglyndis vegna algengis meðal unglinga og áhrifa sem 
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þau geta haft í för með sér á daglegt líf og þar með námsframvindu. (LaGreca og Harrison, 

2005; van Ameringen o.fl., 2001; Eisenberg o.fl., 2009).  

Kvíði 

Greiningarskilmerki kvíðaraskana taka mið af því hverju kvíði fólks beinist að (American 

Psychiatric Association, 2013). Hér verður lögð áhersla þær raskanir sem eru algengastar 

meðal unglinga, það er félagskvíði (e. social anxiety) og almenna kvíðaröskun (e. generlized 

anxiety disorder) (Merikangas, Nakamura og Kessler, 2009). Félagskvíði einkennist af 

þrálátum kvíða í einum eða fleiri félagslegum aðstæðum, vegna hræðslu við að verða sér til 

skammar. Fólk reynir að forðast þessar aðstæður og upplifir gífurlegan kvíða í aðstæðum þar 

sem það gæti þurft að taka til máls, ræða við ókunnuga og borða og drekka fyrir framan aðra. 

Almenn kvíðaröskun  felur í sér viðvarandi áhyggjur af hlutum í daglegu lífi, svo sem 

frammistöðu í námi eða vinnu. Fólk á erfitt með að hafa stjórn á áhyggjunum og getur fundið 

fyrir einkennum eins og eirðarleysi, þreytu, einbeitingarleysi, pirring, vöðvastífni og 

svefntruflunum. Í þessum kvíðaröskunum er kvíðinn orðin það mikill að hann er farinn að 

hafa neikvæð áhrif á lífsgæði einstaklingsins og daglega virkni hans (American Psychiatric 

Association, 2013).           

 Oft er hægt að rekja upphaf kvíðaraskana til unglingsára (van Ameringen o.fl., 2001). 

Talið er að lífstíðaralgengi kvíðaraskanna sé á bilinu 15% til 20%; svipuð hlutföll er að finna í 

sex og tólf mánaða algengi kvíðaraskanna (Beesdo, Knappe og Pine, 2009). Niðurstöður 

rannsóknar um framvindu kvíðaraskana hafa verið misjafnar; sumar benda til þess að þær geti 

fylgt fólki fram eftir aldri á meðan aðrar benda til þess að kvíðinn gangi tilbaka (Essau, 

Conradt og Petermann, 2002). Stúlkur eru að jafnaði líklegri en drengir að að greinast með 

kvíðaraskanir (McLean og Anderson, 2009) en munurinn getur komið fram í barnæsku og 

verður meiri eftir því sem börn eldast (Beesdo o.fl., 2009).     

 Kvíðaraskanir eru að einhverju leyti arfgengar og rannsóknir benda til þess að rekja 
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megi 30% til 40% af ættgengi kvíðaraskanna til erfðafræðilegra þátta (Hettema, Neale og 

Kendler, 2001). Niðurstöður rannsókna benda til þess að börn með kvíðaraskanir eru líklegri 

en jafnaldrar þeirra að eiga foreldra sem hafa verið greindir með kvíðaröskun (Rapee, 

Schniering og Hudson, 2009).         

 Erfðir eru ekki eini orsakavaldur kvíðaraskana því margt í umhverfi og uppeldi barna 

getur haft áhrif á líðan þeirra (Ginsburg, Siqueland, Masia-Warner og Hedtke, 2004). Talið er 

að kvíði sé að einhverju leyti lærð hegðun, það er að börn læri að túlka kvíðaþrungnar 

aðstæður á sama hátt og foreldrar sínir. Það getur aukið líkurnar á kvíðaþrungnum hugsunum 

og forðunarhegðun, ásamt því að viðhalda kvíðanum (Creswell, Schiering og Rapee, 2005; 

Dadds, Barrett, Rapee og Ryan, 1996). Þættir í hegðun foreldra sem talið er að auki líkurnar á 

kvíða eru stjórnsemi (e. overcontrol) og ofverndun (e.overprotection). Foreldrar sem eru 

stjórnsamir hafa tilhneigingu til þess að vilja stjórna sem flestum þáttum í lífi barna sinna. Á 

meðan foreldrar sem ofvernda börn sín og reyna forða þeim frá aðstæðum eða takmarka 

hegðun sem þeir telja hættulega, án nokkurrar ástæðu eða tilefnis (Ginsburg, Siqueland, 

Masia-Warner og Hedtke, 2004). Aukin stjórnsemi foreldra hefur takmarkandi áhrif á 

möguleika barna þeirra að taka eigin ákvarðanir ásamt því að senda þau skilaboð að þau séu 

óhæf til þess að takast á við nýjar aðstæður eða áskoranir (Moore, Whaley og Sigman, 2004; 

Hudson og Rapee, 2002). Þá geta ofvernduð börn tamið sér að meta aðstæður hættulegri en 

þær eru og eru því líklegri til að forðast þær (Bögels og Melick, 2004). Einnig eru börn sem 

eiga dómharða og afskiptalausa foreldra í aukinni hættu á að upplifa kvíða (Ginsburg, 

Siqueland, Masia-Warner og Hedtke, 2004). Endurtekin gagnrýni og lítil hlýja frá foreldrum 

getur sent þau skilaboð að heimurinn sé óöruggur staður og ef þau lendi í vandræðum þá verði 

þeim ekki hjálpað (Moore, Whaley og Sigman, 2004).  

 Áföll og streituvaldandi atburðir  á borð við erfiðleika í skóla og deilur foreldra geta 

orðið til þess að unglingar skynji umhverfi sitt sem óútreiknanlegan og hættulegan stað sem 
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þeir hafa litla stjórn á. Niðurstöður sífellt fleiri rannsókna benda til þess að tengsl séu á milli 

kvíða  barna og streituvaldandi atburða (Edwards, Rapee og Kennedy, 2010; Muris, Brakel, 

Arntz og Schouten, 2011). Jafnframt hefur verið sýnt fram á að tengsl milli lágrar félagslegrar 

stöðu og kvíða unglinga (Aneshensel og Sucoff, 1996; Miech, Caspi, Moffit, Wright og Silva, 

1999).             

 Kvíði getur haft hamlandi áhrif á fjöldamarga þætti í daglegu lífi unglinga. Þau eru 

ólíklegri til þess að eiga samskipti við og umgangast jafnaldra sína af ótta að verða sér til 

skammar. Sem takmarkar möguleika þeirra á að eignast vini og eykur á félagslega einangrun 

þeirra.  Hræðsla við tala fyrir framan aðra gerir það að verkum að þeim reynist erfitt að flytja 

fyrirlestur í skólanum. Stöðugar áhyggjur geta orðið til þess að þeir eiga í erfiðleikum með að 

einbeita sér í skólanum (Langley, Bergman, McCracken og Piacentini, 2004; Essau, Conradt 

og Petermann, 1999). Einnig geta líkamleg einkenni einkenni kvíða orðið til þess að þau missi 

af fleiri dögum úr skóla (Hughes, Lourea-Waddell og Kendall, 2008). Þó nokkrar rannsóknir 

hafa sýnt fram á að unglingar sem þjást af kvíða fá almennt lægri einkunnir en jafnaldrar 

þeirra, eru líklegri til þess að hætta námi og fara síður í frekara nám. (van Ameringen o.fl., 

2001; Duchesne o.fl., 2008).         

 Margir þeirra sem eiga við einhvers konar kvíðaröskun að etja greinast einnig með 

aðra kvíðaröskun og/eða aðrar geðraskanir eins og þunglyndi, vímuefnavanda, athyglisbrest 

og ofvirkni (Layne, Bernat og Bernstein 2009; van Ameringen o.fl., 2001). Algengt er að 

kvíði sé undanfari þunglyndis, niðurstöður rannsókna benda til þess að fái einstaklingur 

greiningu á kvíðaröskun auki það líkurnar á þunglyndi (Stein o.fl., 2001; Bittner o.fl., 2007). 

Það að greinast með þunglyndi samhliða kvíðaröskun getur aukið tíðni og lengd 

þunglyndistímabila, aukið líkurnar á sjálfsvígstilraunum og fólk bregst síður við 

meðferðarúrræðum (Garber og Weersing, 2010).   
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Þunglyndi 

Verulegt þunglyndi (e. major depressive disorder) er lundarfarsröskun sem einkennist af 

depurð, skort á ánægju eða áhugaleysi. Önnur einkenni geta verið að fólk upplifir truflun á 

matarlyst sem koma fram í þyngdarbreytingum, svefntruflunum, óróleika, þreytu eða 

orkuleysi, að upplifa sig einskis virði, sektarkennd, truflun í hugsun, einbeitingarskorti, 

ítrekuðum hugsunum um dauðann og sjálfsvígshugsunum. Viðvarandi þunglyndi (e. 

persistent depressive disorder) einkennist af því að fólk upplifir depurð að lágmarki í tvö ár, 

eitt ár ef um börn og unglinga er að ræða. Á meðan þetta tímabil stendur yfir getur það 

upplifað lélega matarlyst eða ofát, svefntruflanir, þreytu eða orkuleysi, lágt sjálfsmat, 

erfiðleika með einbeitingu eða ákvörðunartöku og vonleysi (American Psychiatric 

Association, 2013). Þrátt fyrir að greiningarskilmerki þunglyndis séu að mestu leyti þau sömu 

fyrir börn og fullorðna, þá eru sum einkenni meira áberandi en önnur eftir því hvaða aldri fólk 

er á. Þar má nefna að truflun í hugsun og hreyfingum sem og of mikill svefn eru algeng 

einkenni meðal unglinga sem greinst hafa með þunglyndi. Viðvarandi þunglyndi er minna 

hamlandi en alvarlegt þunglyndi, en í báðum tilvikum hefur neikvæð áhrif á athafnir daglegs 

lífs og skerðir lífsgæði(Davey, 2014).       

 Algengi verulegs þunglyndis í barnæsku er um 2% en þegar komið er á unglingsár 

verður það töluvert algengara en um 5% til 8% unglinga greinast að jafnaði með verulegt 

þunglyndi (Rohde, Lewinsohn, Klein, Seeley og Gau, 2013). Þá er talið að um 15% -  20% 

unglinga munu upplifa þunglyndi á meðan unglingsárin standa yfir  (Asarnow o.fl., 2005). 

Þeir sem þjást af verulegu þunglyndi á unglingsaldri eru almennt líklegri til að upplifa 

endurtekin og lengri þunglyndistímabil á fullorðinsaldri (Rao o.fl., 1995; Olson og Knorring, 

1999). Færri rannsóknir hafa verið gerðar á algengi viðvarandi þunglyndis en talið er að það 

sé á bilinu 0,6% til 1,7% hjá börnum og 1,6% til 8,0% hjá unglingum (Birmaher o.fl., 1996). 

Undanfarna þrjá áratugi hefur algengi þunglyndis hjá börnum og unglingum haldist óbreytt 
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(Costello, Erkanli og Angold, 2006). Fram að unglingsaldri eru strákar og stelpur jafn líkleg 

til þess að þjást af röskuninni. En um 13 til15 ára aldur eru stelpur tvisvar til þrisvar sinnum 

líklegri til þess að upplifa þunglyndi (Costello o.fl., 2002; Nolen-Hoeksema og Girgus, 1994). 

Þessi kynjamunur helst óbreyttur þegar komið er á fullorðinsár (Reinecke og Simon, 2005). 

 Fjöldamargt getur aukið eða dregið úr líkum á þunglyndi. Niðurstöður fjölskyldu-, 

tvíbura- og ættleiðingarannsókna benda til þess að þunglyndi sé að hluta til arfgengt 

(Reinecke og Simon, 2005; Garber, 2006). Samkvæmt niðurstöðum Glowinski, Madden, 

Bucholz, Lynskey og Heath (2003) að rekja megi allt að 40% af ættgengi þunglyndis til 

erfðaþátta. Þunglyndi á sér margþættar orsakir og ræðst ekki eingöngu af erfðum heldur 

skiptir félagslegt umhverfi unglinga einnig miklu máli (Sullivan, Neale og Kendler, 2000).

 Samskipti unglinga við foreldra sína getur haft margt um það að segja hvort að þeir 

muni upplifa þunglyndi (Sheeber, Hops, Alpert, Davis og Andrews, 1997; MacPhee og 

Andrews, 2006). Unglingar sem eiga í góðum samskiptum og fá góðan stuðning frá foreldrum 

eru líklegri til þess að vera með meira sjálftraust og meiri trú á eigin getu og eru því ólíklegri 

til að upplifa þunglyndiseinkenni (Burton, Stice og Seeley, 2004; Branje, Hale, Frijns og 

Meeus, 2010). Hins vegar eru unglingar sem lenda oft upp á kant við foreldra sína og fá lítinn 

stuðning og hlýju frá þeim líklegri til þess upplifa einkenni þunglyndis (Sheeber, Davis, Leve, 

Hops, Tildesley, 2007). Unglingsárin eru mikilvægur tími fyrir félagsþroska unglinga, 

samskipti við foreldra minnkar á meðan samskipti við jafnaldra aukast og það falla inn í 

hópinn verður mikilvægara (LaGreca og Harrison, 2005). Þegar unglingum er hafnað og/eða 

þau lögð í einelti af jafnöldrum sínum getur það haft mjög neikvæðar afleiðingar fyrir andlega 

líðan þeirra. Fjöldamargar rannsóknir hafa sýnt fram á að unglingar sem verða fyrir einelti eru 

líklegri til upplifa þunglyndi og sjálfsvígshugsanir (Crick og Bigbee, 1998; Klomek, 

Marrocco, Kleinman, Schonfeld og Gould, 2008; Prinstein, Boergers og Vernberg, 2001). Á 

þessum aldri verða vinasambönd sífellt mikilvægari og geta haft veruleg áhrif á líðan þeirra 
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og vinir verða þeirra helsti félagslegri stuðningur. En ef vinátta einkennist af ágreiningi og 

þvingun getur það aukið líkurnar á þunglyndi. Unglingsárin eru sá tími þar sem einstaklingar 

byrja í sínu fyrsta ástarsambandi. Á sama hátt og vinátta geta ástarsambönd aukið sjálfstraust 

og veitt félagslegan stuðning en ef sambandið veldur fólki streitu þá getur það aukið líkurnar 

einkennum á þunglyndis (LaGreca og Harrison, 2005).     

 Neikvæð lífsreynsla getur gert einstaklinga viðkvæmari fyrir þunglyndi. Unglingar 

sem hafa átt við þunglyndi að stríða eru líklegri til þess að hafa upplifað streituvaldandi 

atburði eins og ástvinamissi, skilnað foreldra, sambandsslit, heilsufarsvandamál og erfiðleika í 

skóla í samanborið jafnaldra sem ekki þjást af þunglyndi jafnaldra sína (Gilman, Kawachi, 

Fitzmaurice og Buka, 2003; Eyley og Stevenson, 2000; Monroe, Rohde, Seeley og 

Lewinsohn, 1999; Burton o.fl., 2004). Þá hafa niðurstöður fjöldamargra rannsókna sýnt fram 

á tengsl milli lágrar félagslegrar stöðu svo sem lágt menntunarstig og lágar tekjur foreldra og 

auknum líkum á þunglyndi (Costello, Swendsen, Rose og Dierker, 2008; McLaughlin o.fl., 

2011; Gilman o.fl., 2002).         

 Unglingar sem þjást af þunglyndi hafa tilhneigingu til að sjá  sig, umhverfi sitt og 

framtíðarhorfur sínar í neikvæðu ljósi (Garber, 2006). Þeir sem þjást af þunglyndi hættir til að 

túlka reynslu sína á órökréttan og neikvæðan hátt  ásamt því að gera lítið úr eigin færni. Þessi 

hugsanaháttur getur bæði aukið líkurnar á þunglyndistímabilum og viðhaldið þeim (Reinecke 

og Simon, 2005; Mezulis, Hyde og Abramson, 2006).      

 Stór hluti þeirra sem þjást af þunglyndi greinist einnig með aðrar geðraskanir svo sem 

kvíðaraskanir (e. anxiety disorder), vímuefnavanda (e. substance abuse disorder) og 

hegðunarröskun (e. conduct disorder) (Rohde o.fl., 2013; Rohde, Lewinsohn og Seeley, 

1991). Af þeim röskunum sem greinast samhliða þunglyndi þá eru kvíðaraskanir algengastar 

(Lewinsohn, Zinbarg, Seeley, Lewinsohn og Sack, 1997). Samgreiningar (e. comorbidity) 

geta haft víðtæk áhrif á líf fólks með þunglyndi til dæmis aukið tíðni og lengd 
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þunglyndistímabila, ýtt undir félagslega einangrun, þeir leita sér síður aðstoðar ásamt því að 

draga úr meðferðarárangri. Þá geta þær einnig aukið líkurnar á sjálfvígshugsunum eða 

sjálfvígstilraunum (Birhamer o.fl., 1996; Angold og Costello, 1993). Sjálfsvíg er þriðja 

algengasta dánarorsök ungs fólks á aldrinum 15 til 24 ára í Bandaríkjunum og er oftast  tengt 

við þunglyndi (Asarnow o.fl., 2005). Á innan við 15 árum frá fyrsta þunglyndistímabili hafa 

5% til 10% unglinga tekið sitt eigið líf (Rohde o.fl., 2013).     

 Þegar farið er upp um menntunarstig er ætlast til þess að nemendur beri meiri ábyrgð á 

eigin námi og jafnframt verða kröfur um frammistöðu meiri (Reinecke og Simon, 2005). 

Mörg af einkennum þunglyndis geta haft neikvæð áhrif námsframmistöðu nemenda, svo sem 

einbeitingarskortur, áhugaleysi, truflun í hugsun, lítið sjálftraust og félagsleg einangrun 

(Fröjd, Nissinen, Pelkonen, Marttunen, Koivisto og Kaltiala-Heino, 2008). Rannsóknir hafa 

sýnt fram á tengsl á milli þunglyndis og lakari námsárangurs hjá börnum og unglingum 

(Lehtinen, Räikkönen, Heinonen, Raitakari og Keltikangas-Järvinen, 2006). Nemendur sem 

þjást af þunglyndi eru líklegri til þess að upplifa námið íþyngjandi, eiga erfiðara með klára 

verkefni, sýna meiri prófkvíða og fá lægri einkunnir en samnemendur sínir (Fröjd o.fl., 2008; 

Owens, Stevenson, Hadwin og Norgate, 2012; Eisenberg o.fl., 2009). Jafnframt eru 

þunglyndir nemendur líklegri til þess að missa úr fleiri skóladaga en jafnaldrar þeirra sem 

ekki þjást af þunglyndi (Kearney, 2008; Glied og Pine, 2002). Sýnt hefur verið fram á tengsl 

milli ítrekaða fjarvista úr skóla og brotthvarfs úr námi (Burton, Marshal og Chisolm, 2014). 

Námserfiðleikar geta einnig aukið líkurnar á því nemendur upplifi einkenni þunglyndis 

(Kiuru, Leskinen, Nurmi og Salmela-Aro, 2011). Jafnframt geta neikvæð viðbrögð frá 

foreldrum, kennurum og samnemendum vegna lélegs námsárangurs haft áhrif á sjálfsmynd 

nemandans, sem geta ýtt undir einkenni þunglyndis. Líklega eru um að ræða víxlverkandi 

áhrif, þar sem slakur námsárangur getur verið afleiðing þunglyndis eða þunglyndið getur átt 

upptök sín í slökum námsárangri (Verboom, Sijtsema, Verhulst og Pennix, 2014). Nemendur 
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sem eru með þunglyndi, eiga á hættu að dragast aftur úr í námi og eru almennt líklegri til þess 

að hætta í skóla (Asarnow o.fl, 2005; Eisenberg o.fl., 2009; Riglin o.fl., 2014).   

 Fáar rannsóknir hérlendis skoðað hvort kvíðaraskanir og þunglyndi spái fyrir um 

brotthvarf nemenda úr framhaldsskólanámi. Þörf er á því að kanna hvaða þættir liggja að baki 

þeirri ákvörðun hætta námi. Með aukinni þekkingu getur fagfólk innan mennta- og 

heilbrigðiskerfisins; betur veitt nemendum í brotthvarfshættu þá aðstoð sem þeir þurfa og 

þannig stemmt stigu frekara brotthvarfi. Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort andleg 

líðan í grunnskóla í 10. bekk í grunnskóla spái fyrir um brotthvarf úr framhaldsskóla. Ásamt 

því að kanna hvort munur væri andlegri líðan nemenda eftir kyni, menntun foreldra, búsetu, 

fyrri námsárangri, og námstöðu. Jafnframt að skoða hvort að tengsl væru á milli námstöðu 

nemenda, kyns, menntun foreldra, búsetu og fyrri námsárangurs. 
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Aðferð 

Þátttakendur 

Rannsóknin byggir á gögnum úr langtímarannsókn Jóns Torfa Jónssonar og Kristjönu 

Stellu Blöndal: Námsframvinda nemenda og skilvirkni framhaldsskóla. Þessi rannsókn nær til 

837 nemenda á 17. aldursári sem tóku þátt í rannsókninni Námsframvinda nemenda og 

skilvirkni framhaldskóla. Ástæðan fyrir því að nemendur á 17. aldursári eru eingöngu teknir 

fyrir, er að brotthvarf er mest meðal nýnema (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og 

Sólrún Sigvaldsdóttir, 2016). Kynjahlutfallið var nokkuð jafnt, 402 (48%) strákar og 435 

(52%) stelpur. Þátttakendur í rannsóknunum voru sjálfboðaliðar og fengu ekki greitt fyrir 

þátttökuna. 

Mælitæki 

Spurningalistinn Námsframvinda nemenda og skilvirkni framhaldsskóla samanstendur 

af 68 spurningum.  Spurt er um margvíslega þætti sem tengjast lífi og námi 

framhaldsskólanema, t.d. viðhorf til náms, kennara og skóla, upplýsingar um fjölskyldu- og 

félagslíf. Í þessari rannsókn eru notaðar spurningar um andlega líðan ásamt spurningum um 

kyn, aldur, búsetu nemenda og menntun foreldra. Andleg líðan vísar til kvíða- og 

depurðareinkenna og byggir kvarðanum Líðan unglinga eftir Sigurgrím Skúlason hjá 

Menntamálastofnun (Kristjana Stella Blöndal, Jón Torfi Jónasson og Sólrún Sigvaldadóttir, 

2016). Kvarðinn metur væg einkenni depurðar, kvíða og félagslegrar einangrunar. Hann nær 

til breiðari hóps en klínískir kvarðar á þunglyndis og kvíða og hentar því vel til almennra 

rannsókna. Dæmi um atriða eru „Mér finnst ég vera einstæðingur“ og „Ég hef nýlega sleppt 

einhverju skemmtilegu vegna þess að mér leið illa“. Atriði voru mæld á fjögurra punkta 

kvarða frá „á mjög vel við“ til „á mjög illa við“. Atriði á kvarðanum voru kóðuð með þeim 

hætti að hærra gildi stóð fyrir betri líðan. Menntun foreldra. Spurt var: „Hvaða menntun hefur 
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móðir þín/ uppeldismóðir“ og „Hvaða menntun hefur faðir þinn/ uppeldisfaðir þinn“. 

Svarmöguleikarnir voru: „Grunnskólapróf eða annað skyldunám“, „Framhaldsskólapróf“ og 

„Háskólapróf. Búseta felur í sér hvar þátttakendur höfðu búsetu þegar könnunin var 

framkvæmd, þeim var síðar skipt í tvo hópa í gagnasafninu, það er þá sem bjuggu á 

höfuðborgarsvæðinu (Reykjavík, Seltjarnarnes, Mosfellsbær, Kópavogur, Garðabær, Álftanes 

og Hafnafjörður) og þá sem bjuggu utan þess. Hagstofa Íslands veitti upplýsingar um 

námsferil nemenda sem tóku þátt í Námsframvinda nemenda og skilvirkni framhaldskóla. 

Tímabilið sem var notað var frá því að nemendur luku grunnskóla og til ársloka 2013. 

Námsstaða vísar til hvort að nemendur hefðu lokið námi á framhaldsskólastigi sex og hálfu 

ári eftir könnunin fór fram. Miðast er við hefðbundið fjögurra ára framhaldsskólanám, 

samkvæmt því áttu nemendur á 17 aldursári að útskriftast vorið 2010. Nemendur voru 

flokkaðir á eftirfarandi hátt „Ekki útskrifaðir eða enn í námi“ og „Útskrifaðir“. Fyrri 

námsárangur felur í sér einkunnir þátttakenda á samræmdum prófum í íslensku, ensku og 

stærðfræði. Einkunnir þátttakenda voru fengnar frá Námsmatstofnun (nú 

Menntamálastofnun). Þær eru normaldreifðar frá 0 til 60, meðaltal er 30 og staðalfrávik 10. 

Líkt og í rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal og Jóns Torfa Jónassonar (2016) var nemendum 

skipt í þrjá flokka út frá einkunn. Þeir sem voru með einkunnir á bilinu 0 til 22 töldust með 

lága einkunn, þeir sem voru á bilinu 23 til 37 töldust miðlungs einkunn og þeir sem voru á 

bilinu 38 til 60 voru flokkaðir með háa einkunn. 

Framkvæmd 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands sá um framkvæmd Námsframvindu nemenda og 

skilvirkni framhaldsskóla. Könnunin var kynnt fyrir stjórnendum allra framhaldskóla landsins 

í lok desember 2006 og óskað eftir þátttöku. Allir skólar samþykktu að taka þátt í 

rannsókninni. Áður en könnunin var lögð fyrir var forráðamönnum nemenda undir 18 ára 

aldri sent bréf þar sem óskað var eftir þátttöku barna þeirra. Rannsóknin var tilkynnt til 
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Persónuverndar (númer S3107/2006). Gagnasöfnun fór fram í febrúar og mars 2007. 

Spurningalisti var lagður fyrir nemendur í úrtaksbekkjum eða áföngum sem voru mættir í 

tiltekna kennslustund. Stöðluðum leiðbeiningum var fylgt um fyrirlögn spurningalistans. 

Nemendum var gert grein fyrir því að þeir væru ekki skyldugir til að svara spurningalistanum 

og ef þeir treystu sér ekki til svara tiltekinni spurningu skyldu þeir sleppa henni og svara 

næstu. Einnig að könnunin hafi verið tilkynnt til Persónuverndar og allar upplýsingar 

könnunarinnar væru trúnaðarmál. Spurningalistar voru merktir með kennitölu nemenda og 

nafni, þar sem rannsakendur ætluðu sér að tengja svör nemenda við upplýsingar um námsferil 

þeirra frá Hagstofu Ísland og einkunnir á samræmdum prófum í 10. bekk. Hagstofa Ísland 

samþykkti að veita upplýsingar um námsferil nemenda þ.e. frá því að þeir luku grunnskóla til 

ársloka 2013. Námsmatstofnun gaf einnig samþykki sitt um láta af hendi upplýsingar um 

einkunnir nemenda á samræmdum prófum í 10. bekk. Gögnin voru dulkóðuð og sá Hagstofa 

Íslands um varðveislu upplýsinga um kennitölur og dulkóða. Auk þess sá hún um að 

samkeyra svör nemenda á spurningalistanum, einkunnir þeirra á samræmdum prófum og 

upplýsingar um námsferil þeirra. 

Úrvinnsla  

 Notast var við tölfræðiforritið SPSS Statistics (útgáfa 20) við tölfræðilega úrvinnslu. 

Notaðar voru tíðnitöflur til þess að sjá dreifingu þátttakenda eftir kyni, menntun foreldra, 

búsetu, andlegri líðan og fyrri námsárangri.  Andleg líðan var skoðuð eftir kyni, menntun 

foreldra, búsetu, námstöðu og fyrri námsárangri. Notast var við t-prófóháðra úrtaka (e. 

indpendent t-test) og einhliða dreifigreining (e. one-way ANOVA). Þar sem forsenda um 

einsleitni dreifingar (e. homogeneity of variance) brást var notað Welch próf til þess að 

leiðrétta forsendubrestinn. Í þeim tilfellum þar sem munur var á hópum var notast við 

Hochberg GT2 próf til þess að ganga í skugga um að munurinn væri marktækur. Námstaða 

nemenda í árslok 2013 var könnuð eftir kyni, menntun foreldra, búsetu, andlegri líðan og fyrri 
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námsárangri. Notast var við kí-kvarðrat próf til þess að meta hvort tengsl væru á milli breytna. 

Þá var notuð aðhvarfsgreining hlutfalla (e. logistic regression) í greiningu forspár andlegrar 

líðanar á námstöðu nemenda. Tölfræðileg marktekt er sýnd með stjörnumerkingum. Ein 

stjarna merkir að innan við 5% líkur séu að tengsl eða munur milli breyta sé tilkominn af 

tilviljun (p < 0,05), tvær stjörnur merkja innan við 1% líkur og þrjár stjörnur merkja 0,01% 

líkur. Niðurstöður ritgerðarinnar byggjast á vigtuðum gögnum, þar sem vigtað var eftir skóla, 

aldri og námsviði. 
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Niðurstöður 

 Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að andleg líðan spái fyrir um brotthvarf 

úr framhaldsskóla. Þá var notuð lýsandi tölfræði til þess að sjá samsetningu þátttakenda í 

rannsókninni eftir kyni, búsetu, fyrri námsárangurs nemenda og menntun foreldra. Þar að auki 

var athugað hvort að munur væri andlegri líðan nemenda eftir kyni, menntun foreldra, búsetu, 

fyrri námsárangri, og námstöðu. Einnig var skoðuð hvort að tengsl væru á milli námstöðu 

nemenda og kyns, menntun foreldra, búsetu, fyrri námsárangurs. Tafla 1 sýnir kynjadreifingu 

nemenda í rannsókninni, þar má sjá að kynjahlutfallið var nokkuð jafnt. 

Tafla 1. Kyn nemenda 

 Fjöldi Hlutfall 

Strákar 402 48% 

Stelpur 435 52% 

Samtals 837 100% 

 

Í töflu 2 má sjá upplýsingar menntun foreldra nemenda. Um þriðjungur mæðra og feðra hafði 

lokið háskólanámi. Um fjórðungur mæðra og fimmtungur feðra hafði lokið 

framhaldsskólanámi. Þó nokkuð hærra hlutfall mæðra en feðra hafði ekki lokið öðru formlegu 

námi en grunnskólaprófi. 
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Tafla 2. Menntun móður og menntun föður 

 Fjöldi Hlutfall 

Menntun móður   

Grunnskólapróf eða annað 

skyldunám 

234 30,5% 

Framhaldsskólapróf 294 38,3% 

Háskólapróf 240 31,3% 

Samtals 767 100% 

Menntun föður   

Grunnskólapróf eða annað 

skyldunám 

142 18,7% 

Framhaldsskólapróf 395 51,9% 

Háskólapróf 224 29,4% 

Samtals 761 100% 

 

Búsetu nemenda þegar rannsóknin var framkvæmd má sjá í töflu 3. Nemendur sem bjuggu á 

höfuðborgarsvæðinu voru 53,7% en 46,3% nemenda bjuggu utan höfuðborgarsvæðisins. 

Tafla 3. Búseta nemenda 

 Fjöldi Hlutfall 

Höfuðborgarsvæðið 447 53,7% 

Utan höfuðborgarsvæðis 386 46,3% 

Samtals 837 100% 
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Í töflu 4 má sjá upplýsingar um einkunnir nemenda á samræmdum prófum í íslensku, ensku 

og stærðfræði í 10. bekk. Um fimmtungur nemenda var með lága eða háa einkunn í öllum 

greinum. 

Tafla 4. Einkunn á samræmdu prófi í íslensku, ensku og stærðfræði í 10. bekk 

 Fjöldi Hlutfall 

Íslenska   

Lág einkunn 149 18,5% 

Miðlungs einkunn 455 56,4% 

Há einkunn 202 25,0% 

Samtals 807 100% 

Enska   

Lág einkunn 198 25,2% 

Miðlungs einkunn 432 54,8% 

Há einkunn 158 20,0% 

Samtals 788 100% 

Stærðfræði   

Lág einkunn 150 18,7% 

Miðlungs einkunn 486 60,5% 

Há einkunn 167 20,8% 

Samtals 804 100% 

 

Í töflu 5 má sjá meðaltöl og staðalfrávik andlegrar líðunar eftir kyni, menntun foreldra, 

búsetu, fyrri námsárangur og námstöðu. Enginn munur var á andlegri líðan stráka og 

stelpna t(715)= 0,21, p = 0,83. Jafnframt var enginn munur á líðan nemenda eftir menntun 
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móður, F(2, 686)= 1,04, p = 0,35 og menntun föður, F(2, 684) = 2,53, p = 0,80. Að auki var 

engan mun að finna á andlegri líðan þeirra eftir hvort þeir bjuggu á höfuðborgarsvæðinu 

eða utan þess, t(711)= 1,58, p = 0,12. Munur var á líðan nemenda eftir einkunnum þeirra á 

samræmdu prófi íslensku í 10. bekk, Welch F(2, 261,11) = 6,87, p = 0,001.  Nemendur sem 

voru með lága einkunn í íslensku sýndu að jafnaði meiri einkenni depurðar og kvíða en þeir 

sem fengu háa einkunn samkvæmt Hochberg, p < 0,01. Enginn munur var á andlegri líðan 

eftir einkunnum nemenda á samræmdum prófum í ensku Welch F(2, 313,95) = 0,24, p = 

0,79 og stærðfræði í 10. bekk, Welch F(2, 271,50) = 1,85, p = 0,16. Að lokum þá var 

munur á líðan nemenda eftir námstöðu þeirra í árslok 2013, t(715) = -3,53, p = 0,001. Þeir 

sem höfðu ekki lokið framhaldsskólanámi sýndu að jafnaði meiri einkenni depurðar og 

kvíða en nemendur sem höfðu útskrifast. 

 

Tafla 5. Andleg líðan eftir bakgrunni nemenda 

 Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 

Kyn    

Strákar 3,27 0,59 332 

Stelpur 3,26 0,61 383 

Menntun móður    

Grunnskólapróf eða 

annað skyldunám 

3,25 0,63 211 

Framhaldsskólapróf 3,26 0,57 262 

Háskólapróf 3,33 0,57 216 

*frh. á næstu síðu 
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Tafla 5. Andleg líðan eftir bakgrunni nemenda (frh.) 

 Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 

Menntun föður    

Grunnskólapróf eða 

annað skyldunám 

3,19 0,65 125 

Framhaldsskólapróf 3,32 0,59 358 

Háskólapróf 3,25 0,57 204 

Búseta    

Höfuðborgarsvæðið 3,30 0,55 364 

Utan 

höfuðborgarsvæðis 

3,23 0,65 347 

Samræmt próf í 

íslensku*** 

   

Lág einkunn 3,12 0,70 107 

Miðlungs einkunn 3,27 0,60 392 

Há einkunn 3,39 0,48 199 

Samræmt próf í 

ensku 

   

Lág einkunn 3,28 0,65 162 

Miðlungs einkunn 3,29 0,58 365 

Há einkunn 3,25 0,56 145 

*frh. á næstu síðu 
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Tafla 5. Andleg líðan eftir bakgrunni nemenda (fhr.) 

 Meðaltal Staðalfrávik Fjöldi 

Samræmt próf í 

stærðfræði 

   

Lág einkunn 3,21 0,63 118 

Miðlungs einkunn 3,28 0,60 412 

Há einkunn 3,34 0,51 160 

Námsstaða***    

Ekki útskrifaðir 3,07 0,69 123 

Útskrifaðir 3,31 0,57 592 

Marktækt skv. t-prófum eða F-prófum, *p = 0,05, **p = 0,01, *** p = 0,001 

 

Tafla 6 sýnir að 19,4% þátttakenda í könnuninni hafði ekki lokið námi á framhaldskólastigi í 

lok árs 2013 en á sama tíma hafði 80,6% útskrifast. 

Tafla 6. Námstaða nemenda við árslok 2013 

 Fjöldi Hlutfall 

Ekki útskrifaðir 148 19,4% 

Útskrifaðir 613 80,6% 

Samtals 761 100% 

 

Tafla 7 sýnir námstöðu nemenda í lok árs 2013 eftir kyni, menntun foreldra, búsetu, 

einkunum á samræmdum prófum í íslensku, ensku og stærðfræði. Munur var á námstöðu 

kynjana χ²(1)= 15,96,1, p = 0,001. Þegar nemendur voru 23 ára þá hafði talsvert hærra hlutfall 

stelpna en stráka útskrifast. Jafnframt voru tengsl á milli menntun foreldra og útskriftar úr 
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framhaldsskóla, móðir, χ²(2)= 21,32, p = 0,001 faðir, χ²(2)= 10,96, p = 0,004. Nemendur sem 

áttu foreldra með háskólapróf voru líklegri til þess að hafa lokið framhaldsskóla í samanburði 

við þá sem áttu foreldra með minni menntun. Enginn munur var á milli búsetu nemenda þegar 

könnunin fór fram og námstöðu þeirra, χ²(1)= 0,07, p = 0,79. Að lokum var sterk tengsl á 

milli einkunna á samræmdum prófum í íslensku, χ²(2)= 106,34, p = 0,001 ensku, χ²(2)= 31,47, 

p = 0,001 og stærðfræði, χ²(2)= 98,04, p = 0,001. Nemendur sem gekk illa á samræmdum 

prófum í íslensku, ensku og stærðfræði voru mun ólíklegri að hafa lokið framhaldsskólaprófi 

samanborið við þá sem höfðu fengið miðlungs eða háar einkunnir. 

Tafla 7. Námstaða nemenda í árslok 2013 eftir bakgrunni þeirra 

 Útskrifaðir Ekki útskrifaðir Fjöldi 

Kyn***    

Strákar 74,4% 25,6% 356 

Stelpur 85,9% 14,1% 405 

Menntun móður***    

Grunnskólapróf eða 

annað skyldunám 

74,6% 25,4% 213 

Framhaldsskólapróf 85,0% 15,0% 266 

Háskólapróf 90,9% 9,1% 219 

Menntun föður**    

Grunnskólapróf eða 

annað skyldunám 

81,0% 19,0% 126 

Framhaldsskólapróf 80,0% 20,0% 360 

Háskólapróf 90,4% 9,6% 209 

*frh. á næstu síðu 
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Tafla 7. Námstaða nemenda í árslok 2013 eftir bakgrunni þeirra (frh.) 

 Útskrifaðir Ekki útskrifaðir Fjöldi 

Búseta    

Höfuðborgarsvæðið 80,2% 19,8% 405 

Utan 

höfuðborgarsvæðis 

81,0% 19,0% 353 

Samræmt próf í 

íslensku*** 

   

Lág einkunn 50,0% 50,0% 118 

Miðlungs einkunn 82,3% 17,7% 419 

Há einkunn 81,0% 19,0% 195 

Samræmt próf í 

ensku*** 

   

Lág einkunn 67,6% 32,4% 173 

Miðlungs einkunn 82,8% 17,2% 390 

Há einkunn 91,4% 8,6% 151 

Samræmt próf í 

stærðfræði*** 

   

Lág einkunn 46,8% 53,2% 126 

Miðlungs einkunn 82,6% 17,4% 442 

Há einkunn 98,8% 1,2% 163 

Marktæk tengsl skv. Kí-kvarðrat. *p = 0,05, ** p = 0,01, *** p = 0,001. 

 

Í töflu 8 má sjá niðurstöður aðhvarfsgreiningar hlutfalla sem sýnir líkur á því að nemendur 

hefðu lokið framhaldsskólanámi í lok árs 2013. Líkanið var markækt χ²(4)= 130,1, p < 0,001 
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og rétt flokkuð 83,2%. Saman skýrðu breyturnar 29% (Nagelkerke R2) af dreifingu þess að 

útskrifast úr framhaldsskóla. Stelpur voru líklegri en strákar til þess að ljúka 

framhaldsskólanámi. Nemendur sem sýndu minni einkenni depurðar og kvíða voru að jafnaði 

líklegri til að útskrifast. Eftir því sem einkunnir á samræmdum prófum í íslensku og 

stærðfræði hækkuðu jukust líkurnar á því að nemendur útskrifuðust úr framhaldsskóla. 

Tafla 8. Forspá kyns, andlegrar líðan og einkunna á samræmdu prófum í íslensku og 

stærðfræði í 10. bekk. 

 b Staðalvilla Neðri mörk Áhættuhlutfall Efri mörk 

Constant 1,57/4,30 0,10/0,73    

Kyn** 0,75 0,24 1,32 2,10 3,36 

Andleg 

líðan** 

0,50 0,18 1,15 1,65 2,35 

Samræmt próf 

í íslensku*** 

0,85 0,22 1,52 2,34 3,61 

Samræmt próf 

í 

stærðfræði*** 

1,24 0,23 2,21 3,45 5,38 

Martæk tengsl skv. Wald. *p = 0,05, ** p = 0,01, *** p = 0,001. 
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Umræða 

 Brotthvarf úr framhaldsskólum hér á landi er og hefur verið í lengri tíma vandamál í 

íslensku skólakerfi (OECD, 2012). Einungis 44% nýnema sem innrituðust í framhaldsskóla 

haustið 2003 útskrifuðust innan tilskilins tíma og tveimur árum síðar var hlutfallið aðeins 

58% útskrifaðra. Þetta hlutfall er talsvert undir meðaltali OECD, á sama tíma höfðu 68% 

útskrifast og tveimur árum seinna 81% (Hagstofa Íslands, 2012b). Að hætta námi getur haft 

neikvæðar afleiðingar fyrir nemendur, þeir eru líklegri til að vera án atvinnu í lengri tíma, fá 

lægri tekjur og þurfa að sækja fjárhagsaðstoð frá hinu opinbera. Jafnframt eru þeir líklegri að 

eiga við heilsufarsvandamál að stríða og þróa með sér einkenni kvíða og þunglyndis 

(Rumberger og Thomas, 2000; Kristjana Stella Blöndal og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2012; 

Liem o.fl., 2010). Að hverfa frá námi getur átt sér langan aðdraganda og margar ástæður 

liggja þar að baki (Norræna ráðherranefndin, 2010). Undanfarin ár hefur Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið safnað upplýsingum um ástæður brotthvarfs. Tólf prósent nemenda 

sem luku ekki námi eða hættu í námi á haustönn 2014 tilgreindu andleg veikindi sem ástæðu 

þess, árinu á undan hafði hlutfallið verið 11% (Námsmatsstofnun, 2015; Mennta og 

menningarráðuneytið, 2013).   Meginmarkmið þessar rannsóknar var að kanna 

hvort andleg líðan spáði fyrir um brotthvarf úr framhaldsskóla. Um 19% þátttakenda í 

könnuninni hafði ekki lokið framhaldsskólanámi við 23 ára aldur. Niðurstöður 

aðhvarfsgreiningar hlutfalla leiddu í ljós að andleg líðan nemenda spáir fyrir um brotthvarf úr 

framhaldsskóla. Það er í samræmi við fyrri rannsóknir á áhrif einkenna kvíða og þunglyndis á 

námsframvindu (van Ameringen o.fl., 2001; Eisenberg o.fl., 2009). Jafnframt spáði kyn 

nemenda og árangur þeirra á samræmdum prófum í 10. bekk í íslensku og stærðfræði um 

útskrift úr framhaldskólanámi. Töluverður munur var á milli kynja hvað varðar námsstöðu 

nemenda við 23 ára aldur, en um 86% stelpna höfðu lokið námi við þann aldur en á sama tíma 

74% stráka útskrifast. Það stemmir við fyrri brotthvarfsrannsóknir hérlendis um að strákar eru 
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líklegri en stelpur  að hætta námi og ólíklegri til að klára það á réttum tíma (Hagstofa Íslands, 

2012b). Mjög sterkt samband var á milli námstöðu nemenda í árslok 2013 og einkunna þeirra 

á samræmdum prófum í íslensku og stærðfræði. Langflestir nemendur sem fengu háa einkunn 

í þessum fögum höfðu lokið námi á meðan hlutfall þeirra sem fengu lága einkunn var talsvert 

lægra, í kringum 50%. Í skýrslu Norrænu ráðherranefndarinnar (2010) kemur fram að ein af 

meginaðstæðum brotthvarfs sé lélegur námsárangur úr fyrra námi.    

      Eins og fram hefur komið þá getur sú ákvörðun 

að hætta námi átt sér margar ástæður. Þar á meðal hafa niðurstöður þessarar rannsóknar sýnt 

fram á að kyn nemenda, andleg líðan þeirra og árangur á samræmdum prófum í íslensku og 

stærðfræði spáir fyrir um brotthvarf. Einnig voru skoðuð tengsl námstöðu nemenda við 23 ára 

aldur og annarra bakgrunnsbreyta. Tengsl voru á milli menntun foreldra og hvort nemandi 

hafði lokið framhaldsskólanámi, þeir sem áttu foreldra sem voru með háskólapróf voru 

töluvert líklegri að hafa útskrifast í samanburði við þá sem áttu foreldra með minni menntun. 

Enginn munur var á námstöðu eftir því hvort nemendur bjuggu á höfuðborgarsvæðinu eða 

utan þess.  Áhugavert væri að skoða námstöðu eftir landshlutum með því skipta 

landsbyggðinni upp (til dæmis í Suðurland, Suðurnes, Vestfirði, Vesturland, Norðurland 

vestra og eysta og Austurland). Líkt og með einkunnir á samræmdum prófum í íslensku og 

stærðfræði, þá hefur árangur í ensku sterk tengsl við námstöðu í lok árs 2013. Hlutfall þeirra 

sem fékk lága einkunn í ensku og útskrifuðust var nokkuð hærra í samanburði við hin fögin, 

tæp 68%. Andleg líðan var almennt nokkuð góð. Þegar munur á andlegri líðan var skoðuð 

eftir bakgrunni nemenda kom sérstaklega á óvart að enginn munur var á líðan stráka og 

stelpna. Þar sem rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að stelpur eru margfalt líklegri en strákar 

til þess að greinast með þunglyndi og kvíðaraskanir (Costello o.fl., 2002; Beesdo, Knappe og 

Pine, 2009). Jafnframt var enginn á munur á líðan nemenda eftir menntun foreldra. Þetta er 

ekki í samræmi við fyrri rannsóknir sem sýnt hafa fram á auknar líkur á einkennum kvíða og 
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þunglyndis meðal ungmenna sem búa við lakari félagslega stöðu, þar á meðal lægra 

menntungarstig foreldra (Miech o.fl., 1999; McLaughlin o.fl., 2011). Enginn munur var á 

andlegri líðan nemenda eftir því hvort þeir bjuggu á höfuðborgarsvæðinu eða utan þess. 

Áhugavert væri að skoða líðan eftir fleiri landshlutum líkt og var nefnt hér að ofan. Nemendur 

sem voru með lága einkunn í íslensku sýndu að jafnaði meiri einkenni kvíða og depurðar, 

aftur á móti var enginn munur á líðan nemenda eftir einkunnum í ensku og stærðfræði. 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að áhrif einkenna kvíða og þunglyndis geta dregið úr 

námsgetu og námsárangri (van Ameringen o.fl., 2001; Fröjd o.fl., 2008; Owens o.fl., 2012). 

Ástæðan fyrir þessu misræmi er ekki ljós; möguleiki er á því ef fleiri aldurshópar væru 

skoðaðir mætti sjá áhrif andlegrar líðan á námsárangur í fleiri greinum. Líkt og aðrar 

rannsóknir hafa sýnt þá kom fram sterk tengsl milli líðan og námstöðu við 23 ára aldur (van 

Ameringen o.fl., 2001; Asarnow o.fl, 2005; Eisenberg o.fl., 2009; Riglin o.fl., 2014). Þeir sem 

höfðu ekki útskrifast úr framhaldsskóla voru líklegri til þess að sýna fram meiri einkenni 

kvíða og depurðar. Það ber að nefna að í þessari rannsókn voru einungis skoðaðir nemendur á 

17. aldursári, því er mikilvægt að kanna hvort sambærilegar niðurstöður fáist þegar eldri 

aldurshópar eru skoðaðir. Jafnframt mætti skoða önnur menntunarstig, svo sem áhrif 

vanlíðunar á námsárangur og námsframvindu nemenda í grunnskóla og háskóla. Þá væri 

áhugavert að skoða hvort börn foreldra sem eiga við andleg veikindi að stríða séu líklegri til 

upplifa kvíða og þunglyndi sjálf. Einnig hvort tengsl væru á milli andlegra veikinda foreldra 

og námsárangurs og brotthvarfs úr námi; Kvarðinn sem hér var notaður til þess að meta 

andlega líðan nemenda samanstendur af spurningum sem mælir bæði einkenni kvíða og 

þunglyndis. Því er þörf á að kanna áhrif kvíða á námsframmistöðu og námsframvindu annars 

vegar og áhrif þunglyndis á námsframmistöðu og námsframvindu hinsvegar. Mögulega hafa 

þessar geðraskanir mismunandi áhrif á þessa þætti.       

      Jafnframt væri áhugavert að bera saman 
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nemendur sem upplifa þunglyndi samhliða kvíðaröskun og þá sem upplifa eingöngu kvíða. 

Rannsóknir hafa bent til þess að samgreining þunglyndis og annarra kvíðaraskana getur meðal 

annars aukið tíðni og lengd þunglyndistímabila og aukið á félagslega einangrun (Birhamer 

o.fl., 1996). Þá væri einnig gagnlegt að skoða áhrif þess að hætta námi á líðan, þar sem þeir 

hætta snemma í skóla eru líklegri en þeir sem útskrifast að þróa með sér kvíðaröskun og 

þunglyndi (Liem o.fl., 2010).  Áríðandi er kanna enn frekar hvaða þættir liggja að baki 

þeirri ákvörðun að hætta námi. Með aukinni þekkingu verður fagfólk innan mennta- og 

heilbrigðiskerfsins betur í stakk búið til að sporna gegn brotthvarfi úr framhaldsskólum. Með 

hliðsjón af niðurstöðum rannsókna væri mögulega hægt grípa fyrr inn í og aðstoða nemendur 

sem eiga við andleg veikindi að stríða með markvissari hætti. Með þessari rannsókn er 

vonandi komin góð viðbót við þær sem fyrir eru og grunnur að áframhaldandi rannsóknum á 

ástæðum brotthvarfs úr framhaldsskólum.  
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